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EDITORIAL

Autor: Gilson Soares Feitosa1

A diversidade biológica, em suas apresentações e 
comportamentos, nos leva à necessidade imperiosa de 
calcular probabilidades de ocorrências de fenômenos, 
quando se comparam observações distintas sobre as-
suntos, aparentemente, de alguma forma relacionados 
entre si.

Por convenção arbitrariamente estabelecida, admi-
te-se para a maioria das circunstâncias um significati-
vo valor de p<0,05.

Tal achado está no cerne da investigação científi-
ca e culmina, de maneira apoteótica às vezes, longos 
períodos e muita energia, dedicados à investigação de 
uma hipótese.

O investigador sente-se inconscientemente refém 
da possibilidade da constatação desse valor, sem o 
que, ocasionalmente, frustrações de magnitude variá-
vel se estabelecem.

A que se refere propriamente o famoso “p”?
Quando menor que 0,05, aponta para a possibili-

dade de que a diferença vista entre dois experimen-
tos tenha mais que 95% de chances de ser verdadeira 
ou, por outro lado, tem menos de 5% de chances de 
dever-se ao puro acaso.

Frequentemente, seu achado faz por merecer um 
olhar mais complacente na aceitação para publicação 
de um trabalho em veículos científicos de comunicação. 

Num mundo acadêmico de alta pressão, como o 
atualmente vivido, a obrigatória demanda por publica-
ções leva o cientista a desejar, via de regra, um p<0,05.

Tal achado satisfaz o conceito de ser estatistica-
mente significante.

Claro que sua constatação será mais convincente-
mente estabelecida quando obtida de forma randômi-
ca de comparação ou de amostragem probabilística.

Essencialmente, com variações de apresentação e 
exigências, que incluem outras verificações como esti-
mativa do intervalo de confiança, entre outras, o p é a 
procura primeira do investigador.

Convém salientar, no entanto, que o que é estatis-
ticamente significativo pode não ser clinicamente rele-
vante. 

Um achado que exija uma observação de milhares 
de casos, que leve a uma diferença estatisticamente 
significativa de p<0,05, porém com número obrigató-
rio de recebimento da intervenção testada, acima,  por 
exemplo, de 100 para alcançar o benefício em 1 caso, 
pode não ser relevante clinicamente.

Além do mais, embora menos favorecidos para pu-
blicações, os resultados de trabalho com p>0,05 po-
dem cumprir um relevante serviço à prática médica, 
desestimulando, ou mesmo coibindo, atitudes que, de 
outra forma, gerariam expectativas não condizentes 
com a realidade dos fatos.

A relevância desses resultados levou à recente de-
terminação de agências reguladoras de publicações 
científicas a estimular o registro obrigatório do projeto 
de pesquisa clínica experimental durante a fase incial  
de execução do projeto, que lhes permita eventual-
mente o rastreamento de trabalhos ditos negativos, 
isto é, com p>0,05, para que sejam submetidos e, 
eventualmente, aceitos para publicação.

1- Editor RSHSI

Endereço para correspondência: gfeitosa@cardiol.br

A incessante procura do “p” e seu 
significado em ciência médica
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INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (ICC) é uma síndrome 

complexa relacionada a hospitalizações frequentes, 
baixa qualidade de vida e mortalidade aumentada1. De 
acordo com modelos para predição de risco e determi-
nação de prognóstico, decisões quanto a estratégias 
terapêuticas do paciente são tomadas e vão desde 
ajuste de medicação, passando por indicação de dis-
positivos como ressincronizador e/ou cardiodesfibrila-
dor implantável, assistência ventricular e transplante 
cardíaco. A forma mais simples e mais difundida de 
determinação prognóstica é a classificação da “New 
York Heart Association” (NYHA), criada em 1964, que 
divide os pacientes em 4 grupos funcionais, de acordo 
com o sintoma da dispneia2.

O teste de esforço cardiopulmonar (TCP) tem papel 
bem-definido na avaliação de prognóstico em pacien-
tes com ICC. Diretrizes nacionais e internacionais co-
locam o TCP como indicação classe I ou II para este 
fim1,3. A classificação de Weber4, por exemplo, divide 
os pacientes em 4 subgrupos de risco, com base no 
valor do consumo de oxigênio do pico do esforço (VO2 
pico): classe A > 20 mL•Kg-1•min-1 , classe B 16-20 
mL•Kg-1•min-1 , classe C 10-16 mL•Kg-1•min-1, classe D 
< 10 mL•Kg-1•min-1. Além do VO2, outras variáveis do 
TCP foram estudadas e comprovadas como de valor 
independente para prognóstico em ICC. A tabela 1 traz 
um resumo dessas variáveis e de suas correlações clí-
nicas e prognósticas5-12. 

Variável Significado clínico Informações 
prognósticas

VE/VCO2 
slope

Correlação linear entre a 
ventilação e a capacidade 
de expirar o CO2. Quando 
aumentado, indica inefi-
ciência do pulmões em 
eliminar o CO2 - áreas per-
fundidas e não ventiladas 
(congestão pulmonar, por 
exemplo)

> 35 denotam pior 
prognóstico

≤ 29,9 classe I

30-35,9 classe II

36-44,9 classe III

≥ 45 classe IV

OUES Correlação entre a 
ventilação e a captação de 
O2. Reflete a quantidade 
de O2 capaz de ser 
captada por litro de ar. 
Valores reduzidos estão 
relacionados à menor 
eficiência da respiração

< 1,47 L/min denotam 
pior prognóstico

RFC A diferença entre a 
FC de 1 minuto e a 
de pico após esforço. 
Reflete disautonomia 
(balanço simpático x 
parassimpático)

< 6 bpm relacionada a 
pior prognóstico

T meio Tempo de recuperação 
do VO2 à metade do 
atingido no pico do 
esforço. Tempos alargados 
denotam um débito 
cardíaco reduzido e maior 
tempo de regenerar ATPs.

> 90 segundos 
refletem pior 
prognóstico

PeTCO2 
repouso

Pressão do CO2 no ar 
expirado (média em 2 
minutos de repouso). 
Reflete eficiência 
respiratória

> 33 mmHg reflete pior 
prognóstico

Ritt, LE. Avaliação de prognóstico em insuficiência cardíaca de risco intermediário: papel 
de um escore baseado no teste de esforço cardiopulmonar. 

Rev. Saúde HSI. 2015; 2 SET (3): 8-11.

Avaliação de prognóstico em insuficiência cardíaca de risco 
intermediário: papel de um escore baseado no teste de esforço 

cardiopulmonar

Atualização em Cardiologia

Luiz Eduardo Ritt1

Tabela 1 - Principais variáveis do TCPE para prog-
nóstico em ICC

Palavras-chave: insuficiência cardíaca, teste cardiopulmonar, escore de risco.
Key words: heart failure, cardiorespiratory test, risk score.
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A análise conjunta destas variáveis pode agregar 
informações na tomada de decisão clínica. Porém, o 
uso destas variáveis isoladamente pode não ser intui-
tivo para quem não lida com o método diariamente. 
Neste sentido, foi desenvolvido um escore que com-
bina os resultados das principais variáveis em um 
único número. São atribuídos pontos às variáveis VE/
VCO2 slope (≥34), RFC (≤6 batimentos/minuto), OUES 
(≤1.4), PeTCO2 (< 33 mmHg), VO2 pico (≤14 mL.kg−1.
min−1) com as respectivas pontuações: 7, 5, 3, 3, 2. O 
escore varia de 0 a 20. Tendo como referência o grupo 
0-5, os demais se correlacionaram com risco de morte, 
transplante ou implante de dispositivo de assistência 
ventricular crescente: 6-10 (HR 2,74 IC 95% 2,16–3,48 
p < 0,001), 11-15 (HR 4,6 IC 95% 3,55–5,98 p < 0,001) 
e > 15 (HR 9,25 IC 95% 5,75–14,88 p < 0,001). A mor-
talidade em pacientes com escores >15 foi de 12,2% e 
1,2% naqueles com escore < 513,14. 

A avaliação funcional com base nas classes da 
NYHA é muito útil no dia a dia, mas está sujeita a um 
grau de subjetividade, principalmente em pacientes de 
classes intermediárias II e III. A classe funcional II (aná-
loga a Weber B) representa um grupo mais heterogê-
neo e a adequada avaliação de prognóstico pode ser 
um desafio. Assim, o uso de dados complementares 
para uma adequada avaliação e seleção dos pacientes 
de maior risco dentre aqueles em classe funcional II 
pode ser necessária. 

 O objetivo do estudo foi o de verificar se o es-
core do TCP é capaz de melhor estratificar pacientes 
com ICC e classe funcional intermediária (Weber B).

METODOLOGIA 
O estudo foi baseado em um banco de dados in-

ternacional multicêntrico de pacientes (n 2635) com 
ICC (fração de ejeção < 40% ou histórico de IC des-
compensada, apesar de fração de ejeção normal) que 
realizaram um TCP como parte de uma avaliação de 
rotina e foram seguidos para a ocorrência de morte, 
implante de assistência ventricular esquerda ou trans-
plante cardíaco em um seguimento de 3 anos.

Os pacientes foram divididos conforme as classes 
de Weber (A, B, C e D). Os pacientes da classe B fo-
ram subsequentemente divididos de acordo com o es-
core TCP, em dois grupos a saber: grupo B1 (escore 
TCP < 10) e grupo B2 (escore TCP ≥ 10). Dados clí-
nicos foram comparados entre os grupos. Para fins de 
análise de sobrevida, curvas de Kaplan-Meier foram 
aplicadas. Regressão de Cox foi realizada tendo o gru-
po Weber A como referência.

RESULTADOS 
A população do estudo foi composta predominante-

mente por homens (75%), a idade média foi de 55 ± 14 
anos, etiologia isquêmica estava presente em 30% e o 
valor médio para o VO2 pico e fração de ejeção foram 
18,1 ± 8,3 mL•Kg-1•min-1 e 35,4 ± 15,8%, respectiva-
mente. A mortalidade geral foi de 12,2% em 3 anos.

Apesar de VO2 pico médio semelhante entre as 
classes B1 e B2 (17,5 ± 1,1 versus 17,8 ± 1,2 mL. 
kg-1.min−1, respectivamente; p = 0,99), a ocorrência de 
eventos maiores (morte, transplante cardíaco ou im-
plante de assistência ventricular esquerda) foi o dobro 
nos pacientes em classe B2 comparados a B1 (12,1% 
versus 6,1%; p < 0,01). Ademais, a sobrevida livre de 
eventos dos pacientes da classe B2 foi comparável 
aos da classe C, figura 1. A correlação com prognós-
tico da classe B2 foi mantida na análise multivariada, 
comparando-se com Weber A. Pertencer à classe B2 
esteve relacionada de forma independente a um risco 
em torno de 3 vezes maior de eventos (HR 2,64 IC 
95% 1,38–5,05; p < 0,01). O risco atribuído à classe B1 
não foi de forma significante, diferente da classe A de 
Weber (HR 1,65 95% IC 0,88–3,08, p = 0,11).

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
Com base nestes dados, concluiu-se que em pa-

cientes na classe funcional B de Weber (análoga a 

VE, ventilação por minuto; O2, oxigênio; VCO2, produção de gás carbô-
nico; RCF, recuperação da frequência cardíaca; FC, frequência cardíaca; 
OUES, “oxygen uptake efficiency slope”; PeTCO2, pressão parcial expi-
ratória final de gás carbônico

Ritt, LE. Avaliação de prognóstico em insuficiência cardíaca de risco intermediário: papel 
de um escore baseado no teste de esforço cardiopulmonar. 

Rev. Saúde HSI. 2015; 2 SET (3): 8-11.

Pulso de O2 Razão entre o VO2 pico e a 
FC no pico do esforço. Está 
diretamente relacionado 
ao volume sistólico. A sua 
representação gráfica 
reflete indiretamente o 
comportamento do volume 
sistólico no esforço

< 12 ml/batimento 
reflete pior prognóstico

Ventilação 
periódica

Variação ampla na 
ventilação durante o 
esforço (variação de 
amplitude > 15%). Padrão 
análogo ao Cheyne-Stokes 
que ocorre em repouso  

A sua presença é 
relacionada a pior 
prognóstico
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uma NYHA II) a aplicação do escore TCP foi capaz de 
melhor estratificar estes pacientes em grupos de maior 
e menor risco.

O TCP, classicamente utilizado para avaliar prog-
nóstico em pacientes com ICC avançada para fins de 
seleção para transplante, mostrou-se de valor tam-
bém em pacientes de classe funcional intermediária, 
podendo ser útil para melhor estratificação de risco e 
seleção para terapias mais avançadas ou como indica-
tivo de encaminhamento para um centro de referência 
em acompanhamento de ICC, por exemplo.
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Uso do plasma de argônio em lesões sangrantes 
do tubo digestivo

Autor: Jayme Fagundes dos Santos Filho1

Atualização em Gastroenterologia

Tendo em vista a aquisição recente pelo nosso hos-
pital de aparelhagem para realização de procedimentos 
que utilizam o gás de argônio, resolvemos trazer um apa-
nhado de informações sobre o equipamento adaptado 
aos endoscópios flexíveis, seu modo de execução, as 
indicações de uso no trato gastrointestinal, ou seja, as 
lesões que melhor podem ser abordadas pelo método, 
sua eficácia e suas complicações.

   O arsenal terapêutico endoscópico para tratamento 
de lesões do tubo digestivo que provocam hemorragia é 
composto de objetos que se utilizam de características 
químicas, como injeção de adrenalina, e físicas, como a 
compressão mecânica de vasos sanguíneos através de 
hemoclipes, ou a termocoagulação. Esta pode ser apli-
cada às lesões por contato direto ou à distância, poucos 
milímetros, no caso. Os métodos que utilizam o contato 
direto têm boa eficácia e fazem cessar o sangramento 
ativo ou sua repetição, como o heaterprobe ou os cau-
térios bipolares, porém o risco de perfuração se torna 
maior, devido a uma penetração mais profunda da onda 
de calor na parede do órgão. 

   Para evitar o problema, foram criados equipamen-
tos que se utilizam de fontes de energia que provocam a 
queimadura dos tecidos mais superficialmente, cuja fonte 
de calor esteja a poucos milímetros de distância da mu-
cosa, penetrando a energia térmica 2 a 3 mm apenas na 
parede, o que é muito importante nos locais onde esta é 
mais delgada, tipo ceco e principalmente esôfago.

   Entre estes aparelhos, estão de laser, de radiofre- 
quência e com o plasma de argônio. Os dois primeiros 
são caros e mais difíceis de deslocar para mais de uma 
sala, tornando o último preferível.

   O gás argônio não é inflamável a menos que seja 
ionizado, o que ocorre por transmissão de voltagem elé-
trica alta, por uma fina haste de tungstênio, formando-
-se então um plasma condutor de energia, queimando 

o tecido próximo, mesmo que não esteja em posição 
frontal, até mesmo atrás de uma prega mucosa – o que 
não pode ser atingido por um clipe, por exemplo (uma 
vantagem do método).

   O plasma de argônio foi usado durante alguns anos 
apenas em cirurgias abertas, para coagulação de super-
fícies maiores, a exemplo de hepatectomias, contendo 
sangramentos difusos. No início dos anos noventa, as 
companhias fabricantes de equipamentos médicos con-
seguiram adaptar para os endoscópios flexíveis, usando 
cateteres de 1,5 mm de calibre, depois 2,3 e 3,2 mm, 
com 220 mm de comprimento. Hoje existem mais com-
pridos para uso nos enteroscópios. 

   A técnica de coagulação com plasma de argônio é 
de fácil aprendizado e após poucos exames é possível 
um bom domínio da técnica. Após identificação da lesão 
(ou lesões), é passado o cateter pelo canal de biópsia do 
endoscópio; direcionado a 5 mm da mesma;  comprimido 
o pedal para disparo da carga elétrica e insuflado o gás. 
Há que se ter cuidado com este fluxo de ar para não ha-
ver hiperdistensão do órgão. E não se deve aplicar vários 
pulsos no mesmo local, pois há risco de aprofundamento 
da onda térmica na parede e consequente perfuração. 
Periodicamente, deve-se aspirar o ar ou fumaça.

   Em geral, aplica-se um fluxo de 1 a 1,5 ml/min e 
corrente de 30 a 40 w.

   Em lesões mais extensas, como proctite por irradia-
ção ou ectasias vasculares do antro gástrico, procede-se 
a técnica de queimadura em faixas longitudinais, deixan-
do o pedal comprimido por um tempo mais prolongado.

   Outro cuidado que se deve tomar é com o preparo 
adequado do cólon, porque uma quantidade mesmo pe-
quena de material fecal pode exalar gás metano e haver 
risco de explosão; deve-se dar preferência à limpeza do 
cólon com laxantes não açucarados.

É importante, também, utilizar-se de cautela extra 
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quando do  seu uso em pacientes com marca-passo car-
díaco e desfibriladores, devendo-se posicionar o eletrodo 
neutro o mais distante possível do aparelho implantado.

 INDICAÇÕES PARA O USO
Os primeiros trabalhos publicados com série de pa-

cientes tratados datam de 1995 e 1997, no início destina-
dos à ablação tumoral e de esôfago de Barrett. Atualmen-
te, suas indicações estão relacionadas à hemostasia, 
limitando-se as ablações apenas a resíduos de neopla-
sias ressecadas por outros métodos, como mucosecto-
mia ou dissecção submucosa endoscópica. Há quem 
advogue seu uso nas bordas de adenomas maiores res-
secados por método piecemeal. Seu uso para erradica-
ção da mucosa metaplásica de Barrett, lesão considera-
da precursora de adenocarcinoma esofágico, não logrou 
eficácia adequada para evitar o surgimento de bolsões 
de displasia e até mesmo adenocarcinoma sob a muco-
sa esofágica escamosa neoformada após a queimadura. 
Por outro lado, um índice inaceitável de efeitos colaterais, 
até mesmo de perfuração de 9%, foi encontrado em me-
tanálises de séries na literatura.

Uma indicação para o uso de plasma de argônio 
(PA) é no tratamento do divertículo de Zenker, situado 
no esôfago superior adjacente ao músculo cricofarín-
geo, formando com o mesmo um septo que deve ser 
rompido para que o alimento deglutido não se acumule 
na bolsa diverticular. Tal procedimento tem sido reali-
zado com boa resposta e nível pequeno de complica-
ções. Atualmente tem sido usado o eletrocautério nee-
dle–knife para seccionar o septo e o plasma de argônio 
como coadjuvante, pela facilidade de manipulação do 
primeiro; não existem trabalhos científicos comparando 
os dois métodos.

   As lesões hemorrágicas difusas são mais indica-
das para o tratamento com o plasma de argônio que as 
focais, que podem ser melhor abordadas por hemocli-
pes ou termocoagulação com heater-probe, associadas 
à injeção de adrenalina na base. Poucos estudos fo-
ram publicados sobre a eficácia do seu uso em úlceras 
pépticas e lesões de Dieulafoy porém, quando não se 
coloca o hemoclipe, usa-se o plasma de argônio com 
boa resposta na maioria dos pacientes, sem maiores 
complicações. As atenções, então, são mais focadas 
na literatura para o emprego de PA em angiodisplasias 
e ectasias vasculares, principalmente GAVE (ectasias 
vasculares do antrogástrico), angiodisplasias do cólon 
direito e proctite pós-irradiação.

GAVE ocorre principalmente em cirróticos e em es-
clerose sistêmica e é diagnosticada endoscopicamen-
te  por finos vasos sanguíneos anômalos, na maioria 
das vezes dispostos longitudinalmente em direção ao 
piloro, embora possam ocorrer de modo difuso. São 
responsáveis por anemia por deficiência de ferro ou 
apresentam sangramento evidente. Samuel Herrera, 
do grupo de hepatologia de Barcelona, Espanha, publi-
cou em 2008 uma série de tratamento de 29 pacientes 
com hemorragia digestiva alta por GAVE, com para-
da do sangramento e recidiva em apenas 1 pacien-
te em 24 meses de seguimento, com até 3 sessões 
de terapêutica até a erradicação das lesões, além de 
ascensão rápida do hematócrito. Outros autores têm 
notificado que há necessidade de novas sessões de 
tratamento mais de 1 ano depois, talvez porque as al-
terações vasculares se originem mais profundamente 
na parede do antrogástrico. Recentemente, têm se 
tentado o tratamento com ligadura elástica com suces-
so, porém não há experiência a longo prazo.

Proctite por irradiação é uma complicação que ocor-
re após a terapia de cânceres pélvicos, principalmente 
próstata e cérvix uterina, e também de canal anal e 
reto, em cerca de 15% dos casos. Os sintomas são 
diarreia, sangramento, urgência fecal, tenesmo, incon-
tinência, dor anal e estenoses. O achado endoscópi-
co é de telangiectasias nos cinco centímetros distais 
do reto, que resultam de agressão microvascular pela 
irradiação, levando à isquemia das camadas superfi-
ciais. Os sintomas surgem geralmente entre um e dois 
anos após a radioterapia. Há regressão espontânea ao 
longo do tempo, principalmente após o segundo ano 
do diagnóstico. Vários tratamentos têm sido propostos, 
como enemas de misoprostol (prostaglandina), sucral-
fato (substância baseada em alumínio que adere a su-
perfícies alteradas), mesalazina e outras substâncias, 
além de câmara hiperbárica, sem boa resposta e com 
pequeno número de pacientes, sem grupo controle.

O plasma de argônio tem sido o tratamento de es-
colha da proctite por irradiação; vários autores publica-
ram séries de casos mostrando regressão, na grande 
maioria dos pacientes, não só do sangramento, como 
dos sintomas funcionais do reto e ânus, com poucos 
efeitos colaterais. Em geral, após 2 a 3 sessões, o san-
gramento cessa e há elevação dos índices hemáticos. 
Os problemas como úlceras profundas devem ser evi-
tados aplicando-se menor voltagem elétrica e repeti-
ção de pulsos no mesmo local onde haja sangramento 
renitente.
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   O tratamento com PA para conter hemorragias por 
angiodisplasias mostra-se eficaz na maioria dos ca-
sos, mesmo nas lesões do intestino delgado, quando o 
método é aplicado através dos enteroscópios de duplo 
balão, embora alguns casos necessitem de novas abor-
dagens um ano depois. O temor de perfuração do cólon 
direito (ceco e ascendente), por ter a parede mais del-
gada, não parece justificado, em trabalho mostrado por 
Panos MZ, em maio de 2014, na revista Scandinavian 
Journal of Gastroenterorology, comparando esse local 
com o cólon transverso, descendente e sigmoide, onde 
a diferença não foi estatisticamente significativa. Mas 
não se deve descuidar e é sempre bom elevar a lesão 
com injeção de soro fisiológico (ou outras soluções) na 
base, para distanciá-la da camada muscular, lembrando 
que as angiodisplasias do cólon são mais encontradas 
nessa região. 

Há outras utilidades para o plasma de argônio no 
tubo digestivo, como na colocação ou retirada de próte-
ses, na drenagem de fístulas e abcessos, por exemplo.

Em conclusão, o equipamento para termocoagula-
ção com plasma de argônio é imprescindível nos servi-
ços de endoscopia digestiva nos dias atuais, ajudando 
a conter os sangramentos gastrointestinais, com riscos 
pouco expressivos para os pacientes e os profissionais 
da área.
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Atualização em Neurologia

INTRODUÇÃO
Neste artigo revisamos características epidemiológi-

cas e as manifestações clínicas e neurológicas mais co-
muns das principais arboviroses encontradas no Estado 
da Bahia: as endêmicas dengue e febre amarela e as 
emergentes zika e chikungunya.

Arbovirose representa uma denominação comum 
para uma infecção viral, sintomática ou não, transmitida 
de um hospedeiro vertebrado para outro pela picada de 
um vetor artrópode hematófago, no interior do qual o 
vírus se multiplica sem causar doença1. Existem mais 
de 500 arbovírus3,4 e cerca de 100 arbovírus podem in-
fectar o ser humano, porém poucos causam doença1. A 
maioria das arboviroses são zoonoses, tendo o homem 
como hospedeiro acidental, como acontece com a febre 
amarela adquirida em ambientes silvestres1. Entretanto, 
algumas delas podem tornar-se antroponoses, de ciclo 
urbano, tendo os seres humanos como seu principal re-
servatório natural, como é o caso atualmente da endê-
mica dengue e das atuais emergentes em nosso Esta-
do, a febre por zika e chikungunya, e como também foi a 
febre amarela em nossa capital, entre os anos de 1686 
e 1671², principalmente devido às más condições sani-
tárias e desorganização urbana que propiciam a proli-
feração incontrolada do seu principal vetor, o mosquito 
Aedes aegypti, e a alta densidade populacional, que 
facilita a transmissão entre os hospedeiros humanos. 
Considerados em conjunto, os arbovírus são a principal 
causa de encefalite viral no mundo10. 

