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EDITORIAL

Um Instrumento de Fomento
ao Conhecimento Científico
A Tool of Scientific-Knowledge Development
1
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Roberto Sá Menezes1
Provedor da Santa Casa da Bahia; Salvador, Bahia, Brasil

A primeira edição da Revista Científica do Hospital Santa Izabel (HSI) foi
lançada em 2014, àquela época com o nome de “Revista de Saúde do Hospital Santa
Izabel”. Há três anos, a publicação ganhou o nome atual e, mais recentemente,
tornou-se indexada, o que comprova seu padrão de qualidade, o cumprimento da
periodicidade e o compromisso com a distribuição dos exemplares.
Produzida sob a supervisão da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HSI, esta
revista vem sendo um importante instrumento para a propagação dos avanços
da ciência médica produzida por profissionais que atuam no Santa Izabel.
Com a recente indexação, o periódico ganha mais visibilidade, nacional e
internacional, com rapidez e sistematização.
Com a Revista Científica do Hospital Santa Izabel, ainda tem sido possível
contribuir para que profissionais de saúde e especialistas de outras áreas que
exploram o desenvolvimento de tecnologias em prol dos avanços da saúde
gerem e tornem públicos novos conhecimentos.
Nos últimos anos, a Santa Casa da Bahia seguiu com investimentos no
desenvolvimento e contribuição de protocolos de pesquisa. Especificamente
em 2019, o Núcleo de Pesquisa do Hospital Santa Izabel conduziu estudos
em cardiologia, reumatologia, pneumologia e oncologia.
A maior parte desses estudos – hoje eles contabilizam um total de 29, com
acompanhamento a 150 pacientes – é internacional e multicêntrica, patrocinada
por indústrias farmacêuticas de renome. Esta condição atesta o reconhecimento
do Hospital Santa Izabel enquanto centro de pesquisa relevante.
Às vésperas de encerrar meu segundo mandato como provedor da Santa
Casa da Bahia, registro o orgulho em ter acompanhado, nos últimos seis anos,
a intensa atividade de produção científica do Hospital Santa Izabel, que tão
bem corrobora a tradição da instituição em inovações. Sempre imprescindível
destacar e lembrar que no Santa Izabel ocorreram as primeiras pesquisas em
busca da cura da Doença de Chagas no mundo.
Parabenizo cada um dos investigadores do Núcleo de Pesquisa do Hospital Santa
Izabel, todos os autores que até agora assinaram artigos nesta Revista Científica
e todos que se envolveram com a geração e fomento de conhecimento científico
na entidade. Em especial, cumprimento o Prof. Dr. Gilson Feitosa, diretor de
ensino e pesquisa do Santa Izabel e que vem liderando com extrema competência,
compromisso e ética este trabalho que tem alcançado tantas conquistas.
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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ARTIGO ORIGINAL

Translation and Cross-Cultural Adaptation into
Brazilian Portuguese of the Oxford Ankle Foot
Questionnaire (OxAFQ)
Tradução e Adaptação Transcultural para o Português Brasileiro
do Questionário Oxford Foot and Ankle Questionnaire (OxAFQ)
Marcos Almeida Matos1*, Antero Tavares Neto2
Associate Professor of Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; Coordinator of the
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O objetivo do estudo foi realizar a tradução e adaptação transcultural para o
português brasileiro do Oxford Foot and Ankle Questionnaire para crianças e
adolescentes. Foram seguidas todas as etapas recomendadas internacionalmente
para tradução e validação transcultural de instrumentos psicométricos em saúde.
Os tradutores foram cinco ortopedistas pediátricos nativos do idioma português
e fluentes no inglês; o retro tradutor foi um professor de inglês nativo americano
com fluência em português; os revisores da retro tradução foram três indivíduos
nativos americanos sem expertise na área de saúde e sem fluência em português;
o consultor foi um indivíduo versado em tradução e validação de instrumentos
psicométricos nativo do português e fluente no inglês. Estes indivíduos foram
responsáveis pela tradução e retro tradução do questionário cujas versões foram
confrontadas com o original em língua inglesa. Para adaptação transcultural
foram utilizadas dez pais e crianças com pés planos flexíveis. A versão final para o
português teve concordância quase perfeita para todos os domínios, excetuando-se
o domínio Escola e Lazer cuja concordância foi considerada substancial.
Palavras-chave: Pé; Tornozelo; Avaliação; Questionário.
The purpose of this study was to perform the translation and cross-cultural adaptation
into Brazilian Portuguese of the Oxford Ankle Foot Questionnaire for children and
teenagers. All internationally recommended steps for translation and cross-cultural
validation of psychometric health instruments were followed. The translators were
five pediatric orthopedic native speakers of Portuguese fluent in English; the backward
translator was a native American English teacher fluent in Portuguese; the backward
translation reviewers were three native American individuals with no health care
expertise not fluent in Portuguese; the consultant was an individual competent in
translation and validation of psychometric instruments native speaker of Portuguese
and fluent in English. These individuals were responsible for the translation and
backward translation of the questionnaire, whose versions were compared to the
original in English. For cross-cultural adaptation, ten parents and children with flexible
flat feet were used. The final Portuguese version had almost perfect agreement for all
domains, except for the School and Leisure domain, whose agreement was considered
substantial.
Keywords: Foot; Ankle; Assessment; Questionnaire.
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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Introduction
Outcome measures of procedures based on the
patient’s own reports are increasingly frequent in
clinical research and offer an opportunity to assess
the individual’s perspective on the clinical care
offered.1 They are also able to reveal the impact
that a given clinical condition has on the patient’s
health.
Most of the Patient Reported Outcome Measures
(PROMs) developed for foot and ankle assessment
are used for adults.2,3 Few instruments have been
developed for the pediatric population, most of
which are specific and non-generic questionnaires,
such as the juvenile rheumatoid arthritis juvenile
arthritis foot disability index and the assessment
of congenital clubfoot questionnaires.4,5 Specific
instruments, however, are suitable for assessing a
particular clinical condition and cannot be applied
generally to all pathological conditions.
The Oxford Ankle Foot Questionnaire (OxAFQ)
was developed in 2008, which is a generic
PROM for assessing foot and ankle problems
in pediatric patients.6-8 This questionnaire is the
most commonly used instrument in orthopedic
literature, with one version for the child and one
for the parents; In addition, the OxAFQ allows to
assess the dimensions: Physical activity, school
and leisure, emotional, and footwear use.
The OxAFQ was originally developed in
English and has already been translated into
other languages;9,10 however it does not have a
Brazilian Portuguese version yet. The Brazilian
version will certainly contribute to a better
understanding and analysis of children’s foot
and ankle problems, especially among pediatric
orthopedics, physiotherapy and rheumatology
professionals.
The study was approved by the Ethics
Committee of Hospital Santa Izabel under
Opinion No. 1.816.502.
Material and Methods
The study followed the ten steps for translation
and cross-cultural adaptation proposed by ISPOR
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and AAOS.11 The steps were divided into initial
translation, reconciliation, backward translation
and pilot testing.
The team involved in the translation process
was divided and classified as follows:
1. The first author was also project manager and
key consultant;
2. The translators were five pediatric orthopedists
native speakers of Portuguese fluent in
English;
3. The independent translators were the five
named pediatric orthopedists plus five medical
students, five resident orthopedics and two
individuals with experience in instrument
translation, all native speakers of Portuguese
fluent in English;
4. The backward translator was a Native American
English teacher fluent in Portuguese who does
not work with health care;
5. The reviewers of the backward translation
were three Native American individuals with
no health care expertise and also not fluent in
Portuguese;
6. The consultant was an individual competent
in translation and validation of psychometric
instruments native speaker of Portuguese and
fluent in English;
7. The final reviewer was a native speaker
of Portuguese individual with academic
background in linguistics.
The first two steps were preparation and
translation. In this process, there was contact
with the creator of the questionnaire to obtain
information and study permission. Discussion
and guidance were held with all staff involved
in the process for clarification and certification
of objectives. Finally, the first translation of the
instrument into Portuguese (first version) was
carried out.
The third step was reconciliation. This
process was performed by the key consultant,
translators and independent translators. The
work was carried out as a panel of experts.
The first (translators) were consulted to give
suggestions on the initial translation and to model

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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a second translation by consensus. Translators and
independent translators, who did not participate
in the initial translation, were consulted with
the second version for agreement on the second
version of the questionnaire. From the agreement
results, modifications were always submitted
to everybody’s assessment, until the agreement
obtained was considered acceptable (higher
than 0.7), being the last version considered the
conciliated translation.
The fourth step was the backward translation.
In this process, the conciliated translation was
forwarded to a translation professional (referred
to here as backward translator), who prepared the
backward translation into English. The review of
the backward translation (fifth step) was carried
out by three reviewers who assessed the backward
translated questionnaire for agreement with the
original questionnaire. Necessary modifications
were made until the version was found to be in
agreement. This process even included reviewing
the conciliated translation and returning to previous
steps if necessary. Step six (harmonization) was
carried out exclusively by the key consultant who
assessed the existing versions of the questionnaire
for discrepancies that could be corrected.
Step seven was the cognitive assessment of
the questionnaire. This process consisted of the
application of the instrument version to the patient
in a group of ten children, five boys and five girls,
ranging from five to ten years old, with flexible
flat feet. The parent’s version was applied to the
guardians of the children. The purpose of this
process was to test agreement on understanding
of the questions (items).
Step eight was the review of the cognitive
assessment that was carried out by the key
consultant, where any identified discrepancies
could be corrected. The last two steps (final
version revision and disclosure) were carried out
by a reviewer (linguist) and key consultant.
Statistical Analysis
Each version (translation and backward
translation) was presented to its evaluators item

