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EDITORIAL

Autor: Mittermayer Santiago1

Voltando no tempo, em 1981 eu fazia internato de Clínica 
Médica no Hospital Santa Izabel (HSI) e planejava fazer o 
concurso para residência no Hospital das Clínicas da Univer-
sidade de São Paulo. Para isso, além de estudar muito para 
obter sucesso nas provas, tinha que ter um currículo apre-
sentável. A primeira parte eu estava fazendo, inclusive num 
regime de imersão, pois durante aquele ano morei num dos 
apartamentos do subsolo do prédio Joaquim Neto, naquela 
época reservado apenas para os residentes, numa louvável 
concessão da Diretoria. No que se referia ao currículo, pen-
sei em escrever um trabalho e, por sugestão e orientação 
do Professor Gilson Feitosa, comecei a trabalhar no que vi-
ria a ser o primeiro trabalho científico realizado pelo Serviço 
de Clínica Médica do HSI: “Febre prolongada em pacientes 
de baixo nível sócio-econômico na Bahia”. Esse trabalho foi 
apresentado em Goiânia no Encontro Científico dos Estu-
dantes de Medicina (ECEM), posteriormente publicado em 
um periódico regional1 e com certeza me ajudou a ter a apro-
vação naquele concurso.

Sobre o citado trabalho, lembro quantas vezes escreve-
mos o texto numa máquina de datilografia emprestada, após 
as correções do Professor Gilson Feitosa. Sem falar na difi-
culdade de adicionar as referências, que de maneira “artesa-
nal” íamos colocando ponto por ponto e vírgula por vírgula e 
mesmo assim sempre havia algum erro.

O tempo passou, mas ainda hoje vejo que os autores 
gastam muito do seu tempo de elaboração do manuscrito na 
adição e formatação manual das referências e depois sub-
metem o material para publicação em periódicos. O resulta-
do disso é que nem todas as revistas têm um serviço espe-
cializado em editoração de texto, inclusive de referências, e 
ao longo de uma mesma edição facilmente observa-se a não 
uniformidade das citações e apresentações das referências. 

O cuidado com a apresentação das referências não é 
apenas uma preocupação estética de um periódico mas é 
de grande importância prática, uma vez que frequentemen-
te as referências secundárias são utilizadas como fonte de 
informação sobre um tema específico ou como ferramenta 
importante na aquisição de artigos em revisões sistemáticas, 
particularmente aqueles publicados em revistas não indexa-
dos em bases de dados como o PUBMED.

Em geral os periódicos predeterminam nas suas “normas 
para publicação” como as referências deverão ser apresen-

tadas, incluindo o estilo, e dentre os diversos estilos um dos 
mais utilizados é o “Vancouver”. Essa determinação é neces-
sária, mas na prática implica num trabalho Hercúleo para o 
Editor do periódico durante o processo de revisão do texto, 
como aconteceu quando estivemos à frente da Revista Bra-
sileira de Reumatologia, na luta pela indexação da mesma 
no PUBMED/MEDLINE, o que, felizmente, de fato ocorreu.

Saindo das máquinas de datilografia, passamos a utilizar 
os computadores e no contexto da elaboração de manus-
critos apareceram os programas de gerenciamento de refe-
rências, tais como “Endnote” e o “Reference Manager”, que 
podem ser comprados ou mesmo programas de acesso livre 
por internet tais como o “Zotero” e o “Mendeley”. Esses pro-
gramas permitem a criação de um banco de referências so-
bre o tema que está sendo desenvolvido e a inclusão direta 
das mesmas no momento em que o manuscrito está sendo 
escrito. Eles permitem também que o estilo seja facilmente 
escolhido e com uma vantagem muito prática: se aquele ar-
tigo foi rejeitado por determinada revista e o autor pretende 
submeter a outra revista que utiliza estilo diferente, essa con-
versão é feita com apenas um “clique”. 

Algumas revistas de “open Access” e que cobram uma 
determinada quantia pelo processamento do artigo até ofe-
recem redução dessa taxa quando o manuscrito tem as suas 
referências apresentadas com a utilização de programas de 
gerenciamento de referências! 

Assim, como a Revista de Saúde do Hospital Santa Iza-
bel vislumbra uma existência perene e com progressiva inde-
xação em bases de dados nacionais e internacionais, e como 
o processo de indexação leva também em conta a qualidade 
e a uniformização da apresentação das referências, reco-
menda-se fortemente que na elaboração dos manuscritos a 
serem submetidos a essa revista os colaboradores passem 
a utilizar os citados programas de gerenciamento de refe-
rências.

1- Serviço de Reumatologia do Hospital Santa Izabel
Endereço para correspondência: mitter@svn.com.br

1. Santiago MB, Bichara MC, Moura ER, Pinho Filho JA, Moraes 
CF, Ribeiro GF, et al. Febre prolongada em pacientes de baixo nível 
sócio-econômico na Bahia. Revista Médica da Bahia. 1983;27:4-8.
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Por que tanta controvérsia no uso do PSA para rastreamento do 
câncer de próstata? Como devemos conduzir os nossos pacientes.

Eduardo Café1, Dálvaro Castro Jr2

INTRODUÇÃO
O câncer de próstata atinge um numero cada vez 

maior de pacientes em todo o mundo sendo considera-
do o tumor maligno mais frequentemente diagnosticado 
em homens, assim como éa segunda causa de mortes 
causadas por câncer na população masculina. O Brasil 
apresenta estatística semelhante e estimativas recentes 
dão conta de que apenas nos EUA foram diagnostica-
dos aproximadamente 240.000 novos casos e 30.000 
homens morreram no ano de 2012 em decorrência do 
câncer de próstata(1). Trata-se de uma doença cujo prin-
cipal fator de risco éa idade e, portanto, com o aumento 
da expectativa de vida da população, estes números 
devem continuar aumentando ainda  mais. Uma vez 
que esta doença se desenvolve de forma insidiosa sem 
sinais e sintomas específicos, éfrequente que pacientes 
sejam diagnosticados com doençaavançada, sem pos-
sibilidade  de uma terapia curativa e portanto érazoável 
que se procure diagnosticar este câncer em um estagio 
inicial de doença curável.(2)

Este diagnostico precoce foi fortemente influencia-
do pelo advento da dosagem san-güínea do PSA (anti-
geno prostático especifico, do inglês, Prostate Specific 
Antigen), uma proteína encontrada exclusivamente na 
próstata e aumentada em casos de alterações prostá-
ticas, incluindo o câncer. Essa possibilidade do diag-
nostico de uma doença tão prevalente, a partir de um 
exame de sangue alterado estimulou o mundo inteiro 
a realizar campanhas incentivando o rastreamento da 
doença. Rastreamento por antígeno prostático especí-
fico (PSA) tem sido o método comumente utilizado(3). 
O último follow-up dos dois primeiros estudos de Ras-
treamento prospectivos e ran-domizados para o cân-
cer de próstata, ou seja, o estudo de Quebec (Québec 

Clinical Trial)  e oestudo europeu ERSPC (European 
Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) 
iniciados em 1988 e 1991, respectivamente, mostra-
ram reduções de morte por câncer de próstata de 62% 
(p 0,002) e 21% (p 0,001) (38% no décimo e décimo 
primeiro anos de follow-up, p 0,003), respectivamen-
te, enquanto o estudo americano chamado PLCO 
(Prostate Lung Colorectal andOvarian Cancer) não ob-
-servou nenhum benefício na utilização do PSA para 
o rastreamento do cancer de próstata(4,5,6,10). A partir 
deste resultado negativo, houve uma forte recomen-
dação da Força Tarefa Americana de Serviços para 
Prevenção (US Preventive Services Task Force)(7) que 
acabou disseminada inclusive pela mídia no sentido 
de que não valeria a pena se fazer rastreamento de 
cancer de próstata, acirrando ainda  mais o debate. A 
decisão de realizar rastreamento com a esperança de 
ser capaz de diagnosticar a doença localizada, assinto-
mática e em estágio potencialmente curável, obviamen-
te aumentou a freqüência no diagnostico precoce mas 
também trouxe consigo outras mazelas, em especial, 
o “overdiagnosis” que pode ser definido como a detec-
ção de um cancer da próstata que permaneceria não 
detectado durante a vida na ausência de rastreamento 
e, em outras palavras, aumentou a detecção de câncer 
em pessoas que jamais teriam problemas ou manifes-
tações clinicas da doença, nos casos de tumores com 
comportamento indolente. Encontrar o equilíbrio entre 
evitar este diagnostico exagerado, sem abrir mão de 
identificar precocemente aqueles indivíduos com tumo-
res significativos tem sido motivo de grandes debates e 
informações muitas vezes conflitantes. O objetivo deste 
artigo de revisão, érealizar uma análise critica acerca 
dos principais trabalhos sobre o tema, e demonstrar que 
este equilíbrio deve continuar sendo perseguido.

Café, EP e Castro Jr, DO. Por que tanta controvérsia no uso do PSA para rastreamento do 
câncer de próstata? Como devemos conduzir os nossos pacientes. 

Rev. Saúde HSI. 2014; 1 SET (3): 08-13
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CARACTeRíSTICAS DOS PRINCIPAIS eSTU-
DOS PROSPeCTIvOS RANDOmIzADOS

Estudos de metanálises prévios(8,9) identificaram 
seis estudos clínicos randomizados significativos. São 
eles: Estocolmo, Norrköping, Quebec, ERSPC, Gotte-
borg e PLCO. Os três primeiros estudos forneceram 
evidências limitadas uma vez que, entre outros proble-
mas de desenho dos estudos, o estudo de Estocolmo 
rastreou com apenas um teste e um ponto de corte de 
PSA para biópsia; nos estudos de Estocolmo, Norrkö-
ping e Quebec faltou alocação sigilosa; e o Quebec 
não relatou de acordo com a intenção de rastrear. O 
estudo Goteborg é parte do ERSPC, mas foi conce-
bido de forma independente, e inicialmente relatadas 
separadamente do mesmo. Sessenta por cento dos 
participantes acabaram  incluídos no ERSPC(11). 

FAIxAS eTáRIAS e eTNIA
Os estudos incluíram homens de 45 anos a 80 

anos, mas somente o de Quebec informa sobre ho-
mens abaixo dos 50 anos e acima de 74 anos. A 
maior parte das evidencias é para os homens com 55 
anos a 69 anos incluídos no estudos ERSPC, Gote-
borg e PLCO. Nenhum dos estudos tem o poder de 
analisar por etnia. 

INTeRvAlO e NíveIS De DOSAgem DO PSA 
Dosagem de PSA sério uma vez ao ano tem sido 

a base da maioria das recomenda-ções para homens 
acima de 45 nos de idade e foi o critério utilizado no es-
tudo de Quebec.  Afim de evitar a perda de um número 
significativo de cânceres, argumenta-se que o teste de 
PSA deveria ser feito todos os anos para os homens 
com PSA igual ou superior a 1,5 ng ml e na verdade, 
sóos homens que têm um PSA abaixo de 1,0 ng mL 
podem ser rastreados a cada 4 anos sem nenhum efei-
to negativo significativo. Outra diferença entre os estu-
dos é o valor de corte do PSA . Um valor de corte de 
4,0 ng/mL foi usado no estudo realizado nos EUA, en-
quanto os estudos europeu e canadense usaram um 
valor de corte de PSA = 3,0 ng/mL. No estudo ERSPC, 
após uma dosagem inicial na entrada do estudo sófoi 
oferecido uma nova dosagem a cada 4 anos. Como 
resultado, após 11 anos de follow-up, exames de PSA 
tinham sido feitos, em média, apenas 2,27 vezes por 
homem ao longo do período de 11 anos.  Com um lon-
go intervalo entre tais projeções, énotável que tenha 

sido observada uma redução de 21% no número de 
mortes por câncer de próstata.

INCIDêNCIA De CâNCeR
A ocorrência de câncer de próstata tem sido maior 

no grupo convidado para ser rastreado em estudos que 
estimaram a incidência (Norrköping, ERSPC, Gotte-
borg, PLCO: estimativa combinada de RR = 1,46), sen-
do maior nos estudos ERSPC e Gotteborg. Evidência 
para resultados de mortalidade: taxas de incidência têm 
subido de forma constante nos últimos 10 anos. No en-
tanto, durante este mesmo período de tempo, as taxas 
de mortalidade por câncer de próstata têm diminuído. 
Éútil para comparar, duas populações com comporta-
mentos muito diferentes com relação ao rastreamento 
de cancer de próstata: O rastreamento com PSA tornou-
-se generalizado nos EUA no final da década de 1980 
e início de 1990. Em contraste, o PSA raramente foi 
utilizado no Reino Unido e atéhoje continua a ser rea-
lizado em menos de 10% da população(12). Coincidindo 
com a disseminação do uso do PSA, as taxas de morte 
pelo cancer de próstata nos EUA começaram a decli-
nar no início de 1990 e até2009 havia caído em mais 
de 40%(13). Embora as taxas de mortalidade também 
tenham diminuído no Reino Unido, a queda foi de ape-
nas 12%. Estas diferenças podem ser relacionadas em 
parte a esta maior política de rastreamento mas tam-
bém podem ser parcialmente explicadas devido a um 
tratamento mais agressivo após o diagnóstico nos EUA 
quando comparado com o Reino Unido. 

CONTAmINAÇÃO

A qualidade da evidência sobre a mortalidade espe-
cífica por câncer de próstata derivado do PLCO é baixa 
devido a limitações metodológicas relacionadas com o 
grau de contaminação no braço de controle. Portanto, 
PLCO não fornece uma comparação direta de rastreio 
versus não-rastreio. Taxas de triagem no grupo con-
trole aumentaram de 40% no primeiro ano para 52% 
no sexto ano para o teste PSA e variou de 41% a 46% 
para o exame de toque retal. Isso significa que a maior 
parte dos homens no grupo de controle que deveriam 
ser acompanhados acabaram realizando exames de 
“rastreamento” à semelhança do grupo de estudo. Fo-
ram realizados 136.689 testes de triagem (média, 2,27 
por paciente). Destes testes, 16,6% foram positivos e 
85,9% dos homens com testes positivos foram subme-



REVISTA DE SAÚDE DO HOSPITAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
SANTA IZABEL 2 0 1 4 | 1 0

tidos a biópsia de próstata. Estimativas da fração de 
casos detectados no rastreamento que são hiperdiag-
nosticados (overdiagnosis) varia de 5% a 75% (23 a 
42% no estudo ERSPC) dependendo de fatores como 
idade no momento do diagnóstico, nível de PSA e grau 
da biopsia(14,15). Além disso, no PLCO houve uma falta 
de aderência às biópsias indicadas reduzindo assim a 
possibilidade de mais diagnósticos precoces.

mORTAlIDADe
Os resultados ERSPC e PLCO diferem: os estu-

dos mostram um Risco Relativo para a mortalidade 
por câncer de próstata (com 95% de intervalo de con-
fiança) de 0,79 (0,68-0,91) e 1,09 (0,87-1,36), respec-
tivamente. O impacto do PLCO foi reduzido pela alta 
contaminação, prescreening, e falta de aderência com 
as biópsias(16).

Em meio a tanta discussão e opiniões divergentes 
énecessário analisar de forma critica e criteriosa cada 
um dos principais trabalhos para que se possa defi-
nir uma melhor orientação aos médicos e aos próprios 
pacientes. Com este objetivo, a Associação Americana 
de Urologia (AUA) desenvolveu uma extenso trabalho 
que culminou em um documento contendo as diretri-
zes relacionadas àdetecção precoce/ rastreamento 
com objetivo de diminuir a mortalidade relacionada ao 
cancer de próstata(17). O documento publicado em abril 
de 2013 não faz distinção entre a detecção precoce 
e o rastreamento do câncer de próstata. Ambos impli-
cam na detecção da doença em uma fase inicial pré-
-sintomática quando um homem não teria nenhuma ra-
zão para procurar assistência médica. Para isso a AUA 
criou um grupo independente para conduzir uma revi-
são sistemática e meta-análise da literatura publicada 
sobre a detecção precoce e rastreamento do câncer 
de próstata. O protocolo da revisão sistemática foi de-
senvolvido a priori por um painel de especialistas de-
signados. A estratégia de busca desenvolvida e execu-
tada, incluiu artigos em Inglês publicados entre 1995 e 
2013. Estas publicações foram utilizados para informar 
as declarações apresentadas neste “guideline”como: 
Padrão, Recomendação ou Opção conforme a força 
do nível de evidencia encontrado (A = Alto; B= Modera-
do; C= Baixo). O Painel traz as seguintes orientações:

“Guidelines” da Associação Americana de Urolo-
gia”- AUA 2013:

1- Recomenda-se contra exame de PSA em homens 
com idade inferior a 40 anos. (Recomendação. Nivel de 

evidencia Grau C) Nesta faixa etária, háuma baixa pre-
va-lência de câncer de próstata clinicamente detectável, 
nenhuma evidência demons-trando benefício do rastre-
amento e provavelmente os mesmos inconvenientes da 
triagem como em outras faixas etárias. 

2. O Painel não recomenda exames de rotina em 
homens com idade entre 40 a 54 anos em situação de 
risco médio. (Recomendação. Evidencia grau C) Para 
os homens com menos de 55 anos que apresentem 
maior risco (por exemplo, história familiar positiva ou 
raça negra), decisões sobre o rastreamento do cancer 
de próstata devem ser individualizadas.

3. Para homens com idades entre 55 a 69 anos, o 
Painel reconhece que a decisão de realizar o rastrea-
mento com PSA deve considerar os benefícios da pre-
venção da mortalidade por câncer de próstata em um 
homem para cada 1.000 homens exami-nados versus 
os danos potenciais associados com o rastreamento e 
tratamento. Por esta razão, o Painel recomenda a deci-
são compartilhada para os homens com idade entre 55 
e 69 anos que estão considerando a selecção da PSA, 
e prosseguir conforme os valores e as  preferências 
individuais. (Padrão; Poder de Evidencia grau B). Esta 
éfaixa etária com o maior beneficio do rastreamento.

4. Para reduzir os danos da triagem, um interva-
lo de dois anos pode ser preferível em comparação 
com a avaliação anual. Espera-se que o intervalo de 
dois anos preserve a maioria dos benefícios e reduza 
o “overdiagnosis” e os falsos positivos. (Opção. Poder 
de Evidencia, Grau C) Além disso, os intervalos para 
novos rastreamentos podem ser individualizados con-
forme o nível basal do PSA.