Os arbovírus pertencem a um grupo heterogêneo de 
agentes virais, que compartilham a característica ecoló-
gica de serem transmitidos por artrópodes para os hos-
pedeiros vertebrados, subdivididos em cinco principais 
gêneros, baseados em suas características morfológi-
cas, bioquímicas, antigênicas e genéticas: alphavirus, 
flavivírus, orbivírus, rhadovírus, bunyavirus3,4. Os dois 

primeiros gêneros pertencem à família Togaviridae4 e 
Flaviviridae1, respectivamente, e incluem os vírus que 
serão abordados neste trabalho: o alphavirus Chikun-
gunya e os flavivírus da dengue, febre amarela e zika. 
As manifestações clínicas das arboviroses podem ser 
didaticamente agrupadas em três síndromes clínicas 
habituais, com possíveis superposições dos quadros na 
mesma doença: 

- febre de curso benigno, geralmente acompanhada 
de erupção cutânea máculo-papular e artralgia; 

- febre hemorrágica, habitualmente associada a qua-
dros de hepatites com hemorragias graves, ameaçado-
ras da vida, tais como as hemorragias intracranianas, 
digestivas, respiratórias ou genitourinárias;

- manifestações neurológicas, que variam de formas 
brandas de meningite asséptica a quadros encefalíticos 
graves1,3. Essas manifestações são o objetivo central 
desse artigo.

ETIOPATOGENIA E SINTOMAS DAS MANIFESTA-
ÇÕES NEUROLÓGICAS

Os arbovírus podem penetrar no sistema nervoso 
central por quatro mecanismos distintos: 

- atravessando a barreira hematoencefálica através 
da infecção e invasão, através das células endoteliais 
microvasculares; 

- infecção de células de defesa na periferia, que ao 
atravessarem a barreira hematoencefálica, também 
carregam os vírus albergados em seu interior, levando 
à infecção do parênquima cerebral, mecanismo conhe-
cido como “Cavalo de Tróia”; 

- infecção através dos nervos olfatórios, infectados 
através da mucosa nasal; 

- através da infecção das células epiteliais do plexo 
coroide3,13.

Palavras-chave: arboviroses, síndromes neurológicas, neurologia, 
distribuição geográfica

Key-words: arboviruses, neurologyc syndromes, geographic distribution
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- as manifestações neurológicas são decorrentes 
do efeito citopático direto da infecção do sistema ner-
voso central pelos vírus ou consequência da atividade 
imune, desencadeada pela presença das partículas 
virais. Sintomas de envolvimento difuso do sistema 
nervoso central, como sonolência ou coma, às vezes 
estão associados a sintomas focais, tais como as con-
vulsões ou os déficits focais, como as hemiplegias ou 
afasias, em decorrência de processos cerebríticos fo-
cais, ou mais comumente de complicações sistêmicas 
no sistema nervoso central, tais como as hemorragias 
cerebrais3,11. Outro mecanismo que explica as mani-
festações neurológicas é ativação aberrante do siste-
ma imune, induzindo autoimunidade pós-infecciosa, 
levando a quadros como a síndrome de Guillain-Barré 
ou a encefalomielite disseminada aguda11. 

FEBRE AMARELA
A febre amarela foi a primeira arbovirose a ser iden-

tificada em terras baianas2 e também foi a primeira do-
ença viral que teve o mecanismo de transmissão por 
artrópode descoberto pelo cubano Carlos Finlay e o 
estadunidense Walter Reed2. Atualmente, em nosso 
Estado, são zonas de risco para contágio com febre 
amarela de ciclo silvestre os municípios a oeste do rio 
São Francisco, contabilizando 45 municípios, segundo 
a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde5. O quadro clínico abrange de formas brandas 
até hemorragias fatais. O período de incubação varia de 
3 a 6 dias. Ela habitualmente manifesta-se com quadro 
abrupto de febre alta, calafrios, cefaleia, dores no corpo, 
tontura e náusea. Ao exame físico, observa-se paciente 
febril, com edema de face e conjuntivas, com bradicar-
dia inesperada diante da febre alta, o que é conhecido 
como sinal de Faget6. Do ponto de vista laboratorial, 
observa-se leucopenia, com neutropenia, elevação de 
transaminases, em especial da AST, sugerindo dano 
miocárdico e da musculatura esquelética, seguida por 
elevação de bilirrubinas, com surgimento de insuficiên-
cia renal, proteinúria e distúrbios da crase sanguínea 
caracterizados por trombocitopenia, alargamento do 
tempo de protrombina e de coagulação, redução do 
fibrinogênica, dos fatores II, V, VII, VIII, IX e X, além 
da presença dos produtos de degradação da fibrina, 
sugerindo redução de síntese e consumo. Pode haver 
envolvimento cardíaco demonstrado por alterações no 
seguimento ST e da onda T, além de ocasionalmente 
surgirem miocardiopatia dilatada aguda6. 20 a 50% dos 
pacientes com envolvimento hepático e renal morrem 

cerca de 7 a 10 dias do início do quadro, geralmente 
devido a choque hemodinâmico refratário. 

As manifestações neurológicas relacionadas à fe-
bre amarela em adultos geralmente ocorrem quando 
os pacientes estão manifestando a doença sistêmi-
ca grave e caracterizam-se por delirium hiperativo, 
respiração de Cheyne-Stokes, hipotermia e coma. O 
estudo do líquor demonstra aumento da pressão de 
abertura, com elevação da proteína total às custas de 
elevação de albumina, sem elevação celular, achados 
consistentes com edema cerebral e dano mínimo à 
barreira hematoliquórica. Microscopia do tecido cere-
bral mostra hemorragias perivasculares e edema. Tal 
como ocorre com outros flavivírus, como a dengue, a 
hepatite C, dentre outros3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, a encefalopatia é 
uma apresentação comum e a encefalite é muito rara.  
Crianças podem ter convulsões febris6.

DENGUE
A dengue é atualmente a principal arbovirose do 

planeta, com cerca de 50 a 100 milhões de infecções, 
com 250 a 500 mil casos de dengue hemorrágica por 
ano, com letalidade de 0 a 5% destes casos graves, 
sendo que dois terços da letalidade ocorrem em crian-
ças, principalmente em países pobres das regiões tro-
picais e subtropicais do mundo, porém com relatos de 
epidemias em países da Europa e Estados Unidos da 
América, acometendo mais de 100 países no mundo, 
colocando cerca de metade da população mundial sob 
risco de contágio, segundo estimativa da Organização 
Mundial de Saúde3,14,15. Acredita-se que a infecção foi 
trazida para as Américas do Velho Mundo junto com 
o tráfico de escravos, com primeiros relatos de epide-
mias nos séculos XVII e XVIII. 

As manifestações sistêmicas da infecção pelo ví-
rus da dengue variam de formas completamente as-
sintomáticas, passando por formas brandas de febre 
com ou sem erupções cutâneas nas crianças mais 
jovens, podendo incluir sintomas inespecíficos, como 
dor abdominal, náusea, vômito, anorexia, diarreia e ir-
ritabilidade15,16. Nos adultos, pode manifestar-se com 
febre leve até o quadro típico de febre alta, cefaleia, 
mialgia, artralgia, dor retro-ocular e erupções cutâneas 
máculo papulares. As manifestações com hemorragias 
cutâneas como a prova do laço, petéquias, equimoses, 
além das hemorragias sistêmicas, como epistaxe, he-
morragia gengival, gastrointestinal, hematúria e hiper-
menorreia podem ser observadas em alguns pacientes 
durante as epidemias, caracterizando a febre hemor-
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rágica da dengue. Nas formas graves da doença, há 
aumento da permeabilidade capilar, permitindo extra-
vazamento plasmático, permitindo hemoconcentração, 
com consequente aumento do hematócrito basal, pla-
quetopenia por consumo e choque hemodinâmico. He-
patomegalia, hepatoesplenomegalia e hipoalbuminemia 
com derrame pleural, ascite, hiponatremia pela síndro-
me da secreção inapropriada do hormônio antidiurético 
e a insuficiência renal por vezes são observadas3,15,17.

Existem 4 sorotipos de vírus da dengue, numerados 
de 1 a 4, circulando nas populações urbanas. Recen-
temente foi identificado um novo sorotipo de circulação 
silvestre, isolado em um pequeno surto na Malásia, o 
DENV-518,19. A infecção por um destes tipos de vírus leva 
à produção de anticorpos neutralizantes para o sorotipo 
infectado, porém estes anticorpos não são neutralizan-
tes para os demais sorotipos a longo prazo, prevenindo 
apenas as reinfecções pelo sorotipo inicial. Quando o 
indivíduo que já foi exposto a um sorotipo de dengue é 
infectado por vírus de outro sorotipo, ele não só adqui-
re novamente a doença, como também está sujeito às 
formas mais graves da doença com maior frequência, 
em 2 a 4% dos casos de reinfecção. Isto acontece por-
que os anticorpos não neutralizantes se ligam aos vírus 
da dengue, mantendo-os viáveis, formando complexos 
antígeno-anticorpo (vírus-porção Fc de IgG), que facili-
tam a fagocitose pelas células mononucleares, que se 
tornam infectadas em maior quantidade, amplificando a 
resposta patogênica e morte celular induzida por fixa-
ção de complemento12,15.  

As manifestações neurológicas da dengue geralmen-
te ocorrem nos quadros de febre hemorrágica da dengue 
e nos casos de choque hemodinâmico por dengue. Como 
em outras arboviroses, o quadro encefalopático é o mais 
comum, geralmente manifestado como sonolência. Cri-
ses convulsivas também podem ocorrer, geralmente con-
vulsões febris em crianças. Sinais piramidais, tremores e 
hipotonia por envolvimento do corno anterior da medula 
espinhal, que são característicos de outras infecções por 
flavivírus, como o vírus da encefalite japonesa e o vírus 
do Nilo ocidental, não são comuns na dengue, mas tam-
bém já foram descritos. Sinais menígeos estão presentes 
em mais de 30% dos casos com encefalopatia. Meningi-
te viral, caracterizada por pleocitose linfomonocitária, é 
rara. Mais de 50% dos casos de encefalite por dengue 
apresentam estudo do líquor normal. Existem outras 
manifestações neurológicas da dengue, geralmente de 
caráter inflamatório autoimune, que ocorrem alguns dias 
ou semanas após recuperação infecciosa. Dentre essas 
apresentações destacam-se a encefalomielite dissemi-
nada aguda, neuromielite óptica, neurite óptica, polirra-

diculopatias, plexopatia braquial, síndrome de Guillain-
-Barré, síndrome de Miller Fisher, síndrome de Reye, 
síndrome do opsoclonus-mioclonus, fraqueza muscular 
aguda por miosite e hipocalemia. As mononeuropatias 
são raras, mas já foram descritas mononeuropatias dos 
nervos fibular, ulnar, torácico longo e frênico. Paralisias 
de nervos cranianos também podem ocorrer, acometen-
do principalmente os nervos facial e oculomotor. Também 
foram descritas hemorragias intracranianas, tanto as he-
morragias cerebrais intraparenquimatosas quanto as he-
morragias subaracnoides3,11,12,17. 

Em um estudo realizado na cidade do Rio de Janei-
ro, durante um surto de dengue, identificou-se que o 
vírus da dengue foi responsável por 47% dos casos de 
encefalites virais, sendo que 75% destes casos apre-
sentavam estudo do líquor normal e foram responsáveis 
por 10% dos casos de meningite viral9. Em outro estudo 
do mesmo grupo, os casos de encefalite apresentavam 
estudo do líquor normal em 57% das vezes7.

Não há tratamento específico para dengue. Para 
prevenção, as estratégias de saúde pública para evitar 
locais de proliferação de mosquitos no peridomicílio, evi-
tando-se o acúmulo de água parada, além do uso de lar-
vicidas e inseticidas, bem como estratégias individuais 
de uso de mosqueteiros de tela e de repelentes, ainda 
são recomendadas. Têm sido testadas vacinas tetrava-
lentes, ainda não comercialmente disponíveis, além de 
estratégias biológicas contra os mosquitos, tais como o 
uso de predadores naturais, a exemplo dos crustáceos 
copépodes do gênero Mesocyclops ou peixes da espé-
cie Poecilia reticulata, que se alimentam das larvas do 
Aedes aegypti, além de mosquitos transgênicos, com 
descendentes incapazes de voar, desenvolvimento de 
mosquitos estéreis, que competem sexualmente com 
os mosquitos selvagens pelas fêmeas e o uso de mos-
quitos infectados pela bactéria intracelular Wolbachia, 
que é transmitida para a prole e que não permite que o 
vírus da dengue prolifere no trato intestinal dos mosqui-
tos infectados pela bactéria3.

ZIKA
O mais recente arbovírus do gênero flavivírus, cir-

culante no nosso Estado, o zika vírus foi descoberto na 
floresta de Zika, em Uganda, em 1947, com o primeiro 
caso de doença humana descrito em 1968, na Nigéria, 
com pequenos surtos na África e logo em seguida no 
sudeste asiático, até que em 2007, na Micronésia e 
em 2013, na Polinésia, surgiram surtos que envolve-
ram grande parte das populações locais, até 75% dos 
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moradores, segundo levantamento sorológico, apesar 
das críticas a este método diagnóstico, pois sabe-se 
que as arboviroses por flavivírus têm alta chance de 
reação cruzada em testes sorológicos. Destas gran-
des epidemias, adquiriu-se o conceito de que trata-se 
de uma infecção de curso mais benigno em relação às 
outras arboviroses já tratadas neste artigo. Acredita-se 
que o curso menos grave desta infecção, tal como em 
outras arboviroses não sintomáticas, deva-se a uma vi-
remia de menor intensidade e duração. Segundo esti-
mativa das grandes epidemias da Oceania, acredita-se 
que apenas 18% dos casos sejam sintomáticos. Quan-
do sintomática, a infecção por zika costuma apresentar 
quadros clínicos superponíveis ao da dengue ou da chi-
kungunya, com febre baixa, artralgia, em especial das 
pequenas articulações das mãos e pés, com possível 
edema articular, mialgia, cefaleia, com dor retrocular, 
conjuntivite, eritema máculo papular, dor abdominal, 
diarreia, constipação, úlceras orais, astenia e prurido.

Durante essas epidemias de zika na Oceania, fo-
ram descritos alguns diagnósticos de síndrome de 
Guillain-Barré. Porém, o diagnóstico da infecção por 
zika foi baseado em estudo sorológico, que tem suas 
limitações de diagnóstico de certeza, devido possibili-
dade de reação cruzada, em especial com o vírus da 
dengue, que é muito mais prevalente. Apesar desta li-
mitação, alguns pesquisadores atribuíram ao surto de 
zika um aumento de vinte vezes a incidência da sín-
drome de Guillain-Barré20,21.

CHIKUNGUNYA
Dos atuais arbovírus em circulação em terras baia-

nas, o chikungunya é o único representante do alfaví-
rus, o que lhe confere características antigênicas bas-
tante distintas dos demais arbovírus que pertencem ao 
grupo do flavivírus. Uma das implicações desta diferen-
ça é que a infecção por chicungunya habitualmente não 
dá resposta falso-positiva nos testes sorológicos com os 
demais vírus transmitidos por artrópodes, devido reação 
cruzada, tal como pode acontecer entre os vírus da den-
gue, zika e febre amarela3. Sua primeira epidemia do-
cumentada ocorreu em 1952, na Tanzânia, quando foi 
isolado pela primeira vez3,22. Apresenta três genótipos 
distintos (africano ocidental, africano oriental/central e 
asiático), porém todos compartilham o único sorotipo, o 
que confere imunidade duradoura à infecção por qual-
quer dos genótipos3. Compartilha o mesmo vetor que os 
outros arbovírus citados neste trabalho, podendo infec-
tar várias espécies do gênero Aedes3.

A apresentação clínica da infecção por chikun-
gunya é muito semelhante à dengue, o que confere 
alcunhas como “doença que dobra os ossos” à primei-
ra e “febre quebra ossos” à segunda3. Infecção por 
chikungunya assintomática é rara. Caracteriza-se por 
febre alta, artralgia severa e eritema acometendo face, 
tronco e membros. A maioria dos pacientes apresenta 
poliartralgia simétrica, envolvendo principalmente arti-
culações interfalangianas, carpais, tarsais, tornozelos, 
joelhos e cotovelos. Também são comuns calafrios, 
mialgia, cefaleia, fotofobia, dor lombar, náusea e vô-
mitos. A fase aguda geralmente resolve-se em uma 
a duas semanas, mas pode haver artralgia que pode 
persistir por meses a anos, principalmente em pacien-
tes idosos e que já apresentam alguma artropatia3,23. 
Complicações como hemorragia, miocardite e hepatite 
são raras23. A taxa de mortalidade é em torno de 0,1%, 
ocorrendo principalmente em idosos, recém-nascidos 
e portadores de doenças crônicas tendo insuficiência 
cardíaca, encefalite, hepatite e disfunção de múltiplos 
órgãos como principais causas de morte3. O uso de 
anti-inflamatórios não hormonais é o tratamento reco-
mendado para a artralgia causada pelo chikungunya; 
outros tratamentos como ribavirina, cloroquina e imu-
noglobulina estão sob investigação3,23.

De um modo geral, o chikungunya não é considera-
do um vírus neurotrópico, mas surtos recentes têm de-
monstrado alguns casos de encefalopatia, paralisia flá-
cida, miopatia, neuropatia, síndrome de Guillain-Barré, 
encefalite, rombencefalite, mielopatia, encefalomielite 
disseminada aguda, meningoencefalite e convulsões 
febris, principalmente em crianças, inclusive com ca-
sos de transmissão vertical bem-documentados3,22. O 
estudo do líquor geralmente mostra pleocitose linfocíti-
ca, com aumento de proteína e glicose normal. Quan-
do há envolvimento neurológico, a mortalidade pode 
alcançar 10%22. Baseado em dados epidemiológicos 
da Ilha de Réunion, localizada no Oceano Índico, que 
apresentou uma epidemia de chikungunya em 2006, 
pareceu haver aumento do número de casos de sín-
drome de Guillain-Barré em 22%23.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As quatro arboviroses que ocorrem no Estado da 

Bahia - febre amarela, dengue, zika e chikungunya – 
apresentam quadros clínicos, neurológicos e epide-
miológicos similares e amiúde superponíveis, compar-
tilhando modo de transmissão e vetor, o que torna suas 
profilaxias semelhantes. O desenvolvimento de vacinas 
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e afastamento da população humana das populações 
dos vetores virais, já que não é possível extinguir os 
reservatórios naturais selvagens destes vírus, talvez 
sejam as melhores maneiras de evitar essas doenças.
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Atualização em Oncoproctologia

RESUMO
Durante muito tempo, o tratamento do câncer de 

reto distal foi apenas exclusivamente cirúrgico. Entre-
tanto, mediante as particularidades anatômicas e pro-
ximidades com estruturas pélvicas, observava-se uma 
elevada taxa de recorrência. Nesse cenário surge a 
cirurgia de ressecção do mesorreto, a radioterapia e 
a quimioterapia como formas de reduzir as taxas de 
recorrências. Após a introdução do tratamento com 
radioterapia combinada a quimioterapia (RT/QT), ob-
servaram-se, em algumas séries, taxas de resposta 
patológica completa de até 20%.

A visionária Dra. Angelita Gama questionou-se 
sobre a possibilidade de observar pacientes com res-
posta  clínica completa, evitando a morbidade do trata-
mento cirúrgico e uma possível colostomia. Dessa for-
ma, acompanhou pacientes e demonstrou que mesmo 
os que apresentavam recorrência local poderiam ser 
resgatados cirurgicamente, sem diferenças significati-
vas em termo de sobrevida global, em relação aos pa-
cientes tratados com RT/QT, neoadjuvantes seguidos 
de excisão total do mesorreto. Estudos semelhantes 
foram desenvolvidos na Holanda, Estados Unidos e 
Dinamarca, corroborando com os seus estudos iniciais 
de 2002. 

O time de oncoproctologia do Hospital Santa Izabel 
vem desenvolvendo um projeto que visa acompanhar 
intensivamente pacientes com câncer de reto, com 
resposta clínica completa após RT/QT, visando assim 
contribuir com dados que incrementem evidências na 
literatura.

PALAVRAS-CHAVE: quimioterapia, câncer de 
reto, radioterapia. 

KEY-WORDS: chemotherapy, rectal cancer, radio-
therapy.

INTRODUÇÃO
A organização mundial de saúde, através do Glo-

bocan, previu aproximadamente um milhão e meio de 
casos novos de câncer colorretal no mundo em 20121.
No Brasil, a incidência de câncer colorretal vem au-
mentando na última década e já é a terceira neopla-
sia mais comum, com uma estimativa para 2015 de 
32.600 novos casos2. Vinte a vinte e cinco porcento 
dos cânceres de cólon ocorrem na topografia do reto, 
ou seja, estima-se, em 2015, de 6.500 a 8.000 casos 
novos de câncer de reto, no Brasilc.  Na Bahia, foram 
estimados para 2015, aproximadamente, 1.000 casos 
novos/ano de câncer colorretal, com uma taxa de inci-
dência de 6,48 para cada 100 mil homens e 8,09 para 
cada 100 mil mulheres, o que é considerada uma taxa 
baixa, quando comparado à média dos estados do Sul 
e Sudeste do Brasil3. 

Nos países desenvolvidos, mediante a promoção 
mais efetiva dos métodos de triagem, detecção precoce, 
tratamento específico das lesões polipoides pré-neoplá-
sicas e tratamento mais eficiente das neoplasias invaso-
ras; assistimos a um novo cenário no câncer coloretal, 
que pode ser traduzido em redução da taxa de incidência 
de 3,3% ao ano e da taxa de mortalidade em 35% entre 
os anos de 1990 e 20074. Já no Brasil, a taxa de morta-
lidade é alta. Em 2011, o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) registrou 14.000 óbitos por neoplasia 
colorretal, para uma estimativa de 28.110 casos novos, 
uma mortalidade de 50%5.

Além do aumento da incidência e da alta mortali-
dade em nosso meio, o tratamento do câncer de reto 
baixo é associado, em muitos casos, à amputação do 
reto e, por consequência, ao uso de colostomia defini-
tiva, que interfere negativamente com a qualidade de 
vida dos pacientes. 

Diante desta realidade, é de extremo valor o desen-
volvimento de novas condutas terapêuticas, que visem 
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melhorar a prevenção, o diagnóstico precoce e o trata-
mento do câncer colorretal.

PARTICULARIDADES DO CÂNCER DE RETO
O reto é uma estrutura intrapélvica, que apresenta 

sua maior parte no retroperitônio, mantendo continui-
dade proximal com o cólon sigmoide e distal com o 
canal anal, estendendo-se de 15 a 20cm de compri-
mento, a partir da margem anal6. O peritônio cobre as 
faces anteriores e laterais do terço superior do reto e o 
terço inferior retroperitoneal6.

A precisa localização de ambos os limites proximais 
e distais do reto mantém-se em ampla discussão. A 
junção retossigmoidea é considerada no promontório 
sacral pelos cirurgiões e o limite distal do reto é con-
siderado pelos cirurgiões no anel muscular anorretal e 
na linha pectínea pelos anatomistas. A discórdia entre 
o cirurgião e o anatomista reside na diferença em gran-
de parte a uma rica terminologia em ambos os sinôni-
mos e ambiguidades7.

Do ponto de vista anatômico, o reto possui três cur-
vaturas intraluminais, que correspondem às válvulas 
de Houston. A segunda válvula de Houston correspon-
de ao nível da reflexão peritoneal anterior. Na prática 
cirúrgica, o reto é dividido em três porções, como mos-
trado da tabela 1. Essa divisão é largamente utilizada 
para auxiliar no tipo de tratamento para o câncer de 
reto em cada nível relatado e guiar os cirurgiões, pato-
logistas e oncologistas para um melhor planejamento 
terapêutico.

A localização do tumor e o estadiamento são im-
prescindíveis na definição das modalidades de trata-
mento. Os tumores do reto alto são tratados da mesma 
forma que os tumores de cólon, com cirurgia e quimio-
terapia adjuvante, conforme necessário; as demais 
subdivisões descritas acima apresentam particularida-
des que serão pormenorizadas nesta revisão.