195

by item with the proposition of classifying each
item in three levels. The first level was called
translation (or backward translation) and would
be considered when the evaluator agreed that the
item in both languages had the same meaning.
The evaluator considered it acceptable (second
level) when the item in both languages had similar
meaning. Finally, the third level (inadequate)
represented the situation in which the evaluator
considered that there were semantic differences
between the two translations. For the cognitive
assessment, individuals were asked to answer if
the questionnaire items were properly understood
or if there was difficulty in understanding. From
these level classifications, an interobserver kappa
test was employed, using the value of 0.7 as the
appropriate agreement.
Results
There was little difficulty in translating the
instrument into Brazilian Portuguese (Tables 1
and 2). The largest disagreements were observed
in questions seven, eight and nine. The backward
translated version had better agreement with the
original questionnaire than the Brazilian version.
Individuals who ascertained cross-cultural
adaptation were able to respond the instrument
without difficulty on an average of 25 min for
children and 17 min for parents.
Table 1 shows that the final Portuguese version
had almost perfect agreement for all domains,
except for the School and Leisure domain whose
agreement was considered substantial. Yet the
backward translated version obtained almost
perfect agreement for all domains.
Discussion
The translation and cross-cultural
adaptation of the “OXFORD ANKLE FOOT
QUESTIONNAIRE – CHILD & TEENAGER
VERSION” into Brazilian Portuguese followed
all the recommended steps for this type of study,11
resulting in a scientifically supported version. The

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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Table 1. Agreement for the final versions of OxAFQ assessed by the reviewers: Brazilian Portuguese
version and backward translated version into English.
Domain

Brazilian reviewers
(Forward translation)

Foreign reviewers
(Backward translation)

0.892
0.789
0.845
1

0.921
0.831
0.935
1

Physical (items 1 to 6)
School and leisure (items 7 to 10)
Emotional (items 11 to 14)
Footwear use (item 15)

Table 2. Intraclass correlation coefficient for the final version of OFAQ assessed by children and
teenagers and parents.
Domain

Children’s version

Parents’ version

0.920
0.886
0.931
1

0.931
0.892
0.954
1

Physical (items 1 to 6)
School and leisure (items 7 to 10)
Emotional (items 11 to 14)
Footwear use (item 15)
translation also presented agreement results that
attest to the quality achieved. From now on, this
version may be used by Brazilian researchers with
the technical-scientific guarantee of an instrument
with appropriate cross-cultural translation and
validation. In addition, the version presented was
authorized and approved by the developers of
the original instrument, thus becoming the only
official version in Brazilian Portuguese.
There is a fundamental importance of the
Brazilian Portuguese version of “OXFORD
ANKLE FOOT QUESTIONNAIRE – CHILD &
TEENAGER VERSION” for the national scientific
community and especially for physiotherapists, foot
specialized orthopedists or pediatric orthopedists.
This questionnaire is a single generic instrument
for assessment of feet and ankles of children and
teenagers that allows comparison between several
different clinical conditions. Like any PROM, it
can be used to assess patients’ perceptions of their
health condition and treatment outcomes.1
There are currently several psychometric
measures for foot and ankle assessment in adult

patients2,3 or instruments used for children with
specific diseases.4,5 Many of these instruments
have already been translated or are being used in
the Brazilian Portuguese. The Oxford Ankle Foot
Questionnaire - child and teenager version - is
the most appropriate and widespread instrument
for this purpose with children.6-8 Cross-cultural
translation and adaptation for the Brazilian public
will result in the provision of an appropriate
PROM to raise the level of national research in
this area.
OxAFQ versions in Danish, Dutch and Italian
already exist.9-12 The Italian version has been
tested on patients with flexible flat feet; The
Danish version has been assessed in patients with
various foot problems; while the Dutch version
was tested on patients with surgical foot problems.
Regarding validity, all versions ranged from 0.53
to 0.99.
Our study provided a Brazilian version of the
OxAFQ, obtained by internationally accepted
criteria for translation and cross-cultural validation
of psychometric instruments. The Brazilian version

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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was tested with a group of parents and patients
who responded in a period of time considered
satisfactory and with comprehension assessed as
adequate. Our version of the OxAFQ, however,
will still need to be tested with a larger group of
children and teenagers to assess its validity in
terms of accuracy and reproducibility.
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ANNEX
OXFORD ANKLE FOOT QUESTIONNAIRE – CHILD & TEENAGER VERSION
The questions below are based upon ways in which some young people told us they had been affected by a foot or
ankle problem.
We want you to think about each question and then put a tick or a cross next to the answer that best describes you – was
it never a problem for you, or was it always a problem for you, or somewhere in between?
Thinking about the last two weeks...

1. Have you found walking difficult because of your foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

very often
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2. Have you found it difficult to run because of your foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

3. Has it been difficult to stand up for long periods?
		

never

rarely

4. Have you had pain in your foot or ankle?
		

never

rarely

5. Have your legs been sore or ached after walking or running?
		

never

rarely

6. Have you felt tired because of your foot or ankle?
		

never

rarely

7. Has your foot or ankle stopped you joining in with others in the playground?
		

never

rarely

sometimes

very often

always

very often

always

very often

always

8. Has your foot or ankle stopped you playing in the park or outside?
		

never

rarely

sometimes

9. Has your foot or ankle stopped you taking part in PE lessons?
		

never

rarely

sometimes

10. Has your foot or ankle stopped you taking part in any other lessons at school?
		

never

rarely

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

very often

always

very often

always

11. Have you been bothered by how your foot or ankle looks?
		

never

rarely

12. Has the way you walk bothered you?
		

never

rarely

13. Have you been embarrassed because of your foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

14. Has anyone been unkind to you because of your foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

15. Has your foot or ankle stopped you wearing any shoes you wanted to wear?
		

never

rarely

sometimes

very often
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OXFORD ANKLE FOOT QUESTIONNAIRE – PARENT VERSION
The questions below are based upon ways in which some young people told us they had been affected by a foot or
ankle problem.
We want you to think about each question and then put a tick or a cross next to the answer that best describes your
child – was it never a problem for them, or was it always a problem, or was it somewhere in between?
Thinking about the last week...
16. Has your child found walking difficult because of their foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

very often

always

very often

always

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

very often

always

very often

always

17. Has your child found it difficult to run because of their foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

18. Has it been difficult for your child to stand up for long periods?
		

never

rarely

19. Has your child had pain in their foot or ankle?
		

never

rarely

20. Have your child’s legs been sore or ached after walking or running?
		

never

rarely

sometimes

21. Has your child felt tired because of their foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

22. Has your child’s foot or ankle stopped them joining in with others in the playground?
		
never
rarely
sometimes
very often
		
23. Has your child’s foot or ankle stopped them playing in the park or outside?

always

		

very often

always

very often

always

never

rarely

sometimes

24. Has your child’s foot or ankle stopped them taking part in PE lessons?
		

never

rarely

sometimes

25. Has your child’s foot or ankle stopped them taking part in any other lessons at school?
		

never

rarely

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

sometimes

very often

always

very often

always

very often

always

26. Has your child been bothered by how their foot or ankle looks?
		

never

rarely

27. Has the way your child walks bothered them?
		

never

rarely

28. Has your child been embarrassed because of their foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

29. Has anyone been unkind to your child because of their foot or ankle?
		

never

rarely

sometimes

30. Has your child’s foot or ankle stopped them wearing any shoes they wanted to wear?
		

never

rarely

sometimes

very often
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Brazilian version of the “OXFORD ANKLE FOOT QUESTIONNAIRE –
CHILD AND TEENAGER VERSION”
QUESTIONÁRIO OXFORD PARA PÉ E TORNOZELO –
VERSÃO INFANTIL E ADOLESCENTE
As questões abaixo são baseadas na forma como algumas pessoas jovens nos contam como são afetadas por um
problema no pé ou tornozelo.
Nós queremos que você pense a respeito de cada questão e então marque a resposta que melhor descreve você – isto
nunca foi um problema para você ou isto sempre foi um problema para você ou ainda se de alguma forma é um problema
intermediário?
Pensando sobre a última semana...
1. Você acha difícil andar por causa do seu pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

2. Você acha difícil correr por causa do seu pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

3. Tem sido difícil ficar em pé por tempo prolongado?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

4. Você sente dor no seu pé ou no seu tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

5. Suas pernas ficam sensíveis ou doloridas depois de andar ou correr?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

6. Você se sente cansado por causa do seu pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

7. Seu pé ou tornozelo impede você de se reunir com outros no playground (varanda ou quintal)?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

8. Seu pé ou tornozelo impede você de brincar no parque ou fora de casa?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

9. Seu pé ou tornozelo fazem você parar de participar de aulas de educação física?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

10. Seu pé ou tornozelo impede você de participar de qualquer outra aula na escola?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente
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11. Você se sente incomodado com a aparência do seu pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

12. Você se incomoda com a maneira como você anda?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

13. Você se sente envergonhado por causa do seu pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

14. Alguém trata você mal por causa do seu pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

15. Seu pé ou tornozelo impede você de calçar algum sapato que você deseje usar?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

QUESTIONÁRIO OXFORD PARA PÉ E TORNOZELO – VERSÃO DOS PAIS
As questões abaixo são baseadas na forma como algumas pessoas jovens nos contam como são afetadas por um
problema no pé ou tornozelo.
Nós queremos que você pense a respeito de cada questão e então marque a resposta que melhor descreve seu filho –
isto nunca foi um problema para ele ou isto sempre foi um problema para ele ou ainda se de alguma forma é um problema
intermediário?
Pensando sobre a última semana...
16. Seu filho acha difícil andar por causa do pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

17. Seu filho acha difícil correr por causa do pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

18. Tem sido difícil para seu filho ficar em pé por tempo prolongado?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

19. Seu filho sente dor no pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

20. As pernas do seu filho ficam sensíveis ou doloridas depois de andar ou correr?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente
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21. Seu filho se sente cansado por causa do pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

22. O pé ou tornozelo do seu filho impede ele de se reunir com outros no playground (varanda, pátio ou quintal)?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