5. O painel não recomenda o exame de rotina PSA em 
homens acima de 70 anos ou naqueles com expectativa 
de vida  inferior a 10 anos. (Recomendação. Evidencia 
Grau C) Alguns homens com mais de 70 anos que estão 
em excelente saúde podem se beneficiar do rastreamento.

DISCUSSÃO

Na presença de resultados negativos com o rastre-
amento do Cancer de Próstata no estudo PLCO, ées-
sencial identificar as principais diferenças que devem 
existir entre o estudos acima mencionados. Tal enten-
dimento poderia esperamos evitar a posição de não 
recomendar a seleção da PSA para um câncer que 
geralmente progride sem sintomas atéo estágio avan-
çado sem possibilidade de cura. 

Café, EP e Castro Jr, DO. Por que tanta controvérsia no uso do PSA para rastreamento do 
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Um requisito fundamental para um estudo de ras-
treamento válido éa ausência ou a contaminação só-
mínimo e bem documentado pela triagem no braço 
controle. Estima-se, no entanto, que 85% dos homens 
no grupo de planejamento “não-selecionados” do es-
tudo realizado nos EUA  (PLCO) foram, de fato sele-
cionados. 

A qualidade da evidência sobre a mortalidade es-
pecífica por câncer de próstata de-rivado do estudo 
PLCO ébaixa devido a limitações metodológicas re-
lacionadas com o grau de contaminação no braço de 
controle.Com uma falha tão grave no estudo PLCO 
questiona-se o poder estatístico para chegar a qual-
quer conclusão válida. No estudo Quebec, apenas 
7,3% dos homens foram selecionados no braço de 
controle enquanto a taxa de contaminação no estudo 
europeu foi de 25%. Uma observação interessante no 
estudo PLCO, porém, éque, considerando os homens 
sem ou com mínima comorbidade, o que representou 
64% do total da população, o risco de morte por câncer 
de próstata foi reduzido em 44%. 

Em uma análise do problema de contaminação no 
estudo PLCO, verificou-se que apenas 38% dos ho-
mens não tinha histórico de uso de PSA no ano 0 no 
grupo controle.Além disso, no ano 5, apenas 21% dos 
homens no grupo de “controle” nunca havia recebido 
um teste de PSA em comparação com 9% no grupo 
rastreado (79% dos homens foram rastreados no bra-
ço randomizado para NÃO ser rastreado). Na verdade, 
apenas 13% dos homens relataram nunca ter tido um 
teste PSA ou exame digital retal no “grupo controle”.A 
contaminação foi de 20-25% no ERSPC, e 77% após 
cinco anos no estudo PLCO com uma alta exposição 
ao exame de PSA e toque retal além da inclusão de 
exame de triagem na entrada do estudo. Isso prova-
velmente contribuiu para o número menor do que o es-
perado de mortes de ambos os braços do estudo. Vale 
ressaltar que a introdução do rastreamento do cancer 
de próstata com base em PSA foi seguido por redu-
ções dramáticas subseqüentes da sua mortalidade. 
Nos EUA, após a introdução do PSA no final da década 
de 1980, seguiu-se um aumento de 70% na incidência 
do cancer de próstata. A despeito deste incremento na 
sua incidência observou-se que após a introdução do 
PSA, as taxas de mortalidade começaram a declinar. 
Em 2008, as taxas de mortalidade caíram quase 40% 
em relação às taxas de 1990.

Da mesma forma, édifícil de interpretar as tendên-
cias de mortalidade por câncer de próstata relaciona-

das ao rastreamento. O fato de ter havido uma redução 
de 40% na mortalidade pelo cancer de próstata desde 
o advento do PSA servem como um experimento na-
tural acerca dos benefícios do rastreamento. Por outro 
lado, esta conclusão simplista não consegue separar 
os efeitos do rastreamento dos efeitos das mudanças 
no tratamento primário que ocorreram desde meados 
dos anos 1980. Estas mudanças incluíram principal-
mente o aumento da utilização de prostatectomia radi-
cal por doença clinicamente localizada, a capacidade 
de entregar doses maiores de radiação para a próstata 
e o advento de terapias hormonais adjuvantes e neo-
adjuvantes.

Considerando todas as suas limitações, o estudo 
PLCO sópode afirmar que a tentativa de adicionar tria-
gem para a população járastreada não apresenta re-
sultados positivos. As múltiplas limitações do estudo 
PLCO acima mencionados pode bem explicar por que 
não foi observada diferença na sobrevida global entre 
os grupos diferentemente do estudo europeu. A ob-
servação mais recente de que a maioria dos homens 
com idade superior a 50 anos têm feito sua dosagem 
de PSA indica claramente que um ensaio clínico váli-
do sobre o rastreio do cancer de próstata não émais 
possível nos Estados Unidos (e, provavelmente, em 
qualquer outro lugar) e que se tem que contar com os 
ensaios járealizados, com as limitações que podem re-
trospectivamente se aplicar a estes estudos, mas a um 
nível muito mais baixo para o estudo PLCO. A partir 
dos fatos acima mencionados, parece razoável indicar 
que este estudo não pode ser usado para apoiar as 
recomendações do Preventive Ser-vices Task Force 
dos EUA (USPSTF), contra o rastreio para todos os 
homens com idade superior a 75 anos e menos ainda 
para todos os homens em geral.

Entretanto, a despeito das criticas mencionadas 
jáse pode avaliar o impacto destas recomendações na 
pratica clinica. Em um estudo recém publicado(18), As-
lani avaliou o potencial impacto destas publicações e 
das recomendações da US Preventive Services Task 
Force com relação ao uso do PSA para rastreamento 
de cancer de próstata em um grande sistema de saúde 
em uma região dos EUA. Durante 5 anos consecutivos 
houve aumento dos testes de PSA nesta região atéque 
a partir de março de 2009 começou a haver uma que-
da nestes testes (data da publicação do estudo ameri-
cano PLCO). A queda foi ainda maior a partir de 2012, 
coincidindo com a divulgação das recomendações do 
USPSTF. Eles mediram o numero de testes de PSA re-
lativos aos testes de colesterol para ajustar ao volume 
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de pacientes. Interes-sante notar que a queda se deu 
entre os diversos solicitantes e foi maior entre os uro-
logistas e os clínicos gerais responsáveis por solicitar 
respectivamente 6,1% e 64,9% dos testes. Esta publi-
cação mereceu um editorial no mesmo volume da re-
vista destacando as dificuldades de se tomar decisões 
sem correr o risco de ser ques-tionado judicialmente e 
reforçando a necessidade de se implementar progra-
mas que ajudem o paciente a decidir bem como enga-
jar estes pacientes a tomar decisões compartilhadas. 

A análise destes trabalhos têm indicado que a tria-
gem a cada dois anos for-nece benefício que éseme-
lhante a um rastreio anual, reduzindo custos, testes 
falso-positivos e overdiagnosis. A triagem de homens 
entre 40 e 50 anos fornece pequenos incrementos em 
vidas salvas com pouco custo em termos de diagnósti-
co exagerado, entretanto, necessita realizar um núme-
ro elevado de testes. Triagem de homens acima de 70 
anos resulta em uma alta freqüência de diagnósticos 
desnecessários (overdiagnosis) e potencial tratamento 
excessivo (overtreatment). Essa consequencia negati-
va pode ser atenuada por critérios mais conservadores 
de encaminhamento para biópsia, triagem menos fre-
quente dos homens cujos níveis de PSA são baixos, 
ou encaminhamento para vigilância ativa nos casos de 
diagnóstico de tumores de baixo risco. 

Dentre as conclusões inferidas a partir destas aná-
lises, encontramos que: a triagem com PSA produz 
benefícios de sobrevida que têm contribuído, em cer-
ta me-dida, para a queda dramática e sustentada das 
taxas de morte por câncer de próstata conforme ob-
servado nos EUA e, em váriospaíses da Europa onde 
fizeram esta avaliação. Em segundo lugar, a avaliação 
com PSA antecipa em cinco a seis anos o diagnóstico 
do câncer de próstata. Cerca de um em cada quatro 
casos detectados na triagem reflete overdiagnosis. Es-
tratégias de rastreamento com menos frequência do 
que a cada ano, e menos ainda para os homens com 
baixos níveis de PSA, pro-vavelmente ajudarána re-
dução de custos e danos, preservando a maior parte 
do potencial benefício do rastreamento baseado em 
PSA. Opiniões acerca de triagem devem ser limitadas 
a conclusões derivadas de estudos clínicos prospecti-
vos e ran-domizados com desenhos adequados e livre 
de falhas graves e viéses. No lado po-sitivo, a análise 
completa dos estudos disponíveis podem fornecer ex-
plicações po-tencialmente válidas para os diferentes 
resultados obtidos e minimizar ainda mais a ambigüi-
dade e ajudar os homens e seus médicos a escolher 
entre fazer ou não o rastreamento. Segundo Fernand 

Labrie(2), pioneiro nos estudos de rastreamento do can-
cer de Prostata (estudo Quebec)”... em termos práti-
cos, acreditamos que a maioria dos homens prefere 
saber que tem câncer de próstata, a fim de ser capaz 
de tomar uma decisão bem informada sobre uma situ-
ação que pode facilmente levar a um risco irreversível 
de morte na maioria das condições dolorosas e evitar 
voltar 30 anos atras na era pré-PSA, quando quase 
todos os cânceres de próstata eram diagnosticados na 
fase metastática, sem possibilidade de cura e apenas 
2-3 anos de expectativa de vida”. Todos os homens 
devem estar em condições de decidir entre o risco 
de potencial “overtreatment” comparado com o risco 
definitivo de morte. A melhor situação para o paciente 
parece estar bem informado por seu médico e da lite-
ratura disponível, a fim de estar em uma posição para 
decidir entre fazer ou não o rastreamento.
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Avaliação radiográfica em pacientes acometidos por 
mucopolissacaridoses

Marcos Almeida Matos1, Luanne Lisle1

ReSUmO
O objetivo deste estudo é apresentar de forma de-

talhadas e atual as principais alterações radiográficas 
no sistema osteoarticular em pacientes como MPS. 
As MPS apresentam alterações generalizadas do es-
queleto com osteopenia, caracterizada por afinamento 
cortical e rarefação medular. Os ossos longos são irre-
gulares, alargados, e curtos, com metáfises e epífises 
irregulares, espalhadas e inclinadas (especialmente no 
rádio e ulna distais). Há retardo e déficit de ossificação 
dos núcleos epifisários, especialmente em punho e ca-
beça femoral. Na mão há característica deformidade em 
garra e falanges que apresentam a forma de projétil de 
arma de fogo. A pelve está em abanico, com acetábulo 
raso e malformado, enquanto o colo femoral está em 
valgo. A coluna vertebral apresenta platispondilia gene-
ralizada com cifose tóraco-lombar aguda e em alguns 
casos também hipoplasia do odontóide com instabilida-
de atlanto-axial. No crânio a característica mais espe-
cífica é a presença de sela túrcica em forma de “j”.Es-
tes achados radiográficos encontrados tipicamente nas 
MPS representam a forma mais rápida e simples para 
suspeição diagnóstica, favorecendo instituição precoce 
da terapia de reposição enzimática.

PAlAvRAS ChAve: mucopolissacaridose; avalia-
ção; radiografia; bioimagem.

Key wORDS: mucopolyssaccharidosis, evalua-
tion, radiographic.

INTRODUÇÃO
As mucopolissacaridoses ou MPS compõem um 

grupo heterogêneo de doenças de depósito lisosso-

mal. Todas têm em comum o fato de serem produzi-
das por deficiência genética em uma das enzimas res-
ponsáveis pelo catabolismo dos glicosaminoglicanos 
(GAG) ou mucopolissacarídeos.1Os GAGs são polis-
sacarídeos ligados a proteínas (proteoglicanos) que 
constituem parte importante da matriz extracelular de 
inúmeros tecidos, tais como cartilagens, ossos, líquido 
sinovial, vasos, etc.1,2

Todos os mucopolissacarídeos são degradados nos 
lisossomos por reações em cadeia específicas que en-
volvem múltiplas enzimas. A ausência de uma única 
enzima determina acúmulo intracelular de GAGs, pro-
duzindo lesão e disfunção celular de variados graus 
que se reflete em múltiplos órgãos e sistemas, de for-
ma progressiva e letal1. 

O acometimento do sistema musculoesquelético 
ou “disostose múltipla” é o ponto comum em todas as 
MPS1,2. Este acometimento é caracterizado por de-
formidades musculoesqueléticas (cifose, escoliose, jo-
elho valgo, pé eqüino), rigidez articular com perda de 
amplitude de movimentos (ADM) e acometimento do 
neurônio motor superior (mielopatia, hipertonia e es-
pasticidade)1,2,3. 

Após o advento e aprovação clínica da terapia de 
reposição enzimática, os pacientes com MPS passa-
ram a ter tratamento de base, o que implicouem novas 
perspectivas de sobrevida e também de minimização 
das complicações, gerando melhora considerável da 
qualidade de vida dos portadores4. Por este motivo, o 
diagnóstico precoce é a principal alternativa para evi-
tar a progressão da doença a estágios mais graves, 
irreversíveis ou letais. Neste ponto, as alterações ra-
diográficas típicas das MPS no esqueleto (disostose 
múltipla) representam a forma mais simples, rápida e 
eficaz para suspeição diagnóstica, tendo em vista que 
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estas manifestações ósseas podem ser observadas 
como primeiros achados nas MPS. 

Por serem doenças raras e relativamente negli-
genciadas por muito tempo, não existem estudos con-
sistentes que procurem sistematizar e consolidar os 
achados radiográficos encontrados tipicamente em 
pacientes com MPS. O presente artigo visa apresen-
tar de forma detalhada e atual as principais alterações 
radiográficas no sistema osteoarticular em pacientes 
como MPS com o objetivo de subsidiar a triagem e o 
diagnóstico cínico precoce. 

AlTeRAÇõeS RADIOgRáFICAS geNeRAlIzADAS
As mucopolissacaridoses são displasias mesoméli-

cas, o que implica necessariamente em hipoplasia de 
rádio e ulna, assim como de tíbia e fíbula, causando ao 
exame físico aspecto de antebraços e pernas proporcio-
nalmente mais curtos nos membros. A diáfise dos ossos 
longos apresenta menor comprimento em relação à lar-
gura e, por esta razão, são descritas como alargadas. 
O tecido cortical dos ossos longos está reduzido em 
quantidade, revelando provável osteopenia e esta per-
da de tecido compacto é responsável pelo aspecto de 
afinamento das corticais dos ossos longos. As diáfises 
possuem também perda de tecido esponjoso apresen-
tando a imagem de ossos insuflados, ou seja, corticais 
finas e pouco tecido ósseo medular. Por fim, os ossos 
longos também podem apresentar irregularidades ou 
tortuosidades, sendo ligeiramente abaulados ou curvos. 
As principais alterações de ossos longos podem ser vis-
ta na Figura1.5,6,7

AlTeRAÇõeS meTAFISáRIAS e ePIFISáRIAS
Há alargamento e irregularidade generalizada nas 

metáfises, criando aspecto de ondulações nas margens 
com a fise (disco epifisário). As metáfises dos ossos lon-
gos, especialmente de rádio e ulna assim como, tíbia e 
fíbula, são inclinadas e voltadas uma para a outra (con-
vergentes). As extremidades proximais dos metacarpia-
nos são irregulares e em forma de cones, apresentando 
um bico proximal. As falanges apresentam forma se-
melhante a projétil de arma de fogo, com alargamento 
da base e afinamento (arredondado) da porção distal6. 

A figura 2 apresenta as características típicas da mão, 
radio e ulna distal e do punho nas MPS.5,6

Algumas metáfises, especialmente a umeral pro-
ximal apresentam uma incisura medial característica 

referida como notching proximal (Figura 3).Embora 
o joelho varo tenha sido também descrito, há franco 
predomínio do joelho valgo às custas de aumento do 
ângulo tibiofemoral, geralmente por alterações na me-
táfise femoral, mas algumas vezes a metáfise tibial 
também contribui para a deformidade.

Há atraso e distúrbio da ossificação epifisária que 
produzem núcleos irregulares e em alguns casos há 
múltiplas imagens de ossificação dando aspecto frag-
mentado à epífise. Os ossos do carpo são pequenos, 
irregulares e de aparecimento tardio, implicando em di-
minuição da idade óssea (Figura 2).6A pelve em abâni-
co com afinamento inferior do ilíaco e com suas assas 
completamente espalhadas e apresentando marcado 
estreitamento da incisura isquiática (Figura 4)8,9.

O colo femoral pode ser varo e encurtado em alguns 
casos, mas há predomínio do colo valgo e alongado. 
A cabeça femoral é achatada, de aparecimento tardio 
ecom distúrbio do desenvolvimento, especialmente da 
porção medial5. O acetábulo é raso, aplanado e mal 
desenvolvido, apresentando atraso na ossificação da 
borda lateral8. Estes achados caracterizam a displasia 
do quadril na MPS e podem levar a instabilidade do 
quadril emesmo a subluxação ou luxação franca desta 
articulação5,10. A Figura 4 apresenta os aspectos típi-
cos do quadril e pelve nas MPS.

AlTeRAÇõeS DA COlUNA veRTebRAl
A coluna vertebral na MPS é caracterizada por ci-

fose baixa (torácica baixa ou tóraco lombar) e aguda, 
envolvendo pouco mais de três vértebras, com retrolis-
tese da vértebra apical11,12. Esta deformidade causa a 
característica gibosidade e hiperlordose dos pacientes 
e, em poucos casos pode também ser acompanhada 
de escoliose que normalmente é leve e sem muito sig-
nificado clínico. Estas alterações estão exemplificadas 
na figura 5.5,11,12

Os corpos vertebrais podem ser biconvexos, entre-
tanto, na maioria dos casos caracterizam-se por platis-
pondilia (achatamento e planificação do corpo verte-
bral) com defeito e irregularidade superior e inferior da 
placa de crescimento na porção anterior do corpo ver-
tebral. Este achado leva ao aparecimento de incisura 
anterior e superior no corpo vertebralproduz o aspecto 
de bico (protusão óssea) anterior ou antero-inferior. Os 
pedículos alongados e existe alargamento posterior do 
espaço intervertebral. Também na figura 5 estas carac-
terísticas estão apresentadas.5,11,12
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Hipoplasia do processo odontóide é comum, espe-
cialmente na MPS IVe pode haver aumento do espaço 
C1-C2, especialmente entre o aspecto posterior do arco 
de C1 ao à face posterior do odontóide, caracterizando 
possível hipermobilidade e instabilidade atlanto-axial9.
Esta alteração é normalmente visualizada em filmes com 
flexo-extensão dinâmica da coluna cervical13. A figura 6 
apresenta quadro típico da coluna cervical na MPS.