No câncer de reto localizado, estadiamento clínico 
(EC) II a III, em que a ressecção cirúrgica é conside-
rada curativa, a sobrevida é de aproximadamente 60% 
em cinco anos e de 50% em dez anos9. Mas mesmo o 
tratamento cirúrgico pode conferir elevada morbimor-
talidade. Com uma taxa de mortalidade de aproxima-
damente 4% na cirurgia com excisão total do mesor-
reto (TME), com elevação diretamente proporcional à 
idade, alcançando 11,8% em pacientes octogenários9.
Outras possíveis complicações na ressecção no cân-
cer retal são disfunções urinária e retal, que em algu-
mas séries ocorreram em 25% dos pacientes tratados 
com cirurgia radical11,12.

Vários fatores influenciam na incidência de recor-
rência locorregional, como a extensão do tumor na 
parede retal (T); presença de invasão linfonodal (N); 
margens cirúrgicas e a experiência do cirurgião. Dessa 
forma, há maior taxa de recorrência em tumores com 
estadiamento II (T3-T4 com invasão da camada mus-
cular própria, sem invasão linfononal) e estádio III (in-
vasão linfonodal, sem metástases à distância). 

Além disso, há uma elevada taxa de recorrência 
pélvica no câncer de reto distal, podendo variar de 3 a 
30%13. Esta elevada  taxa de recorrência em tumores 
de reto distal pode ser explicada pelos aspectos ana-
tômicos, ou seja,  a ausência de serosa circundando o 
reto distal (orgão extraperitoneal), bem como a proxi-
midade do reto a estruturas e órgãos pélvicos.

Vários estudos mostraram uma diminuição na taxa 
de recorrência com uso combinado de quimioterapia e 
radioterapia. Dessa forma, o tratamento do câncer de 
reto distal passou a ser multidisciplinar, fundamentado 
em três pilares: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 

Figura 1 - Anatomia do reto e canal anal: suas subdi-
visões. Modificado de http://www.atlasdocorpohuma-
no.com/p/imagem/reto.

Reto Baixo/Distal 5cm da borda anal
Reto Médio 5-10cm da borda anal

Reto Alto 10-15cm da borda anal

Tabela 1 - Subdivisão do Reto
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Outra grande complexidade do tratamento do cân-
cer de reto, particularmente nos tumores de reto distal, 
é a preocupação com a preservação da continência 
anal e das funções geniturinárias, as quais estão inti-
mamente relacionadas à qualidade de vida.

QUAL A MELHOR ESTRATÉGIA DE TRATAMEN-
TO: RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PRÉ OU 
PÓS A CIRURGIA?

Após vários estudos mostrarem uma diminuição 
na taxa de recorrência do câncer de reto com o uso 
de quimioterapia (QT) e radioterapia (RT), esse tra-
tramento combinado (RT/QT), desde 1990, passou a 
ser consenso pelo National Institute of Heath14,15. En-
tretanto, nessa época, surgiu um questionamento de 
qual seria a melhor estratégia de RT/QT combinada 
pré (neoadjuvante) ou pós-operatória (adjuvante). 

O estudo do grupo alemão de câncer de reto (CAO/
ARO/AIO-94 trial), publicado em 2004, foi um estudo 
fase III, cujo desenho surgiu do questionamento acima. 
Foram randomizados 843 pacientes com câncer retal 
EC II e III para QT/RT neoadjuvante ou adjuvante16. O 
grupo submetido à neoadjuvância era submetido à ra-
dioterapia associada à quimioterapia com fluorouracil 
(5-FU) 1000 mg/m²/dia em infusão contínua, por cin-
co dias, na primeira e na quinta semana da RT, dose 
de 50 Gy. A cirurgia programada era a excisão total 
do mesorreto. Todos os pacientes eram submetidos a 
quatro ciclos adicionais de 5-FU adjuvante 500mg/m²/
dia em bolus, por cinco dias a cada quatro semanas.

A RT/QT neoadjuvante foi relacionada à menor taxa 
de recidiva local (6 vs.13% p-0,006) e menor toxicida-
de, como obstruções intestinais e adesões pós-opera-
tórias (27 vs 40% p-0,001), respectivamente, mas sem 
diferenças significativas em sobrevida global (SG) (76 
vs 74% p-0.80) e sobrevida livre de progressão (SLP) 
(68% vs 65% p-0,32). Houve 8% de resposta comple-
ta após RT/QT neoadjuvante e também maior taxa de 
quantidade de cirurgia preservadora de esfíncter (39% 
vs 19% p-0,004)16. A atualização deste estudo, após 
onze anos de seguimento, demonstrou manutenção 
do benefício em taxa de recidiva local em favor da 
neoadjuvância (7% vs 10% p-0,048) sem diferenças 
em SLP e SG17.

O primeiro estudo a mostrar diferença em SLP 
(64,7% vs 53,4% p-0,011) a favor da RT/QT neoad-
juvante foi  NSABP R-03 (National Surgical Adjuvant 
Breast and Bowel Project-03) de 2009, entretanto, sem 

diferença significativa em SG, taxa de recorrência local 
e preservação de esfincter18. Este estudo alocou 267 
pacientes com EC II ou III, para tratamento com RT/
QT neoadjuvante versus adjuvante. O regime utilizado 
consistia em QT com 5-FU em bolus 500 mg/m², em 
bolus e Leucovorin (Lv) 500 mg/m² semanal por seis 
semanas, seguido de 5-FU em bolus 350 mg/m²/dia e 
Lv 20 mg/m²/dia, nas semanas 1 e 5 da rádio. O mes-
mo regime era feito antes ou depois da cirurgia. Havia 
a complementação de quatro ciclos de QT adjuvante 
com 5FU e Lv18.

Dessa forma, a neoadjuvância, quando comparada 
à adjuvância em estudos clínicos em câncer de reto 
localmente avançados, apresentou vantagens, como 
menor toxicidade, maior tolerabilidade, menor taxa de 
recidiva local, melhor SLP e redução do estadiamento 
patológico e maior probabilidade de cirurgia com pre-
servação do esfincter. Por outro lado, não há benefício 
em relação à sobrevida global.

QUAL O MELHOR ESQUEMA QUIMIOTERÁPICO 
NA NEOADJUVÂNCIA DO CÂNCER DE RETO CON-
COMITANTE COM A RADIOTERAPIA?

As fluoropirimidinas, ou seja, 5-FU (bolus ou con-
tínuo), com ou sem Lv, capecitabina e uracil/tegafut 
(UFT), são o esquema quimioterápico padrão na conco-
mitância com a radioterapia.

Tabela 2 - Resumo dos estudos, comparando tra-
tamento para câncer de reto  neoadjuvante versus 
adjuvante e suas diferenças entre os parâmetros de 
resposta.
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Em 2012, um estudo alemão, randomizado de fase 
III, foi o primeiro a provar a não inferioridade da capeci-
tabina em relação ao 5-FU. Foram alocados 401 pacien-
tes em dois braços. Um grupo recebia na neoadjuvância 
capeciabina 1650 mg/m²/dia concomitante a RT 50,4 Gy 
e outro grupo  5-FU 1000 mg/m²/dia em infusão contí-
nua, por cinco dias na 1ª e 5ª semanas da radioterapia. 
Na fase da adjuvância recebiam capecitabina 2500 mg/
m²/dia por 14 dias a cada 21 dias, por cinco ciclos ou 
5-FU 500 mg/m²/dia em bolus, por cinco dias, a cada 28 
dias por quatro ciclos. A capecitabina provou em relação 
a SG não ser inferior ao 5-FU (65 vs. 67% p-0,0004). A 
taxa de recorrência local foi similar (6 vs.7 %), porém a 
capecitabina teve menor taxa de recorrência à distância 
(19 vs. 28% p-0,04)19. Apresentou maior toxicidade de 
síndrome mão-pé, fadiga e proctite, porém menor índice 
de leucopenia quando comparado à toxicidade do 5-FU.

A adição de oxaliplatina às fluoropirimidinas na 
neoadjuvância do câncer de reto foi avaliada por qua-
tro estudos.

O estudo italiano STAR-01, fase III, randomizou 
747 pacientes com câncer de reto localmente avan-
çado, comparou RT/QT com 5-FU 225 mg/m² com ou 
sem oxaliplatina 60mg/m² semanal. A adição de oxali-
platina aumentou a toxicidade grau 3 e 4 (24 vs. 8%; p 
< 0,001) sem diferença em taxa de resposta patológica 
completa 16% em ambos os grupos ou preservação do 
esfíncter20.

O estudo alemão CAO/ARO/AIO-04, fase III, cujo 
desenho partiu de um dos braços do CAO/ARO/AIO-94, 
avaliou 1.236 pacientes com câncer de reto EC II e III, 
submetidos à RT/QT neoadjuvante, seguido de cirurgia e 
QT adjuvante, com diferenças apenas quanto a QT. Em 
um braço monoterapia, com 5-FU 1000 mg/m² em infu-
são contínua nas 1ª e 5ª semanas da RT e como adjuvân-
cia quatro ciclos de 5FU em bolus 500 mg/m²;e o outro 
grupo poliquimioterapia com 5-FU 250 mg/m² no dias 1-4 
e 22-35 mais oxaliplatina 50 mg/m² semanal,seguida de 
cirurgia e seis ciclos de oxaliplatina 100mg/m² D1 D15, Lv 
400 mg/m²D1 e D15 e 5FU 2400mg/m² infusional D1-D2 
e D15-D1621.

Este estudo, ao contrário de outros três STAR-01, 
ACCORD 12/0405 e NSABP-04, mostrou um aumento 
na resposta patológica completa (17 vs. 13 % p- 0,038), 
porém sem diferença em taxa de ressecção R0. A atua-
lização desse estudo, publicada em julho de 2015, com 
seguimento de 50 meses, evidenciou uma SLD em três 
anos de 75,9% (95% CI 72, 4-79, 5) no grupo poliqui-
mioterapia e 71,2% (95% CI 67,6- 74,9) no grupo con-

trole (HR-0,79, 95%CI 0,64-0,98% p-0,03)22. Toxicidade 
grau 3-4 ocorreu em 24% dos pacientes que receberam 
5-FU e oxaliplatina durante RT/QT e 20% dos que re-
ceberam 5-FU. Adicionar oxaliplatina a RT/QT neoad-
juvante, baseada em 5FU e QT adjuvante nas doses e 
intensidades usadas nesse trial, mostrou significância 
estatística quanto à SLD de pacientes com EC cT3-T4 
ou cN1-N2 de câncer retal, comparado com outros regi-
mes de QT baseada apenas em 5-FU. 

Importante ressaltar que o CAO/ARO/AIO-04 foi o 
único estudo a mostrar benefício de SLD com a adição 
de oxaliplatina ao esquema padrão de RT/QT no tra-
tamento do câncer de reto localmente avançado. Até 
então esse esquema quimioterápico não costuma ser 
utilizado rotineiramente, exatamente por não haver con-
senso entre os estudos que mostrassem benefício em 
relação ao esquema com fluoropirimidinas e por ocasio-
nar aumento de toxicidade.

Outros agentes quimioterápicos, como o irinotecano, 
não são recomendados, por terem sido avaliados em 
estudo de fase II, em que o grupo irinotecano/RT não 
cumpriu os parâmetros preestabelecidos23.

A terapia-alvo com drogas como cetuximabe e pani-
tumumab associadas à RT/QT neoadjuvante não deve 
ser realizada fora do contexto de estudo clínico, devido 
à ausência de estudos de fase III que comprovem esse 
benefício24.

FATORES PROGNÓSTICOS IMPORTANTES NO 
TRATAMENTO NEOADJUVANTE

Os principais fatores prognósticos em relação à SLD 
são a resposta patológica completa (pRC) e o grau de 
regressão tumoral (GRT). Este último foi avaliado em 
peças cirúrgicas de 385 pacientes tratados com RT/QT 
neoadjuvante no estudo CAO/ARO/AIO-94. O GRT foi 
determinado pela quantidade de tumor viável. Nesse 
estudo, 10,4% das peças foram classificadas como não 
sendo detectadas células tumorais viáveis. A SLP nesse 
grupo, em cinco anos, foi de 86%. A presença de inva-
são linfonodal está relacionada ao risco de recorrência 
local. Pacientes com ausência de tumor em análise pa-
tológica (ypT0) tiveram SLP em cinco anos de 100% e 
os com ypT3 (presença de tumor invadindo a muscular 
própria em análise patológica) de 37% (p-0,0022)17.

Uma série de 725 pacientes com câncer de reto lo-
calmente avançado, T3 ou N positivo, diagnosticados e 
tratados com terapia neoadjuvante, seguida de cirurgia, 
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em um período de 15 anos, no centro de câncer MD 
Anderson, foi revisada retrospectivamente. Resposta 
tumoral (completa VS. pobre) foi associada à sobrevida 
livre de recorrência (90,5% VS. 58%, p< 0,001), taxa de 
metástases à distância em cinco anos (0 vs. 4,4%;p-
0,002)25.

Dessa forma, nota-se que a resposta patológica 
completa é diretamente proporcional aos desfechos 
de SLP e SG, sendo todos esforços estabelecidos em 
busca de formas de tratamento RT/QT neoadjuvantes, 
que promovam os melhores resultados de respostas 
patológicas.

PACIENTES COM RESPOSTA CLÍNICA COMPLE-
TA PODERIAM SER  CONDUZIDOS SEM CIRURGIA: 
VIGILÂNCIA ATIVA?

Os estudos randomizados relatados e uma metanáli-
se de Luigi Zorcolo et. al, são unânimes em demonstrar 
uma taxa de resposta patológica completa, que varia de 
10 a 20%, e dessa forma, maior controle local e à distân-
cia,  bem como SLP e SG26. Surgia, então, uma questão 
intrigante: será que esses pacientes poderiam ser con-
duzidos sem cirurgia e poupados de ostomia e demais 
morbidades inerentes aos procedimentos cirúrgicos? 
Foi a brasileira Dra. Angelita Habr-Gama a primeira a 
conduzir um estudo no intuito de elucidar essa questão 
e adotar experimentalmente a prática do “watch-and-
-see-policy”, ou seja, vigilância ativa com omissão da 
ressecção cirúrgica.

Habr-Gama et. al. avaliaram 265 pacientes com cân-
cer de reto distal (0-7cm da borda anal), considerados 
ressecáveis. Esses pacientes foram submetidos à qui-
mio e radioterapia neoadjuvante, de 1991 a 2002, na 
Universidade de São Paulo (USP). O regime de radiote-
rapia consistiu em 5040 cGy, em doses de 180 cGy/dia, 
totalizando seis semanas consecutivas. Concorrente, 
pacientes receberam 5-FU 425mg/m² e ácido folínico 
20mg/m², admistrados via endovenosa, por três dias 
consecutivos, na primeira e última semana da radio-
terapia. Após oito semanas do tratamento com RT/QT, 
pacientes eram avaliados com os mesmos parâmetros 
utilizados para o estadiamento. Exame cliníco por um 
cirurgião, exame endoscópico e radiológico. Durante a 
proctoscopia era realizada a biópsia para avaliação pa-
tológica. Cerca de 26,8% dos pacientes apresentavam 
resposta clínica completa e eram observados intensa-
mente, outros 8,3% apresentavam resposta clínica qua-
se completa (pequena lesão residual duvidosa) e eram 

submetidos à ressecção da lesão, os demais foram sub-
metidos ao tratamento cirúrgico convencional27.

Os pacientes  eram classificados, após reavalia-
ção, em resposta clínica completa (cRC) quando apre-
sentavam a ausência de tumor residual clinicamente 
detectável ou apresentavam as seguintes caracterís-
ticas: área de mucosa esbranquiçada; telangiectasias 
na mucosa do reto onde havia a lesão; nenhuma alte-
ração no toque retal; ou nenhum linfonodo suspeito na 
ressonância de pelve28. 

O grupo vigilância ativa foi seguido por 57 meses e o 
grupo de ressecção foi seguido por 48 meses. No grupo 
de ressecção, houve 9 colostomias definitivas e 7 ileos-
tomias temporárias. Existiram 3 recorrências sistêmicas 
em cada grupo e 2 recorrências endorectais no grupo 
de observação e dois óbitos no grupo de ressecção. 
A sobrevida global em cinco anos foi de 88% vs 83% 
(p-0,01), respectivamente, no grupo de ressecção e no 
grupo de observação. Mas sem diferença significativa 
em sobrevida livre de doença 100% e 92% (p-0,09) em 
ambos os grupos27.

Sabe-se que a regressão tumoral deve-se à radia-
ção ionizante porque estudos experimentais sugerem 
que células neoplásicas diminuem seu potencial de me-
tastatizar, após serem tratadas com mais de 44Gy de 
radiação28. Por outro lado, a indução de necrose e apop-
tose pela radiação mostrou-se ser tempo dependente, e 
o tempo entre a exposição a radiação e avaliação histo-
lógica influencia a taxa de regressão tumoral, tanto no 
tumor primário quanto em linfonodos periretais.

Além da dose da radiação e tempo de avaliação do 
tumor, a quimioterapia é um conhecido agente radios-
sensibilizante. E uma alternativa para aumentar a taxa 
de resposta seria administrar uma QT segura e efeti-
va, no período de intervalo após o termíno da RT e a 
décima semana de seu término, quando aconteceria a 
reavaliação. 

Habr Gama empenhou-se em definir um esquema 
de RT/QT que promovesse maiores taxas de resposta 
clínica completa. Tendo como base o exposto acima, 
propôs o seguinte esquema de RT/QT: RT 50,4 Gy con-
comitante com 5FU 450 mg/m ² e Lv 50mg/m² por três 
dias consecutivos, a cada três semanas. Após o término 
da RT, recebiam três ciclos adicionais a cada 21 dias, 
até completar 9 semanas. A avaliação de resposta tu-
moral acontecia imediatamente após a QT e 10 sema-
nas após o termíno da RT. Vinte e nove pacientes foram 
submetidos ao tratamento citado acima, apenas um não 
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completou o tratamento por toxicidade grau IV em pele. 
Quarenta e oito porcento dos pacientes apresentaram 
resposta clínica completa, sustentada por pelo menos 
12 meses após a QT/RT, e 17% foram considerados 
resposta patológica completa após excisão local. A taxa 
de resposta foi de 65%28. 

A série de Habr Gama et. al., publicada em 2011, 
reportou uma baixa taxa de recorrência locorregional de 
4,6%, com seguimento em 65 meses, e SG e SLD em 
cinco anos de 96 e 72%, respectivamente29.

Mass et. al. conduziram, de 2004 a 2010, o segun-
do estudo para a avaliação da prática de vigilância ativa. 
Pacientes com câncer de reto T3,T4 e linfonodo positivo 
eram tratados com o esquema neoadjuvante padrão de 
RT/QT. Após sete semanas, eram reavaliados clinica-
mente através de colonoscopia e ressonância magnética. 
Vinte um pacientes apresentaram resposta clínica com-
pleta (cRC) e foram seguidos a cada três a seis meses 
com semelhantes exames. No grupo de controle havia 
vinte pacientes com resposta patológica completa (pRC) 
após TME. No grupo de vigilância ativa houve apenas 
uma recorrência local após 22 meses. Entretanto, não 
houve diferença significativa quanto às taxas de sobre-
vida livre de progressão cumulativa em dois anos, que 
foi de 89% vs 93% (p-0,77) e sobrevida global 100% vs 
91%, nos dois grupos de cRC e pRC, respectivamente30.

Quanto à avaliação da funcionalidade, usou-se a 
escala do Memorial Sloan Cancer para a avaliação da 
função intestinal. Pacientes não submetidos à cirurgia 
apresentavam claramente menos alterações como mu-
danças do hábito intestinal (p-0,014), uso de colosto-
mias (p-0,045) e irrigações colônicas (0,001). O escore 
de Wexner avaliou a continência fecal, igualmente os 
pacientes não operados apresentaram menores esco-
res 0,8 vs 3,5(p-0,182) e maior continência fecal (1,8 
evacuações/dia vs 2,8/d) (p-0.32)31,32.

Sabe-se que a incontinência anal acarreta incapaci-
tação física e psicológica. Para quantificar esse impacto 
surgiram questionários, como o IFLQ (incontinência fe-
cal e qualidade de vida) de Yusuf et. al., com intuito de 
avaliar a incontinência fecal e, dessa forma, a repercus-
são desse sintoma na qualidade de vida33.

Um estudo dinamarquês, recentemente publicado 
em julho de 2015, envolveu 51 pacientes com câncer 
de reto ressecável T2 ou T3 e N0 ou N1 até 6cm da 
margem anal. Esses pacientes receberam RT/QT em 
altas doses. RT (60Gy em 30 frações, 50Gy em 30 fra-
ções na região linfonodal e 5Gy em boost de braqui-

terapia endoretal), e Tegafur/uracil 300 mg/m² semanal 
por seis semanas. Após o término do tratamento, foram 
alocados para o grupo de vigilância ativa se resposta 
clínica completa, biópsias do sítio do tumor negativo e 
nenhuma metástase linfonodos ou à distância em RNM 
em seis semanas após o término do tratamento. O des-
fecho primário foi recorrência do tumor em um ano. Dos 
51 pacientes, 40 obtiveram resposta clínica completa e 
foram observados. A mediana de seguimento no grupo 
de observação foi de 23,9 meses, a recorrência local em 
um ano nesse grupo foi 15,5% (95% IC 3,30 – 26,3)34. 
Os eventos adversos agudos mais comuns foi diarreia, 
em 8% dos pacientes. A função esfincteriana no grupo 
de observação foi excelente, com 72% dos 25 pacientes 
em 1 ano e 69% em dois anos, em todas as medianas 
do escore de Wexner escore 0. A toxicidade tardia mais 
comum foi sangramento da mucosa retal, grau 3 em 7% 
dos 30 pacientes em um ano e 6% dos 17 pacientes 
em dois anos. Não houve mortes ou reações adversas 
sérias relacionadas ao tratamento.

Uma revisão retrospectiva do Memorial Sloan-Kette-
ring Cancer a respeito do wait-and-see-policy foi tema 
de apresentação oral na ASCO (Congresso America-
no de Oncologia) em 2015. Esse estudo ocorreu entre 
2006 e 2014 e comparou pacientes tratados com tera-
pia neoadjuvante para os EC I a III de câncer retal: 1) 
apresentavam resposta clínica completa e eram apenas 
observados e não encaminhados à cirurgia; 2) subme-
tidos à excisão total do mesoreto (TME) e evidencia-
do resposta patológica completa pRC. Setenta e três 
pacientes obtiveram resposta clínica completa e foram 
manejados com vigilância ativa. Das 369 ressecções 
realizadas, notou-se em 20% resposta patológica com-
pleta e passaram a ser o grupo de comparação. Com 
mediana de seguimento de 3,3 anos, a preservação do 
reto foi possível em 77% dos pacientes no grupo de vigi-
lância ativa. Dos 19 pacientes que apresentaram recor-
rência local, 18 foram submetidos à cirurgia de resgate 
padrão TME e dois pacientes à excisão local. Nenhu-
ma diferença significativa foi observada em termos de 
recorrência à distância entre os dois grupos. A SLD e 
SG em quatro anos nos dois grupos não apresentaram 
diferenças significativas35.

Em uma revisão de trinta estudos (nove séries - 
650 pacientes) sobre o tratamento não cirúrgico de 
pacientes de câncer de reto após RT/QT, encontramos 
outros estudos retrospectivos que apresentaram altas 
taxas de recorrência local de 23 a 83%36. Essas dife-
renças nos resultados talvez possam ser explicadas 
pela heterogeneidade quanto ao estadiamento, crité-
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rios de inclusão, desenho do estudo e intensidade do 
seguimento após cRC.

CONCLUSÃO

A vigilância ativa vem sendo amplamente discutida 
no tratamento do câncer de reto, assim como formas de 
buscar tratamentos de RT/QT mais efetivos, no intuito 
de aumentar a taxa de resposta clínica e patológicas 
completas, o melhor regime de seguimento e exames 
de imagem que ajudem a predizer a persistência e/ou 
progressão de doença. 

Como não existem estudos randomizados a respei-
to da vigilância ativa no câncer de reto, é através da 
análise de estudos prospectivos desenvolvidos em todo 
mundo que se obtêm as melhores evidências. Assim, 
o registro europeu de cuidados em câncer e a funda-
ção Champalimaud iniciaram um banco de dados inter-
nacional. Aguardamos as publicações com o intuito de 
reunir registros prospectivos nesse tema e elucidar os 
muitos questionamentos relatados acima. 

Dessa forma, quando se avaliam as diferentes op-
ções de tratamento para um paciente, tanto os resul-
tados oncológicos quanto a morbimortalidade do trata-
mento devem ser considerados. A vigilância ativa deve 
ser valorizada não apenas para pacientes idosos e com 
comorbidades, mas também para pacientes jovens que 
cooperem com a vigilância intensiva, sob um rigoroso 
protocolo, no intuito de poupá-los das ostomias e dimi-
nuir a incidência de disfunção intestinal, geniturinária e 
sexual, que são preponderantes na qualidade de vida. 