23. O pé ou tornozelo do seu filho impede ele de brincar no parque ou fora de casa?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

24. O pé ou tornozelo do seu filho faz ele parar de participar de aulas de educação física?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

25. O pé ou tornozelo do seu filho impede ele de participar de qualquer outra aula na escola?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

26. Seu filho se sente incomodado com a aparência do pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

□ Frequentemente

□ Sempre

27. Seu filho se incomoda com a maneira que ele anda?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

28. Seu filho se sente envergonhado por causa do pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

29. Alguém trata seu filho mal por causa do pé ou tornozelo?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

30. O pé ou tornozelo do seu filho impede ele de calçar algum sapato que ele deseje usar?
		

□ Nunca

□ Raramente

□ Algumas vezes

□ Frequentemente
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O reconhecimento da importância que desempenha a trombose intracoronária
no desenvolvimento do processo aterosclerótico e seus desfechos clínicos fez
com que esforços se voltassem para a compreensão do papel das plaquetas
nesse processo e, consequentemente, da maneira de evitar sua propriedade de
agregação que culmina com a progressiva formação do trombo oclusor da luz
do vaso com suas consequências isquêmicas para o tecido miocárdico (angina,
infarto, morte súbita e insuficiência cardíaca). Após o estabelecimento do ácido
acetilsalicílico (aspirina) e sua importante ação antiagregante plaquetária, com
comprovados benefícios clínicos, o desenvolvimento na área se faz à procura
de novos agentes e sua oportunidade de uso diante das numerosas condições
que se oferecem para o seu emprego. Dessa forma, surgem para uso por via
oral diversos fármacos com ação em sítios distintos daquele da ação da aspirina
na superfície da plaqueta, destacando-se, sobremaneira, aqueles que inibem
o receptor P2Y12, que reforçam a ação antiplaquetária da aspirina quando
supra juntados a esta ou mesmo em substituição à mesma. Por outro lado, o
desvendamento e caracterização progressivos dos quadros de apresentação da
doença coronariana, com sua multiplicidade de tratamentos, fornecem cenários
os mais variados, a exigir desses fármacos uso mais proveitoso. Isto porque,
juntamente com o resultado da ação principal, antitrombótica, que previne
eventos isquêmicos, associa-se, necessariamente, um risco aumentado de
sangramento, que deve ser considerado quando do emprego destes importantes
agentes no tratamento da doença coronariana estabelecida. O objetivo dessa
atualização é o de rever à luz de trabalhos de alta qualidade metodológica –
geralmente comparativos, randomizados e, na maioria das vezes, duplos-cego
– as melhores evidências que justificam a escolha do agente antiplaquetário,
ou sua combinação, pelo tempo de uso considerado adequado para as diversas
situações em doença coronariana em que surja a oportunidade do seu uso.
Palavras-chave: Antiplaquetário; Doença Coronariana Estável; Síndrome
Coronariana Aguda; Infarto do Miocárdio; Fibrilação Atrial.
The progressive recognition of the importance played by intracoronary thrombosis
in the development of the atherosclerotic process and the clinical outcomes led to a
better understanding of the role of the platelets in this process and how to find a way
to avoid their aggregation, which leads to the progressive thrombus growth, vessel
occlusion and undesirable ischemic effects to the myocardial tissue cells (angina,
infarct, sudden death, and heart failure). Since the discovery of the salicylic-acetic
acid (aspirin) and its antiplatelet property with clinical benefits, further developments
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in the area pursued the discovery of new agents and distinct uses in the face of the different conditions that arise for
the consideration of their utilization. Thus, several drugs appearing for oral use at different sites from the action of
aspirin on the platelet surface, especially those that inhibit the P2Y12 receptor, which reinforce the antiplatelet action
of aspirin when added to that or even in place of it. On the other hand, the progressive recognition of the several
clinical conditions of the coronary artery disease, with a lot of treatment forms, presents many distinct scenarios that
demand the best choice of antiplatelet use. This is because, together with the outcome of the main antithrombotic
action that prevents ischemic events, there is necessarily associated an increased risk of bleeding, which should be
considered when employing these important agents in the treatment of established coronary disease. The purpose
of this update is to review articles with high quality of methods purposes – usually comparative, randomized, and
most often double-blind – the best evidence to justify the choice of antiplatelet agent, or combination thereof,
by time. considered appropriate for the various situations in coronary artery disease in which the opportunity for
its use arises.This review aims to define the optimal choice of the antiplatelet agent, or its combination, for the
appropriate length of time, in the several situations of coronary artery disease, considering a detailed analysis of the
best methodologically carried out papers, usually comparative, prospective, randomized and double-blind studies.
Keywords: Antiplatelet Agents; Stable Coronary Artery Disease; Acute Coronary Syndrome; Acute Myocardial
Infarction; Atrial Fibrillation.

Introdução
Reconhecidos
progressos
foram
desenvolvidos no tratamento clínico da doença
arterial coronária, principalmente, com ações
higienodietética e farmacológicas que atuam
estabilizando a placa aterosclerótica no interior
das coronárias.
Dentre os recursos farmacológicos, destacamse, sobremaneira, os antiplaquetários e as estatinas,
além dos medicamentos que atuam no sistema
renina-angiotensina e os betabloqueadores.
Estudos
recentes
comparativos
de
tratamento clínico versus invasivo, como
intervenção percutânea coronária ou cirurgia
de revascularização, têm servido, de maneira
convincente, para realçar a importância do
tratamento clínico moderno, na garantia da
manutenção dos resultados a longo prazo.1
Ademais, os estudos COURAGE2 e
o ISCHEMIA, este último recentemente
apresentado no AHA19, entre os mais
contemporâneos, demonstraram resultados
comparáveis em uma abordagem inicial de
pacientes com doença coronariana estável,
entre tratamento clínico e de revascularização,
em termos de eventos coronarianos sólidos, em
períodos de acompanhamento de 3 a 7 anos.
A base fundamental comprovada de
benefícios com tratamento farmacológico
é sua ação direta na aterotrombose.Tal tem

sido comprovado com os antiplaquetários, as
estatinas e os inibidores do sistema reninaangiotensina.
O fenômeno trombótico desempenha um
importante papel na oclusão do vaso coronariano
assim como na progressão da placa. Eventual
rotura da placa coronária ou erosão endotelial
expõe o colágeno da parede arterial ao fluxo
sanguíneo, proporcionando o desencadeamento
de formação do trombo, elemento principal
na oclusão do vaso, determinando a síndrome
coronariana aguda. Além disso, eventualmente,
o trombo leva à progressão do tamanho da placa
existente por estimular ambiente adicional próinflamatório, com consequente acúmulo de
LDL e migração de células inflamatórias para o
interior da placa, ocasionando o seu crescimento
na íntima dos vasos. Os antiplaquetários
cumprem principalmente o propósito de
diminuir a formação do trombo em caso de
erosão ou rotura da placa e também servem para
estabilizar o crescimento da mesma.
Aspirina
O acido acetilsalicílico tem sido usado para
essa finalidade há muitos anos e embora tenha
o potencial de causar gastrite e hemorragias no
estômago e em outras áreas, tem um balanço
positivo entre a prevenção do fenômeno isquêmico
e a ocorrência de hemorragias, sendo, portanto,
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um antiplaquetário muito utilizado há muito.
Sua ação antiplaquetária deve-se à acetilação
irreversível da cicloxigenase,3 impedindo a
formação de tromboxane A2 a partir do ácido
araquidônico e, assim, ao final, reduz a exposição
e mudança conformacional da glicoproteína
IIbIIIa, que é o elemento indispensável para a
agregação plaquetária.

têm sido alvo de interesse para sua inibição
(Figura 1).
Os mais bem-sucedidos têm sido os receptores
de adenosina P12Y2, dando origem a um grupo
específico de antiplaquetários, como a ticlopidina, o
clopidogrel, o ticagrelor, o prasugrel, entre outros.
A ticlopidina, embora tivesse a mesma
eficácia que o clopidogrel em prevenir eventos
isquêmicos, como demostrado no estudo
comparativo de ticlopidina versus clopidogrel em
1.020 pacientes testados no ensaio CLASSICS,4
por conta de seus possíveis efeitos colaterais
hematológicos de leucopenia, tem sido menos
utilizada.
Os novos antiplaquetários de uso mais recente,
ticagrelor e prasugrel, apresentam-se como

Outros Antiplaquetários
Vários outros elementos da superfície
plaquetária são reconhecidos como possíveis
deflagradores de mudança da plaqueta que
culminam na mesma expressão da glicoproteína
IIbIIIa, respondendo a vários estímulos, e que
Figura 1. A plaqueta com seus receptores.
Activation Inhibitors

ADP P2Y12 Receptor
Antagonists

PAR-1 Antagonists

Ticlopidine
Clopidogrel
Prasugrel
[AZD6140 (ticagrelor)]
[Cangrelor]
[PRT128 (elinogrel)]

SCH 530348
E-5555

TxA2

TPα-R

Aspirin
NCX-4016
Ridogrel
S18886
Picotamide
Ramatroban

/1
q

12

G

Thromboxane
Inhibitors

PAR-4

Thrombin

P2Y1

ADP

TxA2
COX-1

Platelet

GPIa/IIa
GPVI

A2P5P
A3P5P
MRS2179
MRS2279
MRS2500

ADP

Gq
G1
2

P2Y12

/13 Gi
ADP

Intracellular
Signalling
Activation

G

TPβ-R

Thrombin

Gq
Gq
G12/13

3 Gq

TxA2

PAR-1

ADP P2Y 1 Receptor
Antagonists

5-HT2A Antagonists
R-1012444

5-HT2A

5-HT2A Naftidrofuryl
Sarpogrelate
AT-1015

GPIIb/IIIa

Adhesion
Antagonists

GPIbaGPIX-GPV
Fibrinogen

C1qTNF-related
protein-1
DZ-697b
RG12986

Endothelium
Collagen

GPIa/IIa Inhibitor
EMS16

Platelet

vWF

Aggregation Inhibitors
GPVI Inhibitors

Monoclonal antibodies

GPIIb/IIIa Inhibitors
Abciximab
Eptibatide
Tiroban
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inibidores do P2Y12, ambos com maior ação
de antiagregação plaquetária que o clopidogrel,
além de início de ação mais rápida.
O Quadro 1 apresenta a diversidade muito
grande de situações que envolvem a doença
coronariana em suas manifestações e decisões
terapêuticas e o emprego dos antiplaquetários.
Quadro 1. Cenários de utilização do tratamento
antiplaqueário em doença coronariana.
1. Antiplaquetário em DAC estável
1.1. Monoterapia em DAC estável.
1.2. Terapêutica antiplaquetária dupla em
DAC estável.
1.3. Terapia antiplaquetária e anticoagulante
no paciente com DAC estável.
2.