AlTeRAÇõeS DO TóRAx e CRâNIO
As clavículas são curtas, irregulares e alargadas, 

embora anatomicamente este osso componha o mem-
bro superior, suas deformidades são observáveis em 
conjunto com as alterações do tórax. O tórax na MPS 
é curto, em forma de sino com a parte superior estreito 
e inferior, espalhado; além disto, tem diâmetro ântero-
-posterior maior que o látero-lateral10. A deformidade 
em peito escavado (retração esternal ou costocondral) 
ou peito carinado (abaulamento em quilha da região 
esternal) são muito prevalentes neste grupo de pacien-
tes. As costelas apresentam aspecto radiográfico de 
espátula ou remo, com suas extremidades vertebrais 
afinadas e extremidades esternais alargadas.As de-
formidades do tórax e clavícula encontram-se visíveis 
nas figuras 3 e 7.5,10

O crânio possui aumento do diâmetro ântero-posterior, 
com abaulamento frontal. As tábuas interna e externa dos 
ossos cranianos têm corticais afinadas e há alargamen-
to global do calvário. A sela túrcica possui deformidade 
característica que lhe confere a forma de “J”.  A pirâmi-
de nasal tem depressão acentuada na região dos ossos 
nasais, caracterizado o chamado nariz em sela. A face é 
proporcionalmente pequena em relação ao crânio. A figura 
8 apresenta característica clássica do crânio na MPS.5

PROPOSTA PARA AvAlIAÇÃO RADIOgRáFICA 
DAS mPS

A avaliação radiográfica inicial do paciente com MPS 
deve constar de filmes que possam revelar os achados 
mais comuns e mais importantes para diagnóstico e acom-
panhamento do paciente. Desta forma o perfil radiológico 
inicial mais indicado seria radiografias em ântero-posterior 
e lateral de crânio, coluna vertebral, membro superior (bra-
ço e antebraço), mão e punho, membro inferior (coxa e 
perna), e pé; além disto, devem ser feitas radiografias em 
ântero-posterior da pelve, lateral da coluna cervical em fle-
xão e extensão e póstero-anterior do tórax.5

Para o seguimento dos pacientes, estaria indicado 
repetir as radiografias da coluna baseado na evolução 
clínica a cada seis meses, se necessário. A repetição 
de outras avaliações radiográficas depende da neces-
sidade clínica e rotineiramente aconselha-se a repeti-
ção do exame inicial apenas a cada doze meses.5

CONClUSõeS
A disostose múltipla nas MPS apresenta alterações 

radiográficas típicas e facilmenteperceptíveis no siste-
ma osteoarticular. Entre as principais características 
destacam-se a osteopenia generalizada com altera-
ções corticais e medulares, alterações da ossificação 
metafisária e epifisária, cifose tóraco-lombar aguda na 
primeira infância, sela túrcia em forma de “J” e mão em 
garra com falanges em forma de projétil. Estas alte-
rações em conjunto representam a forma mais rápida 
e simples para suspeição clínica dos pacientes, faci-
litando o diagnóstico definitivo por meio de dosagens 
laboratoriais e permitindo, assim, instituição precoce 
da terapia de reposição enzimática. 

FIgURAS 

Figura 1 - Encurtamento de rádio e ulna com irre-
gularidades e curvatura anormal, associado a afi-
namento cortical e rarefação medular (osteopenia), 
criando aspecto de insuflação; também nota-se 
displasia distal e proximal de ambos os ossos com 
alargamento e irregularidades metafisárias, além de 
inclinação convergente das metáfises distais.

Matos, MA e Lisle, L. Avaliação radiográfica em pacientes acometidos por 
mucopolissacaridoses. Rev. Saúde HSI. 2014; 1 SET (3): 14-19
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Figura 2 - Displasia de rádio e ulna com irregularida-
de metafisária e epifisária, possuindo extremidades 
inclinadas uma para outra (similar à deformidade de 
Madelung); Ossos carpeianos com atraso e irregu-
laridade de ossificação; Metacarpianos encurtados, 
alargados, irregulares, com corticais afinadas e com 
extremidade proximal em forma de cone (bico); Fa-
langes mal formadas, possuindo base alargada e 
ápice estreito e arredondado (forma de projétil de 
arma de fogo).

Figura 3 - Clavícula encurtada, alargada e irregular, 
com aumento da curvatura; Cavidade glenóide dis-
plasica; Alargamento metafisário proximal do úmero 
com incisura normal na região medial (notching) e 
varismo do colo.

Figura 5 - Platispondilia de vários corpos vertebrais 
com alongamento dos pedículos e defeito da placa 
de crescimento, permitindo o aparecimento de inci-
sura ântero-superior e bico no corpo; nota-se tam-
bém cifose baixa e curta com alargamento do es-
paço intervertebral e retrolistese da vértebra apical.

Figura 4 - Cabeça femoral achatada, com aspecto 
de fragmentação (ossificação irregular), acetábu-
lo raso, displásico e com ossificação deficiente da 
borda lateral, evidenciando extrusão de aproximada-
mente 50% da epífise femoral (subluxação); Colo fe-
moral alongado e em valgo, com metáfise alargada 
e fise irregular; Nota-se também ilíaco em abanico e 
estreitamento da incisura isquiática. 

Matos, MA e Lisle, L. Avaliação radiográfica em pacientes acometidos por 
mucopolissacaridoses. Rev. Saúde HSI. 2014; 1 SET (3): 14-19
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Figura 6 - Radiografia lateral em extensão da colu-
na cervical evidenciando aumento do espaço atlanto 
odontoidal posterior e hipoplasia do odontóide; Tam-
bém percebe-se bico anterior nos corpos vertebrais.

Figura 8 - Crânio com aumento do diâmetro ântero-
-posterior e face proporcionalmente menor; também 
é possível notar aumento da sela túrcica, aparentan-
do a forma da letra “J”.

Figura 7 - Tórax em sino, ou seja, estreitado supe-
riormente e alargado inferiormente; com costelas 
estreitadas na extremidade vertebral e alargadas na 
extremidade esternal (forma de remo).
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Avaliação do azul de metileno em cirurgia cardíaca
Artigo publicado – Cardiologia

INTRODUÇÃO
A utilização de circulação extra-córporea em ci-

rurgia cardíaca induz alterações inflamatórias conhe-
cidas desde o inicio dos anos 70 conforme relato de 
PARKER et al.(1). 

Diminuição na resistência vascular sistêmica e hi-
potensão arterial foi denominada por GOMES et al.(2) 
como síndrome vasoplégica mantendo correlação com 
a SIRS. 

Trabalhos recentes tem mostrado que a infusão de 
azul de metileno melhora as condições da resistência 
vascular sistêmica e pressão arterial, diminuindo e até 
abolindo as necessidades do uso de catecolaminas(2-3).

SALARIS et al.(4) relatam a eficácia do azul de me-
tileno na prevenção do dano dos radicais livres aos te-
cidos do fígado e rins num modelo in vitro de isquemia 
/ reoxigenação.

ObJeTIvOS
Estudar em pacientes submetidos à cirurgia de re-

vascularização miocárdica com CEC, separados em 
dois grupos, um que recebeu azul de metileno (AM) e 
outro que não: A resposta inflamatória sistêmica atra-
vés a determinação de interleucinas e óxido nítrico;

As condições hemodinâmicas e laboratoriais.

mÉTODOS

Após medida dos parâmetros hemodinâmicos, ini-

ciava-se a infusão de azul de metileno conforme ran-
domização, na dosagem de 2mg/kg de peso diluído 
em solução de glicose a 5% durante 6 horas (ampolas 
de 5ml a 1% - Farmácia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-
lo), independentemente de tempo cirurgico.

A operação foi realizada com circulção CEC e hipo-
termia leve/moderada com utilização de cardioplegia 
normotérmica anterógrada.

As coletas de sangue foram realizadas antes da 
indução, 3,6,24 e 48horas após o término da CEC. 
As amostras para a dosagens das citocinas IL-1β, IL-
6, IL-8, IL-10, IL-10 e TNFα  foram encaminhadas ao 
Laboratório de Patologia e Biologia Molecular da Fun-
dação Osvaldo Cruz/ Bahia e para a dosagem de NO 
ao Laboratório de Inflamação e Dor da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto.

Outras dosagens de rotina foram realizadas no 
Hospial Santa Izabel.  

ANálISe eSTATíSTICA
Os dados foram armazenados e analisados no 

SPSS 10.0. As variáveis contínuas foram apresenta-
das sob forma de medidas de tendência (média arit-
mética) e medidas de dispersão (desvios padrão -DP). 
Utilizou-se o teste T de Student para comparação de 
médias e o teste não paramétrico de Mann-Whitney 
para comparação das médias quando as variâncias 
não eram homogêneas. Para a comparação estatís-
tica das proporções utilizou-se o teste Qui-quadrado 
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(χ2) ou o teste  exato de Fisher, esse último quando as 
amostras estratificadas tornavam-se muito pequenas. 
Estabeleceu-se um nível de significância de 5%.

ReSUlTADOS
1. Caracterização dos pacientes e dados intrao-

peratórios.
Todos os pacientes foram avaliados quanto a idade, 

sexo, raça, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, 
angina estável, angina instável, infarto prévio, tempo 
de CEC, tempo de pinçamento da aorta e número de 
pontes realizadas. Não ocorreram diferenças significa-
tivas nessas variáveis.

2. Queixas pós operatórias
As variáveis avaliadas foram: urina e/ou, fezes azu-

ladas, diarréia, náuseas, cefaléia, tontura, astenia e 
dispnéia. Urina azulada permanecendo por até quatro 
dias de pós-operatório foi encontrada em 37,9% dos 
pacientes do grupo que usou AM(p<0,05) e em ne-
nhum do grupo controle foi a única com diferença com 
significancia estatística. Todas as outras variáveis não 
mostraram diferenças significativas.  

3. variáveis laboratoriais
Valores maiores com significância estatística foram 

encontrados na contagem de leucócitos e neutrófi-
los nos grupos controle na 48ª hora respectivamente 
16.311 + 3.974 contra 13.180 + 4.355 e 13.782 + 3.854 
contra 10.883 + 3.723.

Em todas as outras variáveis não foram encontra-
das diferenças significativas.

4. variáveis gasométricas, ph, Na + e K+
As variáveis determinadas ou calculadas não 

mostraram diferenças nos dois grupos, exceto em 
relação ao K+ na 48ª hora porém, ainda na faixa da 
normalidade.

5. variáveis hemodinâmicas
A pressão arterial sistêmica diastólica (PASD) foi 

maior no grupo com AM do que no grupo contrôle (67,0 
mmHg ± 12,6 contra 59,5 mmHg ± 12,2 p<0,05) na 
amostra da 3a hora. A resistência vascular sistêmica 
(RVS) foi maior no grupo AM do que no grupo contrôle 
na amostra da 6ª hora (987,4 dyn.s.cm-5 ± 414,8 con-
tra 764,4 dyn.s.cm-5 ± 349,1 p<0,05). Não ocorreram 
diferenças significantes nas outras variáveis. 

6. variáveis imunomoleculares e óxido nítrico
As dosagens de IL-1-β, IL-6, IL-8, IL-10, e IL-12p40 

não mostraram diferenças significativas entre os dois 
grupos de pacientes estudados. 

O TNFα mostrou diferença significativa na 3ª e 48ª 
hora pós CEC, sendo maior no grupo controle.  

O óxido nítrico mostrou diferença significativa na 6ª 
hora após o término de CEC, sendo maior no grupo 
controle. Naqueles pacientes que não fizeram uso de 
drogas vasodilatadoras no período operatório, o óxido 
nítrico foi maior no grupo contrôle na 3ª e 6ª hora pós-
-CEC com significância estatística (p<0,05).

COmeNTáRIOS
 Os efeitos deletérios da CEC, com alterações das 

funções cerebrais, pulmonares, cardíacas, renais, he-
páticas, coagulação e da resistência vascular sistêmi-
ca, são bem conhecidos e tem etiopatogenia variada 
(1,5,6).

O azul de metileno tem sido relatado na literatura 
como sendo uma droga capaz de reverter a hipoten-
são arterial importante não responsiva às catecolami-
nas diminuindo e até abolindo sua necessidade. Foi 
inicialmente utilizado no tratamento da hipotensão 
arterial do choque séptico e mais recentemente em 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com quadro 
clínico de vasoplegia(2,3,7,8).

O azul de metileno, por meio de vários mecanismos 
como a inibição da ação do óxido nítrico na muscula-
tura lisa vascular e diminuição da lesão de isquemia/
reperfusão, poderia ter efeitos benéficos nos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca com CEC(2,4,9,10).

O presente estudo prospectivo e randomizado foi 
programado para avaliar os efeitos do azul de metileno 
em pacientes submetidos a cirurgia de revasculariza-
ção miocárdica com CEC. Os dados pré-operatórios, 
demográficos e intra-operatórios foram comparados e 
não apresentaram diferenças estatisticamente signifi-
cativas demonstrando a eficiência da randomização.

Quanto a efeitos adversos do AM não houveram 
diferenças em alterações clínicas entre os grupos, 
exceto urina azulada. Do mesmo modo, na avaliação 
laboratorial observou-se apenas nível mais elevado de 
K+ no período de 24 horas no grupo AM porém ain-
da dentro da faixa da normalidade. Quanto a outras 
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alterações especialmente pulmonares que poderiam 
ocorrer, não houve diferenças entre os valores das 
pressões pulmonares e resistência vascular pulmo-
nar e gasometria. Verifica-se, portanto que não ocor-
reram efeitos adversos significativos. Na literatura, os 
efeitos do AM na função e na vasculatura pulmonares 
são controversos. ANDRADE et al(3) obervaram, entre 
seis pacientes tratados com AM que a RVP aumentou 
em três, permaneceu inalterada em dois e diminuiu 
em um. PREISER et al(11), em pacientes em choque 
séptico que receberam AM, relatam que não houve 
alteração da pressão pulmonar bem como dos gases 
arteriais, oferta e consumo de oxigênio. No entanto, 
WEINGARTNER et al(12) verificaram leve aumento do 
índice de resistência vascular pulmonar e piora da fun-
ção pulmonar, sem contudo ocorrerem alterações do 
enchimento e débito cardíaco.

Na avaliação da SIRS, no presente estudo, verifi-
cou-se que tanto as citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, 
IL-6, IL-8 e TNFα) bem como as anti-inflamatórias (IL-
10 e IL-12p40) mostraram aumento nos dois grupos, 
demonstrando a presença de SIRS após cirurgia car-
díaca com CEC. Esses achados estão de acordo com 
toda a literatura(13,14).

Quanto ao estudo comparativo das citocinas nos 
dois grupos, que é um dos objetivos do estudo, obser-
vou-se que não houve diferença significativa entre os 
grupos em nenhum período em relação à IL1β, IL-6, 
IL-8, IL-10 e IL-12p40. As dosagens do TNFα mostra-
ram valores mais baixos no grupo AM nos períodos de 
três a 48 horas, com significância estatística nos perío-
dos de três e 48 horas, mostrando que o AM diminui a 
produção desta mas não das outras citocinas. Não se 
encontraram referências na literatura quanto à influên-
cia do AM na SIRS.

Na avaliação do leucograma verificou-se, no pre-
sente estudo, que ocorreu número absoluto significa-
tivamente menor dos leucócitos e neutrófilos no grupo 
AM ao fim de 48 horas. Embora isoladamente, esse 
achado não seja definitivo, ele sugere uma menor 
SIRS no grupo AM.

Em relação à avaliação hemodinâmica, na presen-
te investigação, verificou-se que a resistência vascular 
sistêmica esteve maior em todos os períodos no grupo 
AM alcançando significância estatística na 6ª hora. No 
mesmo sentido, a pressão arterial sistêmica diastólica 
foi significativamente maior na 3ª hora no grupo AM. 
Esses achados mostram melhor tônus vascular arterial 

como é esperado pelo mecanismo de ação do AM e a 
experiência acumulada da literatura em várias condi-
ções clínicas como o choque séptico e inclusive cirur-
gia cardíaca(3-4,8,12).

A determinação do óxido nítrico, na presente inves-
tigação, mostrou valores mais baixos no grupo AM de 
três a 24 horas após a CEC, alcançando significância 
estatística na 6ª hora. 

Verificou-se que apenas as determinações de óxido 
nítrico mostraram o caráter inibitório do AM mas que os 
marcadores da SIRS e os parâmetros hemodinâmicos 
não tiveram comportamento uniforme. Deve-se ressal-
tar, no entanto, que a dose de AM utilizada foi muito 
baixa e isso pode ter influenciado nos resultados.

CONClUSõeS
Nesse estudo prospectivo, randomizado, em pa-

cientes submetidos à cirurgia de revascularização 
miocárdica com CEC, conclui-se que o uso do azul de 
metileno:

1. Não mostrou efeitos clínicos adversos e espe-
cialmente nas trocas gasosas e hemodinâmica pulmo-
nares.

2. Mostrou tendência a menor resposta inflamatória 
sistêmica pela avaliação dos níveis de  TNFα, número 
de leucócitos e neutrófilos . Os níveis das demais cito-
cinas dosadas não mostraram diferença significantes 
entre os pacientes que receberam ou não a infusão 
venosa do azul de metileno.

3. Mostrou importante ação de inibição da produ-
ção de óxido nítrico.

4. Mostrou valores significativamente maiores de 
resistência vascular sistêmica e pressão arterial sistê-
mica diastólica em um dos períodos de pós-operatório, 
sugerindo melhor estabilidade hemodinâmica. 
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Cirurgia em valgo acentuado do joelho
Artigo publicado – Ortopedia

ReSUmO
A osteotomia supracondilar varizante do fêmur é o 

procedimentoestabelecido para tratamento do joelho 
doloroso com artrose laterale deformidade em valgo. 
Em 1984, Insall et al.fizeram referências à escassez de 
estudossobre esse tipo de tratamento. Em nosso meio, 
Navarro et al.em 1992, evidenciaram que a literatura 
até aquele período, divergia com respeito ao local, via 
de acesso cirúrgico, grau decorreção, tipo de fixação 
e posicionamentodos meios de fixação. Os estudos 
atuais ainda não abordam de forma claraesse tipo de 
tratamento, especialmente nos  casos graves de joelho 
valgo, aqueles com ângulo de deformação acima de 
30º associadosa hipoplasia femoral. Tais casos, são de 
difícil tratamentopelos métodos apresentados na lite-
ratura, seja pelaincapacidade de obter uma correção 
adequada, seja pela possibilidade de perda da corre-
ção ou hipercorreçãoem varo.