O time de oncoproctologia do Hospital Santa Izabel 
está desenvolvendo um projeto que visa acompanhar 
intensivamente pacientes com câncer de reto e respos-
ta clínica completa após RT/QT, contribuindo com da-
dos que incrementem evidências na literatura a cerca 
dessa conduta, somando evidências que possam talvez 
tornar a vigilância ativa uma prática consensual na con-
dução do câncer de reto localmente avançado.
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Aneurisma do arco aórtico: correção híbrida sem 
circulação extracorpórea

Relato de Caso – Cirurgia Cardíaca

Rilson Fraga Moitinho1, Bruno Christino Vieira1

INTRODUÇÃO
O tratamento do aneurisma do arco aórtico e aorta 

descendente proximal ainda é considerado um grande 
desafio, devido à elevada taxa de morbidade e mortali-
dade, especialmente em pacientes portadores de  ou-
tras comorbidades. No passado, a cirurgia aberta con-
vencional era o único método de tratamento para as 
doenças extensas da aorta. Entretanto, este método 
envolve elevada complexidade com o uso de circula-
ção extracorpórea, hipotermia profunda, parada circu-
latória, perfusão cerebral anterógrada ou retrógrada, 
o que implica ainda elevada morbidade e mortalidade, 
especialmente  com  alta incidência de danos neuro-
lógicos temporários ou permanentes4. A introdução e 
evolução das técnicas de reparo endovascular da aor-
ta torácica (TEVAR), especialmente na última déca-
da, tem contribuído no tratamento de um significativo 
número de pacientes portadores de maiores comorbi-
dades3. O reparo endovascular da aorta torácica des-
cendente atualmente já é realizado de maneira mais 
abrangente, tendo resultados vantajosos em relação 
à cirurgia convencional5. Porém, quando a doença 
envolve o arco aórtico, o reparo completamente endo-
vascular com emprego de endopróteses torna-se limi-
tado, devido à presença da origem dos ramos vascu-
lares supra-aórticos e risco consequente de cobertura 
e oclusão. No entanto, a combinação das técnicas de 
cirurgia convencional com a tecnologia endovascular 
constituindo-se do reparo híbrido do arco aórtico vem 
permitindo uma diminuição significativa no tempo ci-
rúrgico,  diminuição ou eliminação da circulação extra-
corpórea, parada circulatória e isquemia cerebral, com 
resultados muito satisfatórios e animadores.

APRESENTAÇÃO DO CASO
Paciente masculino, 61 anos, com histórico de taba-

gismo e etilismo importantes, portador de hipertensão 
arterial sistêmica, dislipidemia, paresia frênica esquer-
da, insuficiência coronariana e com passado recente de 
infarto agudo miocárdico, disfunção miocárdica seve-
ra com FE=27% e insuficiência arterial periférica com 
evento recente de trombose de artéria femural, em uso 
de anticoagulação oral. Foi admitido no Pronto Aten-
dimento com novo evento de síndrome coronariana 
aguda, tendo diagnóstico de infarto agudo miocárdico 
sem supra ST e adicionalmente cursado com disfunção 
renal. Durante investigação clínica foi observado alar-
gamento de mediastino. Ecocardiograma transtorácico 
e transesofágico evidenciaram, além da miocardiopatia 
dilatada, a presença de aneurisma da aorta torácica. 
Após compensação da função renal foi realizada angio-
tomografia computadorizada da aorta tóraco-abdomi-
nal, tendo sido demonstrado grande aneurisma sacu-
lar do arco aórtico distal, com origem muito próxima à 
emergência dos ramos vasculares supra-aórticos, com 
diâmetros máximos de 7,4 X 5,0cm (Figura 1).

Estudo mais detalhado das imagens por arteriogra-

Palavras-chave: arco aórtico; procedimento híbrido; “debranching”; 
tratamento endovascular

Keywords: aortic arch; hybrid procedure; debranching; 
endovascular treatment
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fia evidenciaram ausência de colo ou zona de ancora-
mento seguro para o implante de endoprótese vascular 
percutânea isolada, devido à proximidade dos óstios da 
artéria carótida interna esquerda e tronco bráquiocefá-
lico com risco real de oclusão. Indicado assim o trata-
mento cirúrgico. Realizada uma angiocoronariografia, 
que evidenciou doença coronariana obstrutiva com le-
são grave do ramo diagonal (90%) e lesão de 50% em  
artéria descendente anterior. Diante da elevada taxa de 
morbidade e mortalidade esperada com a realização 
da cirurgia convencional para tratamento do aneurisma 
do arco aórtico, com necessidade de circulação extra-
corpórea, hipotermia profunda, parada circulatória e 
adicionalmente revascularização do miocárdio em pa-
ciente portador de várias comorbidades, especialmente 
disfunção miocárdica grave e disfunção renal, foi optado 
por indicar tratamento com procedimento cirúrgico híbri-
do, sem circulação extracorpórea, através da técnica de 
Debranching tipo I (Figura 2) com implante percutâneo 
de endoprótese vascular simultaneamente.

Primeiramente foi submetido à angioplastia coro-
nária do ramo diagonal com stent eluído em fármacos, 
sendo mantido com dupla antiagregação plaquetária. 
Posteriormente realizamos o reparo híbrido. O debran-
ching ou desrramificação do arco aórtico  consiste ba-
sicamente da exclusão dos ramos vasculares supra-
-aórticos  que incluem o tronco bráquiocefálico, artéria 
carótida interna esquerda e artéria subclávia esquerda, 
através da criação de pontes ou by-pass extra-anatô-
micos  para esses vasos, a partir da aorta ascendente 

proximal ou a partir da artéria carótida interna esquerda, 
a nível cervical, quando o colo ou zona de ancoramento  
não abrange o tronco braquiocefálico. Foram utilizados 
enxertos vasculares inorgânicos (dácron) e neste caso 
foi confeccionada ponte para o tronco braquiocefálico 
e artéria carótida interna esquerda, sem necessidade 
de circulação extracorpórea. Após a realização do de-
branching foi implantado, no mesmo ato, sob auxílio 
de radioscopia, uma endoprótese vascular de maneira 
anterógrada, inserida na aorta ascendente, e posicio-
nada  cobrindo internamente todo o arco aórtico e aorta 
aescendente aroximal, desta forma ocluindo o orifício 
do aneurisma sacular e assim excluindo e tratando o 
aneurisma aórtico.

O reparo híbrido foi  realizado sem circulação ex-
tracorpórea, em 03/10/2013, e não houve necessidade 
de hemoderivados. O paciente foi encaminhado à UTI 
de pós-operatório, tendo sido extubado nas primeiras 
12h, apesar do diagnóstico prévio de  paresia frênica 
e expectativa de insuficiência respiratória. Com evo-
lução muito satisfatória, teve permanência na UTI por 
48h e alta hospitalar após 18 dias. Angio CT de contro-
le após 3 meses e após 1 ano confirmaram exclusão 
do saco aneurismático, que se encontrava completa-
mente trombosado (Figura 4). Com já quase 2 anos 
de seguimento, o paciente vem evoluindo clinicamente 
bem.
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DISCUSSÃO
A abordagem cirúrgica para o tratamento das doen-

ças da aorta vem mudando de maneira consistente nos 
últimos anos. A cirurgia aberta convencional, embora 
permaneça como o tratamento de escolha nas doenças 
extensas do arco aórtico, ainda carrega altos índices de 
morbidade e mortalidade, sobretudo pelas complica-
ções neurológicas, devido principalmente à necessida-
de de circulação extracorpórea prolongada, associada 
à parada circulatória hipotérmica, mesmo com os avan-
ços de mecanismos de perfusão e  proteção cerebral. 
O potencial de gravidade também é aumentado nota-
damente pelo perfil dos pacientes portadores dessa do-
ença, geralmente com idades avançadas e constituído 
de outras comorbidades críticas. Assim, o tratamento 
das doenças do arco aórtico, principalmente os aneuris-
mas, permanecem como um grande desafio em busca 
de técnicas menos invasivas e mais seguras. Os resul-
tados promissores obtidos com a incorporação da tec-

nologia endovascular no tratamento dos aneurismas da 
aorta torácica descendente e abdominal na última déca-
da tem encorajado o emprego dessas próteses endo-
vasculares no arco aórtico, através dos procedimentos 
híbridos,  entre elas a técnica de Debranching. Em cirur-
gias abertas convencionais, a  mortalidade, AVC  e da-
nos neurológicos transitórios ou permanentes são ainda 
observados em 15 a 20% dos pacientes, mesmo em 
centros mais experientes. As abordagens híbridas para 
o tratamento de aneurismas do arco aórtico são cada 
vez mais frequentes, conforme já relatados em várias 
séries, com taxas de mortalidade entre 0 e 10%. Porém, 
embora esses procedimentos apareçam atualmente 
na literatura como um conceito bastante atraente, ain-
da faltam estudos controlados importantes e a decisão 
em favor dessa técnica depende habitualmente do jul-
gamento clínico individual e experiência do serviço. A 
maioria dos autores advogam que o reparo híbrido do 
arco aórtico está reservado para pacientes de alto risco 
cirúrgico, considerados inapropriados para o tratamento 
cirúrgico aberto convencional, devido à elevada mor-
bidade e mortalidade perioperatória. Embora também 
seja relatado na literatura o reparo totalmente endovas-
cular do arco aórtico através de enxertos fenestrados, 
ramificados e em chaminé3, o seu emprego ainda pode 
ser considerado experimental, devido ao pequeno nú-
mero de casos relatados, ao passo que o reparo híbrido 
tem aumentado de maneira progressiva, devido à maior 
facilidade, segurança e resultados entusiasmadores. A 
comparação apropriada das  estratégias cirúrgicas con-
vencional e híbrida em séries relatadas torna-se difícil 
devido às diferentes técnicas operatórias, diferentes 
modelos de estratificação de risco, diferentes critérios 
de inclusão e mesmo indicação. Mileswsky et. al. ob-
servou em estudo comparativo retrospectivo que a inci-
dência de mortalidade perioperatória foi entre 3% e 22% 
com a cirurgia convencional e entre 0% e 25% com o 
reparo híbrido, tendo também observado que no grupo 
da cirurgia convencional a mortalidade foi significativa-
mente mais elevada no subgrupo de pacientes maiores 
que 75 anos (36% X 9%), sugerindo melhor resultado 
para o reparo híbrido em pacientes acima de 75 anos3. 
Ferrero et. al. analisando sua casuística de 27 casos 
de reparo híbrido com Debranching, relatou mortalidade 
em 30 dias de 11,1%, AVC 0% e paresia ou paraplegia 
permanente 0% (4). Hughes et. al.15 não registrou mor-
talidade ou AVC numa casuística de 28 pacientes sub-
metidos a reparo híbrido de aneurisma do arco aórtico 
com seguimento de 14±11 meses. Em outro estudo16 
com 25 pacientes e seguimento de 15+-5 meses, mor-
talidade foi relatada em um paciente (4%) e AVC em 

Figura 4
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dois pacientes (8%). YiliK et. al. não observou mortalida-
de, AVC ou outros danos neurológicos em sua série de 
11 pacientes submetidos a Debranching e Stent, tendo 
seguimento de 19 meses9.

Rana et. al., em revisão de literatura sobre o repa-
ro híbrido, encontrou nas séries avaliadas mortalidade 
0-13%, AVC 0-10% e danos da medula espinhal 0-13%, 
considerando comparáveis aos resultados da cirurgia 
convencional, a despeito de ter envolvido pacientes 
de maior risco cirúrgico rejeitados para o tratamento 
cirúrgico convencional12. Uma meta-análise e revisão 
envolvendo 46 estudos e 2.272 pacientes submetidos 
a reparo híbrido do arco aórtico também observaram re-
sultados satisfatórios a curto e médio prazo conferindo 
segurança ao método7. No entanto, Tokuda et. al., em 
publicação mais recente, comparando os resultados da 
cirurgia convencional e reparo híbrido através de análi-
se de escores de propensão e com seguimento maior 
de 52,5 meses, embora tenha observado resultados 
semelhantes a curto prazo, já observou resultados infe-
riores em médio prazo (24 meses) para o reparo híbri-
do, 79% X 99% livre de eventos aórticos para a cirurgia 
convencional. A falta de evidência de resultados a longo 
prazo, por se tratar de estratégia relativamente recen-
te, ainda reserva o reparo híbrido para os pacientes de 
mais alto risco.

CONCLUSÃO
O reparo híbrido do aneurisma do arco aórtico vem 

se mostrando ser um  procedimento  seguro e promissor 
em várias séries publicadas, com resultados bem satis-
fatórios a curto e médio prazo, já sendo uma alternativa  
ao tratamento cirúrgico convencional, especialmente 
em pacientes de alto risco, portadores de outras co-
morbidades e naqueles acima de 75 anos, onde é mais 
elevada a mortalidade e a ocorrência de danos neuroló-
gicos. Porém, são necessários estudos prospectivos fu-
turos e com longo seguimento, de maneira a comparar 
efetivamente as técnicas  convencional e híbrida, assim 
como definir precisamente suas indicações.
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Intervenção coronária percutânea (ICP) com implante de suporte 
vascular bioabsorvível (SVB) em lesão na coronária direita (CD)

INTRODUÇÃO
Após o advento dos cateteres-balão, stents conven-

cionais e dos stents farmacológicos (SF) metálicos, os 
SVBs, também comumente denominados “stents bio-
absorvíveis”, vêm surgindo como a mais nova e pro-
missora forma de tratamento da doença arterial coro-
nariana (DAC) obstrutiva e já são considerados como 
a quarta revolução na cardiologia intervencionista1. Na 
última década, a ideia de um suporte vascular transi-
tório, que, por um determinado período, modulasse 
a hiperplasia intimal reparadora e, ao mesmo tempo, 
possibilitasse o remodelamento adaptativo expansivo 
da artéria tratada após ser totalmente reabsorvido, tem 
ganhado grande destaque dentro da abordagem per-
cutânea da DAC. 

Segue o caso clínico de um paciente com DAC, no 
qual foi realizada uma ICP com implante de SVB pelo 
serviço de Cardiologia Intervencionista do HSI, de for-
ma pioneira no estado da Bahia. 

RELATO DE CASO
Paciente de 65 anos, masculino, portador de dia-

betes tipo 2, com história de dor precordial em aper-
to, relacionada aos esforços físicos extra-habituais e 
associada à dispneia há cerca de 1 ano. Há 2 meses 
houve intensificação do quadro clínico, passando a 
apresentar os sintomas aos esforços habituais. Fazia 
uso regular de AAS, Selozok, monocordil, sinvastatina 
e metformina.

Após avaliação com cardiologista, realizou, em 
maio de 2015, cintilografia miocárdica de perfusão que 
demonstrou isquemia moderada em toda a parede 
inferior do ventrículo esquerdo (VE). Ecocardiograma 

transtorácico evidenciou leve disfunção diastólica do 
VE e fração de ejeção de 79%.

Após exames não invasivos, o paciente foi encami-
nhado para coronariografia eletiva em 22/07, no HSI, 
que revelou lesão suboclusiva (extensão de placa 20 
mm/diâmetro de referência 3,5 mm) em segmento dis-
tal da CD, artéria de grande expressão anatômica (fi-
gura 1), além de ausência de obstruções na coronária 
esquerda. Após o CATE, foi decidido por revasculari-
zação miocárdica, através de ICP da CD.

Introduzido dupla antiagregação plaquetária (DAP) 
e realizado o procedimento após 48 horas. Utilizada a 
artéria radial direita como via de acesso. A CD foi entu-
bada com cateter-guia JR 4,0 6F, administrado nitrato 
intracoronário e pré-dilatada a lesão com cateter-balão 
3,5x20mm a 10 atm. A seguir, realizado o implante de 
um SVB eluidor de Everolimus, ABSORB, 3.5×28mm 
(Abbott Vascular, USA), sendo este liberado gradual-
mente a cada 2 atm/5 segundos, até atingir 14 atm, 
mantendo-se esta pressão por 30 segundos e verifi-
cando-se a expansão completa do dispositivo. Optado 
por realizar pós-dilatação do BVS com balão não com-
placente 4,0x8 mm a 14 atm, por 30 segundos. Obtido 
excelente resultado angiográfico (Figura 2). O paciente 
cursou assintomático após a ICP. Não apresentou al-
terações de marcadores de necrose miocárdica ou no 
ECG. Teve alta hospitalar no dia seguinte.

DISCUSSÃO
A atual geração de SF metálicos ofereceu várias 

vantagens sobre a geração anterior de SF e stents con-
vencionais, incluindo taxas reduzidas de reestenose, 
trombose de stent e necessidade de nova intervenção. 

Relato de Caso – Cardiologia
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No entanto, os SF metálicos apresentam limitações po-
tenciais em longo prazo, como a presença definitiva da 
malha de metal associada à força de cisalhamento no 
vaso, restringindo a acomodação, adaptação e remo-
delamento luminal tardio e, além disso, a possibilidade 
da formação de neoaterosclerose intrastent2. Dessa 
forma, foram criados os SVBs como uma nova forma 
de tratamento das estenoses coronarianas, proporcio-
nando um suporte transitório para manter o ganho lu-
minal do vaso, com a capacidade de liberação de dro-
ga antiproliferativa, visando reduzir a reestenose, sem 
os inconvenientes tardios dos SF metálicos. Deixando 
a artéria coronária livre do encarceramento do metal, o 
vaso, por outro lado, recobra sua pulsatividade e a sua 
vasomotricidade torna-se novamente responsiva, sem 
nenhum tipo de impedimento aos agentes bioquímicos 
e à tensão fisiológica cíclica3. Essa inovadora forma 
de tratamento é denominada de terapia de restaura-
ção vascular, do termo em inglês “vascular restoration 
therapy” (VRT)4. Outros achados em exames invasivos 
demonstram que o SVB pode levar a um aumento tar-
dio do lúmen do vaso e até mesmo redução e estabili-
zação de placas vulneráveis5.

Através dessa nova tecnologia, podem ser supe-
radas muitas das preocupações relacionadas à segu-
rança dos SF metálicos e, possivelmente, até mesmo 
conferir benefícios clínicos tardios6. Além disso, pode 
possibilitar futuras revascularizações cirúrgicas com 
implante de enxertos no vaso, recruzamento de ramos 
laterais, visualização coronária por exames de imagem 
não invasivos (Angio TC, RNM) e reduzir o tempo de 
DAP. O conceito de um dispositivo coronariano, que 
desaparece por completo após realizar o seu trabalho, 
vem tornando-se bastante atrativo, tanto para médicos 
quanto para pacientes.

A ideia de um SVB não é nova e diversos tipos de 
modelos foram testados em estudos experimentais há 
cerca de duas décadas, porém, com sua maioria re-
velando intensa resposta inflamatória neointimal. Essa 
tecnologia não alavancou de início, devido à dificuldade 
de se desenvolver um polímero ideal, além do bom de-
sempenho visto com os stents farmacológicos na DAC.

O primeiro SVB a demonstrar resultados promis-
sores em seres humanos foi o stent liberador de eve-
rolimus BVS, avaliado no estudo ABSORB Cohort A7. 
Em 2 anos, houve aumento tardio do lúmen vascular, 
restauração da função endotelial e vasomotricidade. 
MACE em 5 anos de 3,4%, com ausência de trombose 
de stent.  A segunda geração de SVB apresentou, após 

mudanças estruturais da plataforma, maior força radial 
e encolhimento comparável aos stents metálicos em 
6 meses8. Posteriormente, um estudo clínico randomi-
zado e controlado, ABSORB II9, avaliou a segurança 
e a eficácia do Absorb, comparado ao XIENCE, o SF 
de segunda mais bem-estudado até então. Incluiu 501 
pessoas, 40 centros na Europa e Nova Zelândia, mos-
trando resultados de eficácia e segurança similares 
entre os dois dispositivos. 

O Absorb, BVS implantado neste caso, possui um 
esqueleto de ácido poli-L-láctico (APLL) bioabsorvível, 
revestido com uma camada rapidamente absorvível 
de APDLL (uma mistura de D-lactato e L-lactato), que 
contém e libera o fármaco antiproliferativo (Everoli-
mus). As unidades de APLL/APDLL são absorvidas por 
meio de hidrólise, gerando ácido láctico, que, em últi-
ma análise, é metabolizado no ciclo de Krebs em pe-
quenas partículas, as quais, posteriormente, acabam 
fagocitadas por macrófagos. O tempo para completa 
absorção do esqueleto polimérico gira em torno dos 
dois a três anos. 

Existem algumas diferenças no implante do SVB, 
em relação aos SF metálicos que são de fundamental 
importância para os resultados10. A utilização do USIC 
ou OCT é considerada o padrão ouro para a seleção 
adequada do tamanho do BVS, embora não seja ab-
solutamente necessária. Neste caso, optamos pela 
utilização apenas da angiografia e do cateter-balão 
para estimarmos as dimensões do SVB, devido à bai-
xa complexidade da lesão. A pós-dilatação com balões 
não complacentes deve ser sempre realizada, objeti-
vando otimizar os resultados agudos.

Os SVBs poliméricos ainda possuem algumas limi-
tações: menor força radial responsável pela retração 
pós-implante; taxa de bioabsorção lenta, impossibi-
litando a retirada precoce da terapia antiplaquetária 
dupla; radioluscência; e alto perfil. Buscando vencer 
alguns desses obstáculos, a indústria vem desenvol-
vendo stents bioabsorvíveis poliméricos, com hastes 
mais finas e de melhor perfil, e stents bioabsorvíveis 
metálicos que supostamente apresentam maior força 
radial e com taxa mais rápida de bioabsorção. Devi-
do a essas limitações, a sua utilização em casos mais 
complexos ainda carece de comprovação com estudos 
robustos.

De um modo geral, o SVB é indicado para pacien-
tes mais jovens e/ou em lesões longas. Como regra 
geral, não deve ser implantado em lesões com calcifi-
cação acentuada, que não podem ser adequadamente 
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preparadas com pré-dilatação, principalmente quando 
o balão utilizado não puder ser completamente expan-
dido. Devido às dimensões atuais disponíveis do dis-
positivo, recomenda-se também evitar o implante em 
vasos de grosso calibre (> 4.0 mm), como por exemplo 
o tronco da coronária esquerda. A sua expansão, além 
desse limite, pode provocar a fratura das espessas 
hastes poliméricas. O uso de rotablator pode ser con-
siderado para preparo de lesões calcificadas antes do 
implante do SVB. Em síndromes coronarianas agudas, 
o SVB vem demonstrando resultados satisfatórios em 
termos de segurança e eficácia.

CONCLUSÃO

O SVB é uma recente tecnologia que contempla os 
bons resultados dos SF metálicos associado, ao de-
saparecimento por completo da malha metálica em 2 
a 3 anos após seu implante. Possui benefícios com-
provados na restauração da fisiologia normal do vaso 
tratado, com grande potencial em relação à melhora 
dos desfechos clínicos no seguimento em longo pra-
zo, ainda a ser comprovado. Para que isso se torne 
realidade, serão necessárias melhorias no dispositivo 
por parte da indústria e aquisição de experiência no 
implante do SVB, em diferentes cenários e comple-
xidades anatômicas. A cardiologia baiana ingressou, 
através do Hospital Santa Izabel, em uma nova e pro-
missora era do tratamento percutâneo da DAC. 

FIGURAS
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Tumor de células gigantes na coluna torácica:
relato de caso e revisão da literatura

Relato de Caso – Ortopedia
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RESUMO 
O Tumor de Células Gigantes (TCG) é uma neopla-

sia benigna agressiva, que acomete adultos jovens e 
corresponde a cerca de 4 a 8% dos tumores ósseos 
primários. Apenas 10% acometem a coluna vertebral, 
prognóstico pior e altas taxas de recidiva, mesmo após 
tratamento cirúrgico. Relatamos paciente de 34 anos, 
sexo masculino, história de dorsalgia com duração de 
7 meses, evoluiu com déficit neurológico progressivo 
e paraplegia na data do primeiro atendimento, interna-
do para investigação diagnóstica. A radiografia e a to-
mografia computadorizada demonstravam lesão lítica 
nas vértebras T5-T6 e cifose segmentar. A ressonância  
magnética apresentava imagem com hipossinal em T1 
e hipersinal em T2, comprometendo o corpo vertebral e 
a coluna posterior de T5-T6. O paciente foi submetido a 
tratamento cirúrgico para descompressão e instrumen-
tação posterior de T3 a T8, enviado material para aná-
lise anátomopatológica, diagnosticado TCG altamente 
vascularizado. Após a embolização das artérias seg-
mentares de T5, realizou ressecção tumoral mais esta-
bilização anterior com utilização de enxerto de costelas. 
O paciente evoluiu com melhora neurológica significa-
tiva e sem sinais de recidiva até o presente momento.