Terapia antiplaquetária em síndrome
coronariana aguda.
2.1. Monoterapia antiplaquetária em
síndrome coronariana aguda.
2.2. Terapêutica antiplaquetária dupla em
síndrome coronariana aguda.
2.3. Os novos antiplaquetários em síndrome
coronariana aguda.
2.4. Anticoagulantes e antiplaquetários
em síndrome coronariana aguda sem
fibrilaçao atrial.
2.5. Duração da terapêutica antiplaquetária
dupla após o uso de stents.
		 2.5.1. 1 mês
		 2.5.2. 3 meses
		 2.5.3.		 1 ano ou mais
2.6. Antiplaquetários após uso de stents em
procedimentos eletivos.
2.7. O uso de antiplaquetários no portador de
DAC com fibrilação atrial.
2.8. Terapêutica antitrombótica em FA e
DAC estável.
3.		 Interrupção da terapêutica
antiplaquetária.
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1. Antiplaquetários em DAC Estável
1.1 Monoterapia em DAC Estável
O emprego da aspirina em DAC estável está
bem estabelecido.
Em 287 estudos compreendendo um total
de 13.5000 pacientes portadores de doença
cardiovascular ou risco de Framingham acima
de 10%, a aspirina foi testada contra um grupo
controle para prevenção de eventos vasculares
maiores: morte vascular, infarto não-fatal e
acidente vascular não-fatal. Houve uma redução
sistemática de cerca de 25% de desfechos.5
A dose recomendada, tendo em vista o
equilíbrio entre a sua eficácia anti-isquêmica e
risco de hemorragia, tem sido de 100 mg ao dia.
O estudo ADAPTABLE (NCT02697916),
ainda em andamento, testa se a dose deveria ser
maior em pacientes com peso acima de 70 kg.
O uso de antiplaquetário deverá ser permanente
à luz dos conhecimentos atuais, geralmente
como monoterapia e, na maioria dos casos, com
o emprego da aspirina.
Outras formas de monoterapia antiplaquetária
em DAC estável já foram testadas, principalmente
com o clopidogrel.
O principal estudo comparativo entre as duas
estratégias de tratamento foi o CAPRIE,6 com
19.185 pacientes, que comparou o uso de aspirina
325 mg/dia versus o uso de clopidogrel 75 mg/
dia - um estudo duplo-cego, randomizado, em
portadores de doença coronariana com infarto
ocorrido há menos de 35 dias, acidente vascular
cerebral há mais de 1 semana e menos que 6
meses, ou doença arterial periférica.
O desfecho primário combinado (infarto
do miocárdio, ou acidente vascular ou morte
cardiovascular) em 36 meses ocorreu em
5,32% e 5,83% para clopidogrel e aspirina,
respectivamente, com redução de risco de 8,7%
para o grupo clopidogrel (p= 0,043). Não houve
diferença na mortalidade total. Sangramento de
qualquer tipo ocorreu de forma igual nos dois
grupos em 9,27 e 9,28% para clopidogrel e
aspirina, respectivamente, e dentre estes apenas
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o sangramento digestivo foi mais frequente com
a aspirina (2,66%) do que com o clopidogrel
(1,99%) (p<0,05).
Em metanálise de estudos comparativos de
clopidogrel versus aspirina confirmam-se estes
achados.
A rigor, não existem estudos comparativos
diretos de aspirina, ou do clopidogrel, em doença
arterial coronariana estável, com os novos
antiagregantes ticagrelor ou prasugrel, exceto
no contexto de síndrome coronariana aguda ou
com implante de stents ou mesmo com uso de
anticoagulantes simultaneamente para tratamento
de FA.
1.2 Terapêutica Antiplaquetária Dupla em DAC
Estável
Considerando-se os distintos mecanismos
de ação das drogas, tem-se investigado sobre
o emprego da dupla antiagregação plaquetária
em doença coronariana estável. Por agirem em
receptores distintos da superfície plaquetária,
a combinação de aspirina com um inibidor da
receptor PDY12 tem merecido atenção.
O estudo CHARISMA7 testou essa hipótese
em 15.603 portadores de doença cardiovascular
ou de múltiplos fatores de risco para doença
coronariana, comparando AAS + clopidogrel
com AAS e placebo, tendo como desfecho
primário a combinação de infarto do miocárdio,
acidente vascular cerebral ou morte de origem
cardiovascular. O desfecho primário ocorreu, em
uma média de 28 meses de acompanhamento,
em 6,8% e 7,3% para o grupo do clopidogrel
e o grupo placebo, respectivamente, com risco
relativo de 0,93 (p=0,22, não significativo).
O risco de sangramento grave foi 1,7% e
1,3% para os grupos clopidogrel e controle,
respectivamente, com risco relativo de 1,25%
(p=0,09), mostrando tendência a maior
sangramento no grupo clopidogrel.
Naqueles pacientes com doença estabelecida,
o desfecho primário ocorreu em 6,9% e 7,9% para
o grupo clopidogrel e placebo, respectivamente,
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com risco relativo de 0,88 (p=0,046), sugerindo
um benefício, embora com uma margem
pequena.
No estudo PEGASUS,8 essa hipótese de dupla
terapêutica antiplaquetária foi testada com o
emprego de ticagrelor + aspirina comparada a
aspirina e placebo em 21.162 pacientes portadores
de DAC e que tivessem apresentado um infarto
em período superior a 1 anos antes do ingresso no
estudo. O estudo teve uma duração média de 33
meses. O desfecho primário, constituído por uma
combinação de morte cardiovascular, acidente
vascular cerebral ou infarto, foi visto em 7,85%
no grupo ticagrelor 90 mg 2 vezes ao dia; 7,77%
no grupo ticagrelor 60 mg 2 vezes ao dia, quando
comparados a 9,04% no grupo placebo com risco
relativo, apresentando redução de 15 e 16%,
respectivamente, em relação ao placebo (p=0,008
e 0,004, altamente significativo). Houve, porém,
incremento apreciável de sangramento maior de
6% em ambos os grupos (p<0,001). Convém notar
que dentre esses sangramentos, a hemorragia
cerebral foi igual nos 3 grupos (menos de 1%).
Em subsequente análise do estudo PEGASUS,
limitado aos casos de portadores de doença
multiarterial, que constituiu um total de 12.558
pacientes, os resultados do beneficio foram
mais expressivos, da ordem de 18%, e, embora
houvesse um aumento de sangramento em
geral, não houve incremento de sangramento
intracerebral ou hemorragia fatal.
1.3 Terapia Antiplaquetária e Anticoagulante no
Paciente com DAC Estável
A ideia de uma terapêutica antitrombótica
mais potente utilizando simultaneamente um
antiplaquetário e um anticoagulante em DAC
estável parece atraente tendo-se em conta
sua ação sinérgica antitrombótica agindo
contra a agregação plaquetária e a formação
de fibrina. Tais vantagens anti-isquêmicas, se
comprovadas, teriam que ser avaliadas contra
as desvantagens de um esperado aumento nas
chances de sangramento. Dadas as vantagens
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comprovadas dos novos anticoagulantes sobre
aqueles antivitamina K, o maior interesse recaiu
em testar os novos anticoagulantes juntamente
com antiplaquetários nesta condição. Ainda não
está disponível, todavia, estudos dessa natureza
fora do contexto de fibrilação atrial.
2. Terapia Antiplaquetária em Síndrome
Coronariana Aguda
2.1. Monoterapia Antiplaquetária em Síndrome
Coronariana Aguda
Em infarto do miocárdio com supra
desnivelamento do segmento ST, a aspirina
teve seu papel definitivamente assentado
quando foi comparada ao uso do fibrinolítico
estreptoquinase no estudo basilar ISIS-2.9
Neste estudo, 17.187 pacientes com infarto
com supra de ST foram comparados: o uso oral
de aspirina 160 mg versus estreptoquinase a
placebo, demonstrando equivalência entre as
duas substâncias em prevenir desfechos clínicos,
como mortalidade vascular, ambos isoladamente
melhores que placebo. Ademais, os dois usados
em conjunto tiveram os melhores resultados
para mortalidade vascular: 9,4%, 9,2%, 12% e
8%, respectivamente, em 35 dias. Resultado que
se manteve em acompanhamento médio por 15
meses.
2.2. Terapêutica Antiplaquetária Dupla em
Síndrome Coronariana Aguda
A terapêutica antiplaquetária dupla, reunindo a
aspirina e o clopidogrel, tem se confirmado como
de grande utilidade em síndrome coronariana
aguda quando usada em um seguimento por 1
ano. O estudo CURE10 testou 12.562 pacientes
com síndrome coronariana aguda (excluindo-se
os casos de IAM com supra de ST) com adição
de clopidogrel 300 mg bolus nas primeiras 24
horas dos sintomas e depois 75 mg de aspirina na
dose variável de 75 a 325 mg, por um período de
3 meses a 1 ano, em comparação ao uso isolado
de aspirina. Os resultados demonstraram uma
redução dos desfechos combinados de morte
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cardiovascular, IAM não fatal e acidente vascular
cerebral de 9,3% e 11,4%, respectivamente, para
clopidogrel versus placebo, com redução de
risco relativo de 20% (p=0,0005). Houve ligeiro
aumento de sangramento.
Os benefícios isquêmicos foram realmente
registrados nos primeiros 3 meses do
acompanhamento, persistindo-se por 1 ano.
A despeito desses achados, justificam-se
as recomendações até hoje do emprego da
terapêutica antiplaquetária dupla em seguida a
uma síndrome coronariana aguda por 1 ano, até
naqueles que seguiram para realização de um
procedimento de revascularização cirúrgica.
Em IAM com supra de ST, este benefício
também foi registrado com base no estudo
chinês COMMIT-CCS,11 que envolveu 45.852
pacientes, 93% com IAM com supra de ST ou
bloqueio completo do ramo esquerdo. O estudo
igualmente demonstrou o benefício do uso de
clopidogrel adicionado à aspirina no tratamento
de pacientes com essa síndrome coronariana
aguda por 28 dias.
O estudo CLARITY12 também confirma esses
resultados em 30 dias com redução de eventos
similares em 20%.
A tentativa de usar dose de impregnação de
clopidogrel de 600 mg e manutenção de 150 mg
por 7 dias para uso posterior de 75 mg/dia versus
impregnação de 300 mg e posterior uso de 75 mg,
foi testada em 25.086 pacientes com síndrome
coronariana aguda no estudo CURRENT
OASIS 7.13 Os resultados demostraram-se
benéficos em pacientes que se submeteram a
intervenção coronariana precoce com redução
de eventos isquêmicos de 14% e de trombose
do stent em 46%, com pequeno incremento
no risco de sangramento. Nos pacientes que
não se submeteram a intervenção coronariana
precoce não houve benefício e houve aumento
de hemorragias.
2.3. Os Novos Antiplaquetários em Síndrome
Coronariana Aguda
O surgimento dos novos antiplaquetários,
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inibidores do receptor P2Y12, aponta para maior
eficácia anti-isquêmica destes antiplaquetários
mais recentes, sem prejuízo maior relacionado a
hemorragias.
Os novos antiplaquetários disponíveis,
ticagrelor e prasugrel, apresentam a farmacologia
de ação melhor e de maior intensidade de
antiagregação que o clopidogrel.
No
estudo
PLATO
(1
ano
de
acompanhamento),14 com 18.624 pacientes
portadores de síndrome coronariana aguda, com
e sem supra de ST, com acréscimo da aspirina,
o ticagrelor em dose de impregnação de 180 mg
seguida de dose de manutenção de 90 mg 2 vezes
ao dia em comparação ao clopidogrel 300 a 600
mg, seguido de 75 mg ao dia, ofereceu melhores
resultados na redução de desfechos combinados
de morte cardiovascular, infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral de 16% (p< 0,001).
De forma individual, esses benefícios foram
vistos na mortalidade cardiovascular e infarto
do miocárdio, mas não em acidente vascular
cerebral.
A mortalidade total ocorreu em 4,5% e 5,9%
para ticagrelor e clopidogrel, respectivamente
(p=0,03).
A ocorrência de sangramento foi de
11,6% e 11,2% para ticagrelor e clopidogrel,
respectivamente, sem diferença significativa,
que somente foi registrada com predomínio do
ticagrelor naqueles pacientes que se submeteram
à cirurgia de revascularização.
Convém salientar que nesse estudo o
antiplaquetário foi ministrado na sala de
emergência (upfront).
No subgrupo de síndrome coronariana aguda,
que teve a intervenção percutânea planejada
antes da randomização, houve uma diminuição
do desfecho primário a favor do ticagrelor de
10,7% e 9%, respectivamente, com redução do
risco relativo de 16% (p<0,001). Os pacientes que
permaneceram em tratamento clínico obtiveram
uma redução de 14,3% para 12% a favor do
ticagrelor, com redução do risco relativo de 15%
(p=0,045).
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A queixa mais frequente foi de dispneia,
principalmente nos primeiros meses de tratamento
no grupo do ticagrelor em comparação ao grupo
do clopidogrel, de 13,8% e 7,8% (p<0,001). Essa
dispneia levou à suspensão da droga em apenas
0,9% dos casos com ticagrelor e 0,1% no grupo
clopidogrel (p<0,001). Investigação subsequente
revelou que a causa da dispneia se deve ao
transitório acúmulo de ADP e não por razões de
qualquer dano tecidual.
O prasugrel foi testado em comparação ao
clopidogrel com 13.608 pacientes no contexto
da síndrome coronariana aguda, incluindo todo o
seu espectro de angina instável, infarto com e sem
supra de ST, com planejamento de realização de
intervenção percutânea no estudo TRITON.15 Em
todos os casos para uso de clopidogrel 300 mg
(dose de impregnação) seguido de 75 mg 1 vez ao
dia, ou prasugrel 60 mg de impregnação seguido
de 10 mg por dia, a randomização foi feita após
conhecimento da anatomia coronária (upstream)
e decisão de proceder com a angioplastia, exceto
em 2.438 pacientes com IAM com supra de ST,
em um contexto de angioplastia primária, se o
cateterismo foi realizada nas primeiras 12 horas
desde o início dos sintomas, quando então a
randomização foi feita de imediato.
Os resultados mostraram redução de desfecho
primário de morte cardiovascular, IAM não fatal
ou AVC não fatal em 19% (p=0,001). Esses
benefícios foram registrados em todos os tipos
de síndrome coronariana.
Ao cabo de 15 meses, a incidência de
sangramento maior ocorreu em 2,4% dos
pacientes tratados com prasugrel e 1,8%, com
clopidogrel, com aumento de risco relativo de
32% (p=0,03), principalmente em idosos > 75
anos, de baixo peso < 60 kg ou com história de
AVC prévio.
Dois questionamentos surgiram em relação
ao estudo TRITON:
A.Momento de Emprego da Dose de
Impregnação
Diferentemente do estudo PLATO, em