Os autores descrevem uma nova técnica cirúrgi-
ca de osteotomia femoral distal, baseada em critérios 
anatômicos e geométricos,desenvolvida no próprio 
serviço para o tratamento de casos graves deval-
go, apresentando um dos casos tratados. O trabalho 
consta de apresentação experimental danova técnica 
cirúrgica realizada em modelos anatômicos, baseados 
nos dados radiográficos pré e pós-operatórios de um 
caso real. As radiografiase tomografia foram enviadas 
paralaboratório onde foi confeccionado o modelo em 
poliuretano do fêmur distal, reproduzindo a deformida-
de encontrada no paciente.A nova técnica consiste em 
que a cunha a ser ressecada no ato operatório tem 
direção oblíqua e formato de um triângulo isósceles. A 

nova proposta para estes casos pretende, apresentar 
soluções para os problemas apresentados, trazendoa 
correção do valgo sem causar uma nova deformidade 
do fêmurdistal. Promovendo um bom contato ósseo 
cortical, facilitandoa aplicação de um sistema estável 
de síntese.

A Nova Técnica Cirúrgica é apresentada de forma 
detalhada e em dois momentos distintos: planejamen-
to pré-operatório, onde o primeiro passo é definir o ân-
gulo da deformidade a ser corrigida, e após planejar 
detalhadamente todos os passos da cirurgia que tem 
como objetivo, levar o eixo anatômico do membro a 
uma perfeita correção, que transfira  a carga mecânica 
no joelho, para o compartimento medial, como preconi-
zado em outros estudos. Fase operatória: que detalha 
todos os passos da cirurgia desde o posicionamento 
do paciente na mesa cirúrgica, equipamentos a serem 
utilizados, acesso cirúrgico e passo a passo da cirurgia 
em si.

DeSCRITOReS: osteotomia, femur, joelho, artrose.
Key wORDS: osteotomy, thigh, knee, arthrosis.

CONClUSÃO

A nova técnica de osteotomia varizante, com cunha 
de lados iguais, revela-se promissora para correção de 
casos acentuados de valgo, nos quais existam, con-
comitantemente, hipoplasia óssea e retração das es-
truturas ligamentares laterais do joelho. Entretanto, é 
indicada em pacientes jovens, com deformidade acen-
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tuada em valgo, apresentando artrose em fase inicial 
e restrita ao compartimento lateral do joelho. Nesses 
casos, estaria justificada como alternativa cirúrgica 
para interromper o efeito deletério da sobrecarga so-
bre o compartimento articular lateral, mesmo com risco 
maior de complicações na consolidação. Entretanto, 
ainda não temos idéia dos limites de idade e do grau 
de artrose que possam contra-indicar esta cirurgia. 
Tais definições só poderão ser obtidas com trabalhos 
clínicos com casuística e tempo de acompanhamento 
adequados. 

COmeNTáRIOS
Este artigo, publicado na Revista Brasileira de Or-

topedia e Traumatologia (RBO), refere-se a um tema 
incomum, porém, grave e de difícil solução. A deformi-
dade grave em valgo do joelho, é extremamente dano-
sa à articulação, pois transmite toda a carga biomecâ-
nica ao compartimento lateral do joelho conduzindo-o 
a uma destruição precoce e fulminante. Tais deformi-
dades na sua maioria são observadas em jovens e 
são decorrentes do fechamento precoce do núcleo de 
crescimento lateral da placa fisária distal do fêmur, e 
assim, mantendo o crescimento medial o osso evo-
lui rapidamente para uma complexa deformidade. Tal 
situação pode ser observada nos traumas do joelho 
infantil, nas displasias esqueléticas sindrômicas, nas 
consolidações viciosas de fraturas do membro infe-
rior, nas seqüelas de infecção, associada a tumores 
ósseos ou nos distúrbios osteometabólicos como no 
raquitismo. 

Uma vez destruída a articulação num indivíduo ain-
da jovem, nos deparamos com uma situação catastró-
fica, uma vez que, as próteses de joelho são indicadas 
aos idosos e raramente se adéquam a pessoas na sua 
juventude.

Por ser uma referência em Ortopedia, o Serviço 
de Cirurgia de Joelho do Hospital Santa Izabel vem 
recebendo estes doentes ao longo dos anos. Tal fato 
nos conduziu à discussão e ao estudo uma vez as 
técnicas descritas não se prestavam aos casos gra-
ves de valgo. Assim esta técnica surgiu baseada nos 
fundamentos já bem estabelecidos na literatura para a 
prática ortopédica, contudo modificando tanto o posi-
cionamento como a forma convencional de se realizar 
a Osteotomia femoral.

Após sua aprovação na prática Cirúrgica em nos-

sos casos, observarmos  que se tratava de uma inova-
ção e que não havia uma técnica similar descrita em 
detalhes na literatura. A partir daí surgiu o projeto de 
pesquisa que gerou o primeiro estudo que foi a descri-
ção da técnica com seu detalhamento em termos de 
planejamento e execução.

Para tal, afim de demonstrar detalhadamente a ci-
rurgia sem expor a riscos os paciente providenciamos 
a confecção de um modelo anatômico em poliuretano 
por uma empresa especializada na fabricação de mo-
delos artificiais para o treinamento cirúrgico. Tal mode-
lo se baseou nos exames de imagem de um paciente 
real. Todos os tempos cirúrgicos foram assim registra-
dos minuciosamente.

O estudo também apresentou toda a descrição do 
planejamento para que em havendo a necessidade, al-
gum cirurgião experiente possa reproduzi-la de forma 
eficaz. Foram apresentadas também de forma cuida-
dosa as indicações, limitações e riscos.

Apesar de ser um relato de técnica, e portanto, com 
nula evidência científica, a importância do estudo con-
siste na inovação tecnológica, e na escassez literária 
a respeito do tema. Assim, o estudo foi aceito para 
publicação sem correções pela RBO e o tema já foi 
aprovado para apresentação em Congressos da es-
pecialidade.

O próximo passo será a publicação de uma série de 
casos operados incluindo todos os pacientes operados 
no passado, os que estão em acompanhamento e al-
guns, que estão sendo preparados para a cirurgia, to-
dos com boa evolução e sem complicações importan-
tes. Como se trata de um problema de longa evolução 
e pouco frequente o prazo para essa nova publicação 
é ainda imprevisível.
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Síndrome de cimitarra: diagnóstico diferencial nas infecções 
respiratórias de repetição na infância

INTRODUÇÃO
A Síndrome de Cimitarra é uma variante da dre-

nagem anômala parcial de veias pulmonares, é uma 
entidade rara em que é constante a presença de cone-
xão venosa anômala parcial ou total do pulmão direito 
com a veia cava inferior. Associa-se a dextrocardia, hi-
poplasia do pulmão direito e artéria pulmonar direita. 
Manifesta-se como cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, 
sendo as infecções respiratórias de repetição a princi-
pal queixa na infância. O ecocardiograma é o método 
diagnóstico de escolha podendo ser complementado 
pela angiotomografia e cateterismo cardíaco para me-
lhor estudo anatômico.

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de sín-
drome de cimitarra, no qual houve retardo no diagnós-
tico de um paciente de quase 4 anos com sintomas 
respiratórios desde o primeiro mês de vida.

RelATO DO CASO 
Paciente de 3 anos e 9 meses, sexo masculino, 

nascido de parto vaginal sem intercorrências, natural e 
procedente de Salvador com história de infecções res-
piratórias de repetição desde os 30 dias de vida, ne-
cessitando muitas vezes de internação hospitalar para 
tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte de 
oxigênio. Aos 2 anos e 8 meses de idade internado com 
pneumonia grave em hospital pediátrico,necessitando 
de UTI e ventilação mecânica. Na ocasião foi visto ve-
lamento do pulmão direito à radiografia de tórax (RX), 
complementado investigação com tomografia de tórax 
que descreveu: atelectasia do lobo médio e superior, 
opacidades em vidro fosco difusamente no pulmão di-
reito e lobo inferior esquerdo, desvio de mediastino para 
a direita e elevação de hemicúpula diafragmática, possi-

velmente relacionada à atelectasia supracitada. Devido 
ao quadro clínico exuberante e sinais de congestão foi 
solicitado ecocardiogramatranstorácico (ETT) e avalia-
ção da cardiologia pediátrica, que suspeitou de cardio-
patia congênita pelo quadro clínico e ETT com câmaras 
cardíacas direitas aumentadas e hipertensão pulmonar. 
Referenciado para o nosso Serviço de Cardiologia pe-
diátrica do Hospital Santa Izabel para complementar in-
vestigação e seguir com tratamento.

Admitido no ambulatório de cardiopatias congêni-
tas com exame físico sugestivo de cardiopatia de hi-
perfluxo pulmonar e sinais de hipertensão pulmonar, 
percentil 5 na curva de peso e altura. Introduzido medi-
das para insuficiência cardíaca congestiva. A radiogra-
fia de tórax mostrava dextrocardia e hipotransparência 
em terço médio HTD (figura 1). Realizado ETT no ser-
viço que evidenciou situssolitus, levocardia com cora-
ção deslocado para direita e ápice direcionado para 
esquerda, conexão anômala parcial de veias pulmona-
res, com veia pulmonar inferior direita (VPID) conec-
tada a veia cava inferior (VCI), que se encontrava di-
latada, demais veias pulmonares conectadas em átrio 
esquerdo. Septos interatrial e interventricular íntegros, 
ausência de canal arterial pérvio, arco aórtico sem al-
terações, câmaras cardíacas direitas dilatadas de grau 
moderado e pressão sistólica de artéria pulmonar de 
48mmhg (valor normal < 30mmhg).

Paciente foi internado com proposta cirúrgica, re-
alizado angiotomografia do tórax ( figura 2) que con-
firmou o diagnóstico de drenagem anômala parcial de 
veias pulmonares com VPID conectada a VCI ( Síndro-
me de Cimitarra). O tronco da artéria pulmonar e as ar-
térias pulmonares principais pérvios e de bom calibre.

Submetido a procedimento cirúrgico com anas-
tomose antero-lateral de VPID em átrio direito, aber-
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tura de comunicação interatrial, tunelização da VPID 
para átrio esquerdo com patch de pericárdio bovino, 
seguido de atriorrafia. Evoluiu no pós-operatório com 
bom resultado cirúrgico, compensado da insuficiência 
cardíaca, apresentou pneumonia nosocomial com boa 
resposta após 14 dias de tratamento medicamentoso. 
Recebeu alta hospitalar após 16 dias da cirurgia cardí-
aca. Atualmente está clinicamente estável, desenvolvi-
mento adequado para idade e sem uso de medicações 
cardiovasculares. Em seguimento com a cardiologia e 
pneumologia pediátrica.

DISCUSSÃO
Sintomas respiratórios recorrentes são causas fre-

quentes de atendimento pediátrico. A síndrome de ci-
mitarra é um diagnóstico diferencial para estas queixas.

A síndrome da cimitarra representa cerca de 3% 
dos casos de drenagem anômala de veias pulmona-
res. Há predominância no sexo feminino (1,4:1,0) e 
descrição de ocorrência familiar. Pode ser classificada 
em duas formas: a infantil, que ocorre em crianças e 
geralmente cursa com hipertensão pulmonar (HP) e a 
forma adulta, que na maioria das vezes cursa assinto-
mática. A HP ocorre devido à estenose da veiapulmo-
nar com suprimento arterial sistêmico para o pulmão 
direito e aumento da circulação pulmonar, resultado da 
drenagem anormal associada a malformações cardía-
cas. Outras anomalias cardíacas associadas ocorrem 
com frequência, tais como: defeito do septo ventricular 
e/ou atrial, persistência do canal arterial, coarctação 
da aorta e tetralogia de Fallot.

No presente caso acredita-se ser a forma infantil, 
com hipertensão pulmonar e sem malformações cardí-
acas associadas.

A sintomatologia na maioria dos casos é pobre, po-
rém podem se apresentar com baixo desenvolvimento 
pondero-estatural, dispneia, pneumonias de repetição 
a até falência cardíaca congestiva.

A suspeita diagnóstica é feita normalmente pela 
história clínica associada à radiografia de tórax (RX), 
que evidencia pulmão direito pequeno, desvio de me-
diastino para a direita e imagem da cimitarra (curva 
suave hipotransparente lembrando uma espada turca, 
cimitarra) (figura 1). A angiotomografia de tórax, atu-
almente, é essencial para confirmação diagnóstica, fi-
cando a cateterização cardíaca para casos específicos 
em que se deseja determinar o grau de elevação da 

resistência vascular pulmonar ou elucidar alguma dú-
vida da anatomia.

O tratamento cirúrgico é o mais efetivo. A indicação 
cirúrgica ainda é controversa para todos os pacientes. 
Tem indicação precisa os pacientes sintomáticos ou 
com outras malformações cardíacas associadas.

A complicação cirúrgica mais frequente é a trombo-
se na anastomose da veia anômala que, quando ocor-
re, requer lobectomia emergencial.

No presente caso, a cirurgia transcorreu sem inter-
corrências e durante o seguimento por 14 meses não 
houve quaisquer complicações. Este caso mostra que 
a síndrome de cimitarra nem sempre é de fácil diag-
nóstico, sendo importante o conhecimento do pediatra 
geral quanto ao diagnostico diferencial e avaliação do 
cardiologista pediátrico com ETT nos quadros de infec-
ções respiratórias de repetição na infância.

CONClUSÃO
Pacientes portadores da síndrome de cimitarra cur-

sam com infecções respiratórias de repetição, além dis-
so, têm maior chance de desenvolver falência cardíaca 
e hipertensão pulmonar. O diagnóstico precoce e a cor-
reção cirúrgica do defeito congênito é o tratamento cura-
tivo, impactando na qualidade de vida destes doentes.

FIgURAS

Figura 1 - Curva suave hipotransparente,lembrando 
uma espada turca (cimitarra).
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Figura 2 - Reconstrução do coração em 3D, eviden-
ciando drenagem da veia pulmonar direita em veia 
cava inferior.

ReFeRêNCIAS
1. Chemin A, Bonnet D, Le Bourgeois M, Levy m, 

Delacourt C. RespiratoryOutcome in Scimitarsyndro-
me. J Pediatr.2013 Feb;162(2):275-279.e.1.epub 2012 
Sep 14.

2. JuraskekAl, Cohn H, Van Praagh R, Van Praagh 
S. Isolatedleft-sidedscimitarveinconnectingallleft pul-
monar veinstotherigth inferior vena cava. PediatrCar-
diol.2005;26(6):846.

3.Gao YA, Burrows PE, Benson LN, Rabinovitch M, 
Freedon RM . Scimitarsyndrome in infancy. J Am Coll 
Cardiol. 1993;22(3):873.

4.Huddleston CB, Exil V, Canter CE, Mendeloff EM. 
Scimitarsyndromepresenting in infancy. Ann Thorac-
sug. 1999;67(1):154.

5.Najm HK, Willians WG, coles JG, Rebeyka IM, 
Freedom RM. Scimitarsyndrome: Twentyyears’ ex-
perienceandresultsofrepair. J thoracCardiovascSurg. 
1996;112(5):1161.

1- Serviço de Cardiologia pediátrica do Hospital 
Santa Izabel 

Endereço para correspondência: 
danielaladeia@hotmail.com

2- Serviço Ecocardiografia do Hospital Santa Izabel
3- Serviço de Cardiologia Cirurgica do Hospital 

Santa Izabel

Ladeia, D et al. Sindrome de cimitarra: diagnóstico diferancial nas infecções respiratórias de 
repetição na infância. Rev. Saúde HSI. 2014; 1 SET (3): 27-29



REVISTA DE SAÚDE DO HOSPITAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
SANTA IZABEL 2 0 1 4 | 3 0

Pereira, DF et al. Neuromielite óptica associada ao herpes zoster recorrente. Rev. Saúde 
HSI. 2014; 1 SET (3): 30-33

Neuromielite óptica associada ao herpes zoster recorrente
Relato de Caso – Neurologia

C.S.M.J, 51 anos, admitida com queixas de dor es-
pontânea em hemiface direita, associado a hipoestesia 
tátil em membro superior direito, membros inferiores 
bilateralmente, além do tronco a direita. Tontura, dese-
quilíbrio, incontinência urinária e redução da acuidade 
visual bilateral há cerca de 4 meses. Referia 04 episó-
dios prévios de Herpes Zoster em região envolvendo 
segmentos de V1 à V3 de trigêmeo e dermátomos ipsi-
laterais até T4 ao longo de 1 ano, com tratamentos por 
via oral com Aciclovir. 1 episodio associado a soluços 
e vômitos recorrentes há 5 meses. 

Antecedentes de Candidíase Esofágica e Colecis-
tectomia precedendo 1º episodio de Zóster. Artrite as-
simétrica de grandes e médias articulações durante a 
infância, tratada com Corticoterapia e Penicilina. Hipo-
tireidismo em uso de Levotiroxina há 20 anos. 

Ao exame, apresentava défice de memoria e aten-
ção, vigil com humor depressivo. Pupila com déficite 
de aferência bilateral (Pupila de Marcus Gun). Perda 
de nitidez para o cinza e preto. Palidez de papilas opti-
cas bilateral. Alodínea com nível sensitivo V1-V3 do tri-
gêmeo e T4 à direita, com hiperemia território V1 e C2 
Direito, sem vesiculas. Hipoestesia tátil em membros 
inferiores (mais evidente à esquerda. Fraqueza mus-
cular à direita (grau IV+), marcha instável com queda 
para esquerda. Cutâneo plantar extensor à esquerda. 

RMN de encéfalo prévia mostrava hipersinal em T2 
no pedúnculo cerebelar médio à direita com extensão 
caudal para o bulbo, realce discreto na periferia. Res-
sonância magnética de coluna Cervical indicou hipersi-
nal em T2/FLAIR da porção central/lateral da medula, 
segmentos compreendidos entre o bulbo e o disco C3-
C4 e entre T1 e T3, indicativa de lesão de natureza 
desmielinizante/inflamatória. Estudo do Liquor cefa-

lorraquidiano indicou 3,3 celulas, glicose (48 mg/dl), 
Proteinas (57 mg/dl), Reação de Pandy (fracamente 
positiva). PCR para Herpes Zoster no liquor (negativo).