PALAVRAS CHAVE: tumor de células gigantes do 
osso; neoplasias da coluna vertebral; embolização te-
rapêutica.

KEY-WORDS: bone gian cells tumor, spine tumor, 
therapeutic embolization.

INTRODUÇÃO 
O Tumor de Células Gigantes (TCG) é uma neo-

plasia benigna agressiva, que acomete adultos jovens 

e corresponde a cerca de 4 a 8% dos tumores ósseos 
primários. Apenas 10% acometem a coluna vertebral 
e, nestes casos, o prognóstico torna-se pior, com altas 
taxas de recidiva, mesmo após tratamento cirúrgico.1

Quando acomete a coluna, possui maior incidên-
cia no sacro, sendo ainda mais raro nos demais seg-
mentos vertebrais. Boriani et. al. relataram 49 casos 
de TCG na coluna suprassacral, encontrando preva-
lência de 45% das lesões na coluna lombar, 43% na 
coluna torácica e 12% na cervical.2 Esses tumores têm 
predileção pelo corpo vertebral, mas também podem 
acometer estruturas do arco vertebral. Em seu estu-
do, Boriani et. al. relataram a prevalência do TCG com 
relação à sua localização na vértebra, demonstrando 
que, das 24 lesões suprassacrais, 29% delas estavam 
restritas ao corpo vertebral, enquanto que, em 78% 
das vezes, o tumor acometia tanto a coluna anterior 
como a posterior.3

A sintomatologia característica é constituída por dor 
local em 97%, seguida de déficit neurológico ou dor 
radicular em 72%. A radiografia convencional no início 
dos sintomas é capaz de revelar a lesão em até  93% 
dos casos. Entretanto, o diagnóstico pode ser equivo-
cado em até 17% das vezes, sendo em muitos casos 
confundido com dor ciática ou discogênica.3 

O TCG geralmente apresenta radiograficamente 
como lesão osteolítica expansiva, sem margens mar-
cadamente escleróticas e não acomete o espaço in-
tervertebral. Fratura patológica pode ser vista em 72% 
dos casos, em alguns casos perda acentuada da altura 
do corpo vertebral. A tomografia computadorizada (TC) 
mostra normalmente uma massa circundada por borda 
fina e esclerótica. A ressonância magnética (RNM) é 
o melhor exame para detectar o tumor, evidenciando 
massa com hipossinal em T1 e hipersinal em T2, espe-
cialmente nos casos de recorrência.4 A TC é o melhor 
exame para visualizar a integridade óssea e fraturas 
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patológicas, enquanto que a RNM é melhor para de-
tectar invasão para partes moles e comprometimento 
das estruturas neurológicas.5 

O diagnóstico definitivo deve ser confirmado por bi-
ópsia realizada após estadiamento adequado.2 A carac-
terística histológica do TCG consiste de 3 células distin-
tas: células gigantes multinucleadas, células redondas 
mononucleadas e células tumorais do estroma.6 Essas 
células gigantes multinucleadas são semelhantes aos 
osteoclastos, funcional e imuno-histoquimicamente.7

O tratamento do TCG na coluna vertebral depende 
da sua localização e do seu estadiamento. A ressec-
ção em bloco é a opção que proporciona menor índice 
de recidiva, porém, devido a dificuldades de acesso e 
risco aumentado de lesões neurovasculares, este pro-
cedimento geralmente é reservado para tumores envol-
vendo menos que 50% das zonas radiais descritas na 
classificação WBB.1,2,8 

A ressecção intralesional tem risco maior de recidi-
va, geralmente é associada a métodos adjuvantes. Fe-
nol, nitrogênio líquido, polimetilmetacrilato e peróxido 
de hidrogênio não são recomendados, pois são muito 
agressivos às estruturas neurais.2,12 A radioterapia não 
é isenta de complicações e preocupa pelo risco de sar-
coma secundário, que pode alcançar incidência de até 
17% dos casos.1 O uso dos bisfosfonados como terapia 
adjuvante tem demonstrado bons resultados e está em 
investigação, podendo-se tornar uma boa opção no fu-
turo.6,7,10

A embolização arterial pré-operatória da lesão pode 
ser realizada para tumores grandes e hipervasculares, 
a fim de reduzir a sua massa e diminuir o sangramento 
intraoperatório, aumentando as chances de ressecção 
completa do tumor.11,12,13

RELATO DE CASO 
Paciente de 34 anos, do sexo masculino, com qua-

dro de dorsalgia há cerca de 7 meses, acompanhado 
em outro serviço, sem melhora com anti-inflamatórios 
e analgésicos orais, evoluindo há 40 dias da consulta, 
com diminuição de força muscular em membros infe-
riores e diminuição da sensibilidade abaixo do nível 
neurológico de T7. No dia do primeiro atendimento, o 
paciente apresentou piora neurológica, evoluindo com 
paraplegia, internado em caráter de urgência para in-
vestigação. A radiografia da coluna torácica evidencia-
va lesão osteolítica envolvendo os corpos vertebrais 

de T5-T6 e aumento da cifose neste nível. A TC evi-
denciava destruição dos corpos vertebrais de T5-T6 e 
dos elementos posteriores de T5 (fig. 1). A RNM re-
velava presença de massa com hipossinal em T1, hi-
persinal em T2, envolvendo os elementos anteriores e 
posteriores de T5, os elementos anteriores de T6, in-
vadindo partes moles e o canal medular, comprimindo 
a medula (fig. 2). Pela classificação de Enneking8 para 
tumores benignos, o tumor encontrava-se no estágio 
III, enquanto que, pela classificação WBB8, o tumor 
acometia a área 4-12/A-E.

O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico 
no dia seguinte ao resultado da RNM. Foi corrigida a ci-
fose segmentar, estabilização posterior (fig. 3) associa-
da à descompressão medular e enviados os fragmen-
tos tumorais para estudo anátomopatológico. Resultado 

Figura 1 - TC, corte axial da vértebra T5 à esquerda 
e T6 à direita.

Figura 2 - RNM, corte sagital, demonstrando com-
pressão medular em nível de T5.
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elucidado após 30 dias, confirmando a suspeita de TCG 
altamente vascularizado. Foram realizadas, então, ar-
teriografia e embolização parcial da tumoração, com 
oclusão total da artéria segmentar T5 direita (fig. 4), em-
bolização parcial da artéria segmentar T5 esquerda, pre-
servando o seu ramo espinhal posterior. Após três dias, 
foram realizadas ressecção do tumor e estabilização an-
terior, com a utilização de enxerto de costelas (fig. 5).

O paciente evoluiu com importante melhora neuroló-
gica, deambulando sem auxílio de muletas. Encontra-se 
no 8o mês do pós-operatório, sem sinais de recidiva local. 

DISCUSSÃO
Segundo a literatura, o TCG quando acomete a co-

luna suprassacral tem predileção pela região lombar 
e torácica, acometendo frequentemente tanto o corpo 
vertebral como os elementos posteriores, semelhante 
ao que aconteceu no caso apresentado. Dor e déficit 
neurológico são os principais sintomas e, como neste 
caso, muitas vezes é confundido com dorsalgia ou ciá-
tica, retardando o diagnóstico.2,3 

Ao contrário do que normalmente acontece, nes-
te paciente houve invasão do espaço intervertebral e 
acometimento da vértebra adjacente, provavelmente 
devido ao tempo de evolução da doença.4 

A lesão apresentada tem característica radiológica lítica 
e expansiva, semelhante à descrita na literatura. No mo-
mento do diagnóstico havia fratura patológica e colapso, 
como geralmente ocorre, segundo a série de Jumming.4 

Figura 3 - TC em corte sagital após descompressão 
e estabilização posterior.

Figura 4 - Arteriografia da artéria T5 direita.

Figura 5 - Radiografia AP, perfil à esquerda e TC 
em corte sagital à direita, após ressecção tumoral e 
estabilização anterior com enxerto estruturado au-
tólogo de duas costelas.
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Devido ao déficit neurológico, que evoluiu para 
paraplegia, foi realizado no mesmo tempo cirúrgico 
descompressão, estabilização posterior e coleta de 
fragmentos tumorais para anatomia patológica, que 
confirmou a suspeita de TCG. O paciente evolui no 
pós-operatório com melhora neurológica.

Como a lesão relatada aqui era muito grande, 
acometendo a coluna anterior e posterior e duas vér-
tebras, foi realizada arteriografia pré-operatória para 
embolização arterial do tumor, não sendo realizada a 
embolização completa, devido ao risco de isquemia 
medular. Isso facilitou a ressecção cirúrgica e diminuiu 
o sangramento intraoperatório. Para estabilização an-
terior foi utilizado enxerto estruturado autólogo de cos-
tela, entre as vértebras T4 e T7.

Até o oitavo mês pós-operatório não havia sinais de 
recidiva local e o paciente já deambulava sem auxílio 
de muletas.
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Malformação Congênita de Vias Aéreas e Pulmonar (MACP) em 
recém-nascido prematuro: relato de caso clínico e revisão de 

literatura

INTRODUÇÃO 
A Malformação Congênita de Vias Aéreas e Pul-

monar (MACP) é uma entidade rara, porém, entre as 
malformações pulmonares, a mais diagnosticada no 
período pré-natal. Juntamente com o Cisto Pulmonar 
Broncogênico, o Enfisema Lobar Congênito e Seques-
tro Pulmonar, constituem o grupo de doenças císticas 
pulmonares descritas por Buntain et. al. em 1974(1,4,5,8,9). 
É secundária a alteração do desenvolvimento do trato 
respiratório inferior, com manifestação clínica intraútero, 
logo após o nascimento ou em período mais tardio(12). A 
ressecção cirúrgica é o tratamento definitivo. 

O objetivo deste artigo é descrever um caso de 
MACP em recém-nascido prematuro, sem diagnóstico 
pré-natal, com complicações e boa evolução, além de 
fazer revisão de literatura.

RELATO DE CASO 
RN de LCM, IG 31 semanas e 2 dias, PN 1100g, 

sexo feminino. Genitora com 19 anos, G1P0A0, não 
fez pré-natal. Foi transferido de outra unidade hospita-
lar e admitido na UTIN com 2 horas de vida, hipotérmi-
co e com insuficiência respiratória, sendo submetido a 
intubação orotraqueal. Radiografia de tórax no 2º dia 
de vida com imagem multicística em base de hemitó-
rax direito (Figura1A) e Tomografia de Tórax (TC) com 
17 dias de vida, mostrando volumosa formação císti-
ca aerada, com paredes finas e septos internos, em 
topografia do LID (3,5x2,4x4,0cm); outras formações 
císticas aeradas menores no parênquima periférico, 
neste mesmo lado, bem como no pulmão esquerdo; 
espessamento de septo intra e interlobular em ambos 
os lados, sugestivo de malformação adenomatoide 

cística (Figura 1B). Avaliado pela equipe de cirurgia 
pediátrica, optado por conduta conservadora até ga-
nho ponderal adequado para o procedimento cirúrgico. 
Extubado com 27 dias de vida e encaminhado à Enfer-
maria Canguru com 40 dias de vida, onde permaneceu 
por 33 dias. Readmitido na UTIN com 73 dias de vida 
e peso de 1720g, com sintomas respiratórios e radio-
grafia de tórax com aumento da imagem cística à direi-
ta e com desvio de mediastino. Realizada drenagem 
de tórax sem melhora, foi indicado lobectomia com 
o seguinte laudo anatomopatológico: cisto congênito 
pulmonar multiloculado do LID, além de hiperplasias 
focais de pneumócito tipo 2 e congestão pulmonar de 
LID e fragmento de LSD. Evoluiu com pneumotórax de 
repetição, com necessidade de VMI por mais 30 dias. 
Foi reabordado com 3 meses e 12 dias, por suspeita 
de fístula traqueobrônquica, não confirmada. Durante 
o período de internamento fez uso de três esquemas 
de antibacterianos e um esquema antifúngico. Evoluiu 
posteriormente sem intercorrências, alta da UTI com 
122 dias de vida. 

Relato de Caso – Neonatologia 

Autoras: Isis Barreto Silva Almeida1, Rosana Pellegrini Pessoa1

Figura 1A -  Radiografia de tórax do 2º e 3º dias de 
vida. 

Palavras-chave: prematuridade, malformação congênita de vias aéreas.
Key-words: prematurity, congenital pulmonary airaway malformation.
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DISCUSSÃO 
A Malformação Cística de Vias Aéreas e Pulmonar 

(MACP) tem incidência em torno de 1 para 10.000-
35.000 gestações(3,8,12), corresponde a 25% das mal-
formações pulmonares(1,5,12), sendo a mais ressecada 
cirurgicamente em crianças(2). Não tem relação com 
raça, idade, exposição das gestantes a algum agente 
ou associação com fatores genéticos. 

Resultado desenvolvimento anômalo dos bronquí-
olos terminais e respiratórios, com proliferação adeno-
matoide e formação de cistos(1,5,6). Isso possivelmente 
associado a obstrução e/ou atresia das vias aéreas 
intraútero(12). Alguns autores trazem como mecanismo 

um desequilíbrio entre a proliferação celular e a apop-
tose na fase de desenvolvimento pulmonar(5), com evi-
dências de que essas lesões ocorrem entre a 5ª e 22ª 
semana de gestação, determinando uma grande varie-
dade de apresentações patológicas e radiológicas(3,4).

Os diferentes tipos de MACP e seu impacto sobre o 
crescimento pulmonar global dependem não só do es-
tágio de desenvolvimento pulmonar, bem como do ní-
vel da árvore brônquica acometida(4). As lesões podem 
comprometer todo um lobo ou parte dele (85-95%), 
todo um pulmão, ou até ser bilateral, apesar de mais 
raro(1,3,4,7). Normalmente, a MACP cresce entre a 20ª e 
25ª semana de gestação, estabiliza espontaneamen-
te com redução do tamanho durante o 3º trimestre(6). 
Um pequeno número de pacientes apresenta uma for-
ma mais agressiva, representada por lesão expansiva 
de crescimento rápido, podendo levar à hidropsia fetal 
por desvio mediastinal, obstrução da veia cava inferior 
e compressão cardíaca, resultando em óbito fetal(3,5,6,8).

A classificação mais utilizada é a proposta por Sto-
cker et. al.(10) desde 1977, usada apenas no período 
pós-natal, que subdivide a doença em três tipos morfo 
e histologicamente distintos. Em 2002, os mesmo auto-
res ampliaram a classificação para 5 subtipos, incluindo 
o local de origem das malformações (Quadro 1). Uma 
classificação ultrassonográfica para uso antenatal foi 
sugerida por Adzick e colaboradores (Quadro 1).

Figura 1B - Tomografia de tórax.

Quadro 1. Classificação histológica e ultrassonográfica
Histológica (Stocker et. Al10) 

Tipo Quadro histológico Quadro clínico Prevalência
0 Origem traqueal/brônquica.  Equivalente à displasia 

acinar e cistos com diâmetro de até 0,5 cm, cobertos 
por epitélio pseudoestratificado, envolvendo todos os 
lobos do pulmão.

Incompatível com a vida (associado a 
graves anormalidades cardíacas(3,4)).

1-3%

1 Cisto único ou múltiplos com mais de 2 cm 
de diâmetro (3-10 cm), cobertos por epitélio 
pseudoestratificado ciliar, com áreas de epitélio 
mucoprodutor coberto por tecido fibromusculare, 
geralmente preenchidos por ar ou muco.(3,5-8)

Tecido adjacente normal, comprimido 
pela malformação, podendo levar à 
insuficiência respiratória. Sintomas 
na primeira semana. Pode ser 
assintomático até adultos(3).

50-75%

2 Múltiplos cistos de pequeno diâmetro (0,5-2,0 cm), 
cobertos por epitélio do tipo bronquiolar (cuboidal 
ou colunar), separados por septos alveolares, com 
associação arterial/venosa sistêmica, semelhante 
ao sequestro pulmonar intralobar, diferenciados pela 
histologia(2,3,5-8).

Associada a alterações cromossômicas 
(6,7) e várias malformações, 
como atresia de esôfago, fístula 
traqueoesofágica, agenesia renal 
bilateral, atresia intestinal e anomalias 
ósseas e do SNC. Prognóstico 
desfavorável.

20-40%
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A MACP pode se manifestar no período neonatal, 
durante a infância ou permanecer assintomática até a 
idade adulta (Quadro 1). Dos pacientes com diagnós-
tico pré-natal, 50% são assintomáticos ao nascimento. 
Entre aqueles diagnosticados após o nascimento, 2/3 
são sintomáticos no 1º mês de vida. Fora do período 
neonatal, os pacientes se apresentam com pneumonia 
de repetição ou pneumotórax espontâneo. Não é inco-
mum a regressão espontânea da lesão(4,6,7,8). No caso 
descrito, mesmo sem nenhuma intervenção precoce 
para a patologia de base, o paciente foi mantido em ar 
ambiente, aguardando ganho de peso. E só com aproxi-
madamente 70 dias de vida apresentou a primeira sinto-
matologia secundária a MACP. Como citado no Quadro 
1, 25% dos casos com diagnóstico pré-natal e 60% nos 
casos de MACP tipo 2 têm malformações associadas, 
não sendo encontrada no nosso paciente nenhuma 
anomalia (raio X de coluna, ultrassom de abdomêm to-
tal e transfontanela normais).

O diagnóstico pré-natal é feito através de ultrasso-
nografia(4,8) e, após o nascimento(3,4), por radiografia de 
tórax. No caso descrito, a paciente não fez pré-natal e, 
dessa forma, não foi possível o diagnóstico prévio. O 
raio x pode ser normal ao nascimento(4), porém, tipica-
mente, mostra múltiplos cistos arredondados e com pa-
redes finas, preenchidos por ar ou secreção, conforme 
mostrado na Figura 1A. O raio x pode ainda evidenciar 
grandes lesões com desvio mediastinal, herniação pul-
monar com efeito de massa ou ainda lesões consolidati-
vas não específicas(3). Para o diagnóstico mais acurado 
é mandatória a realização de Tomografia de Tórax (TC)
(4,5) (Figura 1B), que pode melhor definir o tamanho dos 

cistos e a extensão anatômica da malformação, reve-
lar anomalias associadas, bem como evidenciar lesões 
que tenham regredido à radiografia de tórax e/ou ultras-
sonografia.

O diagnóstico diferencial inclui cisto pulmonar bron-
cogênico, cistos entéricos, sequestro pulmonar, enfise-
ma lobar congênito, massas mediastinais(3), blastoma 
pleuropulmonar de baixo grau, linfagiectasia congênita 
pulmonar e pneumatocele(7).

Com relação ao tratamento, na fase pré-natal, a 
intervenção cirúrgica permanece como a melhor al-
ternativa para as formas microcísticas, associadas à 
hidropsia. Esta pode ser evitada com a drenagem in 
útero por toracocentese ou shunt toracoamniótico com 
esvaziamento do cisto, com algumas contraindicações 
(anormalidades cromossômicas, gestações múltiplas, 
presença de outras anormalidades anatômicas). A ci-
rurgia aberta mostra uma sobrevida ao redor de 50%(3). 
Pode-se realizar ainda intraútero a ablação percutânea 
a laser(6). O procedimento realizado durante o parto 
cesareano, denominado ex-utero intrapartum therapy 
(EXIT), apresenta sobrevida próxima a 90%(3). Existe 
ainda a tentativa de uso de esteroides (betametasona 
e dexametasona) para evitar o crescimento da MACP, 
prevenindo a hidropsia fetal(3,6). 

O tratamento pós-natal é discutível entre os pacien-
tes assintomáticos. Alguns autores optam pelo trata-
mento conservador com acompanhamento restrito, 
enquanto outros pela lobectomia, assim que diagnosti-
cada(1,4,8), devido à possibilidade de infecção recorrente 
ou desenvolvimento de neoplasias (rabdomiosarcomas, 

3 Lesão predominante sólida, cistos quando aparecem 
não ultrapassam 0,5 cm de diâmetro(3,6). Considerado 
exemplo de hiperplasia pulmonar.

Produz efeito de massa, com desvio 
mediastinal, hipoplasia do pulmão 
contralateral e hidropisia fetal(3,7). 
Prognóstico desfavorável.

10%

4 Origem acinar distal com grandes cistos periféricos 
(até 7 cm) e erroneamente classificados como MACP 
tipo I.

Pode se apresentar com disfunção 
respiratória por pneumonia ou 
pneumotórax e raramente são 
assintomáticos ou diagnosticado ao 
acaso(3,7).

10-15%

Ultrassonográfica (Adzick e col.11,13)
Tipo Quadro ultrassonográfico (pré-natal) Prevalência
Macrocístico Cisto único ou múltiplos > 5mm 58%
Microcístico Cistos pequenos < 5mm 42%
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carcinomas e blastomas pleuropulmonares)(2,3,4,8). O 
momento exato para a cirurgia é geralmente indicado 
com segurança entre os 3 e 9 meses de idade, com 
bom seguimento clínico e sem necessidade de ventila-
ção mecânica prolongada no período pós-operatório(3). 
Entretanto, alguns autores têm indicado a cirurgia no 
período neonatal, por volta do quinto dia de vida, pois 
os recém-nascidos suportam melhor o trauma operató-
rio(3,4). Recentemente, a ressecção por videotoracosco-
pia tem sido descrito como um procedimento seguro, 
fácil de realizar e com boa recuperação pós-operatória. 
Entre os pacientes sintomáticos, a ressecção cirúrgica é 
o tratamento de escolha que irá prevenir a permanência 
de doença residual e a recorrência no tecido remanes-
cente(3). O desfecho cirúrgico é favorável e apresenta 
complicações tratáveis(2).

CONCLUSÃO 
A MACP é uma doença rara e pode ser facilmente 

diagnosticada no período pré-natal, por meio de ultras-
sonografia, o que permite o estudo do seu curso natural 
e planejamento do tratamento. Sempre que possível, o 
parto deve ocorrer num centro terciário, onde se possa 
lidar com as complicações e decidir o melhor tratamento 
para a criança. O comprometimento bilateral é um fator 
de pobre prognóstico, embora não seja decisivo na evo-
lução. Em algumas situações não é possível classificar 
o tipo de MACP, devido à prevalência relativamente alta 
de histopatologia mista, como no caso relatado.
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INTRODUÇÃO
No decorrer da prática médica, foi-se percebendo 

o impacto que o câncer causava aos sujeitos acometi-
dos e que aspectos psicossociais da doença estavam 
envolvidos na incidência, evolução e reincidência do 
câncer1. No entanto, ainda hoje, pouca ênfase tem 
sido direcionada ao treinamento de habilidades e téc-
nicas em comunicação, requisitos essenciais para um 
atendimento adequado ao paciente oncológico2.

Considerando-se que cada pessoa reage de forma 
muito peculiar à experiência do câncer, não existe uma 
conduta profissional única para todos os casos3. Neste 
sentido, a comunicação do diagnóstico deve ser indivi-
dualizada e considerada como parte de uma cadeia de 
eventos que continuam ao longo da doença4. Portanto, 
quem, como, quando e onde revelar o diagnóstico tem 
um significado particular, o qual pode influenciar a ca-
pacidade de compreensão, recordação e aceitação da 
informação pelo paciente5.

Diante da importância em se considerar os aspec-
tos psicológicos do adoecer por câncer e o crescente 
desenvolvimento e interesse na área de psico-oncolo-
gia, a presente pesquisa problematizou em que medi-
da o momento e a forma como o diagnóstico de câncer 
é revelado influencia a percepção da pessoa sobre a 
doença. Ademais, buscou-se investigar diferenças na 
percepção do diagnóstico entre pessoas do interior e 
da capital da Bahia.

METODOLOGIA
Sujeitos
Para a realização desta pesquisa, foram entrevis-

tados 30 (trinta) sujeitos, sendo 15 (quinze) residentes 
em cidades do interior da Bahia e 15 (quinze) residen-

tes na cidade de Salvador, capital da Bahia, de ambos 
os sexos, com idades entre 40 (quarenta) e 65 (ses-
senta e cinco) anos, sem distinção de raça, com níveis 
socioeconômicos médio a baixo e usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Todos os participantes da pes-
quisa tinham o diagnóstico de câncer e já possuíam 
conhecimento do mesmo. No entanto, o tipo ou estágio 
da doença não foi levado em consideração, sendo os 
sujeitos escolhidos acidentalmente.