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br

210

Feitosa, GS; Feitosa-Filho, GS; Barbosa, P et al.

que houve uso na chegada de impregnação
com ticagrelor, a maioria dos pacientes
do estudo TRITON receberam a dose de
impregnação do prasugrel após a realização da
cinecoronariografia. Por isso, de modo a verificar
a diferença em eficácia e sangramento nas duas
estratégias - upfront e upstream - realizou-se o
estudo ACCOAST,16 em que 4.033 pacientes
com SCA sem supra de ST foram randomizados
para o uso de prasugrel na chegada, na dose de
30mg, e, uma vez submetidos a coronariografia
que recomendava a angioplastia, recebiam então
a dose complementar de mais 30 mg, ou para
o grupo controle que recebeu 60 mg durante a
angioplastia.
Os resultados foram semelhantes no
que concerne aos efeitos anti-isquêmicos,
porém houve um incremento significativo de
sangramento nos que utilizaram já na chegada.
Dessa forma, não houve reconhecida vantagem
com o emprego do prasugrel antes da realização
do cateterismo.
B. Há Superioridade do Prasugrel ao Clopidogrel
em Pacientes com Síndrome Coronariana Aguda
sem Revascularização?
No estudo TRITON, a quase totalidade dos
pacientes se submeteu à intervenção percutânea
com implante de stents. No intuito de saber se
havia superioridade do prasugrel ao clopidogrel,
realizou-se o estudo randomizado TRILOGYACS,17 com 7.243 pacientes que não tinham
intenção de tratamento com revascularização
nos próximos 10 dias desde o evento agudo, com
um acompanhamento médio de 17 meses
Naqueles com idade menor que 75 anos,
foram randomizados para 30 mg de prasugrel e
manutenção de 10 mg diários, ou, clopidogrel
300 mg seguido de 75 mg diários. Naqueles com
idade maior que 75 anos ou peso menor que 60
kg, a manutenção de prasugrel foi com 5 mg.
Os desfechos combinados de morte
cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente
vascular cerebral foram semelhantes nos grupos
prasugrel e clopidogrel em acompanhamento
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por 30 meses, embora as curvas passassem a
divergir a favor do prasugrel nos últimos meses
de observação. A incidência de sangramento foi
semelhante em ambos os grupos.
Portanto, nos pacientes com síndrome
coronariana aguda que permaneceram em
tratamento clínico, prasugrel não foi superior ao
clopidogrel.
Um estudo comparativo de ticagrelor e
prasugrel foi recentemente publicado (ISARREACT 5,18 financiado pelo German Center
for Cardiovascular Research and Deutsches
Herzzentrum München). Este estudo aberto,
randomizado, em pacientes com síndrome
coronariana aguda, no seu amplo espectro de
angina instável, infarto com supra ou infarto
sem supra de ST, tinha como meta realização de
intervenção percutânea.
O uso do ticagrelor ocoreu na entrada
(upfront) e o do prasugrel depois da realização
da cineangiocoronariografia (exceto nos casos de
infarto com supra de ST, quando foi administrado
imediatamente), à semelhança dos estudos
originais comparativos ao clopidogrel.
O ticagrelor foi usado em uma dose de 180
mg de ataque e depois uma manutenção de 90
mg 2 vezes ao dia. O prasugrel foi usado com
uma dose de ataque de 60 mg e manutenção de
10 mg ao dia, exceto para pacientes com mais de
75 anos de idade ou aqueles com peso aquém de
60 kg, que utilizaram a manutenção de 5 mg ao
dia.
O desfecho primário deste estudo foi morte,
infarto ou AVC em 1 ano.
Em um total de 4.018 pacientes randomizados,
a maioria procedeu com intervenção percutânea
e um pequeno número fez tratamento clínico ou
cirurgia de revascularização.
Houve uma vantagem de 36% do prasugrel
em relação ao ticagrelor na redução de desfechos
primários (p=0,006).
Uma análise individualizada dos componentes
do desfecho primário verifica-se que a mortalidade
e AVC foram semelhantes entre os grupos e
a diferença se deveu a uma menor ocorrência
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de infarto no grupo prasugrel, 4,8% e 3,0%,
respectivamente, para ticagrelor e prasugrel, com
uma redução de risco relativo de 37%.
Vale lembrar que a evidência favorável
ao emprego do ticagrelor e prasugrel sobre o
clopidogrel ocorreu em um contexto de síndrome
coronariana aguda e emprego de stent nessa
condição. O emprego dos novos antiplaquetários
em intervenção percutânea eletiva tem sido
feita por extrapolação. Há apenas um estudo
recentemente publicado nesta condição, o
STEEL-PCI, que testou o efeito antiplaquetário
de ticagrelor em 162 pacientes com doença
coronariana estável submetidos a angioplastia
eletiva em dois regimes de ticagrelor, com 60 e
90 mg 2 vezes ao dia, após a dose de ataque de
180 mg, contra clopidogrel 600 mg, se menos
de 4 horas antes do procedimento, ou 75 mg por
5 dias antes do mesmo, seguidos em ambos os
casos de 75 mg diários. O estudo se prestou à
avaliação de intensidade de ação antiplaquetária
que foi maior nos dois regimes de ticagrelor do
que no de clopidogrel. Entretanto, não teve poder
para avaliar desfechos clínicos.
2.4. Anticoagulantes e Antiplaquetários em
Síndrome Coronariana Aguda sem Fibrilação
Atrial
O estudo APPRAISE-219 verificou em estudo
randomizado, duplo-cego, mediana de 6 dias após
o diagnóstico de síndrome coronariana aguda
sem planejamento de intervenção percutânea
imediata, a estratégia do uso de apixaban 5 mg
2 vezes ao dia versus placebo, ambos os grupos
utilizando a terapêutica dupla antiplaquetária
habitual de aspirina e um tienopiridino.
O estudo foi interrompido precocemente pela
constatação de incremento substantivo das taxas
de sangramento sem que houvesse benefício na
redução de eventos isquêmicos.
No estudo ATLAS-ACS20, testou-se a adição
de rivaroxaban ao tratamento da síndrome
coronariana aguda.
Neste estudo randomizado, duplo-cego, 15.526
pacientes, em média 7 dias após estabilização
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de tratamento de síndrome coronariana aguda,
sendo 50% resultado de IAM com supra de ST,
e tratamento de revascularização, com stent em
sua maioria (60%,), rivaroxaban na dose de 2,5
mg 2 vezes ao dia foi comparado a rivaroxaban
5 mg 2 vezes ao dia e a placebo, todos em uso
de terapêutica antiplaquetária dupla, geralmente
incluindo aspirina e clopidogrel. O uso da terapia
dupla antiplaquetária durou cerca de 13,3 meses,
após o que se seguia ao uso da aspirina. O uso
de rivaroxaban foi em média de 13 meses e o
acompanhamento do estudo ocorreu por 24
meses.
Os grupos de rivaroxaban, nas doses de
2,5 mg 2 vezes ao dia e 5 mg 2 vezes ao dia,
combinados, em relação ao placebo, tiveram
significativa redução de eventos isquêmicos
(morte cardiovascular, infarto do miocárdio
ou AVC), em torno de 15% (de 8.9% e 10,7%,
respectivamente). A mortalidade cardiovascular
foi reduzida com a dose de 2,5mg em 34%
(p=0,002).
Houve aumento do sangramento com
rivaroxaban em comparação ao placebo de 2,1%
e 0,6%, respectivamente.
É importante frisar que neste estudo a taxa de
descontinuação do rivaroxaban 2,5 mg 2 vezes
foi de 26,9%; 5 mg 2 vezes ao dia foi de 29,4%;
e do placebo, de 26,4%, o que compromete a
firmeza das conclusões finais.
Fica a percepção de que talvez em pacientes
com síndrome coronariana aguda de alto
risco isquêmico deva considerar-se o uso de
rivaroxaban como tratamento adjunto em baixas
doses.
2.5. Duração da Terapêutica Antiplaquetária
Dupla Após o Uso de Stents
Desde o início da angioplastia, que se tornou
clara a necessidade do uso de dupla antiagregação
plaquetária.21,22
2.5.1. Uso por 1 Mês
Após o implante de stents, a terapêutica
antiplaquetária dupla deverá ser usada por
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um período mínimo de 1 mês para stents
metálicos ou stents farmacológicos especiais,
como o BiofreedomTM,23 ou o Resolute Onix
OneTM – estudo apresentado no último TCT 19,