Por possibilidade de Mielite/Vasculite associada 
ao Zoster optado uso de Aciclovir (10 mg/ Kg 8/8h 14 
dias), Corticoterapia com Prednisona 60 mg/dia. Dada 
extensão de lesão medular (acometendo 3 segmentos) 
e acometimento optico aventada Neuromielite Optica, 
evitando imunossupressão mais agressiva pelo Herpes 
Recorrente. Vinha ainda com queixas de secura em 
boca e olhos que antecediam medicações Pregabali-
na e Nortripitilina, utilizadas no manejo da dor, sendo 
aventada com avaliação de Reumatologia hipótese de 
Síndrome de Sjögren, ainda não preenchendo todos cri-
terios. Nas Provas sorológicas e reumatológicas houve 
achado de Anti-SSA (positivo) com Anti-SSB ( negativo), 
Anticardiolipina IgG (fracamente positiva), FAN (positivo 
pontilhado fino 1:1200), Anti DNA (negativo), Sorologias 
para Herpes Simples IgG IgM (positivos), Sorologia 
para Zoster IgM (positivo), IgG (negativo). HIV 1 e 2 (ne-
gativos). Anti-NMO em análise.

Liberada com melhora do quadro álgico, motor, 
visual e autonomico. Evoluiu com piora visual da sa-
turação do vermelho, parestesias em membro inferior 
esquerdo e hemiface direita, edema pronunciado em 
membros inferiores, reinternada após 1 mês para tera-
pia alternativa com Imunoglobulina Humana 0,4 g/Kg/
dose 5 dias. Houve melhora de acuidade visual e visão 
de cores, bem como das parestesias, obteve alta em 
uso de Metotrexate 7,5mg por semana e prednisona 
30mg ao dia. Readmitida por piora motora a direita, 
parestesias e incontinência urinária após suspender 
corticoterapia por efeitos adversos. Sem melhora com 
reintrodução de corticoterapia, com Suspeita Neuro-
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mielite Optica sintomática, optado por uso de Ciclo-
fosfamida 1g dose única com melhora clinica. Mantido 
Metotrexate 10 mg por semana e Prednisona 20 mg/
dia com melhor adaptação.

Quadro relatado apresenta sinais de mielite com 
envolvimento de tronco encefálico e nervos crania-
nos (ópticos e trigêmio direito). Destaca-se também 
que quadro foi precedido por Infecções (Candidiase 
e Herpes Zoster), tinha curso recorrente que podia 
confundir-se com reativações do Herpes Zoster (par-
ticularmente crises de soluços e vômitos, associadas 
ao bulbo, área postrema). Apresenta sinais de comor-
bidades auto-imunes como Hipotiroidismo autoimune 
e provável Sindrome de Sjögren. 

A associação entre mielite longitudinal extensa 
(maior que 3 corpos vertebrais) e Neurite optica foi 
descrita por Eugene Devic em 1894 e conhecida como 
Doença de DEVIC. Caracterizadas como eventos não 
necessariamente simultâneas, podendo haver interva-
lo temporal de até 18 meses. Alem disso curso natural 
tendia a ser recorrente e progressivo, com alto risco de 
sequelas incapacitantes e morte em 5 anos. Havia con-
trovérsias se seria um subtipo de Esclerose Múltipla. 

Com maior entendimento fisiopatológico, a partir 
da descrição do Anticorpo Anti-Aquaporina 4 (AQP4 
ou Anti-NMO) em 2004, a Neuromielite Óptica (NMO) 
é reconhecida como entidade independente, diversa 
da Esclerose Múltipla¹. A dosagem do anticorpo anti-
-NMO, cuja ação inflamatória se dá em regiões ependi-
márias periventriculares (hipotálamo, tronco encefálico 
posterior) e próximas ao canal central medular ricas 
receptores Aquaporina-4 (principal canal transportador 
de água), permite estratificação de pacientes com alto 
risco de recorrência de sintomas e perda funcional, si-
nalizando tratamento precoce mais agressivo.

O conceito da Neuromielite Optica expandiu-se 
além do acometimento óptico e bulbo-medular, englo-
bando casos em que há isolados de Neurite óptica re-
corrente ou bilateral, ou Mielite transversa ao longo de 
mais de 3 corpos vertebrais contíguos, ou sintomas re-
correntes de disfunção de tronco encefálico (soluços, 
vômitos, ataxia, dor facial, disfagia, disartria, oftalmo-
paresia), ou hipotalâmica (anorexia, hiperfagia, ganho 
ponderal, disautonomia, sonolência), ou cerebral (con-
vulsões, encefalopatia, distúrbios do humor, cognitivos 
e da consciência), e há anticorpo anti-NMO positivo ou 
lesão típica da Neuromielite Optica em Ressonância 
Magnética Nuclear. Denomina-se Espectro da Neu-

romielite Óptica (NeuroMyelitis Optica Spectrum Di-
sorders – NMOSD)¹,². A detecção do anti-NMO pode 
flutuar no curso da doença, em função da atividade de 
doença e do tratamento imunossupressor.

Na literatura, o espectro da Neuromielite Optica é 
frequentemente associado ao concurso de Doenças 
Autoimunes, tais como Sindrome de Sjögren (SS), 
Lupus Eritematoso Sistemico (LES)3. Nestas ocorre 
positividade do Anti-NMO e outros auto-anticorpos, 
particularmente anti-SSA (incidência entre 15-20% da-
queles anti-NMO positivos com critérios NMO), além 
do Fator antinuclear4. Há controvérsias se trata-se de 
uma comorbidade auto-imune ou há um agravamento 
de enfermidade reumática pré-existente, até mesmo 
subclínica e soronegativa. SS e LES são causas de 
mielite, sendo importante pesquisar Anti-NMO nestes 
pacientes5,6.

Há casos descritos de NMO para-infecciosa, sen-
do mais associados à infecções por Herpes Zoster e 
Mycoplasma Pneumoniae7. Fatores imunes propostos 
incluem ativação passiva, mimetismo molecular, agra-
vamento de doença pré-existente do Sistema Nervoso 
Central8,9. Nas descrições associadas a Influeza, a 
NMO costuma ter curso monofásico, mas frequente-
mente associado a sequelas.

No caso relatado coexistem fatores auto-imunes 
e pos-infecciosos, motivando tratamento inicial mais 
conservador (Prednisona e Metotrexate) e alternativo 
(Imunoglobulina), priorizando possível mielite asso-
ciada ao Herpes Zoster. Interessante observar a do-
sagem IgG negativa para Zoster com IgM positiva, 
refletindo uma imunidade deficiente. Apesar do DNA 
Herpes Zoster não detectado na técnica PCR no liquor, 
não exclui atividade por outros métodos (como indice 
IgG VZV no liquor)10. Diante da recorrência fez uso de 
Ciclofosfamida, com profilaxia para reativação herpéti-
ca por 30 dias (Valaciclovir).

Está clara associação entre Anticorpo Anti-NMO, 
recorrência e gravidade de doença, sendo importante 
que, de posse dos conceitos expandidos da Neuromie-
lite, o diagnóstico e tratamento sejam precoces.
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Figura 1 - RMN de encéfalo indicando hipersinal 
em cortes axial pesado em T2 em região bulbar 
posterior e pendunculo cerebelar inferior a direita.

Figura 2 - RMN de coluna cervical indicando hi-
persinal em corte sagital pesado em T2 em seg-
mentos C1-C3 da medula cervical.
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Câncer de pulmão mimetizando tuberculose - Necessidade do 
diagnóstico específico

Relato de Caso – Pneumologia

APReSeNTAÇÃO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 74 anos. Em dezembro 

de 2012 apresentou tosse seca e dispnéia leve, após 
três meses, com piora da tosse da dispnéia e apare-
cimento de dor na base do HTE, procurou assistên-
cia médica em sua cidade quando realizou radiogra-
fia do tórax que evidenciou Acometimento difuso do 
parênquima pulmonar por lesões nodulares, algumas 
confluentes e lesão consolidativa no campo pulmonar 
superior direito (figura 1). Realizou investigação para 
tuberculose e apesar de baciloscopia negativa, teste 
tuberculínico não reator e afebril, foi iniciado tratamen-
to empírico para tuberculose pulmonar.

 Após dois meses de tratamento e com piora clínica 
progressiva, procurou assistência no Serviço de Pneu-
mologia do Hospital Santa Izabel – Santa Casa de Mi-
sericórdia da Bahia. Realizou uma tomografia do tórax 
(figura 2A) que evidenciou múltiplas lesões nodulares 
não calcificadas, distribuídas em ambos os pulmões, 
de aspecto confluente, com opacidades em vidro fosco 
associadas, linfonodomegalias mediastinais, lesão líti-
ca insuflativa no segmento lateral do quinto arco costal 
esquerdo e lesão mista no corpo do esterno.

Submetida à broncoscopia com realização de bióp-
sia transbrônquica. O estudo anatomopatológico evi-
denciou adenocarcinoma e o laudo imuno-histoquími-
co mostrou positividade para citoqueratina 7, TTF1 e 
surfactante e negatividade para citoceratina 20.

Para estadiamento da doença foi realizado cintilo-
grafia óssea, tomografia de abdômen e ressonância 
nuclear magnética do crânio. A cintilografia óssea evi-
denciou hipercaptação anômala no quinto arco costal 
esquerdo, no corpo do esterno, na décima-segunda 

vértebra torácica e no ilíaco direito. A tomografia de 
abdômen e ressonância de crânio não evidenciou al-
terações compatíveis com acometimento secundário.

Firmando-se o diagnóstico de adenocarcinoma de 
pulmão com metastático para ossos. 

Solicitado a pesquisa do EGFR (Receptor do fator 
de crescimento epidérmico) e como a paciente encon-
trava-se bastante sintomática, foi iniciada a quimiote-
rapia paliativa com Carboplatina (AUC 5) associada 
com Pemetrexed 500mg/m² e o uso do bisfosfonato 
ácido zoledrônico 4mg. Solicitada ainda a pesquisa da 
mutação do gene EGFR. Cursou com melhora clínica 
após início do tratamento oncológico e apresentou to-
lerância satisfatória à terapia antineoplásica.

Após a realização de dois ciclos da quimioterapia, 
obtivemos o resultado da pesquisa da mutação do 
EGFR, que evidenciou a presença da mutação L858R 
no exon 21. Foi optado por suspender a quimiotera-
pia e iniciar o uso do gefitinibe, que é um inibidor de 
tirosina-quinase do EGFR, na dose diária de 250mg 
via oral.

A paciente encontra-se em uso desta medicação, 
com boa tolerabilidade, há cerca de 10 meses. Apre-
senta melhora clínica e radiológica progressiva (figura 
2B e 2C). 

DISCUSSÃO
A tuberculose continua como grave problema de 

saúde pública em todo o mundo com o surgimento de 
8,6 milhões de casos novos por ano e um milhão de 
mortes1. No Brasil surgem 70 mil casos novos/ano, in-
cidência de 35/100.000 habitantes, e mortalidade de 
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4600 pessoas por ano2. Várias doenças podem ter 
apresentação clínica e radiológica semelhante à tuber-
culose, como, micoses, sarcoidose, fibrose pulmonar, 
pneumonia e câncer de pulmão entre outras. Portanto, 
para o início do tratamento é necessário o diagnóstico 
específico da tuberculose, evitando-se prejuízos para 
o paciente3.

O câncer de pulmão é a segunda neoplasia malig-
na mais prevalente e é a mais letal em ambos os sexos 
no mundo. Foram diagnosticados cerca de 1.824.700 
casos novos e 1.589.800 mortes em 20124. O principal 
fator de risco associado ao desenvolvimento desta ne-
oplasia é o tabagismo. Outros fatores relacionados são 
a exposição a toxinas ambientais, a exposição prévia à 
radioterapia torácica e a presença de fibrose pulmonar.

Até pouco tempo atrás, a informação mais relevan-
te no estudo anatomopatológico do câncer de pulmão 
metastático era a definição entre carcinoma de células 
pequenas (CPPC) e o carcinoma de células não-pe-
quenas (CPNPC), cujos subtipos mais comuns são o 
adenocarcinoma, carcinoma epidermóide e o carcino-
ma de grandes células. O tratamento paliativo do CP-
NPC era baseado em quimioterapia contendo platina 
associada a um agente de terceira geração. Não havia 
a demonstração clara de diferença de sobrevida entre 
os subtipos histológicos do CPNPC5.

 Na segunda metade da década passada isso co-
meçou a mudar. Em 2008 foi apresentado o primeiro 
estudo de fase III que demonstrou que a combinação 
de cisplatina com pemetrexed conferia um pequeno, 
porém significativo, benefício na sobrevida global dos 
pacientes com adenocarcinoma, enquanto os portado-
res de carcinoma epidermóide tiveram um maior bene-
fício quando foram tratados com cisplatina associada 
a gencitabina6.

Estudos mais recentes têm identificado várias anor-
malidades moleculares que permitem a caracterização 
de subtipos particulares dentro dos tipos histológicos 
de CPNPC. Este melhor entendimento da doença, ba-
seado em alterações genéticas específicas, permitiu o 
desenvolvimento de agentes moleculares alvo-especí-
ficos com importantes implicações prognósticas asso-
ciadas.

 A terapia alvo-específico já é largamente utilizada 
em 2 subtipos moleculares do CPNPC: 

1) Portadores de mutações ativadoras no re-
ceptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

representam um subtipo de adenocarcinoma que 
afeta mais frequentemente mulheres, pacientes não-
-tabagistas e de etnia asiática. Estas mutações são 
preditoras de resposta ao Gefinitine,aoErlotinibe e ao 
Afatinibe(inibidores de tirosino-quinase do EGFR)7.

2) A presença de fusão do oncogene EML4-ALK de-
fine outro subtipo de CPNPC, que também é mais fre-
quente em não-tabagistas e que ocorre em pacientes 
mais jovens. Esta alteração genética prediz resposta 
ao Crizotinibe e ao Ceritinibe (inibidores de tirosino-
-quinase do ALK)8.

 Outras mutações menos frequentes têm sido iden-
tificadas incluindo ROS1, BRAF, HER2, β-catenina, 
DDR2 e MEK1. Ainda não existem agentes molecula-
res específicos para o tratamento dos portadores des-
tas mutações.

As mutações do EGFR mais comuns são as de-
leções no exon 19 (45% dos pacientes) e a mutação 
no exon 21 (40% dos casos). São encontradas em 
aproximadamente 15% dos pacientes ocidentais e 
em até 50% dos asiáticos. Estas mutações resultam 
na ativação do domínio da tirosino-quinase e são as-
sociadas com sensibilidade aos agentes moleculares 
Gefitinibe,Erlotinibe e Afatinibe9. 

Enquanto que as taxas de resposta à quimioterapia 
convencional nos portadores de CPNPC sem a muta-
ção do EGFR variam entre 20% e 50%, a sobrevida 
livre de progressão de doença é de cerca de 4 meses 
e a sobrevida global é aproximadamente de 12 meses, 
nos portadores desta mutação expostos aos inibidores 
de tirosina quinase, as taxas de repostas variam de 50 
a 80%, a sobrevida livre de progressão é cerca de 12 
meses e a sobrevida global é de aproximadamente 22 
meses. O perfil de toxicidade e segurança favorece em 
geral os inibidores de tirosino-quinase7, 10.

CONClUSÃO
O tratamento da tuberculose deve ser realizado 

após a confirmação diagnóstica específica.
O câncer de pulmão deve ser sempre lembrado no 

diagnóstico diferencial de múltiplos nódulos pulmona-
res com padrão miliar. É necessária a realização de bi-
ópsia para confirmação histológica da doença e para a 
realização de pesquisa de alterações moleculares que 
permitam a individualização do tratamento, levando a 
uma melhor sobrevida e qualidade de vida.
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O uso da substância glutamina influencia na população de 
linfócitos em pacientes com câncer? 

ReSUmO
Introdução: O câncer é uma importante causa de 

óbito em todo o mundo, contabilizando 7,6 milhões (cer-
ca de 13% de todos os óbitos), em 2008. Diversas pes-
quisas vêm sendo realizadas com o objetivo de com-
preender a formação, crescimento e disseminação do 
câncer, inclusive os mecanismos que possam interferir 
na sua progressão. Segundo Hyeyoung Kim, a suple-
mentação alimentar com nutrientes, melhorando a fun-
ção imunológica, traz benefícios à pacientes em esta-
do crítico e cirurgicamente debilitados. Identificar uma 
possível melhoria das condições dos pacientes com 
câncer, a partir do uso da glutamina, é a iniciativa ideal 
para elaborar terapêuticas que promovam melhorias na 
sua qualidade de vida em diversos aspectos.Objetivo: 
Avaliar se há influência da suplementação com gluta-
mina parenteral na população linfocitária de pacientes 
com câncer. metodologia: Foi realizada uma pesqui-
sa bibliográfica em três bases de dados, com posterior 
exclusão de artigos baseada em critérios pré-estabele-
cidos. Resultados: foram encontrados 66 artigos, 16 
recuperados para leitura completa. Destes, 5 tiveram 
a sua pesquisa ampliada, resultando na seleção de 3 
artigospara revisão e discussão. Discussão: Com base 
nos artigos selecionados e literatura estudada, foram 
considerados e discutidos não só a influência da gluta-
mina parenteral em linfócitos, mas benefícios em outros 
aspectos e questões de segurança em sua utilização. 
Conclusão: um ensaio clínico foi proposto e desenha-
do para concluir com maior acurácia os benefícios da 
terapêutica parenteral com glutamina.