Instrumento e procedimento para coleta de dados
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da instituição em que o es-
tudo foi realizado, com número de protocolo 18/2011. 
Os sujeitos que concordaram em participar do estudo 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE). Em seguida, foi realizada uma entre-
vista semiestruturada que foi de áudio gravada, com a 
autorização dos sujeitos, e aplicada apenas uma vez.

Procedimentos para análise de dados
A análise dos dados qualitativos, obtidos através 

das entrevistas semiestruturadas, foi efetuada atra-
vés da técnica de análise de conteúdo, possibilitando 
acesso a dados de caráter subjetivo. As respostas dos 
sujeitos foram categorizadas e definiram-se como di-
mensões de análise: 1) A comunicação do diagnósti-
co; 2) A experiência da comunicação e a percepção 
da doença.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunicação do diagnóstico
Com o intuito de compreender a vivência da pessoa 

quanto à revelação do diagnóstico, investigou-se esse 
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momento através dos seguintes aspectos apresenta-
dos a seguir: 1) O local da comunicação; 2) O tempo 
disponibilizado; 3) A linguagem utilizada; 4) A relação 
com o médico que comunicou o diagnóstico.

O local da comunicação
Para eliminar as possíveis barreiras físicas entre o 

médico e o paciente, alguns estudos evidenciam a im-
portância da escolha do ambiente certo na comunica-
ção do diagnóstico. O local deve configurar um espaço 
confortável, em que o paciente possa expressar suas 
emoções com privacidade e serenidade5,6,7,8,9,10. 

A maioria das pessoas que participou deste estudo 
recebeu o diagnóstico de câncer no consultório médi-
co, ressaltando a satisfação com a privacidade e con-
forto ao receber a notícia nesse local.

Foi no consultório… Era um lugar reservado, todo 
organizado. Tive oportunidade pra sentar e conversar! 
Deu pra escutar sobre minha doença, sem ter nada pra 
atrapalhar. Afinal, uma notícia dessa não pode ser dada 
de qualquer forma e em qualquer lugar. (S11 Interior)

Situações em que se recebe o diagnóstico em 
corredores e enfermarias de hospitais ocorrem em di-
versos países, apesar de acontecer em número pro-
porcionalmente menor11. Contudo, uma parcela dos 
entrevistados afirmou ter recebido a notícia nos cor-
redores dos postos de saúde ou enfermarias. Essas 
pessoas relataram sobre a falta de privacidade e de 
espaço para expressar suas reações.

Na enfermaria do hospital que eu estava internada 
para realizar os exames, no leito mesmo que eu tava… 
Assim, no meio mesmo. Tinha muita gente por perto, 
por ser enfermaria, né? Aí você se sente constrangida! 
Eu fiquei assim. (S10 Capital)

As pessoas residentes no interior e capital eviden-
ciaram a preferência por receber a notícia em um local 
agradável, com privacidade e conforto, bem como os 
dois grupos relataram insatisfação com a notícia dada 
em um local sem essas características. Portanto, não 
foi encontrada nenhuma diferença na percepção entre 
os dois grupos.

O tempo disponibilizado
A disponibilidade de horário no processo de comu-

nicação também deve ser entendida como um fator 

fundamental no momento do diagnóstico. Assim, o pro-
fissional que transmite a notícia deve estar sem pressa 
e transmitir ao paciente tranquilidade para que juntos 
possam conversar sobre a doença5,6,7,10, 12. 

Uma parcela dos sujeitos afirmou considerar o tempo 
disponibilizado para a revelação do diagnóstico suficien-
te, mostrando-se satisfeita com a atenção, tranquilidade, 
informações e explicações que receberam dos médicos.

O tempo foi suficiente, foi com calma... Ela [médica] 
me explicou tudo direitinho. Ela é uma pessoa tranquila 
e me tranquilizou bastante. Me abalou, né? Não deixa 
de abalar... Mas eu acredito que foi menos pior da for-
ma que eu soube. (S11 Capital)

A comunicação de forma rápida, que restringe a 
possibilidade de conversa, não é o que o paciente de-
seja5,6,7,10,12. Todavia, alguns relatos evidenciaram que 
o tempo disponibilizado para a revelação do diagnósti-
co foi considerado curto, causando descontentamento 
por não possibilitar o estabelecimento de vínculo nem 
tempo para esclarecimentos de dúvidas.

A consulta foi bem rápida. Eu acho que num mo-
mento desse, as coisas deviam ser mais devagar, sem 
tanta correria... A gente espera agoniado um resultado 
de exame... Quer ter tempo de ouvir direito e entender 
o que é tudo aquilo, que tá de repente na sua vida. 
(S02 Interior)

Tanto as pessoas residentes no interior como as 
residentes na capital da Bahia relataram insatisfação 
quando o tempo disponibilizado para a comunicação do 
diagnóstico foi reduzido, da mesma forma que referiram 
satisfação quando os médicos dispuseram de tempo 
para transmitir informações e esclarecimentos sobre a 
doença. Assim, não houve nenhuma diferença acerca 
dessa percepção entre os dois grupos estudados.

A linguagem utilizada
A linguagem na comunicação do diagnóstico deve 

ser apropriada e sem ambiguidades. Diante da ansie-
dade que se faz presente no momento, a notícia deve 
ser iniciada com termos menos ameaçadores e, em 
seguida, com termos mais definitivos 5,6,7,9,10,13.

Uma parcela dos sujeitos, principalmente as pes-
soas residentes na capital, afirmou que a linguagem 
utilizada pelo médico no momento da comunicação do 
diagnóstico foi clara e acessível, possibilitando a com-
preensão das informações fornecidas.
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Usou palavras claras, pra eu entender, teve preo-
cupação e educação se eu estava acompanhando o 
que ele me falava. Não teria outra maneira melhor de 
ficar sabendo, porque ele fez com muita calma. Ele me 
explicou tudo com muita competência! (S07 Capital)

O uso de termos específicos pode contribuir para 
a atribuição de significados diferentes para o médico 
e para o paciente14. Algumas pessoas, sobretudo as 
residentes no interior, relataram dúvidas e pouco en-
tendimento do diagnóstico diante das palavras, muitas 
vezes específicas da medicina, utilizadas pelos médi-
cos no momento da comunicação.

A palavra “maligno” eu não entendi direito. Achei 
que era algo ruim, mas naquele momento eu não en-
tendi de imediato que o carocinho, quando era ma-
ligno, seria a mesma coisa de dizer que eu tava com 
câncer. Só depois que eu vim saber... Nessas horas já 
é difícil guardar o que é explicado, ainda mais quando 
a linguagem não é clara! (S10 Interior)

Quando comparados os dois grupos estudados, os 
entrevistados residentes na capital referiram maior en-
tendimento e satisfação quanto à linguagem utilizada 
pelo médico no momento da comunicação do diag-
nóstico do que os residentes no interior. Em relação 
aos pacientes que residem no interior, a preocupação 
quanto à assimilação correta das informações forneci-
das no momento do diagnóstico deve ser ainda maior, 
visto as possíveis diferenças culturais existentes entre 
o médico e o paciente. Na amostra, além das diferen-
ças culturais, outra variável que possivelmente justi-
fique a maior dificuldade das pessoas residentes no 
interior em compreender o diagnóstico de câncer é a 
escolaridade, observada como menor nesse grupo.

A relação com o médico que comunicou o diagnóstico
É importante, do ponto de vista psicológico quem 

revela o diagnóstico. Preferencialmente, a comunica-
ção deve acontecer com o médico que mais conhece o 
paciente e que desfruta de uma relação de confiança9. 
Os sujeitos residentes no interior e na capital da Bahia 
expressaram satisfação quando receberam o diagnós-
tico por um médico que já possuía um vínculo.

Já tinha contato com a médica há muitos anos! Foi a 
médica que me acompanhava desde a época de antes, 
quando tive um mioma... Já tinha uma ligação com ela, 
já conhecia sua forma de trabalhar, de falar, de tudo! 
Assim as coisas foram mais tranquilas. (S13 Capital)

Deve-se evitar a comunicação pelo médico que não 
tenha se relacionado com o paciente anteriormente e, 
portanto, não saiba avaliar qual seria a melhor forma 
de transmitir as informações9. Entretanto, uma parte 
das pessoas, principalmente as que residiam no inte-
rior, relatou receber o diagnóstico por um médico que 
tinha acabado de conhecer, portanto sem confiança e 
afinidade previamente estabelecidas, o que na percep-
ção da maioria delas dificultou ainda mais o momento 
de receber a notícia.

Eu tinha conhecido a médica naquela hora e não exis-
tia nenhuma relação entre nós. Era somente uma médica, 
desconhecida, eu sabia apenas o seu nome. Acho que 
se fosse alguém que eu já conhecesse antes seria mais 
fácil receber uma bomba dessa. (S12 Interior)

As pessoas residentes no interior vivenciaram com 
maior frequência a experiência de ter recebido o diag-
nóstico por um médico desconhecido, sendo a insatis-
fação mais presente neste grupo.

A experiência da comunicação e a percepção da 
doença

Na amostra, 13 (treze) pessoas residentes na ca-
pital e apenas 04 (quatro) que residiam no interior 
avaliaram a forma que receberam o diagnóstico como 
satisfatória.

Olha... É porque antigamente tinha o costume de 
esconder do paciente a gravidade do problema. Mas 
as coisas mudaram e hoje não precisa mais esconder... 
Eu acho que o melhor método é esse, falar a verdade 
e explicar tudo com detalhes, para o paciente conse-
guir entender. Eu gostei da comunicação que o médico 
teve. (S03 Capital)

O modo como o diagnóstico é comunicado pode-
rá trazer ao paciente uma forma de encarar a doença 
como uma fase a ser superada, potencializando a es-
perança15. Dessa forma, reconhecem a necessidade 
de aceitar sua nova condição e buscam a reorganiza-
ção de papéis16.

Portanto, a maioria das pessoas que considerou 
a forma que recebeu o diagnóstico de câncer como 
satisfatória apresentou uma percepção positiva da do-
ença, ressaltando o desejo de lutar, o otimismo nas 
possibilidades de tratamento e a esperança de melho-
ra do quadro clínico e da continuidade dos projetos de 
vida. Dos 16 (dezesseis) entrevistados, 12 (doze) re-
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sidentes na capital e 04 (quatro) residentes no interior, 
relataram a satisfação no recebimento do diagnóstico 
e a percepção positiva do câncer. Apenas 01 (uma) 
pessoa, residente na capital, afirmou considerar que 
recebeu a notícia da doença de forma satisfatória e 
apresentou a percepção negativa da doença.

Eu penso que é uma doença que tá aumentando 
muito as formas de tratamento e a possibilidade de so-
brevida... Acho que tá muito diferente do que era antes, 
né? Eu, quando penso no meu tratamento, é acreditan-
do que vou melhorar alguma coisa, tenho esperança! 
(S02 Capital)

Na amostra, 11 (onze) pessoas das 15 (quinze) en-
trevistadas, residentes no interior, avaliaram a forma 
que receberam o diagnóstico como insatisfatória. Ape-
nas 02 (dois) sujeitos dos 15 (quinze) que residiam na 
capital não ficaram satisfeitos com a comunicação.

A médica poderia informar com mais calma, prestar 
mais atenção com o que eu estava entendendo do que 
ela me dizia. Ela não olhava nem pra minha cara direito 
pra ver como que eu tava. Não adiantava ela contar assim 
tudo de vez se não olhasse se eu entendia. (S02 Interior)

A comunicação do diagnóstico de câncer pode-
rá contribuir para que a pessoa considere a doença 
como uma sentença de pouca estimativa de vida e de 
morte15. O medo do câncer torna-se ameaçador, origi-
nando reações emocionais que provocarão mudanças 
no âmbito biológico, mental e social, bem como pouco 
investimento por parte do paciente no processo de do-
ença e tratamento17.

Assim, a maioria dos entrevistados que considerou 
a forma que recebeu o diagnóstico de câncer como 
insatisfatória mostrou uma percepção negativa da do-
ença, ressaltando o desânimo, a descrença nas pos-
sibilidades de tratamento, a falta de esperança e a 
sensação de que a vida teria chegado ao fim. Dos 12 
(doze) entrevistados, 10 (dez) residentes no interior e 
02 (dois) residentes na capital referiram insatisfação 
na forma em que receberam a notícia do diagnóstico 
e a percepção negativa do câncer. Apenas 01 (uma) 
pessoa residente no interior afirmou considerar que 
recebeu a notícia da doença de forma insatisfatória e 
apresentou a percepção positiva do câncer.

Parece uma coisa que não tem jeito! Até quando se 
fala em tratamento, parece ser só por fazer… Às vezes, 
eu tenho a sensação que não é algo pra resolver mes-

mo... Fica aquele medo da morte, entendeu? É como se a 
gente perdesse a esperança. (S04 Interior)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise dos dados obtidos por meio das 

entrevistas, foi possível perceber que o momento em 
que o diagnóstico de câncer foi revelado e a forma que 
se deu essa comunicação influenciaram na percepção 
da doença. Pacientes que se mostraram satisfeitos com 
a forma e momento em que lhe foram comunicados o 
diagnóstico expressaram uma percepção mais positiva 
diante da enfermidade; em contrapartida, pacientes que 
avaliaram a experiência do diagnóstico como negativa 
expressaram uma percepção de mesma natureza.

Em relação às diferenças da percepção entre sujei-
tos do interior e da capital da Bahia, encontrou-se maior 
insatisfação quanto ao momento e comunicação do 
diagnóstico de câncer entre as pessoas do interior; des-
sa forma, consequentemente, uma percepção negativa 
sobre a doença teve maior incidência neste grupo. Além 
disso, essas pessoas trouxeram no seu discurso as difi-
culdades enfrentadas na busca por assistência médica, 
nas viagens para outra cidade, no afastamento da fa-
mília, além de maior gasto financeiro e falta de suporte 
para suprir as necessidades enquanto permaneceram 
na capital.

Compreende-se a importância de que seja repensa-
do o cuidado ao paciente oncológico, incluindo a neces-
sidade da atenção multidisciplinar. Assim, o acompa-
nhamento psicológico deve ser incorporado como um 
elemento-chave, devido às repercussões psíquicas que 
enfrentam as pessoas após a comunicação do diag-
nóstico. Além disso, pretende-se contribuir para que os 
profissionais despertem para esta realidade e busquem 
uma melhor capacitação nas questões que envolvem 
o processo de comunicação e consigam adequar sua 
prática às reais necessidades das pessoas acometidas 
pelo câncer.
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO
Síndrome Coronariana Aguda com supradesnivelamento do segmento ST

1. OBJETIVO
Oferecer aos pacientes que procuram o serviço de 

emergência de adulto do Hospital Santa Izabel com 
Síndrome Coronariana Aguda um atendimento rápido 
e organizado e um tratamento adequado, baseado em 
diretrizes atuais.

2. TERMOS E DEFINIÇÕES 
HSI – Hospital Isabel Izabel. 
IAM – Infarto Agudo do Miocárdio.
IAM SST – Infarto Agudo do Miocárdio com Supra-

desnivelamento do Segmento ST.
ECG – Eletrocardiograma.
PAAD – Pronto Atendimento Adulto.

2.1. IAM COM SUPRA de ST- INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO 
DO SEGMENTO ST   

Infarto Agudo do Miocárdio caracteriza-se por is-
quemia miocárdica com lesão ou necrose do músculo 
cardíaco evidenciado através de alterações eletrocar-
diográficas e elevação de biomarcadores cardíacos. 

De acordo com a 3ª definição universal de Infarto 
Agudo do Miocárdio (ESC/ACC/AHA/WHF Task For-
ce), IAM ocorre quando há elevação e queda de bio-
marcadores cardíacos - preferencialmente troponina 
(uma troponina aumentada é definida como um valor 
superior ao percentil 99 de uma população normal de 
referência (limite superior de referência ou URL) acom-
panhada de ao menos um dos fatores:

• Sintomas de isquemia miocárdica.
• Surgimento de onda Q patológica no ECG, altera-

ções novas do segmento ST ou BCRE novo.
• Identificação de trombo intracoronário pela angio-

grafia coronária ou autópsia.
• Exame de imagem evidenciando nova perda de 

viabilidade miocárdica ou nova anormalidade da con-
tratilidade segmentar do ventrículo esquerdo. 

Os critérios eletrocardiográficos sugestivos de IAM 
com supra de ST na presença de sintomas compatí-
veis com síndrome coronariana aguda são: 

1. Supra de ST maior ou igual a 0,1mV (1mm) em 
duas derivações contíguas da mesma parede, exceto 
V2 e V3. V2 e V3 maior ou igual a 0,15 mV (1,5mm).

2. Bloqueio de ramo esquerdo novo. 
Para os pacientes com supra de ST nas derivações 

da parede inferior D2, D3 e AVf, registrar V3r, V4r e V5r 

para avaliar infarto do ventrículo direito.
Critérios: supra de ST maior ou igual a 0,05 mV(0,5 

mm), para homens <= 30 anos:0,1 mV(1mm).
Para os pacientes que apresentam sintoma típico 

e infradesnivelamento de ST de V2 a V3, registrar V7, 
V8 e V9 com objetivo de diagnosticar infarto posterior 
do VE.

Critérios: infra de ST maior ou igual a 0,05 mV(0,5 
mm); para homens <= 40 anos:0,1mV (1mm).

2.2. DEFINIÇÕES DE DOR TORÁCICA 
Na avaliação de dor torácica e diagnóstico de sín-

drome coronariana aguda é fundamental a avaliação 
da probabilidade de doença, de acordo com a história 
clínica, fatores de risco associados e caracterização 
da dor torácica. 

Classificação de Dor Torácica

Tipo A Sintomas

Definitivamente Anginosa.

As características da sintoma-
tologia afirmam o diagnóstico 
de SCA independente dos 
resultados de exames comple-
mentares.

Dor/desconforto retroesternal 
ou precordial, geralmente 
desencadeado aos esforços, 
podendo se irradiar para a 
região cervical anterior, man-
díbula, ombro ou face interna 
dos membros inferiores, com 
duração de alguns minutos e 
aliviada ao repouso ou uso de 
nitrato sublingual.

Provavelmente Anginosa.

As características da 
sintomatologia fazem a SCA 
a principal hipótese, sendo 
necessária a complementação 
diagnóstica com exames.

Apresenta a maioria das 
queixas características da dor 
definitivamente anginosa.

Provavelmente Não Anginosa.

As características da 
sintomatologia não elencam a 
SCA como a principal hipótese 
diagnóstica, porém exige 
exames complementares para 
sua exclusão.

Apresenta poucas das 
queixas características da 
dor definitivamente anginosa 
(dor atípica, sintomas de 
equivalentes anginosos).

Definitivamente Não Anginosa. Não apresenta sintomas 
característicos da dor 
anginosa.

Dor torácica a dígito palpação, 
dor ventilatória dependente.



3. META 
Diagnóstico precoce e realização do eletrocardio-

grama em 10 minutos.
Tempo porta-balão < 90 minutos.

4. ELEGIBILIDADE
4.1. Critérios de Inclusão  
Pacientes com dor torácica ou sintoma considerado 

equivalente isquêmico.
5. PONTOS CRÍTICOS   
Identificar precocemente os pacientes com dor 

torácica.
Análise imediata do eletrocardiograma por parte do 

médico plantonista.
Reconhecer que paciente com dor torácica típica, 

mesmo com ECG normal e troponina negativa, poderá 
ter síndrome coronariana aguda.

6. MARCADORES DE PROCESSO   
Reconhecimento precoce de paciente com dor torácica 

–100%.
Realizar eletrocardiograma em 10 minutos – 100%.
Encaminhamento do paciente para hemodinâmica 

em até 40 minutos.
Tempo porta-balão < 90 minutos para IAM com su-

pra de ST – 100%.
Percentual de pacientes com tempo porta-balão in-

ferior a 90 minutos.
Taxa de angioplastia primária.
Taxa de uso de aspirina na alta.
Média de permanência hospitalar dos pacientes 

que entram no protocolo. 

7. MANUTENÇÃO E MELHORA DOS RESULTADOS    
Medidas para reduzir o tempo do porta-balão com o 

objetivo manter o tempo < 90 minutos.

8. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS    
Tempo do porta-balão.
Monitorar complicações vasculares e complicações 

hemorrágicas.
Monitoramento nefropatia devido ao uso de contraste.
Mortalidade intraprocedimento.

9. INDICADORES DE RESULTADO     
Taxa de mortalidade dos pacientes que entram no 

protocolo; comparar a mortalidade hospitalar com a 
mortalidade predita pelo escore GRACE; acompanhar 
os desfechos através do registro em 30 dias, 180 dias 
e 360 dias.

10. PÚBLICO-ALVO    
Pacientes assistidos com suspeita de IAM com supra 

de ST no Hospital Santa Izabel.

11. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS E ATRIBUI-
ÇÕES DOS PROFISSIONAIS NO INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO 
DO SEGMENTO ST    
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Tipo A Responsabilidade Ação

1. Chegada do 
paciente à recepção

2. Identificar 
paciente com dor 
torácica

3. Classificação de 
risco

4. Confirmar supra 
de ST ou BCRE novo

Contactar o médico 
de sobreaviso da 
hemodinâmica e 
anestesista

(No período diurno 
através do ramal
 da hemodinâmica 
8434 ou 8590) 

5. Admissão do 
paciente

6. Solicitar exame 
laboratorial
Coletar exame 
laboratorial

7. Encaminhar e 
acompanhar o 
paciente
para a 
hemodinâmica

1. Auxiliar ADM

2. Imediato 

3. Enfermeira (o)
10 minutos

4. Médico
Enfermeira (o)
Imediato

5. Médico 
Enfermeira (o)
30 minutos

6. Médico
Técnico laboratório
Imediato

Médico
Enfermeira (o)
Auxiliar transporte

7. Imediato

Acolher o usuário 
de forma resolutiva.
Orientar a retirada 
da senha. Sinalizar 
para a enfermeira 
a classificação de 
risco, tratar-se de 
paciente com dor 
torácica. Abrir a ficha 
de atendimento. 
Colocar a pulseira 
de identificação no 
membro superior 
esquerdo.

Realizar a classi-
ficação de risco e 
ECG em 10 minutos.
Registrar as deriva-
ções V3r, V4r e V7, 
V8 e V9. Marcar na 
pele os locais das 
derivações precor-
diais. Encaminhar o 
ECG para avaliação 
médica.

Encaminhar o 
paciente para o             
leito de emergência.

Monitorização, 
acesso venoso 
periférico no MSE e 
tricotomia. Realizar 
anamnese e exame 
físico direcionado ao 
sistema respiratório 
e cardiovascular e 
palpação dos pulsos 
nos 4 membros. 
Perguntar se fez uso 
de cocaína, sildenafil 
ou similares.
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12. MEDIDAS GERAIS     
Exames que deverão ser solicitados 
MNM: troponina e CK-MB massa.
Bioquímica: hemograma, função renal, eletrólitos, 

glicemia, coagulograma e transaminases.
ECG: o eletrocardiograma deverá ser realizado nos 

primeiros 10 minutos da admissão.
Para os pacientes com supra de ST nas derivações 

da parede inferior (D2, D3 e AVf), registrar V3r, V4r e 
V5r, a fim de avaliar infarto do ventrículo direito.

Para os pacientes com dor torácica persistente (tipo A e 
B) e ECG com infra de ST em V1, V2 ou V3 ou ECG normal, 
deverá ser registrado V7, V8 e V9, a fim de avaliar infarto 
posterior do VE.

13. TERAPIA DE REPERFUSÃO   
Angioplastia primária será o método de reperfu-

são de primeira escolha. 
Objetivo: tempo porta-balão < 90 minutos.
Pacientes com histórico de dor sugestiva de IAM 

e ECG, evidenciando supradesnivelamento de ST ou 
BCRE novo, que se apresentam com até 12 horas de 
evolução, deverão ser encaminhados imediatamente 
para angioplastia primária. A dor torácica pode não 
estar presente em idosos, mulheres e diabéticos, ca-
racterizando sintomas equivalentes de isquemia mio-
cárdica.

Para os pacientes com dor torácica persistente 
(tipo A e B) e ECG com infra de ST em V1, V2 ou V3 
ou ECG normal, deverá ser registrado V7, V8 e V9, a 
fim de avaliar infarto posterior do VE.

Os pacientes com evolução entre 12 e 24 horas po-
derão ser encaminhados para angioplastia primária se 
persistir sintoma de isquemia e supra de ST.

O médico de sobreaviso da hemodinâmica deverá 
ser acionado imediatamente.

A equipe de hemodinâmica deverá chegar no máxi-
mo em 20 minutos após contato inicial.