utilizando uma plataforma especial para o uso do
zotarolimus.
Estudos recentemente publicados, como
o STOPDAPT2,24 realizado no Japão, e o
SMARTCHOICE,25 realizado na Coreia do
Sul, sugerem que em tempos atuais a estratégia
de terapêutica antiplaquetária dupla por 1 mês
possa ser seguida com a monoterápica com
clopidogrel. Especialistas da área chamam a
atenção para o fato de que em ambos os estudos
o emprego de recurso de apoio à angioplastia
com ultrassonografia intracoronária e outros
recursos ópticos e funcionais foram utilizados
em 100% dos casos, o que talvez não encontre
paralelismo em quase todo o resto do mundo.
Uma outra preocupação é a de deixar pacientes
com stent sob uso monoterápico de clopidogrel,
quando ainda se tem o temor da possibilidade
de resistência ou interação de medicamentos e
outras substâncias.
2.5.2 Uso por 3 Meses
O uso por 3 meses para pacientes com os demais
stents farmacológicos conforme demonstrado
nos estudos RESET26 e OPTIMIZE27 com
zotarolimus, foi realizado com uma plataforma
mais antiga e a de segunda geração, segundo
o estudo STOPDAPT28 com everolimus, em
pacientes de menor risco de eventos isquêmicos.
2.5.3 Uso por 6 Meses (maioria dos casos)
2.5.4 Uso por 1 Ano ou Mais
A terapêutica antiplaquetária dupla, mostrase mais adequada por 1 ano ou mais nos casos
de maior risco, tais como: história prévia de
trombose por stent sob terapia antiplaquetária
adequada, angioplastia de artéria “derradeira”,
doença coronária multiarterial, principalmente
em diabéticos, insuficiência renal crônica (ClCr<
60 mL/min), pelo menos 3 stents e/ou 3 lesões
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tratadas, ICP em bifurcações, com pelo menos
2 stents colocados, comprimento total da área
coberta de stent > 60 mm, tratamento de oclusão
coronária crônica.
O estudo DAPT29 demonstrou esta
adequação quando 9.961 pacientes, após uso de
aspirina e clopidogrel ou prasugrel, tiveram o
tienopiridínico randomizado comparativamente
a placebo após 12 meses de tratamento e até
30 meses, o que mostrou redução de eventos
isquêmicos de 5,9% para 4,3%, com redução de
risco relativo de 39% (p< 0,001). Houve redução
de todos os componentes dos desfechos primários
incluídos como infarto, trombose intra-stent e
mortalidade. Houve considerável aumento, no
entanto, de sangramento no grupo que manteve
o tienopiridínico de 1,6% para 2,5% (p< 0,001).
Este estudo foi publicado em 2014 e houve a
utilização de todos os tipos de stents existentes à
época, com predomínio do everolimus.
A decisão de utilização de terapêutica
prolongada acima de 12 meses leva em conta
o risco de isquemia e em contrapartida o risco
de sangramento. Escores têm sido criados para
ajudar na estimativa de risco de isquemia e de
sangramento. O escore DAPT prevê isquemia
e determina como variáveis e suas respectivas
pontuações afetam o tratamento: idade > 75
anos=-2 pontos; idade entre 65 e 75 anos =-1
ponto; idade < 65 anos = 0; tabagismo=1; diabetes
mellitus=1; IAM na apresentação inicial=1; IAM
ou IPC prévia=1; diâmetro do stent < 3mm=1;
stent com placlitaxel=1; insuficiência cardíaca ou
FE reduzida=2 e enxerto de ponte de safena=2.
Escore ≥ 2 favorece o emprego de terapia
antiplaquetária dupla por 30 meses.
Por outro lado, o escore PRECISE DAPT30
foi criado utilizando 5 indicadores como taxa
de hemoglobina, idade, contagem de leucócitos,
clearance de creatinina e história de sangramento
prévio, permitindo a determinação de um escore
que, quando acima de 25, recomenda um uso
mais curto de terapia dupla, de 3 a 6 meses, e
quando menor com risco isquêmico alto, de 12 a
24 meses. Estes escores podem ser encontrados
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como aplicativos: DAPT Risk Calculator e
PRECISEDAPT.com.
Os novos antiplaquetários apresentam um custo
mais elevado que o clopidogrel. O estudo recente,
aberto e unicêntrico TOPIC (Timing of Platelet
Inhibition After Acute Coronary Syndrome),
despertou algum interesse nesse sentido, em que
646 pacientes foram randomizados pós síndrome
coronariana aguda, tratada com stents, para uma
estratégia de terapia antiplaquetária com aspirina
e um dos novos antiplaquetários, ticagrelor ou
prasugrel, por 1 ano, ou após 1 mês de terapêutica
dupla com aspirina e ticagrelor ou prasugrel, sem
sangramento; e tiveram o novo antiplaquetário
substituído por clopidogrel, sendo igualmente
acompanhados por 1 ano.
Os resultados do estudo demonstraram que o
máximo do benefício dos novos antiplaquetários
com ação anti-isquêmica mais potente que o
clopidogrel se dá no primeiro mês de tratamento
e que a partir daí não demonstram maior eficácia
anti-isquêmica e até aumentam o risco de
sangramento.
O desfecho primário do estudo foi uma
combinação de morte cardiovascular, cirurgia
de revascularização miocárdica urgente, AVC,
ou sangramento BARC maior que 2 em 1 ano
de acompanhamento e ocorreu em 13,4% dos
pacientes que fizeram a troca, e 26,3% para
os que mantiveram o mesmo esquema inicial
(p < 0,01). Em uma análise individualizada de
desfechos, verifica-se que a diferença se deveu
à incidência de sangramento que foi maior no
grupo da terapêutica com novo antiplaquetário e
aspirina do que no grupo que mudou para aspirina
e clopidogrel depois de 1 mês de tratamento
(23,5% versus 9,3%, respectivamente, p<0,01).
Embora este estudo apresente as restrições por
se tratar de um estudo aberto e unicêntrico, ainda
assim pode trazer alento para o atingimento de
beneficio máximo do tratamento antiplaquetário
duplo em que se faça necessário o seu uso
prolongado em pacientes com alguma dificuldade
financeira para aquisição do novo antiplaquetário
mais caro, lembrando que foi 1 mês após uso do
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esquema de aspirina e um novo antiplaquetário
por 1 mês em pacientes que neste período não
apresentaram sangramento.
2.6. Antiplaquetários Após Uso de Stents em
Procedimentos Eletivos
As evidências positivas dos estudos de
síndrome coronariana aguda mostrando
superioridade do ticagrelor e prasugrel sobre o
clopidogrel tem levado a uma utilização off-label
desses produtos na condição de doença estável,
sem que tenha sido construída uma evidência
científica para tal, exceto em subgrupos de
estudos. O estudo ALPHEUS (Assessment of
Loading with the P2Y12 Inhibitor Ticagrelor or
Clopidogrel to HaltI Schemic Events in Patients
Undergoing Elective Coronary Stenting) irá
prover informações mais definitivas a esse
respeito.
Em pacientes de maior risco de sangramento,
o uso de terapia antiplaquetária dupla é
preocupante por conta do aumento de
hemorragias associadas ao seu emprego, com
consequências reconhecidamente importantes
pela hemorragia em si, assim como por
sangramento intracraniano.
Em pacientes com alto risco isquêmico e
também alto risco de sangramento, seria desejável
ter preservada a ação anti-isquêmica sem aumento
do risco de sangramento. A possibilidade de uso
de um novo antiplaquetário como monoterapia,
sem aspirina associada talvez possa cumprir esse
papel em tais pacientes.
O
estudo
recentemente
publicado,
TWILIGHT,31 testou essa hipótese em 7.119
pacientes considerados de maior risco para
isquemia e sangramento após intervenção
percutânea: cerca de 65% com IAM sem supra
ou angina instável apresentarem ao menos um
dos fatores adicionais de risco (por exemplo:
idade > 65 anos, sexo feminino, tipos de lesões
coronarianas, presença de disfunção renal ou
DM) e que foram tratados por 3 meses com
ticagrelor e aspirina revestida. Foram então
excluídos os pacientes que tivessem apresentado
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neste período um sangramento significativo.
Os demais pacientes foram randomizados para
ticagrelor e aspirina ou ticagrelor apenas por um