PAlAvRAS-ChAve: Glutamina; Neoplasias; Linfócitos
Key wORDS: Glutamine, cancer, lymphocyttes 

INTRODUÇÃO 
O câncer é uma importante causa de óbito em todo o 

mundo, contabilizando 7,6 milhões (cerca de 13% de to-
dos os óbitos) em 2008. As mortes por câncer mundial-
mente estão previstas para continuar crescendo para 
além de 13,1 milhões em 2030. Uma característica ine-
rente à doença é a rápida produção de células anormais 
que crescem além dos seus limites usuais, e que podem 
posteriormente invadir regiões adjacentes do corpo e 
espalhar-se para outros órgãos1.Indivíduos com câncer 
sofrem perda progressiva de gordura corporal e massa 
magra corpórea, acompanhada de profunda fraqueza, 
anorexia e anemia, processo referido como caquexia. 
Foi estimado que um terço dos óbitos por câncer é atri-
butível à caquexia, em vez de diretamente decorrente 
do crescimento do tumor por si só2-4.Atualmente, não há 
tratamento satisfatório para a caquexia do câncer, que 
não seja a remoção do tumor. É bem reconhecido que 
a cirurgia é inerentemente traumática para os tecidos 
normais e cancerosos. Esse trauma do tecido local gera 
uma cascata de liberação de citocinas com estimulação 
imune1,5.Imunossupressão após a maioria das cirurgias 
abertas é bastante documentada e usualmente dura 7 a 
14 dias após a cirurgia. Em linhas gerais, nesse período, 
citocinas pró-inflamatórias são transitoriamente suprimi-
das e citocinas pró-regulatórias/inibitórias são elevadas. 
Ultimamente, parece que a estimulação de respostas 
imunes pré-existentes contra o câncer (e outros estados 
inflamatórios pré-existentes) podem ocorrer para efeti-
vamente aumentar essas contínuas respostas imunes5.

A desnutrição do paciente cirúrgico associa-se a 
complicações no período pós cirúrgico. A cirurgia pode 
contribuir para uma deterioração progressiva do estado 
nutricional por ação direta, com má absorção de proteí-
nas e gorduras (observado em pancreatectomias e gas-
trectomias), ou por efeitos indiretos, como aumento da 
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demanda metabólica em pacientes infectados ou com 
reação febril neutropênica. Pacientes portadores de ne-
oplasias, dependendo do tipo de tumor e estadiamento, 
podem apresentar um requerimento energético maior, 
especialmente após serem submetidos a tratamentos 
como a cirurgia. A terapia nutricional no paciente adulto 
oncológico submetido à cirurgia tem o objetivo de preve-
nir ou reverter a piora do estado nutricional, bem como 
evitar um quadro de caquexia e melhorar a qualidade de 
vida do paciente6.

Dentro deste contexto, a suplementação dietética 
com nutrientes melhorando a função imunológica é be-
néfica em pacientes em estado crítico e cirurgicamente 
debilitados. Alguns nutrientes específicos com efeitos 
imunológicos e farmacológicos, em determinadas do-
ses, são referidos como imunonutrientes. A glutamina é 
o aminoácido mais abundante e possui diversos papéis 
no organismo. No entanto, a glutamina está esgotada 
nas reservas musculares durante estresse metabólico 
severo, como sepses e grandes cirurgias. Pacientes em 
estado crítico que recebem a fórmula imunológica tive-
ram uma restauração mais rápida da mitose de linfóci-
tos, redução de complicações infecciosas e redução de 
mortalidade em relação aos que não recebem. O termo 
“imunonutrição” é baseado no conceito de que a má nu-
trição prejudica a função imune. A glutamina foi diversas 
vezes omitida da alimentação enteral e das infusões pa-
renterais.Durante o estresse catabólico (trauma, sepse, 
queimaduras), a glutamina é rapidamente liberada das 
reservas musculares e seus níveis intracelulares dimi-
nuem. Portanto, a glutamina torna-se condicionalmente 
essencial nesses casos3.A glutamina é sintetizada no 
sistema esquelético e secretada na corrente sanguínea 
para, a partir daí, alcançar os tecidos. A glutamina possui 
um importante papel na imunidade mediada por células 
e na integridade da mucosa intestinal. A suplementação 
com glutamina durante uma doença melhora a barreira 
intestinal, a função linfocitária e preserva a massa ma-
gra corpórea. Em pacientes cirúrgicos e oncológicos, a 
suplementação por glutamina diminui a produção de al-
gumas citocinas pró-inflamatórias3, 7.

Em um ensaio clínico randomizado prospectivo, fo-
ram analisados pacientes cuja glutamina foi adicionada 
à nutrição total parenteral, que possuíam pelo menos 
dois critérios paraSíndrome da Resposta Inflamatória 
Sistêmica (SIRS), admitidos na Unidade de Tratamen-
to Intensivo. Foi concluído que a glutamina dipeptídeo 
adicionada à terapia total parenteral diminui significati-
vamente a contagem leucocitária e de células NK, o que 

deve estar associado à supressão da inflamação e me-
lhora da recuperação clínica. Ensaios clínicos maiores e 
controlados são necessários para determinar a eficácia 
potencial da suplementação nutricional por glutamina 
como uma terapia adjunta em doenças críticas7,8. Em 
uma revisão sistemática acerca da suplementação por 
glutamina, foi demonstrado que a suplementação pa-
renteral é mais benéfica que a enteral, em termos de 
infecção e tempo de internamento9.

ObJeTIvO
Avaliar, com base em revisão de literatura, se há in-

fluência da suplementação com glutamina na popula-
ção linfocitária de pacientes com câncer. 

meTODOlOgIA
A partir da definição do tema pretendido, foi reali-

zada uma busca ativa de artigos nas bases de dados 
escolhidas: PubMed, Cochrane Collaboration, Scopus 
(Elsevier) e LILACS, por serem bases reconhecidas 
no contexto científico e mantenedoras de um grande 
acervo para pesquisa. Os descritores utilizados foram 
glutamine, lymphocytes e câncer. Foram elegíveis os 
artigos e revisões cujo tema central era a suplemen-
tação parenteral com o imunonutriente glutamina em 
pacientes oncológicos e o seu efeito na população lin-
focitária, publicados entre 01/01/2008 e 18/08/2013.  
As estratégias de busca e filtros utilizados foram espe-
cíficos para cada base. 

Foram selecionados 17 artigos para análise na íntegra, 
destes, 5 tiveram sua pesquisa ampliada e 2 foram excluí-
dos devido à diferença da população. Após a revisão, dos 
3 artigos restantes, foi realizada uma discussão com base 
na análise da literatura recente e pregressa,buscando 
uma resposta para o desfecho proposto.

RevISAO CRITICA DOS ARTIgOS
Kuhn KS, Muscaritoli M, Wischmeyer P, Stehle P. 

Glutamine as indispensable nutrient in oncology: 
experimental and clinical evidence. Eur J Nutr. 2010 
Jun;49(4):197-21010. 

Neste artigo, estudos de intervenção experimental 
e clínica foram identificados em uma revisão sistemá-
tica da base de dados MEDLINE, utilizando palavras-
-chave e artigos de revisão. Os objetivos da revisão 
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foram de avaliar dados clínicos experimentais e in vivo 
relacionados aos potenciais efeitos da administração de 
glutamina em hospedeiros portadores de tumor e ob-
ter conclusões acerca do uso de suplementação com 
glutamina na oncologia clínica. Os estudos encontrados 
na revisão foram suplementados com publicações iden-
tificadas através de pesquisa manual e outros estudos 
previamente conhecidos pelos autores. Os resultados 
foram divididos em estudos experimentais com suple-
mentação por glutamina e estudos de intervenção clíni-
ca, sendo estes divididos em suplementação enteral ou 
parenteral com glutamina.

estudos experimentais
Em ratos com pequenos e grandes sarcomas, a 

nutrição parenteral total suplementada com glutamina 
(20% da carga total de nitrogênio; 0,3g de glutamina por 
dia) não afetou os níveis de glutationa (GSH) do tumor, 
mas aumentou os níveis de GSH da mucosa intestinal 
significativamente. Apesar de, em um dos estudos, a 
glutamina não ter afetado o peso do tumor por si só, não 
se pode excluir o fato de que a quantidade real de célu-
las tumorais dentro do tumor pode ser aumentada com a 
suplementação por glutamina (Austgen et al. 1992 apud 
Kuhn et al.10). Após administração de 5-fluorouracil em 
ratos, a nutrição parenteral total com dipeptídeo alanil-
-glutamina aumentou a glutamina plasmática e os níveis 
de GSH mas não melhorou as taxas de mortalidade (Yu 
et al. 1996 apud Kuhn et al.10).Em ratos com hepato-
ma, a nutrição parenteral total com glutamina não afetou 
o peso do tumor e a síntese de DNA e proteína. Além 
disso, a deficiência de glutationa induzida por tumor na 
mucosa do jejuno pôde ser previnida com suplementa-
ção por glutamina parenteral, indicando um papel be-
néfico da glutamina em repor estoques de glutationa 
no tecido hospedeiro (Ishibashi et al. 1997; Yoshida et 
al.1995, apud Kuhn et al.10).

estudos de Intervenção Clínica
O artigo divide esta seção em suplementação por 

glutamina oral/enteral e suplementação parenteral por 
glutamina. Por se tratar do tema central desta revisão, 
será discutida apenas a suplementação parenteral por 
glutamina e os achados encontrados. Até o momento do 
artigo em questão, apenas 12 estudos haviam avaliado 
os efeitos do tratamento com glutamina em nutrição pa-
renteral em pacientes com câncer. 

No primeiro estudo prospectivo, duplo cego de tera-
pia parenteral com glutamina em pacientes transplanta-
dos de medula óssea, 45 pacientes que haviam passa-
do por transplante alogênico foram randomizados para 
receber nutrição parenteral total com glutamina (0,57g/
kg/dia) ou sem glutamina por 4 semanas pós transplan-
te. Os pacientes suplementados com glutamina tiveram 
uma melhora no balanço nitrogenado, diminuição da in-
cidência de infecções, taxas reduzidas de colonização 
microbiana e menor tempo de internamento(Ziegler et 
al. 1992 apud Kuhn et al.10).

Em um estudo similar, 29 pacientes com neoplasias 
malignas hematológicas e tumores sólidos submeten-
do-se a transplantes de medula óssea alogênicos ou 
autólogos, foi encontrada uma redução significativa do 
tempo de internamento, mas sem alterações nas taxas 
de infecção com a nutrição parenteral total com gluta-
mina (Schloerb & Amare 1993 apudKuhn et al.10). Em 
estudos randomizados consecutivos em pacientes com 
neoplasias hematológicas submetidos a altas doses de 
quimioterapia e transplante autólogo de células tronco 
do sangue periférico, a recuperação linfocitária pós-
-transplante foi melhorada com a glutamina (Piccirillo 
et al.2003 apud Kuhn et al.10). Durante quimioterapia 
citotóxica de altas doses, infusão diária de 50g de glicil-
-glutamina preservou os níveis de proteína C e albumi-
na, protegendo, assim, a função hepática de pacientes 
com estado nutricional geral adequado (Brown et al. 
1998 apud Kuhn et al.10).

Em pacientes com bom estado nutricional geral, por-
tadores de tumores sólidos e hematológicos, tratados 
com altas doses de quimioterapia e transplante autólo-
go de medula óssea, efeitos benéficos da glutamina pa-
renteral não foram confirmados (Pytlik et al. 2002 apud 
Kuhn et al.10). O artigo também cita estudos que de-
monstraram um aumento da sobrevida a curto prazo em 
pacientes submetidos à transplante de células tronco do 
sangue periférico, sugerindo um papel imunomodulador 
da glutamina. Os autores sintetizam os estudos clínicos 
com glutamina parenteral em pacientes oncológicos em 
uma tabela. Os dados foram organizados por período 
do estudo, tipo de estudo, número de pacientes, tipo 
de pacientes, regime terapêutico e resultados. Os es-
tudos cujos resultados consideraram influência ou não 
na população linfocitária dos pacientes são sintetizados 
a seguir:

Piccirillo et al. 2003 apud Kuhn et al.10
Foram realizados dois ensaios clínicos randomiza-
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dos consecutivos, com 27 e 21 pacientes. Os pacien-
tes apresentavam malignidades hematológicas, altas 
doses de quimioterapia e transplante de células tronco 
do sangue periférico. Os pacientes foram submetidos à 
nutrição parenteral total com glutamina livre (n=27: 20g/
dia; n=21: 13,46g/dia).

Resultados: a terapêutica é segura e efetiva. Houve 
melhora na recuperação linfocitária após transplante de 
células tronco.

Scheid et al.2004 apud Kuhn et al.10
Foi realizado um ensaio clínico randomizado com 

54 pacientes portadores de leucemia mieloide aguda, 
submetidos à quimioterapia mielossupressora sem 
transplante de medula óssea. Os pacientes foram sub-
metidos à nutrição parenteral com glicil-glutamina (20g) 
durante os ciclos de quimioterapia.

Resultados: recuperação de neutrófilos significativa-
mente mais rápida em pacientes suplementados. Não 
houveram impactos na neutropenia febril ou na recupe-
ração de linfócitos CD4+ ou CD8+ ou na ativação de 
monócitos.

Na discussão, os autores questionam o fato de a 
glutamina ser a fonte de energia de células cancerosas 
humanas, além de exibirem uma taxa de consumo de 
glutamina 5 a 10 vezes maior que células não malignas. 
Isso pode provocar a interpretação de que a glutamina 
disponível promove um comportamento tumoral mais 
agressivo, podendo estimular o crescimento tumoral.
Em contrapartida, o artigo cita o estudo de Bobrovnika-
-Marjon 2005, que demonstra que a privação de gluta-
mina em linhagens de células de carcinoma de mama 
humano induziu a secreção de citocinas pró-angiogêni-
cas e pró-metastáticas (Fator de Crescimento Vascular 
Endotelial e IL-8). Porém, os estudos in vitro são muito 
contraditórios e demonstram que informações confiá-
veis sobre os efeitos da glutamina devem ser obtidas 
em estudos in vivo.

De acordo com o artigo, se há uma situação de de-
pleção de glutamina, isso não pode impedir ou sequer 
retardar o crescimento tumoral. Além disso, a depleção 
grave de glutamina está associada a distúrbios em fun-
ções fisiológicas como na integridade de mucosa e di-
minuição da competência imunológica. Assim, qualquer 
esforço para promover aporte suficiente de glutamina 
deve melhorar a qualidade de vida do paciente. 

Também é constatado que o uso parenteral da gluta-
mina e dipeptídeos de glutamina foi mais efetivo que o 

uso oral/enteral. A aplicação parenteral de solução pre-
parada instantaneamente de glutamina livre ou produ-
tos dipeptídeos disponíveis comercialmente asseguram 
uma disponibilidade de 100% do substrato. Além disso, 
alvos potenciais do hospedeiro, bem como células imu-
nocompetentes, podem utilizar a glutamina diretamente 
para a síntese de proteínas, formação de glutationa ou 
produção de energia (Labow & Souba 2000 apud Kuhn 
et al.10). A aplicação parenteral parece ser mais efeti-
va no suporte metabólico. Como o glutamato sozinho 
dificilmente pode ser transportado por membranas ce-
lulares, a glutamina é um precursor essencial do gluta-
mato para a síntese de glutationa. A glutationa protege 
as células do estresse oxidativo (Chen et al. 1991 apu-
dKuhnet al.10). Um fato muito interessante abordado 
na discussão é que a administração de glutamina in-
fluencia beneficamente os níveis de glutationa nos te-
cidos hospedeirosmas não influencia a glutationa nas 
células tumorais. Uma possível explicação é baseada 
no fato de as células tumorais possuírem um ambien-
te intracelular relativamente mais acidótico comparado 
às células normais (Klimberg et al. 1996 apud Kuhn et 
al.10).Também é discutido o papel da glutamina na res-
posta do sistema imune do hospedeiro aos tumores. As 
células NK, uma subpopulação de linfócitos citotóxicos 
presentes em indivíduos normais, são capazes de re-
alizar uma atividade citolítica espontânea contra uma 
variedade de células tumorais e mostraram ser impor-
tantes no controle da indução e progressão do câncer. 
As células NK dependem de um suporte adequado de 
glutamina para a sua proliferação (Klimberg et al. 1996; 
Klimberg 2005; Wischmeyer 2003, apud Kuhn et al.10). 
A discussão mostra que a progressão dos tumores está 
associada com a depressão da atividade de células NK 
devido a uma queda das concentrações de glutamina 
e glutationa intracelulares (Medina 2001 apud Kuhn et 
al.10). Consequentemente, a suplementação de gluta-
mina lentifica o crescimento tumoral por uma regulação 
positiva do sistema imune (Klimberg et al. 1996 apud 
Kuhn et al.10). Estudos in vitro demostraram a depen-
dência de glutamina e glutationa na estimulação da ci-
totoxidade células NK por IL-2 (Liang et al. 1989 apud 
Kuhn et al.10).

O artigo discute que, provavelmente, a suplemen-
tação com glutamina pode contribuir para enfraquecer 
o efeito imunossupressor do quimioterápico L-aspara-
ginase, uma enzima que quebra os aminoácidos as-
paragina e glutamina. Ele é utilizado como um agente 
no tratamento da leucemia linfoblástica aguda e muitos 
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pacientes não conseguem completar o tratamento com 
sucesso, sendo uma das complicações a imunossu-
pressão (Bunpo et al. 2008 apud Kuhn et al.10).

Por fim, o artigo conclui que há uma grande quanti-
dade de evidências de estudos experimentais e clínicos 
que confirmam que a suplementação com glutamina em 
pacientes com câncer melhora o metabolismo e condi-
ção clínica do hospedeiro sem aumentar o crescimento 
tumoral.

Na clínica, administração suficiente de glutamina 
dentro de uma terapia nutricional é segura e bem to-
lerada para melhorar a qualidade de vida de pacientes 
com câncer10.

Noé JE. L-glutamine use in the treatment and pre-
vention of mucositis and cachexia: a naturopathic 
perspective. Integr Cancer Ther. 2009 Dec;8(4):409-
415.11

Este artigo endereça questões de segurança, efi-
cácia, dosagem e toxicidade da glutamina utilizada na 
terapêutica integrada do câncer. Especialmente em re-
lação ao papel da glutamina como fonte preferencial de 
energia não apenas para enterócitos e linfócitos, mas 
também para células malignas.

biologia e bioquímica da glutamina
A glutamina é regulada no corpo por duas enzimas: 

glutaminase e glutamina sintetase. A glutaminase hidro-
lisa glutamina em amônia e glutamato. Isso é essencial 
às trocas nitrogenadas corpóreas, nas quais uma alta 
atividade da glutaminase é característica de células de 
divisão rápida. Glutamina sintetase catalisa a síntese 
de glutamina a partir de glutamato e amônia. Quando 
o corpo está sob a influência de estressores, que au-
mentam as demandas metabólicas, a glutamina é ex-
traída do músculo esquelético e liberada na circulação. 
Subsequentemente, durante períodos de estresse ca-
tabólico, mais glutamina é liberada a partir do músculo 
esquelético. Durante estes períodos de estresse meta-
bólico aumentado, a glutamina intracelular é reduzida 
em 50% (Cambridge Nutraceuticals apud Noé11). A in-
gestão dietética normal de glutamina é de aproximada-
mente 1 g/dia. Pacientes com tumores malignos têm re-
dução da glutamina plasmática (Kubota et al. 1992 apud 
Noé11).  Não é completamente compreendido o porquê 
da redução significativa de glutamina nesses pacientes; 
acredita-se que pode estar relacionada a uma redução 
de massa muscular, conversão de glutamato em gluta-

mina pelo músculo ou captação tumoral e redução da 
ingestão oral.Yoshida et al.12, mostrou que a glutamina é 
captada pelo tumor em crescimento, e a diminuição da 
glutamina no plasma pode causar a caquexia do câncer. 