Na impossibilidade de angioplastia primária ou re-
alizar o procedimento angioplastia em até duas horas 
após a admissão do paciente, a terapia de reperfusão 
deverá ser a trombolítica e no máximo em até 30 minu-
tos da admissão.

A realização de exames laboratoriais e RX não de-
verá, em nenhuma hipótese, atrasar o encaminhamen-
to do paciente para a angioplastia primária.

Escolha do trombolítico
No Brasil nos dispomos de três drogas trombolíti-

cas: Estreptoquinase (Streptase), RTPa (Actilyse) e 

Tenecteplase (Metalise). As duas últimas têm eficácia 
semelhante, sendo a Estreptoquinase ligeiramente in-
ferior ao RTPa. Também, a Estreptoquinase associa-
-se à maior incidência de reações alérgicas, enquanto 
o RTPa e a Tenecteplase associam-se a maiores taxas 
de sangramento para o sistema nervoso central e têm 
um custo mais elevado. Análise de custo-efetividade 
bem conduzida e isenta de potenciais conflitos de inte-
resse identificou a estreptoquinase como o trombolíti-
co com melhor perfil de custo-efetividade. 

Primeira escolha Tenecteplase (Metalise) - adminis-
tração mais simplificada.

Segunda escolha RTPa (Actilyse).
Terceira Streptoquinase (Streptase).
Nas situações abaixo, a Estreptoquinase não deve 

ser a escolha:
Pacientes que tenham feito uso de Estreptoquinase 

entre 4 dias e 1 ano.
Pacientes alérgicos ao medicamento.
Pacientes com história prévia de estreptococia nos 

últimos 3 meses.
Pacientes com anatomia coronariana conhecida 

que estejam em programação cirúrgica. 

Modos de administração dos trombolíticos
Tenecteplase – 0,5 a 0,6 mg/kg (<60 kg = 30mg; 

60-69kg = 35mg; 70-79kg = 40mg; 80-89mg = 45mg; 
≥90 kg = 50mg) por via intravenosa em 10 segundos. 

Rtpa – Pacientes com ≤ 67 kg – 15 mg I.V em bolus 
seguido da infusão de 0,75 mg/k (não exceder 50 mg) 
em 30 minutos e 0,50 mg/k (não exceder 35 mg) nos 
próximos 60 minutos.

Não havendo reperfusão em 2 horas, indicar angio-
plastia de resgate. 

Streptoquinase – 1,5 milhão de unidades diluídas 
em 250 ml de solução glicosada 5% ou fisiológica a 
0,9%, por via I.V., administradas em 60 minutos. Caso 
o paciente apresente hipotensão significativa, deverá 
ser diminuída a velocidade de infusão ou tempora-
riamente interrompida e realizada expansão volêmica 
com cristaloide. Tão logo se verifique a normalização 
da PA, retoma-se a infusão na velocidade recomen-
dada.

14. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO   
Morfina 2 a 4 mg IV com intervalo de 5 a 10 minu-

tos para os pacientes que permaneçam com dor. Au-
xilia na redução da ansiedade, diminui o retorno venoso.

Poderá ser repetido até controle da dor, mas não 
administrar quando a ocorrência de efeitos colaterais, 
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hipotensão arterial, depressão respiratória e vômitos. 
Evitar em pacientes com hipotensão (PAS < 90mm 
Hg), usar com cautela em DPOC, devido aos riscos de 
depressão respiratória. 

Oxigênio: 2 litros por minuto.
Indicado somente para pacientes complicados, 

com hipoxemia arterial (saturação abaixo de 90 %), 
dispneia e insuficiência cardíaca congestiva aguda. 

Nitrato/ Nitroglicerina
Recomendamos a todos os pacientes sintomáticos e 

naqueles com episódios recorrentes de angina nas últi-
mas 24 horas. Nos casos de dor recorrente, sinais de in-
suficiência cardíaca congestiva com congestão pulmonar 
e hipertensão arterial sistêmica é indicado à preparação-
para uso endovenoso.

Evitar no infarto de parede inferior: dinitrato de 
Isossorbida, 5mg sublingual a cada 5 minutos em três 
oportunidades, se necessário.

Nitroglicerina IV, 5 a 10 mcg/ min. em infusão con-
tínua, podendo-se aumentar a dose em 10mcg/min a 
cada 10 minutos até o alívio do sintoma ou o apare-
cimento de efeitos adversos (cefaleia, hipotensão ar-
terial PAS < 100mmHg e/ou aumento da frequência 
cardíaca para >10% do basal.

Contraindicado o uso na presença de hipotensão 
arterial (PAS < 90 mmHg), bradicardia (FC < 50bpm) e 
uso de inibidores da fosfodiesterase (nas últimas 24h 
para sildenafil e 48h para tadalafila). 

Antiagregantes plaquetários
Ácido acetilsalicílico: administrar a dose de ataque 

200mg mastigado ou macerado e a manutenção em 
100mg/dia. Alergia e úlcera péptica ativa são as únicas 
contraindicações absolutas.

Obs. Em caso de alergia a AAS, utilizar dose de ata-
que do Clopidogrel. E na hemodinâmica, a administra-
ção de inibidores da glicoproteína IIbIIIa será avaliada. 

O segundo antiplaquetário em associação ao AAS
No momento utilizamos uma das três drogas em 

associação ao AAS no infarto com supra de ST: Clopi-
dogrel, Prasugrel ou Ticagrelor. 

Salientamos que no contexto da utilização de trom-
bolíticos a escolha recairá sobre o Clopidogrel. 

Modo de uso:
1ª opção - Clopidogrel
Na angioplastia primária:
Recomendamos a dose de ataque 600mg (08 com-

primidos) e manutenção 75mg ao dia para pacientes 
submetidos à angioplastia primária, mesmo nos idosos 
acima de 75 anos.

Para os pacientes submetidos à terapia fibrino-
lítica:

Idade < 75 anos: dose de ataque 300mg, seguido 
de dose manutenção 75mg.

Idade > 75 anos: administrar somente 75mg e ma-
nutenção 75mg. 

Ticagrelor
Recomendamos dose de ataque de 180mg (02 

comprimidos) e manutenção de 90mg, de 12/12h.
Não utilizar em paciente submetidos a trombolíti-

cos.
Não utilizar em pacientes com insuficiência hepáti-

ca severa.
Obs. Os novos antiplaquetários (prasugrel e tica-

grelor) são drogas mais potentes e mais eficazes em 
reduzir desfechos clínicos, em comparação ao clopi-
dogrel, porém associam-se a leve aumento da taxa de 
sangramento.

A escolha do segundo antiplaquetário deverá levar 
em consideração, além do custo, o perfil de risco de 
aterotrombótico e de sangramento do paciente. 

Betabloqueador
Deve-se, preferencialmente, utilizar betabloquea-

dores após a reperfusão.
Anticoagulantes / Heparinas
Não administramos aos pacientes que vão para an-

gioplastia primária.

15. DESCRIÇÃO DO PROCESSO PARA OS PA-
CIENTES SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA.   

15.1. SALA DE HEMODINÂMICA 
15.1.1. Enfermeira 
Receber e admitir o paciente, posicionando em de-

cúbito dorsal na sala de exame.
Conferir a identificação do paciente conforme protocolo.
Monitorizar o paciente.
Checar com a equipe do PA Adulto e em prontuário 

as medicações administradas.
Preparar o paciente para o exame, conforme esco-

lha da técnica.
Solicitar ao setor Farmácia materiais especiais.
Atender as solicitações médicas em sala.
Realizar registro no prontuário do procedimento 

realizado.
Comunicar à enfermeira do PA Adulto o término do 

procedimento, se retorno ao PA, e realizar a passagem 



de plantão presencial, informando sobre a retirada ou 
não do introdutor, nos casos de acesso inguinal.

Se em uso do introdutor, realizar a contenção do 
membro cateterizado.

No período noturno, domingos e feriados, o enfer-
meiro da unidade de origem do paciente deverá acom-
panhá-lo e acionar a supervisão administrativa para 
avaliar a permanência na hemodinâmica.

Realizar as demais rotinas assistenciais.

15.1.2. Médico Hemodinamicista 
Confirmar a identificação do paciente.
Checar com a equipe do PA Adulto e em prontuário 

as medicações administradas.
Selecionar o material que pretende utilizar no pro-

cedimento (pessoalmente ou informando verbalmente 
à enfermagem e/ou pessoal de farmácia).

Após o procedimento:
Deverá após o procedimento realizar a descrição 

cirúrgica.
Passar o resultado do procedimento realizado e as 

recomendações médicas para o plantonista da unida-
de que irá receber o paciente.

Informar aos familiares e ao paciente, quando pos-
sível, sobre o procedimento realizado, seu resultado, 
possíveis intercorrências e/ou complicações, estado 
clínico do paciente após o procedimento, bem como 
recomendações médicas e/ou necessidade de outros 
procedimentos associados.

O médico anestesista transportará o paciente até a 
unidade de destino.

16. DESCRIÇÃO DO PROCESSO NA UCO/UTI 
APÓS A ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA

16.1. ENFERMAGEM  
Realizar a admissão do paciente com coleta da his-

tória clínica e anamnese.
Conferir a identificação do paciente conforme protocolo;
Observar no sítio de punção a presença de hema-

tomas e/ou sangramentos e registrar sistematicamente 
em prontuário, de 30 em 30 minutos, na primeira hora e 
de 1/1 hora até a 3ª hora após a retirada do introdutor.

Se em uso do introdutor, manter o membro em ex-
tensão contido com atadura e identificar no quadro de 
pacientes.

Realizar a monitorização multiparamétrica, ECG e 
HGT e aferir sinais vitais.

Posicionar o paciente no leito, mantendo cabeceira 
a 0º se em uso de introdutor arterial.

Programar o horário de retirada do introdutor em 

região femural, após 6 horas do procedimento ou caso 
haja intercorrências. Em caso de via radial, atentar 
para folgar o curativo compressivo com 1 hora após 
cateterismo e com 3 horas após angioplastia.

Verificar a prescrição médica, uso de AAS, anticoa-
gulantes e hipoglicemiantes.

Realizar o curativo compressivo após retirada do in-
trodutor, realizar as demais rotinas assistenciais.

16.2. ELETROCARDIOGRAMA  
O eletrocardiograma deverá ser realizado na che-

gada do paciente à unidade fechada, logo após a re-
perfusão, e deverá ser repetido a cada 8 horas no pri-
meiro dia de admissão hospitalar. A partir daí, o ECG 
deve ser repetido diariamente pela manhã ou sempre 
que for julgado necessário pelo médico plantonista.

Pacientes que apresentem recorrência de sintomas 
devem ter o ECG repetido mais frequentemente.

O primeiro na admissão do paciente com SCA na 
unidade fechada deve incluir o registro das derivações 
V7 e V8. E em pacientes que tiveram IAM inferior, as 
derivações V3R e V4R.

16.3. EXAMES LABORATORIAIS 
Os pacientes internados em unidade fechada com 

SCA deverão realizar rotineiramente os seguintes exa-
mes de laboratório:

Na admissão (caso não tenham coletado os exa-
mes na emergência): CK-Mb massa, hemograma com-
pleto, glicemia, ureia, creatinina, Na, K, TP, TTPa.

Na primeira manhã após a admissão: colesterol to-
tal, HDL, triglicérides, hemograma completo, glicemia, 
ureia, creatinina, Na e K.

Diariamente: hemograma completo, CK-massa, gli-
cemia, ureia, creatinina, Na e K.

Dosagem de CK-Mb massa pode ser repetida sem-
pre que houver recorrência de isquemia, após inter-
venções percutâneas ou conforme julgamento clínico. 

16.4. ORIENTAÇÕES DE PRESCRIÇÃO 
1- Repouso no leito nas primeiras 24 horas, po-

dendo se prolongar à medida que estejam presentes 
sintomas ou achados ao exame físico ou em exame 
complementar que caracterize instabilidade clínica.

2-  Monitorização multiparamétrica contínua.
3- Oxigenioterapia apenas para pacientes dispnei-

cos, com saturação < 90% ou com fatores de risco para 
hipoxemia.

4- AAS: usar dose de ataque de 200mg, masti-
gado ou macerado (caso não tenha feito na sala de 
emergência ou hemodinâmica), e depois deverá ser 
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usado indefinidamente, desde que não tenha contrain-
dicações (sangramento ativo, anafilaxia etc.). A dose 
de manutenção pode variar de 100 a 200mg/dia (usar 
sempre uma dose > ou = a 1 mg/kg/dia), administrada 
por via oral em dose única.

5- Inibidores P2Y12: em associação com AAS ou 
isoladamente em pacientes com contraindicações ao 
uso do AAS, deve-se utilizar pelo período de pelo me-
nos 1 ano:

• Clopidogrel: 300mg de dose de ataque (caso não 
tenha feito na sala de emergência ou hemodinâmica), 
seguida de 75mg/dia por via oral.

• Ticagrelor: dose de ataque de 180mg (caso não 
tenha feito na sala de emergência ou hemodinâmicas), 
seguida de 90mg duas vezes ao dia. 

6- Tratamento anticoagulante: manter nos pacien-
tes após angioplastia primária, heparina de baixo peso 
ou heparina não fracionada como profilaxia de TVP. A 
manutenção de tratamento anticoagulante pleno deve 
permanecer após a angioplastia, apenas em casos es-
pecíficos, como por exemplo grande carga trombótica 
durante o procedimento ou trombo mural no ventrículo 
esquerdo. As opções disponíveis são:

• Enoxaparina – 1 mg/kg de peso a cada 12 horas 
administrado por via subcutânea.  Para pacientes ido-
sos com idade superior a 75 anos, a dose recomenda-
da é de 0,75mg/kg de peso por via subcutânea a cada 
12 horas. Pacientes com clearance de creatinina esti-
mado menor que 30ml/min deve ajustar a dose para 
1mg/kg uma vez ao dia.

• Heparina não fracionada – dose de ataque de 60 
IU/kg (dose máxima de 4000 IU) com infusão inicial de 
12 IU/kg/h e ajustando a dose conforme o TTPa.

7- Nitrato – usar apenas:
• Em pacientes com isquemia persistente.
• Em pacientes com insuficiência cardíaca.
• Em pacientes com pressão arterial elevada, até 

que os anti-hipertensivos orais controlem a PA.  
OBS. Contraindicado para pacientes que fizeram 

uso recente de inibidores da fosfodiesterase (24 horas 
para sildenafila ou valdenafila e 48 horas para tadalafi-
la). Deve ser evitado o seu uso em pacientes com IAM 
inferior, com suspeita de envolvimento de ventrículo 
direito.

8- Betabloqueador: deve ser iniciado nas primeiras 
24 horas, em pacientes sem sinais de IC aguda, sinais 
de baixo débito, risco aumentado para choque cardio-
gênico (infarto muito extenso ou sinais de disfunção 
de VE ao exame clínico ou RX de tórax) ou ainda na 
presença de contraindicações (bloqueio AV de 1° grau 
com PR > 240 mseg, BAV de II ou III grau sem uso de 

MP, história de asma ou reatividade brônquica). Devese 
iniciar o uso de metoprolol por via oral, podendo a dose 
variar de 25 a 200mg/dia de acordo com a frequência 
cardíaca e a pressão arterial. Em pacientes sem indi-
cação para o uso de betabloqueador nas primeiras 24 
horas, não havendo contraindicação de uso, devem 
ser reavaliados quanto aos critérios de elegibilidade de 
uso nos dias subsequentes. Em pacientes com quadro 
de IC estabilizada, recomenda-se o uso oral do selozok 
ou carvedilol, este último em dose que pode variar de 
3,125mg a 25mg, de 12/12 horas. Em pacientes com 
indicação de uso de betabloqueador, em que seja de-
sejável o uso de uma droga de ação rápida e de meia 
vida curta (p. ex.: pacientes instáveis, pacientes com 
contraindicações relativas etc.), pode-se optar pelo 
uso de esmolol por infusão venosa contínua. Dilui-se 1 
ampola de Brevbloc (2500mg) em 250ml de SG a 5% 
(concentração de 10mg/ml) e a dose varia de 50 a 200 
mcg/kg/min (0,05 a 0,2 mg/kg/min).

9- IECA – Inibidores da ECA devem ser iniciados 
nas primeiras 24 horas de evolução do IAM, desde que 
não existam contraindicações e a PA permita. Pode-se 
optar por captopril em doses que variam de 12,5 a 50 
mg a cada 8 horas, enalapril de 5 a 10mg a cada 12 
horas e ramipril de 2,5 a 10mg a cada 12 horas.

10- Bloqueadores dos receptores de angiotensina 
(BRA): estão indicados para pacientes intolerantes ao 
IECA e que tenham IAM de parede anterior, sinais de 
insuficiência cardíaca e/ou fração de ejeção ≤ 40%. 
Deve-se optar por valsartana em dose que pode variar 
de 80 a 160mg a cada 12 horas.

11- Espironolactona: indicada para pacientes com 
FE< 40% e em uso de betabloqueador e IECA. Deve 
ser prescrito espironolactona na dose de 25mg/dia, por 
via oral. Constitui-se contraindicação ao seu uso dis-
função renal significativa (creatinina> 2,5mg / dL em 
homens ou > 2,0 mg / dL em mulheres) ou hiperpotas-
semia (K > 5,0 mEq / L). 

12- Estatina: atorvastatina 80mg/dia, por via oral, 
deve ser administrada a partir das primeiras 24 horas 
a todos os pacientes, salvo existam contraindicações.

13- Fisioterapia – Todos os pacientes internados 
na UCO/UTI deverão ter prescrição de fisioterapia 
respiratória. A UCO/UTI tem como objetivo geral a ser 
perseguido a mobilização do paciente fora do leito, se 
possível, decorridas as primeiras 24 horas de evolução. 
Porém, na visita multiprofissional pela manhã, base nos 
parâmetros clínicos de evolução de cada paciente e na 
relação risco-benefício envolvida, deverá ser definida a 
liberação ou não do paciente para movimentação fora 
do leito, assim como o tipo de mobilização permitida.
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14- Acompanhamento Psicológico – Para todos 
os pacientes com IAM e que foram submetidos à an-
gioplastia primária.

16.5. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 
Os pacientes internados com SCA, com supra de 

ST, devem ser classificados quanto à classe KILLIP e 
quanto ao escore GRACE.

Classificação de KILLIP:  
• Classe I – Sem evidência de insuficiência cardía-

ca (mortalidade: 6%).
• Classe II – Achados consistentes com insuficiência 

cardíaca leve a moderada (B3, estertores crepitantes em 
menos da metade dos campos pulmonares ou distensão 
venosa jugular). (Mortalidade: 17%).

• Classe III – Edema pulmonar (mortalidade: 38%).
• Classe IV – Choque cardiogênico (mortalidade: 81%). A partir da soma de pontos obtida, os pacientes têm 

sido separados em três estratos de risco:
• Baixo risco: até 108 pts. (mortalidade hospitalar < 1%).
• Risco intermediário: de 109 a 140 pts. (mortalidade 

hospitalar entre 1 e 3%).
• Alto risco: ≥ 140 pts. (mortalidade hospitalar > 3%).

16.6. ECOCARDIOGRAMA 
Deverá ser realizado em todos os pacientes duran-

te o internamento.

16.7. CRITÉRIO DE ALTA 
Pacientes com IAM, com supra de ST e que evo-

luíram estáveis (sem arritmias, sem insuficiência car-
díaca e sem recorrência de isquemia) por mais de 48 
horas podem ter alta da unidade fechada (UCO/UTI), 
desde que não seja de localização anterior (V1 a V4).

Pacientes com IAM anterior, ou anterior extenso, ou 
que tenham apresentado complicações clínicas não de-
verão ter uma permanência na unidade fechada inferior 
a 72 horas e não devem ter alta para unidade aberta 
antes de decorridas 48 horas da última complicação.

17. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SU-
PRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST-PA-
CIENTES SEM TERAPIA DE REPERFUSÃO – UCO/
UTI 

1- Repouso no leito nas primeiras 24 horas, po-
dendo se prolongar à medida que estejam presentes 
sintomas ou achados ao exame físico ou em exame 
complementar que caracterize instabilidade clínica.

2- Monitorização cardíaca contínua.
3- Oxigenioterapia apenas para pacientes disp-

neicos com saturação < 90% ou com fatores de ris-
co para hipoxemia.
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4- AAS: usar dose de ataque de 200mg mastigado 
ou macerado (caso não tenha feito na sala de emer-
gência ou hemodinâmica) e depois deverá ser usado 
indefinidamente, desde que não tenha contraindica-
ções (sangramento ativo, anafilaxia etc.). A dose de 
manutenção pode variar de 100 a 200mg/dia (usar 
sempre uma dose > ou = a 1mg/kg/dia), administrada 
por via oral, em dose única.

Inibidores P2Y12: em associação com AAS, ou iso-
ladamente em pacientes com contraindicações ao uso 
do AAS, devem ser utilizados pelo período de pelo me-
nos 1 ano:

• Clopidogrel: 300mg de dose de ataque (caso não 
tenha feito na sala de emergência ou hemodinâmica), 
seguida de 75mg/dia, por via oral.

• Ticagrelor: dose de ataque de 180mg (caso não 
tenha feito na sala de emergência ou hemodinâmicas), 
seguida de 90mg, duas vezes ao dia. 

5- Tratamento anticoagulante: o tratamento antico-
agulante deve ser mantido ao menos nas primeiras 48 
horas, podendo ser mantido por tempo superior, con-
forme julgamento clínico. As opções disponíveis são:

• Enoxaparina – 1mg/kg de peso a cada 12 horas, 
administrado por via subcutânea.  Para pacientes ido-
sos com idade superior a 75 anos, a dose recomenda-
da é de 0,75mg/kg de peso por via subcutânea a cada 
12 horas. Pacientes com clearance de creatinina esti-
mado menor que 30ml/min deve ajustar a dose para 
1mg/kg de peso uma vez ao dia.

• Fondaparinux – 2,5mg/dia por via SC. Melhor op-
ção para aqueles pacientes que são mantidos em te-
rapêutica clínica e naqueles com elevado risco de san-
gramento. Não deve ser utilizado em pacientes com 
clearance de creatinina estimado menor que 30ml/min.

• Heparina não fracionada – dose de ataque de 60 
IU/kg (dose máxima de 4000 IU), com infusão inicial de 
12 IU/kg/h e ajustando a dose conforme o TTPa. 

6 - Nitrato – usar apenas:
• Em pacientes com isquemia persistente.
• Em pacientes com insuficiência cardíaca.
• Em pacientes com pressão arterial elevada, até 

que os anti-hipertensivos orais controlem a PA.
OBS. Contraindicado para pacientes que fizeram 

uso recente de inibidores da fosfodiesterase (24 horas 
para sildenafila ou valdenafila e 48 horas para tadalafi-
la). Deve ser evitado o seu uso em pacientes com IAM 
inferior, com suspeita de envolvimento de ventrículo 
direito.

7-  Morfina: indicada para pacientes que persistam 
com sintomas de dor(considerar CATE de urgência). 
Morfina deve ser empregada na dose de 1 a 5mg, por 

via intravenosa, podendo ser repetida a cada 5 ou 30 
minutos, se for necessário.

8- Betabloqueador: deve ser iniciado nas primeiras 
24 horas, em pacientes sem sinais de IC aguda, sinais 
de baixo débito, risco aumentado para choque cardio-
gênico (infarto muito extenso ou sinais de disfunção 
de VE ao exame clínico ou RX de tórax), ou ainda na 
presença de contraindicações (bloqueio AV de 1° grau 
com PR > 240 mseg, BAV de II ou III grau sem uso de 
MP, história de asma ou reatividade brônquica). Deve-
se iniciar o uso de metoprolol por via oral, podendo a 
dose variar de 25 a 200mg/dia, de acordo com a fre- 
quência cardíaca e a pressão arterial. Em pacientes 
sem indicação para o uso de betabloqueador nas pri-
meiras 24 horas, não havendo contraindicação de uso, 
devem ser reavaliados quanto aos critérios de elegibi-
lidade de uso nos dias subsequentes. Em pacientes 
com quadro de IC estabilizada, recomenda-se o uso 
oral do selozok ou carvedilol, este último em dose que 
pode variar de 3,125mg a 25mg, de 12/12 horas. Em 
pacientes com indicação de uso de betabloqueador, 
em que seja desejável o uso de uma droga de ação 
rápida e de meia vida curta (p. ex.: pacientes instáveis, 
pacientes com contraindicações relativas etc.), pode-se 
optar pelo uso de esmolol por infusão venosa contínua. 
Dilui-se 1 ampola de Brevbloc (2500mg) em 250 ml de 
SG a 5% (concentração de 10 mg/ml) e a dose varia de 
50 a 200 mcg/kg/min (0,05 a 0,2 mg/kg/min).