período de 12 meses adicionais.
Os resultados foram de redução do desfecho
de sangramento de 44% de 7,1% para 4% (p <
0,001), considerando-se os critérios BARC 2,3
ou 5. Convém registrar que o mesmo ocorreu
com todos os mesmos critérios de sangramento
utilizados no estudo e com ocorrência de evento
isquêmico de 3,9% para ambos os grupos.
2.7. O Uso de Antiplaquetários no Portador de
DAC com Fibrilação Atrial
Sabe-se que na fibrilação atrial os
anticoagulantes
são
superiores
aos
antiplaquetários na prevenção de embolismo
sistêmico. Os anticoagulantes varfarínicos
podem substituir a aspirina em casos de DAC
crônica, prevenindo a um só tempo eventos
sistêmicos embólicos e eventos coronarianos.32
Com o surgimento dos novos anticoagulantes
espera-se reproduzir os mesmos achados.
Por outro lado, em situações de muito alto
risco trombótico coronariano, como na síndrome
coronária aguda e em colocação de stents,
verificou-se há muito que se faz necessário o
uso de terapêutica anticoagulante com heparina
e dupla antiagregação plaquetária, o que
previsivelmente é acompanhado de aumento de
risco de sangramento.
O interesse tem sido em verificar nessas
condições por quanto tempo deverá permanecer
a terapêutica tríplice, anticoagulante e dois
antiplaquetários, e em seguida qual o melhor
esquema de antiplaquetário se agrega ao
anticoagulante, em terapêutica combinada
simples e, posteriormente, qual o anticoagulante
que permanecerá sozinho: o antivitamina K ou
um dos novos anticoagulantes.
No estudo PIONEERAF-PCI,332.124 pacientes
com FA em menos de 72 h após realização de
angioplastia para SCA foram randomizados em
3 grupos (aproximadamente metade dos casos):
rivaroxaban 15 mg 1 vez ao dia e um inibidor do
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P12Y12, ou rivaroxaban 2,5 mg 2 vezes ao dia
e aspirina e um inibidor do P2Y12 ou varfarina,
além de terapêutica antiplaquetária dupla. O
inibidor de P2Y12 foi clopidogrel em quase a
totalidade dos casos.
Os grupos do rivaroxaban apresentaram
menos sangramento ao final do acompanhamento
e, embora a eficácia anti-isquêmica parecesse
semelhante entre os 3 grupos testados, o intervalo
de confiança nos resultados foi largo o bastante
para não garantir com certeza que não pudesse
haver diferença entre eles, sendo, portanto, o
estudo inconclusivo em relação a este aspecto.
No estudo RE-DUAL,34 logo após tratamento
por angioplastia (eletiva em 44,1% dos casos),
os pacientes foram randomizados para 3 regimes
possíveis: 2 grupos com dabigatran 150 mg ou
110 mg 2 vezes ao dia (todos os pacientes nos
EUA foram randomizados para as 2 doses,
exceto os mais idosos com > 80 anos e população
no Japão) e uso de clopidogrel ou ticagrelor;
e 1 grupo com varfarina em terapia tripla com
aspirina e clopidogrel ou ticagrelor.
Assim, os grupos do dabigatran sempre
tiveram terapia dupla, com 110 ou 150 mg 2 vezes
ao dia e sem aspirina enquanto que o grupo da
varfarina fez terapêutica tripla por 1 mês em caso
de stents metálicos ou 3 meses em caso de stents
farmacológicos quando a aspirina foi suspensa,
permanecendo a varfarina com clopidogrel ou
ticagrelor.
O desfecho primário do estudo foi taxa
de sangramento de 15,4% em terapia dupla
com dabigatran 110 mg e 20,2% no grupo
de dabigatran 150 mg; e, em torno de 26%,
no grupo da terapêutica tríplice que incluiu a
varfarina, aspirina e clopidogrel ou ticagrelor
com significante diferença estatística entre os
grupos do dabigatran e o grupo da varfarina.
O evento isquêmico aparentemente foi
semelhante nos 3 grupos.
Como a taxa de sangramento foi maior no
grupo da varfarina logo nos primeiros meses
de observação quando havia o uso de varfarina
e aspirina, persite a dúvida se esta se deveu ao
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emprego da varfarina ou da aspirina.
Mais recentemente, o estudo ENTRUST-AF
PCI35 randomizou 1.506 pacientes com FA e
angioplastia coronariana 45 h após intervenção
percutânea: 52% com síndrome coronariana
aguda, 4 a 5 dias após a angioplastia, para o uso
de endoxaban 60 mg, ou 30 mg, para os pacientes
com clearance reduzido de 15 a 50 mL/min ou
peso menor que 60 kg, e um inibidor do P2Y12,
predominantemente o clopidogrel, por 12
meses, em comparação ao uso de anticoagulante
antivitamina K e aspirina e inibidor do P2Y12,
geralmente o clopidogrel, por um período
variável de 1 a 12 meses de acordo com o tipo
do stent.
O desfecho primário foi sangramento maior
ou menor relevante e uma taxa anualizada de
20,7% com endoxaban e 25,6% com o outro
regime, com redução numérica de 17% de risco
relativo que não atingiu significância estatística
para superioridade (p=0,11), porém demonstrou
não-inferioridade. O desfecho isquêmico foi
aparentemente semelhante entre os dois grupos.
O estudo AUGUSTUS36 ajudou a consolidar
a informação do emprego de antitrombóticos no
contexto de FA e DAC aguda ou de IPC. Seu
delineamento foi mais bem feito, pois tratou de
maneira bifatorial a comparação de apixaban
versus varfarina, e aspirina versus placebo.
Assim, dos 4.614 pacientes com FA e síndrome
coronariana aguda, ~60% ocorreu em pacientes
tratados ou não com IPC, e 40% com IPC
eletiva.
Os pacientes foram randomizados em forma
aberta para apixaban 5 mg 2 vezes ao dia ou 2,5
2 vezes ao dia se tivesse 2 de três critérios prédefinidos: idade > 80 anos, peso menor que 60
kg ou creatinina > 1,5 mg ou para varfarina. O
inibidor do P2Y12, geralmente o clopidogrel,
esteve em uso durante todo o período do estudo
de 6 meses.
O resultado mostrou que o desfecho primário
de sangramento maior ou relevante como definido
pelo International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH) favoreceu o apixaban em
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comparação à varfarina, com redução de 31%
de eventos (p< 0,001) e foi maior em 89% com
a aspirina em relação ao placebo. Não houve
diferença de eficácia entre os grupos.
2.8. Terapêutica Antitrombótica em FA e DAC
Estável
O estudo OAC-ALONE37 foi planejado para
incluir 2.000 pacientes em 12 meses, testando
varfarina ou 1 dos 4 novos anticoagulantes
associados à aspirina ou ao clopidogrel em
paciente com FA e DAC estável. O estudo foi
inconclusivo, pois foi interrompido precocemente
com a admissão de apenas 696 pacientes, dada
a dificuldade de inclusão de pacientes em 38
meses.
O estudo AFIRE,38 recentemente publicado,
é mais definitivo em relação ao tema. Realizado
no Japão, o estudo, com 2.236 pacientes
portadores de FA e que tivessem se submetido
a intervenção percutânea ou cirurgia de
revascularização miocárdica há mais de 1 ano,
ou que tivessem documentação angiográfica de
DAC permanecendo em tratamento clínico em
quadro estável, testou o uso comparativo de
monoterapia com rivaroxaban 15 mg/dia ou 10
mg para pacientes com clearance de creatinina
entre 15 e 49 mg/min ou sua combinação com
aspirina (70,2%) ou um inibidor do P2Y12
(26,2%) à discrição do médico assistente, por
um período de até 36 meses. Os resultados foram
melhores para a monoterapia com anticoagulante
tanto para os desfechos primários de eficácia,
considerados morte por qualquer causa ou
eventos cardiovasculares, que ocorreram em
4,14% e 5,75% para monoterapia versus terapia
combinada (p<0,001), assim como para o efeito
primário de segurança sob a forma de sangramento
de 1,62% e 2,76% para monoterapia versus
terapia combinada (p < 0,01). Este estudo foi
interrompido precocemente dada a superioridade
do tratamento monoterápico com anticoagulante
(rivaroxaban) combinado a um antiplaquetário.
Este estudo reforça a indicação com base em
um estudo randomizado, o que já vinha sendo
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feito até então em diretrizes com base em estudos
observacionais ou de pequeno porte.
3. Suspensão
Procedimentos