Devido ao fato de a glutamina ser captada pelo mús-
culo esquelético pelo tumor em crescimento, é essen-
cial determinar quando a glutamina é segura para uso 
em pacientes com câncer. O estudo também discorre 
sobre o fato de pesquisadores haverem mostrado que 
a glutamina, não apenas mantém as células saudáveis 
livres de efeitos colaterais da quimioterapia, mas tam-
bém aumenta a susceptibilidade de células tumorais ao 
tratamento. Outros estudos também mostraram que a 
glutamina não aumenta o tamanho do tumor, ao contrá-
rio, o crescimento do tumor é contrabalanceado pelo su-
porte de estoques de glutamina, produção de glutamato 
e aumento da função imune por atividade de células 
natural killer (NK) (Rouse et al. 1995; Fahr et al. 1994, 
apud Noé11). A glutamina, a partir da diminuição dos 
níveis intracelulares de glutationa em células tumorais, 
as torna mais sensíveis à radiação e quimioterapia.Ao 
mesmo tempo, a glutamina restaura os níveis baixos de 
glutationa em tecidos hospedeiros normais, aumentan-
do o estado geral dos tecidos e resultando em menor 
morbi-mortalidade associada ao câncer e seu tratamen-
to. Ademais, a suplementação aumenta o índice tera-
pêutico de radio e quimioterapia (Klimberg & McClellan 
1996 apud Noé11).

efeitos da glutamina no sistema imunológico 

A regulação positiva do sistema imune é primaria-
mente realizada por linfócitos. Os linfócitos utilizam a 
glutamina como fonte primária de energia. Células NK 
representam uma fração de linfócitos.A função ideal das 
células NK depende de níveis adequados de glutami-
na e glutationa. Evidências in vivo documentaram um 
aumento da atividade de células NK com suplementa-
ção por glutamina (Cambridge Nutraceuticals apud Noé 
2009.11). No estudo de Klimberg et al.13, pesquisadores 
mostraram que a redução da atividade de células NK 
observada em hospedeiros portadores de tumor estava 
associada a altos níveis de prostaglandinas produzidas 
por monócitos in vitro. Anteriormente, os pesquisadores 
demonstraram que a atividade das células NK depende 
dos níveis de glutamina in vivo e in vitro. Também foi 
descoberto que glutationa é antagonista da síntese de 
prostaglandina E2 (PGE2). Os pesquisadores admiti-
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ram a hipótese de que a glutamina, através do aumento 
da produção de glutationa, levariam à redução dos ní-
veis de PGE2 e regulação positiva da atividade citotó-
xica de células NK. Utilizando um modelo de câncer de 
mama em ratos, 344 ratos receberam por gavagem 1g/
kg/dia de glutamina ou uma quantidade isonitrogenada 
de Freamina. Após 7 semanas, os ratos foram sacrifica-
dos. Os linfócitos foram isolados e examinados para a 
atividade de células NK. Concentrações de glutamina, 
glutationa e PGE2 também foram medidas. O grupo tra-
tado com glutamina teve um aumento de 2,5 vezes na 
atividade das células NK. Esse fato está correlacionado 
ao aumento de 25% na concentração de glutationa e 
uma queda proporcional na síntese de PGE2. A con-
clusão deste estudo foi que a suplementação oral com 
glutamina aumentou a atividade de células NK e dimi-
nuiu o crescimento do tumor. Além disso, o aumento 
de glutamina tem efeitos terapêuticos contra as células 
cancerosas, relacionados à defesa do hospedeiro e ha-
bilidade de tolerar quimioterapia.

Prevenção da caquexia do câncer e tratamento 
com glutamina

Embora em condições de homeostsia a glutamina 
não seja considerada um aminoácido essencial, em 
momentos de catabolismo, a síntese de glutamina não 
consegue suprir a elevada demanda (Lacey & Wilmore 
1990; Souba 1993, apud Noé11). O crescimento do tumor 
é inversamente proporcional aos estoques de glutamina 
no hospedeiro e a caquexia do câncer é marcada por 
depleção massiva de glutamina no músculo esquelético 
(Cambridge Nutraceuticals; Klimberg & McClellan 1996, 
apud Noé11). A depleção de glutamina também ocorre 
no trauma ou sepse por conta do consumo de glutami-
na por linfócitos e enterócitos em estados de catabolis-
mo elevado (Klimberg & McClellan 1996 apud Noé11; 
Yoshida et al.12).

Dosagem
Pequenos estudos clínicos piloto foram feitos com 

doses de até 20g/dia de gutamina por nutrição parente-
ral total (Piccirillo et al. 2003 apud Noé11). Foi descoberto 
que o tratamento não era apenas seguro e efetivo para 
mucosite e estomatite, mas também tinha o efeito adi-
cional da recuperação linfocitária (Skubitz & Anderson 
1996; Anderson et al. 1998; Piccirillo et al. 2003; On-line 
medical dictionary 2009; Garcia-de-Lorenzo et al.2003; 
Panigrahi et al.1997; Daniele et al. 2001; Jebb et al. 

1994, apud Noé11; Yoshida et al.12).Tem sido recomen-
dado por diversos pesquisadores que a dose terapêu-
tica de glutamina deve ser de 20 a 40g/dia (Garcia-de-
-Lorenzo et al.2003; Panigrahi et al.1997, apud Noé11).

Na conclusão, o artigo ratifica o fato de a glutamina 
ser uma importante fonte de energia para os linfócitos, 
relembrando o aumento da função imune via aumen-
to da atividade de células NK por supressão da PGE2. 
Portanto, a glutamina também possui um efeito terapêu-
tico contra células neoplásicas no que tange as defesas 
do hospedeiro e habilidade de tolerar a quimioterapia11.

Xu J, Yunshi Z, Li R. Immunonutrition in surgical 
patients. Current Drug Targets. 2009;10:771-777.14

Este artigo aborda uma revisão de achados recentes 
relacionado à eficácia de imunonutrientes em pacientes 
cirúrgicos. A sua relevância para o tema abordado está 
na necessidade de análise dos efeitos da suplementa-
ção com glutamina em pacientes com câncer submeti-
dos à cirurgia e relacionar os resultados com pacientes 
clínicos em condição de desnutrição e outros estados 
críticos, dentre eles os pacientes da clínica oncológica. 
Esta avaliação é importante para delinear estudos re-
lacionados ao quadro clínico do paciente com câncer, 
avaliar tempo de internamento ou até sugerir novos es-
tudos com suplementação de glutamina em pacientes 
da oncologia clínica e cirúrgica, sabendo como o sis-
tema imune se comporta em situações de hiperinfla-
mação e estresse e como a glutamina pode influenciar 
nesta recuperação.

Inicialmente é realizada uma revisão do estado nu-
tricional do paciente cirúrgico não oncológico, com a 
desnutrição associada a estados pregressos e ao tipo 
de cirurgia. Após um estresse cirúrgico, existem duas 
fases: a hiperinflamação e a imunossupressão, acredi-
ta-se que a fase de imunossupressão siga a fase de 
hiperinflamação (Calder 2007 apud Xu et al.14). Na fase 
de hiperinflamação, citocinas como o TNF alfa, interleu-
cinas IL-1b, IL-6 e IL-8 são excessivamente produzidas, 
o que predispõe o paciente à acidose metabólica, hi-
potensão e falência múltipla de órgãos, (Slotwinski et 
al.2007 apud Xu et al.6). Caso a hiperinflamação não 
seja controlada, os pacientes tornam-se imunossuprimi-
dos. A imunossupressão é caracterizada pela queda na 
expressão do Antígeno Leucocitário Humano (HLA) por 
monócitos, dificuldade na habilidade dos monócitos em 
estimular linfócitos T, dificuldade na proliferação de lin-
fócitos T e baixa produção de citocinas como IFN-gama 
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por linfócitos T helper, fatores associados à defesa do 
hospedeiro contra bactérias e vírus. Por outro lado, al-
tos níveis de Th2 e citocinas de linfócitos T regulatórios, 
como IL-4 e IL-10 estão associadas à inibiçãod a defesa 
do hospedeiro contra bactérias e vírus (Guo et al. 2006; 
Xu et al. 2006, apud Xu et al.14).Ao discutir a glutamina, 
o artigo menciona o fato desta constituir 70% dos ami-
noácidos liberados pelo músculo esquelético durante 
o estresse, promovendo combustível metabólico para 
linfócitos T, enterócitos e outras células de proliferação 
rápida, como já mencionado nas outras revisões. A ad-
ministração de glutamina parenteral no pós operatório 
de cirurgia colorretal aumentou a proliferação de linfó-
citos sanguíneos e outro estudo mencionado avaliando 
pacientes suplementados via parenteral com glutamina 
demonstrou aumento da contagem linfocitária (Hasen-
boehler et al. 2006 apud Xu et al.14). 

Pacientes Cirúrgicos com Câncer
Pacientes com neoplasias malignas possuem um 

metabolismo alterado. Comparando com pacientes não 
oncológicos com perda de peso, o suporte nutricional 
em pacientes oncológicos com perda de peso é útil para 
a correção do balanço energético, no entanto, é difícil 
prevenir ou reverter a perda de massa magra (Richard 
et al.2007 apud Xu et al.14).

Ao final do artigo, os autores concluem que há a ne-
cessidade de mais pesquisas, maiores e com ensaios 
clínicos melhor desenhados para descobrir quando a 
imunonutrição melhora a função imune, refletindo em 
melhorias clínicas em pacientes vulneráveis. 

DISCUSSÃO
glutamina e linfócitos
Durante a busca ativa por estudos nas bases sele-

cionadas e de acordo com a metodologia pré estabe-
lecida, também foi observado um grande número de 
estudos abordando a utilização da glutamina via en-
teral, e seu uso visando à melhoria das condições do 
trato gastrintestinal. Esta utilização é de suma impor-
tância nos cuidados de pacientes críticos e submetidos 
a um tratamento debilitante como a quimioterapia. No 
entanto, há uma enorme carência de estudos recen-
tes abordando essa imunonutrição por via parenteral, 
o que figura um grande desafio para os nutrólogos e 
oncologistas que visam sempre novas formas de me-

lhorar a qualidade de vida de seus pacientes. Diante 
da supramencionada ausência de ensaios clínicos e 
dada a importância de avaliar os riscos e benefícios 
da utilização de glutamina parenteral em pacientes crí-
ticos, como os pacientes da oncologia clínica, surge 
a importante necessidade de desenhar novos estudos 
em centros de referência em nutrição parenteral e imu-
nonutrição.

Em relação ao uso de glutamina por via parenteral, 
foram encontrados diversos artigos referentes a ou-
tros tipos de paciente, como estado crítico e pacientes 
cirúrgicos. A partir da análise destes artigos, pôde-se 
comparar os pacientes em questão com o perfil de 
paciente escolhido para este trabalho, traçando seme-
lhanças e concluindo que a utilização desta imunonu-
trição por via parenteral pode ser extremamente bené-
fica para os pacientes da oncologia clínica.

Até o estudo de Kuhn et al.10, segundo informações 
presentes no artigo, apenas 12 ensaios clínicos (Zie-
gler et al. 1992; Schloerb & Amare 1993; van Zaanen 
et al. 1994; Brown et al. 1998; Decker-Baumann et al. 
1999; Pytlik et al. 2002; Piccirillo et al. 2003; Scheid et 
al. 2004; Sykorova et al. 2005; Cerchietti et al. 2006; 
Oguz et al. 2007; da Gama Torres et al. 2008, apu-
dKuhn et al.10) haviam avaliado os efeitos da nutrição 
total parenteral com glutamina em pacientes com cân-
cer. Analisando os seus anos de publicação, foi nota-
do que o último estudo citado foi realizado em junho 
de 2008, ficando, portanto, fora do período abrangido 
na metodologia desta revisão. Assim corroborando a 
carência de ensaios clínicos randomizados acerca do 
tema proposto nos anos subsequentes.

Estudos histopatológicos mostram que muitos tu-
mores são circundados por infiltrados de células mo-
nonucleares compostos de linfócitos T, células NK e 
macrófagos, e que linfócitos e macrófagos ativados 
encontram-se presentes nos linfonodos, drenando os 
locais de crescimento tumoral. A presença de infiltra-
dos linfocíticos em alguns tipos de melanomas e cân-
ceres de mama indica um melhor prognóstico15.

As células NK, compondo com os macrófagos a 
imunidade natural a tumores, podem destruir in vitro 
certas linhagens de células tumorais, particularmente 
as de tumores hematopoiéticos. O reconhecimento do 
MHC classe I fornece sinais inibitórios para os linfóci-
tos NK. Alguns tumores perdem a expressão de molé-
culas do MHC classe I, se tornando bons alvos para 
estes linfócitos. No entanto, o papel das células NK na 
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imunidade tumoral in vivo ainda não está claro, ape-
sar de já terem sido descritos alguns pacientes com 
deficiência de células NK e alta incidência de linfomas 
associados ao EBV, por exemplo15.

Como já mencionado anteriormente, a função das 
células NK está na dependência do estoque de gluta-
mina e glutationa. Associando os dados ao provável 
papel destes linfócitos na imunidade natural aos tu-
mores, pode-se apontar para um papel benéfico da 
imunonutrição com glutamina na regressão do tumor, 
via recuperação linfocitária. Porém, é fundamental 
esclarecer a exata função das células NK contra tu-
mores in vivo. 

Respostas imunológicas a tumores mediadas por 
linfócitos T e respostas humorais ocorrem espontane-
amente, havendo evidências de papel protetor desem-
penhado por linfócitos T. O principal mecanismo de 
imunidade tumoral é a destruição das células tumorais 
por linfócitos T CD815.

Nas evidências de intervenção clínica com glutamina 
descritas por Kuhn et al.4 apenas dois artigos de inter-
venção clínica abordaram a relação da glutamina com 
linfócitos, sendo que apenas um deles mostrou melhora 
no perfil linfocitário, enquanto o outro evidenciou impac-
to positivo apenas em recuperação neutrofílica.

Ainda na revisão de Kuhn et al.10, também foi dis-
cutida uma diminuição do tempo de internamento em 
pacientes com câncer submetidos à terapia parenteral 
com glutamina, além da diminuição das taxas de in-
fecção e de colonização microbiana, o que é indicativo 
de uma influência positiva no perfil linfocitário destes 
pacientes, considerando que a defesa contra microor-
ganismos é mediada por mecanismos de imunidade 
natural e adquirida, mediada por linfócitos B e T.

Outros papéis benéficos da glutamina

Além do possível papel benéfico da suplementação 
parenteral com glutamina, de acordo com os artigos 
revisados e bibliografia buscada, este imunonutriente 
é liberado em grande quantidade em situações de es-
tresse, objetivando fornecer combustível às células de 
proliferação rápida. Considerando o estresse metabó-
lico causado por situações debilitantes como o câncer, 
principalmente em pacientes da oncologia cirúrgica e 
pacientes com outras comorbidades, uma ampliação 
do uso de glutamina poderia implicar não só em uma 
melhora na imunidade tumoral, mas na melhora meta-

bólica do paciente, evidenciada em aspectos clínicos e 
em menores períodos de hospitalização. 

Nos artigos de intervenção clínica abordados por 
Kuhnet al.10, foram observadas visíveis melhorias clíni-
cas e uma redução de risco pós operatório dos pacien-
tes, com, inclusive, alguns artigos mostrando redução 
de taxas de infecção.

De acordo com o artigo de Noé5, discutido anterior-
mente, o uso de glutamina é benéfico no tratamento 
da mucosite e caquexia, consequências do dano à mu-
cosa intestinal causado no tratamento quimioterápico. 
Assim, podem-se observar mais um efeito debilitante 
do tratamento oncológico sendo amenizado por este 
imunonutriente.

Buscando evidências dos efeitos benéficos gluta-
mina parenteral nas subpopulações linfocitárias, foram 
encontrados diversos benefícios em outros parâme-
tros, inclusive uma melhora na tolerância de tratamen-
tos como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Estes 
dados guiarão novas linhas de pesquisa, podendo ser 
sugeridos novos ensaios clínicos bem direcionados, 
caminhando para a ampliação, ou uma possível pa-
dronização, do uso da glutamina em hospitais.

Desafio: glutamina como possível substrato 
energético tumoral.

Uma questão colocada em evidência por todos os 
autores, e de extrema importância na decisão da su-
plementação parenteral dos pacientes, é a influência 
do tratamento com glutamina no crescimento tumoral.

Visto que a glutamina é a fonte preferencial de ener-
gia de células de divisão rápida, bem como de células 
tumorais, consolida-se como preocupação a possibili-
dade de uma suplementação com este imunonutriente 
ser prejudicial ao paciente, promovendo o crescimen-
to do tumor e sua maior agressividade diante de um 
maior aporte energético. No entanto, as evidências até 
então observadas apontam que a suplementação pa-
renteral com glutamina não possui este efeito maléfico.

O artigo de Kuhn et al.10, discute alguns estudos 
experimentais abordando a questão da influência da 
glutamina no tamanho tumoral. Enquanto dois estu-
dos experimentais abordados pelo autor mostraram 
que a suplementação não afetou o peso do tumor, 
um destes estudos menciona que não se pode excluir 
a possibilidade da glutamina aumentar o número de 
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células tumorais. 
A maioria dos autores estudados defende que não 

há impacto significativo do uso de glutamina sobre o 
tamanho do tumor, e essa questão parece ser bem de-
finida. De maneira geral, uma depleção de glutamina 
seria altamente prejudicial às defesas imunológicas do 
paciente, tornando secundária a possibilidade de re-
gressão no tamanho do tumor. Somam-se a isso os 
efeitos imunossupressores das terapias anti-neoplási-
cas. Ao passo que a glutamina é um possível substrato 
para o tumor, as melhorias imunológicas já evidencia-
das atuam como um contrabalanço, já que otimizam 
o combate natural do hospedeiro às células tumorais. 
Porém, a controvérsia existe e necessita ser bem es-
tudada, ao passo que alguns trabalhos inclusive mos-
tram redução do tamanho tumoral a partir do uso da 
glutamina.