9- IECA – Inibidores da ECA devem ser iniciados 
nas primeiras 24 horas de evolução do IAM, desde que 
não existam contraindicações e a PA permita. Pode-se 
optar por captopril em doses que variam de 12,5 a 50 
mg a cada 8 horas, enalapril de 5 a 10mg a cada 12 
horas e ramipril de 2,5 a 10mg a cada 12 horas. 

10- Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina 
(BRA): estão indicados para pacientes intolerantes ao 
IECA e que tenham IAM de parede anterior, sinais de 
insuficiência cardíaca e/ou fração de ejeção ≤ 40%. 
Deve-se optar por valsartana em dose que pode variar 
de 80 a 160mg a cada 12 horas.

11- Espironolactona: indicada para pacientes com 
FE< 40% e em uso de betabloqueador e IECA. Deve 
ser prescrito espironolactona na dose de 25mg/dia, 
por via oral. Constitui-se contraindicação ao seu uso 
disfunção renal significativa (creatinina> 2,5mg/dL em 
homens ou > 2,0mg/dL em mulheres) ou hiperpotasse-
mia (K > 5,0 mEq/L).

12- Estatina: atorvastatina 80mg/dia, por via oral, 
deve ser administrada a partir das primeiras 24 horas 
a todos os pacientes, salvo existam contraindicações.

13- Balão de Contrapulsação Aórtica (BIA): pode 
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ser utilizado em pacientes que evoluam para choque 
cardiogênico. Nesses casos, recomendamos CATE de 
urgência e a colocação do BIA poderá ser feita na sala 
de hemodinâmica. No paciente sem indicação de trata-
mento de revascularização, a colocação do BIA parece 
não influenciar sobre o prognóstico.

14- Fisioterapia – Todos os pacientes internados 
na UCO/UTI deverão ter prescrição de fisioterapia 
respiratória. A UCO/UTI tem como objetivo geral a 
ser perseguido a mobilização do paciente fora do lei-
to, se possível, decorridas as primeiras 24 horas de 
evolução. Porém, na visita multiprofissional pela ma-
nhã, com base nos parâmetros clínicos de evolução 
de cada paciente e na relação risco-benefício envolvi-
da, deverá ser definida a liberação ou não do paciente 
para movimentação fora do leito, assim como o tipo de 
mobilização permitida.

15- Acompanhamento Psicológico – Será utiliza-
do como critério de solicitação para acompanhamento 
psicológico dos pacientes com SCA.

• Pacientes com SCA em que foram indicados pro-
cedimentos invasivos (cirurgia de revascularização 
miocárdica, angioplastia coronária ou CATE).

• Histórico psiquiátrico prévio (depressão, esquizo-
frenia, transtorno bipolar etc.

• Pacientes portadores de deficiência prévia (cogni-
tiva, visual ou auditiva).

• Identificação de demandas por parte da equipe. 

17.1. ELETROCARDIOGRAMA  
O eletrocardiograma de pacientes internados em uni-

dade fechada (UCO/UTI) com SCA deve ser realizado 
a cada 8 horas no primeiro dia de admissão hospitalar 
com o diagnóstico de SCA com supra de ST. A partir daí, 
o ECG deve ser repetido diariamente, pela manhã. Pa-
cientes que apresentem recorrência de sintomas de-
vem ter o ECG repetido mais frequentemente.

Pacientes que chegaram à unidade após a reali-
zação de intervenção coronária percutânea devem ter 
ECG realizado logo após a sua chegada na unidade 
fechada (UCO/UTI) e repetido a critério do médico 
plantonista. O primeiro na admissão do paciente com 
SCA na unidade fechada deve incluir o registro das de-
rivações V7 e V8. E em pacientes que tiveram IAM infe-
rior, as derivações V3R e V4R.

17.2. EXAMES LABORATORIAIS 
Os pacientes internados no HSI com SCA deverão re-

alizar rotineiramente os seguintes exames de laboratório:
Na admissão:  CK-Mb massa, hemograma comple-

to, glicemia, ureia, creatinina, Na, K, TP, TTPa. Na pri-

meira manhã após a admissão: colesterol total, HDL, 
triglicérides, hemograma completo, glicemia, ureia, 
creatinina, Na e K.

Diariamente: hemograma completo, CK-massa, gli-
cemia, ureia, creatinina, Na e K. Dosagem de CK-Mb 
massa pode ser repetida sempre que houver recorrên-
cia de isquemia, após intervenções percutâneas ou 
conforme julgamento clínico. 

17.3. ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO  
Os pacientes internados com SCA com supra de 

ST devem ser classificados quanto à classe KILLIP e 
quanto ao escore GRACE.

Classificação de KILLIP:
• Classe I – Sem evidência de insuficiência cardíaca 

(mortalidade: 6%).
• Classe II – Achados consistentes com insuficiência 

cardíaca leve a moderada (B3, estertores crepitantes em 
menos da metade dos campos pulmonares ou distensão 
venosa jugular) (mortalidade: 17%).

• Classe III – Edema pulmonar (mortalidade: 38%).
• Classe IV – Choque cardiogênico (mortalidade: 81%).
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A partir da soma de pontos obtida, os pacientes têm sido 
separados em três estratos de risco:

• Baixo risco: até 108 pts. (mortalidade hospitalar < 1%).
• Risco intermediário: de 109 a 140 pts. (mortalidade 

hospitalar entre 1 e 3%).
• Alto risco: ≥ 140 pts. (mortalidade hospitalar > 3%).

17.4. REALIZAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO 
Pacientes que não realizaram angioplastia primária 

nem terapia fármaco-invasiva deverão, preferencial-
mente, realizar um CATE. Os pacientes com sinais de 
insuficiência cardíaca, instabilidade hemodinâmica ou 
recorrência espontânea de isquemia deverão ser sub-
metidos ao exame em caráter de urgência. Pacientes 
que evoluam sem complicações poderão fazer o exa-
me durante qualquer período da internação hospitalar. 

17.5. ESTRATIFICAÇÃO SELETIVA INVASIVA 
Pacientes que não realizaram angioplastia primá-

ria nem terapia fármaco-invasiva, que evoluíram sem 
insuficiência cardíaca, sem arritmias ventriculares gra-
ves, sem recorrência espontânea de isquemia poderão 
ser estratificados, antes da alta, quanto ao seu risco de 
futuros eventos através de testes funcionais (TE, ECO 
estresse ou cintilografia miocárdica). No nosso serviço 
indicamos a estratificação inicial com testes funcionais 
quando for a opção do médico assistente ou em situ-
ações de infartos não complicados em pacientes com 
riscos significativos à realização do CATE e de proce-
dimentos de revascularização.

Em casos de pacientes com outras comorbidades 
que limitem o prognóstico, o manejo clínico deve ser 
individualizado, com discussão conjunta pela equipe 
multiprofissional, junto a outras especialidades e pro-
fissionais assistentes envolvidos. 

17.6. ECOCARDIOGRAMA 
Deve ser realizado em todos os pacientes durante 

o internamento. 

17.7. CRITÉRIOS DE ALTA 
Pacientes com IAM com supra de ST, que evoluí-

ram estáveis (sem arritmias, sem insuficiência cardíaca 
e sem recorrência de isquemia) por mais de 48 horas, 
podem ter alta da unidade fechada (UCO/UTI), desde 
que não seja de localização anterior (V1 a V4).

Pacientes com IAM anterior, ou anterior extenso, ou 
que tenham apresentado complicações clínicas não de-
verão ter uma permanência na unidade fechada inferior 
a 72 horas e não devem ter alta para unidade aberta 
antes de decorridas 48 horas da última complicação. 

18. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SU-
PRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST - PA-
CIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA FIBRINOLÍTI-
CA - TERAPIA FÁRMACO-INVASIVA 

Conceito de Terapia Fármaco-Invasiva: modalidade 
terapêutica em que se emprega inicialmente o trom-
bolítico, preferencialmente nos pacientes que se apre-
sentam nas primeiras 3 horas do IAM, seguido de cate-
terismo e, caso necessário, emprego de angioplastia, 
no período entre 3 e 24 horas após trombólise, mesmo 
nos pacientes estáveis e com sinais de reperfusão quí-
mica com sucesso.

Pacientes com IAM e supradesnivelamento de ST 
ou BCRE, que foram submetidos inicialmente à terapia 
fibrinolítica e com critérios de reperfusão com sucesso 
e estáveis, deverão ser internados na UCO / UTI e se-
rão submetidos ao cateterismo coronário entre 3 e 24 
horas após a trombólise.

 
18.1. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
1- Repouso no leito nas primeiras 24 horas, po-

dendo se prolongar à medida que estejam presentes 
sintomas ou achados ao exame físico ou em exame 
complementar que caracterizem instabilidade clínica.

2- Monitorização cardíaca contínua.
3- Oxigenioterapia apenas para pacientes dispnei-

cos com saturação < 90% ou com fatores de risco para 
hipoxemia.

4- Glicemia capilar de 4/4h para os pacientes 
diabéticos

5- AAS: usar dose de ataque de 200mg mastigado 
ou macerado (caso não tenha feito na sala de emer-
gência ou hemodinâmica) e depois deverá ser usado 
indefinidamente, desde que não tenha contraindica-
ções (sangramento ativo, anafilaxia etc.). A dose de 
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manutenção pode variar de 100 a 200mg/dia (usar 
sempre uma dose > ou = a 1mg/kg/dia), administrado 
por via oral, em dose única.

6- Inibidores P2Y12 em associação com AAS, ou iso-
ladamente em pacientes com contraindicações ao uso 
do AAS, devem ser utilizados pelo período de pelo me-
nos 1 ano.

Salientamos que no contexto da utilização de trom-
bolíticos a escolha recairá sobre o Clopidogrel.

Clopidogrel: 300mg de dose de ataque nos pa-
cientes com menos de 75 anos, se não utilizado pre-
viamente, seguido de 75mg/dia por via oral.

7- Tratamento anticoagulante: heparina não fracio-
nada – dose de ataque de 60 IU/kg (dose máxima de 
4000 IU), com infusão inicial de 12 IU/kg/h e ajustando 
a dose conforme o TTPa.

8- Nitrato – usar apenas:
Em pacientes com isquemia persistente.
Em pacientes com insuficiência cardíaca.
Em pacientes com pressão arterial elevada, até 

que os anti-hipertensivos orais controlem a PA.
OBS. Contraindicado para pacientes que fizeram 

uso recente de inibidores da fosfodiesterase (24 horas 
para sildenafila ou valdenafila e 48 horas para tadalafi-
la). Deve ser evitado o seu uso em pacientes com IAM 
inferior, com suspeita de envolvimento de ventrículo 
direito. 

9- Morfina: indicada para pacientes que persistam 
com sintomas de dor (considerar CATE de urgência). 

Morfina deve ser empregada na dose de 1 a 5mg, 
por via intravenosa, podendo ser repetida a cada 5 ou 
30 minutos, se for necessário.

10- Betabloqueador: deve ser iniciado nas primei-
ras 24 horas, em pacientes sem sinais de IC aguda, 
sinais de baixo débito, risco aumentado para choque 
cardiogênico (infarto muito extenso ou sinais de disfun-
ção de VE ao exame clínico ou RX de tórax), ou ainda 
na presença de contraindicações (bloqueio AV de 1° 
grau com PR > 240 mseg, BAV de II ou III grau sem 
uso de MP, história de asma ou reatividade brônquica). 
Deve-se iniciar o uso de metoprolol por via oral, poden-
do a dose variar de 25 a 200mg/dia, de acordo com a 
frequência cardíaca e a pressão arterial. Em pacientes 
sem indicação para o uso de betabloqueador nas pri-
meiras 24 horas, não havendo contraindicação de uso, 
devem ser reavaliados quanto aos critérios de elegibi-
lidade de uso nos dias subsequentes. Em pacientes 
com quadro de IC estabilizada, recomenda-se o uso 
oral do selozok ou carvedilol, este último em dose que 
pode variar de 3,125mg a 25mg de 12/12 horas. Em 
pacientes com indicação de uso de betabloqueador 

em que seja desejável o uso de uma droga de ação 
rápida e de meia vida curta (p. ex.: pacientes instáveis, 
pacientes com contraindicações relativas etc.) pode-se 
optar pelo uso de esmolol por infusão venosa contí-
nua. Dilui-se 1 ampola de Brevbloc (2500mg) em 250 
ml de SG a 5% (concentração de 10 mg/ml) e a dose 
varia de 50 a 200 mcg/kg/min (0,05 a 0,2 mg/kg/min).

11- IECA – Inibidores da ECA devem ser iniciados 
nas primeiras 24 horas de evolução do IAM, desde que 
não existam contraindicações e a PA permita. Pode-se 
optar por captopril em doses que variam de 12,5 a 50 
mg a cada 8 horas, enalapril de 5 a 10mg a cada 12 
horas e ramipril de 2,5 a 10mg a cada 12 horas.

12- Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina 
(BRA): estão indicados para pacientes intolerantes ao 
IECA e que tenham IAM de parede anterior, sinais de 
insuficiência cardíaca e/ou fração de ejeção ≤ 40%. 
Deve-se optar por valsartana, em dose que pode variar 
de 80 a 160mg, a cada 12 horas.

13- Espironolactona: indicada para pacientes com 
FE< 40% e em uso de betabloqueador e IECA. Deve 
ser prescrito espironolactona na dose de 25mg/dia, 
por via oral. Constitui-se contraindicação ao seu uso 
disfunção renal significativa (creatinina > 2,5mg/dL em 
homens ou > 2,0 mg/dL em mulheres) ou hiperpotas-
semia (K > 5,0 mEq/L).

14- Estatina: atorvastatina 80mg/dia, por via oral, 
deve ser administrada a partir das primeiras 24 horas 
a todos os pacientes, salvo existam contraindicações.

Atorvastatina 80mg/dia, por via oral, deve ser ad-
ministrada a partir das primeiras 24 horas, a todos os 
pacientes, salvo existam contraindicações.

15- Fisioterapia: todos os pacientes internados na 
UCO / UTI deverão ter prescrição de fisioterapia res-
piratória. O objetivo geral a ser perseguido é a mobili-
zação do paciente fora do leito, se possível, decorridas 
as primeiras 24 horas de evolução. Porém, na visita 
multiprofissional pela manhã, com base nos parâme-
tros clínicos de evolução de cada paciente e na rela-
ção-risco benefício envolvida, deverá ser definida a 
liberação ou não do paciente para movimentação fora 
do leito, assim como o tipo de mobilização permitida.

16- Acompanhamento Psicológico – Para todos 
os pacientes com IAM.

19. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SU-
PRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST - PA-
CIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA FIBRINOLÍTICA 
SEM SUCESSSO - ANGIOPLASTIA DE RESGASTE 

Angioplastia de resgate: modalidade de angioplas-
tia nos pacientes que receberam trombolítico como 
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estratégia de reperfusão inicial e que permaneceram 
entre 60 e 90 minutos com dor importante, instabilida-
de hemodinâmica e/ou com supra de ST sem redução 
superior a 50%, em relação ao padrão inicial.

Pacientes com IAM e supradesnivelamento de ST 
ou BCRE que foram submetidos inicialmente à terapia 
fibrinolítica e sem critérios de reperfusão deverão ser 
submetidos ao cateterismo coronário de imediato. 

19.1. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
1- Repouso no leito nas primeiras 24 horas, po-

dendo se prolongar à medida que estejam presentes 
sintomas ou achados ao exame físico ou em exame 
complementar que caracterizem instabilidade clínica.

2- Monitorização cardíaca contínua.
3- Oxigenioterapia apenas para pacientes dispnei-

cos com saturação < 90% ou com fatores de risco para 
hipoxemia.

4- Glicemia capilar de 4/4h para os pacientes dia-
béticos

5- AAS: usar dose de ataque de 200mg mastigado 
ou macerado (caso não tenha feito na sala de emer-
gência ou hemodinâmica) e depois deverá ser usado 
indefinidamente, desde que não tenha contraindica-
ções (sangramento ativo, anafilaxia etc.). A dose de 
manutenção pode variar de 100 a 200mg/dia (usar 
sempre uma dose > ou = a 1mg/kg/dia), administrado 
por via oral, em dose única.

6- Inibidores P2Y12 em associação com AAS, ou 
isoladamente em pacientes com contraindicações ao 
uso do AAS, devem ser utilizados pelo período de pelo 
menos 1 ano.

Salientamos que no contexto da utilização de trom-
bolíticos a escolha recairá sobre o Clopidogrel.

Clopidogrel: 300mg de dose de ataque nos pacien-
tes com menos de 75 anos e, se não utilizado previa-
mente, seguido de 75mg/dia por via oral.

7- Tratamento anticoagulante: heparina não fracio-
nada IV deverá ser prescrita e administrada na hemo-
dinâmica.

8- Nitrato – usar apenas:
Em pacientes com isquemia persistente.
Em pacientes com insuficiência cardíaca.
Em pacientes com pressão arterial elevada, até 

que os anti-hipertensivos orais controlem a PA.
OBS. Contraindicado para pacientes que fizeram 

uso recente de inibidores da fosfodiesterase (24 horas 
para sildenafila ou valdenafila e 48 horas para tadalafi-
la). Deve ser evitado o seu uso em pacientes com IAM 
inferior, com suspeita de envolvimento de ventrículo 
direito. 

9- Morfina: indicada para pacientes que persistam 
com sintomas de dor (considerar CATE de urgência). 

Morfina de ser empregada na dose de 1 a 5mg, por 
via intravenosa, podendo ser repetida a cada 5 ou 30 
minutos, se for necessário.

10- Betabloqueador: deve-se, preferencialmente, 
utilizar betabloqueadores após a reperfusão nas pri-
meiras 24 horas, em pacientes sem sinais de IC aguda, 
sinais de baixo débito, risco aumentado para choque 
cardiogênico (infarto muito extenso ou sinais de disfun-
ção de VE ao exame clínico ou RX de tórax), ou ainda 
na presença de contraindicações (bloqueio AV de 1° 
grau com PR > 240 mseg, BAV de II ou III grau sem 
uso de MP, história de asma ou reatividade brônquica). 
Deve-se iniciar o uso de metoprolol por via oral, poden-
do a dose variar de 25 a 200mg/dia, de acordo com a 
frequência cardíaca e a pressão arterial. Em pacientes 
sem indicação para o uso de betabloqueador nas pri-
meiras 24 horas, não havendo contraindicação de uso, 
devem ser reavaliados quanto aos critérios de elegibi-
lidade de uso nos dias subsequentes. Em pacientes 
com quadro de IC estabilizada, recomenda-se o uso 
oral do selozok ou carvedilol, este último em dose que 
pode variar de 3,125mg a 25mg de 12/12 horas. Em 
pacientes com indicação de uso de betabloqueador 
em que se seja desejável o uso de uma droga de ação 
rápida e de meia vida curta (p. ex.: pacientes instáveis, 
pacientes com contraindicações relativas etc.) pode-se 
optar pelo uso de esmolol por infusão venosa contínua. 
Dilui-se 1 ampola de Brevbloc (2500mg) em 250ml de 
SG a 5% (concentração de 10 mg/ml) e a dose varia de 
50 a 200 mcg/kg/min (0,05 a 0,2 mg/kg/min).

11- IECA – Inibidores da ECA devem ser iniciados 
nas primeiras 24 horas de evolução do IAM, desde que 
não existam contraindicações e a PA permita. Pode-se 
optar por captopril em doses que variam de 12,5 a 50 
mg a cada 8 horas, enalapril de 5 a 10mg a cada 12 
horas e ramipril de 2,5 a 10mg a cada 12 horas.

12- Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina 
(BRA): estão indicados para pacientes intolerantes ao 
IECA e que tenham IAM de parede anterior, sinais de 
insuficiência cardíaca e/ou fração de ejeção ≤ 40%. 
Deve-se optar por valsartana, em dose que pode variar 
de 80 a 160mg, a cada 12 horas.

13- Espironolactona: indicada para pacientes com 
FE< 40% e em uso de betabloqueador e IECA. Deve 
ser prescrito espironolactona na dose de 25mg/dia, 
por via oral. Constitui-se contraindicação ao seu uso 
disfunção renal significativa (creatinina > 2,5mg/dL em 
homens ou > 2,0 mg/dL em mulheres) ou hiperpotas-
semia (K > 5,0 mEq / L).
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14- Estatina: atorvastatina 80mg/dia, por via oral, 
deve ser administrada a partir das primeiras 24 horas, 
a todos os pacientes, salvo existam contraindicações.

15- Fisioterapia: todos os pacientes internados na 
UCO / UTI deverão ter prescrição de fisioterapia res-
piratória. O objetivo geral a ser perseguido é a mobili-
zação do paciente fora do leito, se possível, decorridas 
as primeiras 24 horas de evolução. Porém, na visita 
multiprofissional pela manhã, com base nos parâme-
tros clínicos de evolução de cada paciente e na rela-
ção risco-benefício envolvida, deverá ser definida a 
liberação ou não do paciente para movimentação fora 
do leito, assim como o tipo de mobilização permitida.

16- Acompanhamento Psicológico – Para todos 
os pacientes com IAM.

20. REFERÊNCIA NORMATIVA 
2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of 

ST-Elevation Myocardial Infarction.
Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetá-

rios e Anticoagulantes em Cardiologia.
Third universal definition of myocardial infarction, 

European Heart Journal (2012) 33, 2551–2567.
Acute Myocardial Infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation, ESC Clinical Practice Gui-
delines, European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619.
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EVENTOS FIXOS

NOME DO EVENTO LOCAL DIA DA SEMANA HORÁRIO

SESSÃO DE HEMODINÂMICA AUDITÓRIO JORGE FIGUEIRA 2ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS
SESSÃO DE CASOS CLÍNICOS E 
ARTIGOS EM CLÍNICA MÉDICA

AUDITÓRIO JORGE FIGUEIRA 3ª FEIRA 10 ÀS 12 HORAS

SESSÃO DE ATUALIZAÇÃO EM 
CLÍNICA MÉDICA

AUDITÓRIO JORGE FIGUEIRA 5ª FEIRA 11 ÀS 12 HORAS

SESSÃO MULTIDISCIPLINAR DE 
ONCOLOGIA

AUDITÓRIO JORGE FIGUEIRA 5ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS

SESSÕES DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA

SALA DE TREINAMENTO 04 3ª E 6ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS

SESSÃO DE TERAPIA INTENSIVA SALA DE TREINAMENTO 04 4ª FEIRA 11 ÀS 13 HORAS
SESSÃO DE RADIOLOGIA 
TORÁCICA (PNEUMOLOGIA)

SALA DE TREINAMENTO 04 4ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS

SESSÕES DE NEUROLOGIA AUDITÓRIO DO SENEP 4ª FEIRA 17 ÀS 19 HORAS
SALA DE TREINAMENTO 04 5ª FEIRA 16 ÀS 19 HORAS

SESSÕES DE UROLOGIA AUDITÓRIO DO SENEP 3ª FEIRA 07 ÀS 08 HORAS
AUDITÓRIO DO SENEP 4ª A 6ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS

SESSÃO DE CIRURGIA GERAL AUDITÓRIO DO SENEP 3ª FEIRA 08 ÀS 10 HORAS
SESSÕES DE ANESTESIOLOGIA SALA DE TREINAMENTO 01 2ª A 6ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS
SESSÃO DE PNEUMOLOGIA AUDITÓRIO DO SENEP 5ª FEIRA 08 ÀS 10 HORAS
SESSÕES DE CARDIOLOGIA 
PEDIÁTRICA

SALA DE TREINAMENTO 02 5ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS
SALA DE TREINAMENTO 03 6ª FEIRA 07 ÀS 09 HORAS

SESSÃO DE ARRITMOLOGIA SALA DE TREINAMENTO 03 4ª FEIRA 13 ÀS 15 HORAS
SESSÕES DE REUMATOLOGIA SALA DE TREINAMENTO 02 4ª FEIRA 07:30 ÀS 09:00 HORAS

SALA DE TREINAMENTO 01 5ª FEIRA 09:00 ÀS 10:30 HORAS

Eventos Fixos

Eventos Futuros
TÍTULO DATA LOCAL

XI Congresso Internacional das Misericórdias e 25º 
Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos

23 a 25 de Setembro Hotel Pestana

XIV Fórum de Ética Médica do Hospital Santa Izabel 30 de Outubro Auditório Jorge 
Figueira

I Fórum Brasileiro de Debates Sobre Residência Médica 
em Cirurgia Torácica. VIII Simpósio de Cirurgia Torácica 
Minimamente invasiva

03 a 05 de Dezembro Auditório Jorge 
Figueira
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