Considerando a importância de uma terapêutica 
que visa melhorar as condições clínicas e a sobrevida 
de pacientes gravemente debilitados, apenas poucos 
artigos atualizados contemplando a questão podem 
ser considerados insuficientes para determinar uma 
tomada de decisão de tamanho impacto social e de 
saúde pública.

CONClUSÃO
Considerando as inovações científicas e tecnológi-

cas dos últimos 5 anos e o caráter dinâmico dos métodos 
utilizados em ensaios clínicos para obtenção de resulta-
dos com maior confiabilidade, foi discutida necessidade 
de realização de novos ensaios clínicos randomizados 
para melhor avaliar a influência da terapêutica paren-
teral com glutamina em pacientes da oncologia clínica, 
ponderando seus riscos, benefícios e segurança. 

As inovações da terapêutica da imunonutrição em 
pacientes tão críticos como os pacientes oncológicos, 
agravados ou não por quimioterapia e/ou cirurgia são 
de fundamental importância na busca da qualidade de 
vida destes pacientes, podendo melhorar as suas con-
dições clínicas a partir de uma melhora das condições 
linfocitárias, bem como diminuir seu tempo de interna-
mento e otimizar um possível tratamento em casa.
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PRotocolo de AteNdimeNto
Prevenção e tratamento da infecção Primária de
corrente sanguínea Associada a cateter (iPcs)

1. ObJeTIvO
Normatizar medidas que visam à redução do impacto da incidência das Infecções de Corrente Sanguínea e 

qualificar a manipulação invasiva do trato circulatório, resultando na melhoria da assistência e diminuição dos 
custos hospitalares. 

As infecções relacionadas a cateter são infecções hospitalares que demandam um tempo maior de inter-
namento, antibióticos mais potentes e caros; além do risco de complicações graves (endocardite, osteomielite, 
endoftalmite etc). Além disso, são infecções na maioria preveníveis.

2. APlICAÇÃO
Este protocolo se aplica a todos os profissionais da assistência à saúde do Hospital Santa Izabel.

3. TeRmOS e DeFINIÇõeS
ICS – Infecções de Corrente Sanguínea: são infecções multifatoriais e apresentam fisiopatologia, critérios 

diagnósticos, implicações terapêuticas, prognósticas e preventivas distintas. Do ponto de vista prático, é impor-
tante a definição de duas síndromes (IPCS e IAV)

IPCS – Infecção Primária da Corrente Sanguínea: são aquelas infecções de conseqüências sistêmicas graves, 
sem foco primário identificável. 

IAv – Infecções Relacionadas ao Acesso Vascular: são infecções que ocorrem no sítio de inserção do cateter, 
sem repercussões sistêmicas.

CDC – Centers for Disease Control and Prevention – órgão dos Estados Unidos da América que baseia suas 
recomendações em uma extensa e sistemática revisão da literatura.

4. DeSCRIÇÃO DO PROTOCOlO
4.1. Ipcs confirmada laboratorialmente 
CRITÉRIO 01: Uma ou mais hemoculturas positivas por microrganismos não contaminantes da pele e que o 

microrganismo não esteja relacionado à infecção em outro sítio;
CRITÉRIO 02: Pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas sem outra causa não infecciosa reconhecida 

e sem relação com infecção em outro local (discutir com médico assistente) 
- febre/hipotermia;
- bradicardia/taquicardia;
- hipotensão;
*leucocitose/leucopenia;
- taquipneia/bradipneia*/apneia*;
*recem-nascidos. 

e pelo menos um dos seguintes:
Microrganismos contaminantes comuns da pele (difteróides, Proprionebacterium spp.,Bacillus spp., Estafilo-

cocos coagulase negativo ou micrococos) cultivados em pelo menos duas hemoculturas colhidas em dois locais 
diferentes, com intervalo máximo de 48 horas entre as coletas;
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Estafilococo coagulase negativo cultivado em pelo menos 01 hemocultura periférica de paciente com cateter 
vascular central (CVC);

Observação: Em caso de isolamento de estafilococo coagulase-negativo em somente 01 hemocultura,  va-
lorizar a evolução clínica, exames complementares (hemograma e Proteína C reativa – valor preditivo negativo 
destes exames é de 99%) e crescimento do microrganismo nas primeiras 48 horas de incubação. O crescimento 
após este período sugere contaminação. Se a amostra positiva colhida for somente de CVC não valorizar como 
agente etiológico da infecção.

4.2 Ipcs clínica 
Para uma infecção ser definida como IPCS clínica deverá apresentar um dos seguintes critérios discutir com 

médico assistente: 
CRITÉRIO 01: Pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas sem outra causa reconhecida: 
- febre/hipotermia*,
- taquipneia/bradpneia*/apneia*;
- leucocitose/leucopenia*;
- hipotensão;
*recém nascido 

e todos os seguintes critérios: 
- Hemograma com ≥ 3 parâmetros alterados  e/ou Proteína C Reativa quantitativa alterada (ver observações 

baixo) (RODWELL, 1988; RICHTMANN, 2002);
- Hemocultura não realizada ou negativa;
- Ausência de evidência de infecção em outro sitio;
- Terapia antimicrobiana instituída e mantida pelo médico assistente. 

Conduta
• Obter culturas antes de iniciar terapêutica - Fluxograma 1
• Culturas de ponta de cateter venoso central, incluindo artéria pulmonar, só devem ser realizadas se suspeita 

de infecção primária de corrente sanguínea.
• Crescimento de >15 UFC/ml em cultura semiquantitativa – rolamento em placa ou >102 em cultura quantita-

tiva (sonificação) indica colonização do cateter.
• Em presença de sinais flogísticos locais na inserção do cateter, swab local pode ser realizado para gram e cultura.
• Desinfecção da pele deve ser realizada com clorexidina alcoólica 0,5%, em preferência à solução de povidine.
• Para coleta de culturas pelo cateter, deve-se proceder antes a desinfecção do hub com álcool swab ou clo-

rexidine 0,5%.
• Em suspeita de IPCS devem-se ser realizadas culturas periféricas e pelo cateter central. Na impossibilidade 

de se coletar perifericamente, coletar pelos diferentes lúmens do cateter. 
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Diagnostico definitivo de IPCS: 
• Mesmo agente isolado na ponta de cateter e em hemoculturas periféricas ou isolado na hemocultura coletada 

pelo cateter e na periférica com diferença de tempo de positivação de culturas de até 2h (crescimento pelo menos 
2h antes na hemocultura pelo cateter do que na periférica.

• Cultura quantitativa – diferença de contagem de colônias >3x na hemocultura pelo cateter que na periférica.
Obs: Gerenciar a adesão ao protocolo em parceria com os gestores da unidade.

5. PRINCIPAIS meDIDAS PReveNTIvAS PARA INFeCÇÃO PRImáRIA e CORReNTe SANgUíNeA AS-
SOCIADA A CATeTeR

5.1.  Condutas gerais 
• Minimizar o uso de CVC. Usar punção periférica sempre que possível; 
• Retirar qualquer acesso venoso o mais precocemente possível; 
• Manter acesso venoso somente quando em uso de medicamento por via intravenosa. 

5.2.   local de inserção 
• Puncionar preferencialmente a veia subclávia. O risco de infecção aumenta na punção da veia jugular e femo-

ral (adultos). Ponderar outras possibilidades de complicação no momento da escolha do local a ser puncionado; 
• Evitar a punção jugular em pacientes com traqueostomia (possibilidade de contaminação);
• Dissecção: não dar preferência à inserção de cateteres venosos ou arteriais por dissecção.
• Utilizar punção femoral apenas para cateteres de hemodiálise para evitar trombose. 

5.3.  Inserção
• Antissepsia cirúrgica das mãos do profissional de assistência à saúde com PVPI ou clorexidina degermante.    
• Utilizar barreira máxima no momento da inserção, incluindo uso do gorro, máscara, óculos de proteção, aven-

tal estéril de manga longa, luvas estéreis e campo estéril ampliado (IA).    
• Antissepsia da área a ser puncionada com clorexidina degermante.
• Antissepsia com clorexidina alcoólica 0,5%. Esperar secar antes de iniciar o procedimento; 
• Paramentação cirúrgica do paciente: campo cirúrgico e campo fenestrado estéreis conforme check- list de 

passagem de cateter (referenciar o check-list de passagem de cateter)
• Fixar o cateter com ponto cirúrgico; 
• Fazer curativo com gaze e micropore – Não usar filme transparente nas primeiras 24h. 

5.4.  manutenção 
• Usar sistema fechado de infusão; 
• Desinfecção com álcool swab o conector do sistema de infusão, antes de cada acesso; 
• Trocar os conectores, equipos e circuitos de infusão, conforme a padronização (Manual de documentos do 

SCIH TABELA SCIH . 001- SE SUITE)
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• Se hemocultura coletada através do cateter, parear com punção periférica. Lavar o cateter com soro fisioló-
gico após a coleta. 

5.5.  Curativo 
• Manter o curativo limpo, seco e bem aderido à pele.
• Fazer antissepsia no local de inserção, a cada troca de curativo, com clorexidina alcoólica 0,5%.
• Cobertura com gaze e micropore nas primeiras 24 horas e sempre que houver umidade no ponto de inserção. 

Trocar a cada 48 horas, preferencialmente após o banho.
• Cobertura com filme transparente (película de poliuretano) trocar a cada cinco dias ou sempre que neces-

sário e não utilizar se houver umidade (sangramento, exsudato, secreção) no ponto de inserção ou logo após a 
passagem do cateter.

• Inspecionar diariamente o local de punção.
• Em cateteres de hemodiálise, trocar o curativo a cada sessão realize a troca da cobertura quando suja ou 

úmida.

Observação: Na remoção do cateter sem sinais flogisticos não encaminhar material para cultura.

6. ReSPONSAbIlIDADeS
6.1. médico
• Seguir orientação de barreira máxima para passagem de cateter.
• Registrar o motivo da passagem do cateter.
• Registrar a escolha do sitio de inserção do cateter.
• Rever a permanência do cateter diariamente.

6.2. enfermagem
• Avaliar diariamente o curativo.
• Manter curativo seco, limpo e aderido à pele.
• Observar sinais flogistícos na inserção do cateter.
• Atentar para remoção de cateteres desnecessários a terapêutica do paciente
• Sinalizar a data de realização do curativo.
• Identificar todos os dispositivos, cateteres e equipos conforme padronização do tempo de troca do SCIH.
• Acompanhar e registrar no check-list a passagem de cateter central.

6.3. SCIh
• Revisar e atualizar os protocolos conforme literatura.
• Atualizar e treinar a equipe na implantação do protocolo.
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• Gerenciar a adesão ao protocolo em parceria com os gestores da unidade.

7. ReFeRêNCIA NORmATIvA 
Guia de utilização de antiinfecciosos e recomendações para prevenção de infecções hospitalares – HC/

FMUSP – 2012-2014
Medidas de Prevenção Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde: ANVISA, 2013.
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, CDC, 2011.
ANVISA – 2010 – Orientações para Prevenção de Infecção Primária da Corrente Sanguínea 

8. ANexOS
Anexo 1 -  Manejo em suspeita de IPCS
Anexo 2 -  Manejo de Infecção Relacionada a Cateter confirmada
Anexo 3 -  Tratamento 
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ANeXos

ANexO 1 -  MANEJO EM SUSPEITA DE IPCS

PACIeNTe COm CvC De CURTA PeRmANêNCIA OU ARTeRIAl

Leve ou moderada
(s/ hipotensão ou DMOS)

Colher culturas - 2 pares
(1 periférica)

Considerar antibiótico

Se febre persistir, 
remover CVC 
+ enviar para 

cultura.

Procurar outro 
foco de infecção

S. AUREUS

tratar 5-7 dias

Ver anexo 2

Se nenhum foco aparente, retirar cateter - trocar sítio ou trocar por fio guia.
Enviar ponta para cultura.

HMC NEG HMC NEG HMC NEG HMC POS

Colher culturas - 2 pares
(1 periférica)

Iniciar antibiótico

Grave
(Hipotensão, DMOS)
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ANexO 2 -  MANEJO DE INFECçÃO RELACIONADA A CATETER CONFIRMADA

Complicada

Endocardite infecciosa 
Tromboflebite séptica

Osteomielite

Remover cateter 
Tratar 4 à 6 semanas 

6 à 8 semanas - osteomielite

S. coagulase
negativo

Remover cateter 
Tratar de 5 a 7 
dias, se retido, 

tratar de 10 a 14 
dias mais selo

S. aureus

Remover cateter 
Tratar ≥ 14 dias

Enterococos

Remover cateter 
Tratar de 7 a 14 

dias

Remover cateter 
Tratar de 7 a 14 

dias

Remover cateter 
Tratar 14 dias 
após 1ª cultura 

negativa

Bacilo Gram 
negativo

Candida

Não complicada

Infecção e febre se resolvem em 
72h, sem endocardite, malignida-

de ou imunossupressão
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ANexO 3 -  TRATAMENTO

COCOS GRAM
POSITIVOS

MICROORGANISMOS
Staphylococcus aureus MSSA

Antibiótico Alternativa
Penicilina ou oxacilina 2g IV 4/4h Cefazolina 2g 8/8h ou vanco 15mg/kg 12/12h

Staphylococcus aureus MRSA
Antibiótico Alternativa
Vanco 15mg/kg + ou - RMP ou Gentamicina, 
q12h

Daptomicina, 6-8 mg/kg por dia ou Linezolida 
60mg IV 12/12h

Staphylococcus Coagulase Ngativo (SCN) Sensível Oxacilina
Antibiótico Alternativa
– oxacilina 2g IV 4/4h Cefalosp de 1ª geração; bactrim

Staphylococcus Coagulase Ngativo (SCN) Resistente Oxacilina
Antibiótico Alternativa
Vanco 15mg/kg IV q12h Daptomicina 6mg/kg por dia, Linezolida, 

600mg IV 12/12h
Enterococcus faecalis / Enterococcus faecium

Antibiótico Alternativa
Ampicilina sensível: Ampicilina ou Penicilina
Ampicilina, 2g q4h ou q6h; ou Ampi + ou - 
Gentamicina, 1mg/kg q8h

Vancomicina

Ampicilina resistente, Vancomicina sensível: 
Vancomicina + - aminoglicosídeo: Vanco 
15mg/kg IV q12h + -
Gentamicina, 1 mg/kg q8h

Linezolida ou Daptomicina 6mg/kg por dia

Ampicilina resistente, Vanco resistente: Linezolida ou Daptomicina
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ANexO 3 -  TRATAMENTO (continuação)

COCOS GRAM
NEGATIVOS

MICROORGANISMOS
E. coli e Klebisiella sp

Antibiótico Alternativa
ESBL negativo cefalosporina 3ª geração 
(Ceftriaxone, 1-2g por dia)

Ciprofloxacino IV 400mg IV 12/12h

ESBL positivo carbapenem (Ertapenem, 1g/
dia IV)

Imipenem 500mg 6/6h ou Meropenem 1g 
8/8h

Enterobacter sp e Serratia marcescens
Antibiótico Alternativa
Carbapenem (Ertapenem, 1g/dia IV)
Imipnem 500mg 6/6h ou Meropenem 1g 8/8h

Cefepime ou Cipro

Acinetobacter
Antibiótico Alternativa
Ampicilina/Sulbactam ou Carbapenem
Amp/Sulb, 3g 6/6h; ou Imip, 500mg 6/6h; 
Mero, 1g IV 8/8h

Stenotrophomonas maltophilia
Antibiótico Alternativa
SMZ - TMP, 3-5 mg/kg  8/8h

Pseudomonas aeruginosa
Antibiótico Alternativa
Cefalosporina 4ª geração ou Carbapenem 
ou Piperacilina, tazobactam com ou sem 
aminoglicosideo: cefepime, 2g IV 8/8h; ou 
Imip, 500mg 6/6h; ou Mero, 1g 8/8h; ou Pip/
Tazo, 4.5g 6h, Amicacina, 15 mg/kg 24h

Brukholdera cepacia SMZ-TMP ou carbapenem
Antibiótico Alternativa
SMZ-TMP, 3-5 mg/kg IV 8/8h; ou Imip, 500mg 
IV 6/6h ou Meropenem, 1g IV 8/8h
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ANexO 3 -  TRATAMENTO (continuação)

FUNGOS

MICROORGANISMOS
Candida albicans ou outras espécies de Candida

Antibiótico Alternativa
Equinocandida ou fluconazol: Caspofungida, 
70mg; Dose inicial, após 50mg/dia; 
anidulafungina 200mg dose inicial, depois 
100mg por dia; ou fluconazol 400-600 mg/dia

Ambisome (3-5mg/kg/d)

OUTROS
PATÓGENOS

MICROORGANISMOS
Corynebacterium jeikeium (grupo JK)

Antibiótico Alternativa
Vancomicina, 15mg/kg 12/12h ou Linezolida

Corynebacterium (Flavobacterium)
Antibiótico Alternativa
Fluoroquinolona, Levofloxacina 750mg/24h; 
SMZ-TMP ou Imipenem ou Meropenem

Malassezia furfur
Antibiótico Alternativa
Ambisome ou Voriconazol
Mycobacterium sp. susceptibilidade variável - checar por espécie.
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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

ReVistA de sAÚde do HosPitAl

sANtA cAsA de miseRicÓRdiA dA BAHiA
sANtA izABel
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iNstRuçÕes Aos AutoRes
especificações do editorial - Normatização geral

Classificação manuscritos Nº máximo de 
autores

TÍTULO: Nº máximo 
de caracteres com 
espaço

RESUMO: Nº 
máximo de 
palavras

Editorial 2 100 0
Atualização de tema: 4 100 250
Resumo de artigos 
publicados pelo HSI

10 100 250

Relato de casos 6 80 0

Classificação manuscritos Nº máximo de 
palavras com 
referência

Nº máximo 
de 
referências

Nº máximo 
de tabelas ou 
figuras

Editorial 1.000 10 2
Atualização de tema: 6.500 80 8
Resumo de artigos publicados 
pelo HSI

1.500 10 2

Relato de casos 1.500 10 2

Continuação:
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