de

Antiplaquetário

para

A suspensão de antiplaquetários face a
necessidade de procedimentos cirúrgicos
eletivos deve levar em conta o balanço entre o
risco isquêmico determinado por sua suspensão
e o benefício de diminuir a chance de hemorragia
mais severa.
Não existem estudos conclusivos sobre o
assunto.39
Em cirurgias eletivas, pensa-se em suspender
o antiplaquetário em cirurgias de maior porte,
como as torácicas e abdominais, ou de locais
de risco mais delicado, como sistema nervoso
central ou de superfícies não-compreensíveis. A
aspirina nessas condições deverá ser suspensa 5
a 7 dias antes do procedimento; o clopidogrel
por 7 dias e o ticagrelor e prasugrel por 3 a 5
dias.
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O câncer colorretal (CCR) tem abrangência mundial e pode ser letal se não
detectado a tempo. A história natural dessa doença mostra que sua prevenção é
possível com ações sobre fatores ambientais e na retirada de pólipos colônicos. O
rastreamento do CCR através de exames específicos está bem documentado na
literatura científica, com redução da incidência e mortalidade. A colonoscopia
é o exame de rastreamento padrão-ouro, com alta sensibilidade e aceitável
especificidade, além de permitir a retirada de pólipos colônicos no momento
da sua execução. Em indivíduos com risco médio para o CCR (maioria da
população), o rastreamento deve começar aos 50 anos de idade. Após o achado
de pólipos colônicos, um seguimento com colonoscopia de tempo em tempo é o
recomendado. No Brasil, não há um programa bem estabelecido para prevenção
do CCR, uma vez que falta das autoridades de saúde e entidades especializadas
a definição de ações sobre o tema.
Palavras-chave: Câncer Colorretal; Rastreamento; Colonoscopia.
Colorectal cancer (CRC) is worldwide and can be lethal if not detected in time.
The prevention of this disease is possible with actions on environmental factors
and removing colonic polyps. CRC screening through specific examinations is well
documented in the literature, with reduced incidence and mortality. Colonoscopy is
the gold-standard screening test, with high sensitivity and good specificity, and the
intervention allows the removal of colonic polyps. In individuals at medium risk for
CRC (majority of population), screening should begin at age 50. After finding colonic
polyps, follow-up with colonoscopy from time to time is recommended. In Brazil,
there is no well-established program for CRC prevention, since health authorities and
specialized entities do not define actions about the topic.
Keywords: Colorectal Cancer; Screening; Colonoscopy.

Introdução
O câncer colorretal (CCR) é uma doença comum e letal, com riscos que
envolvem fatores genéticos e ambientais.
Globalmente, é o terceiro câncer mais diagnosticado em homens e o segundo
em mulheres. Foram 1,8 milhão de novos casos em 2018 e quase 861.000
mortes no mesmo ano, segundo a Globancan da Organização Mundial de Saúde
(OMS). O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do
biênio 2018/2019, sejam diagnosticados 36.360 novos casos de CCR no Brasil
(17.380 em homens e 18.980 em mulheres). Esses valores correspondem a um
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br

Rev. Cient. HSI 2019;3(4)

219

Coloscopia e Prevenção do CCR

risco estimado de 16,83 casos novos a cada 100
mil homens e 17,90 para cada 100 mil mulheres.
Seguindo a distribuição global, no Brasil, o CCR
é o terceiro tipo mais frequente em homens e o
segundo entre as mulheres.
Incomum antes dos 40 anos de idade, a
incidência do CCR esporádico aumenta a cada
década (Figura 1).
O baixo nível socioeconômico é um indicativo
para o aumento do risco de desenvolver CCR,
aparentemente em virtude de inatividade física, dieta
não saudável, obesidade e ausência de rastreamento.1-4
A incidência é 25% maior em homens do que
em mulheres e 20% maior em negros do que em
bracos.5 Em indivíduos de risco médio (maioria da
população) nos Estados Unidos da América (EUA),
a incidência de CCR é de 5% ao longo da vida.6
A mortalidade é menor nos países
desenvolvidos, possivelmente devido a maior
acesso ao rastreamento, remoção de pólipos
colônicos, diagnóstico precoce e tratamento mais
eficaz.6-8 Nos EUA, 61% dos paciente tratados
possuem uma sobrevida de 5 anos.9
Fatores de risco modicáveis como obesidade,
diabetes, tabagismo, excesso de álcool e de carne

processada e sedentarismo não influenciam na
recomendação de rastreamento, porém evitá-los
é o primeiro passo para redução da incidência
dessa doença.5 Influenciam no rastreamento
os fatores de risco permanentes: idade, formas
hereditárias de CCR, história familiar e pessoal
de CCR esporádico e pólipos, doença inflamatória
intestinal e radiação abdominal.10-19
A incidência e mortalidade do CCR justificam
as estratégias de rastreamento existentes. O foco
dessa atualização sobre o tema está no indivíduo
de risco médio para o câncer esporádico – maior
parte dos casos – indicando a colonoscopia como
o método mais adequado de rastreamento.
História Natural do CCR e Pólipos Colônicos
A razão para o rastreamento do CCR está baseada
no conhecimento de que a maioria desses cânceres
tem origem de pólipos colorretais adenomatosos,
por duas vias de evolução natural bem estabelecidas.
Em ambas as vias, genes comumente afetados por
mutações somáticas foram identificados como
grandes precursores, como os genes APC, TP53,
KRAS, dentre outros.20

Figura 1. A incidência do câncer colorretal de acordo com a idade entre 2004 e 2013 em homens e
mulheres de todas as raças. (Adaptado: Doubeni et al.22)
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A principal via, denominada sequência
adenoma-carcinoma, é responsável pela maior
parte dos CCRs, aproximadamente 85%, que
evolui de um adenoma convencional que
passou por cerca de 60 mutações, promovendo
instabilidade cromossomal.20 É classicamente
conhecida na literatura e, geralmente, leva cerca
de 10 anos para se completar.
A minoria dos cânceres colorretais, cerca de
15%, desenvolvem-se por uma via alternativa,
a partir de um adenoma serrilhado séssil, em
que acontecem uma média de 700 mutações
menores que causam mudanças em proteínas e
resultam em uma alta frequência de instabilidade
microssatélite, chamada de via da neoplasia
serrilhada, que não tem uma cronologia em anos
caracterizada, como na via convencional.20
O risco de progressão do adenoma para
carcinoma sofre outras influências. É maior, por
exemplo, para adenomas considerados avançados:
com displasia de alto grau, com tamanho maior
que 10 mm ou com componente viloso.21
Sabe-se, porém, que apenas uma minoria dos
adenomas progride para câncer, 5% ou menos
em 7 a 10 anos, de forma que outros fatores não
relacionados ao adenoma e suas características
são importantes.22 A prevalência de pólipos
adenomatosos é maior em homens (30% versus
20% em mulheres); em pessoas com mais de
50 anos, com histórico familiar ou pessoal de
pólipos; obesos; fumantes e etilistas. Fatores
protetores também são conhecidos como prática
de atividade física regular, consumo de frutas e
verduras, uso de anti-inflmatórios não esteroidais
e uso de terapia de reposição hormonal.20
Devido a esse histórico, é possível reduzir a
incidência e mortalidade do CCR em populações
de médio e alto risco através do rastreamento,
por permitir o diagnóstico precoce e a remoção
de lesões pré-malignas, evitando a evolução para
doença avançada.23-26
Exames para o Rastreamento
O rastreamento do CCR deve ser realizado
através de exames regulares, que, dentre eles,
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podem ser o da pesquisa de sangue oculto nas fezes
(PSOF) ou a colonoscopia, este último depende da
preferência do paciente e disponibilidade do exame.
Existem várias considerações para tal escolha e
subsequente adesão: frequência do rastreamento,
local da triagem (domicílio ou unidade médica),
necessidade de preparo intestinal, necessidade de
sedação, tempo e transporte necessário, capacidade
relativa em prevenir/detectar o CCR, custo imediato,
risco de complicações e precisão do exame.27
Como parte do processo de rastreamento,
todos os resultados positivos de exames não
colonoscópicos deverão ser direcionados para a
colonoscopia de forma oportuna. O atraso desse
encaminhamento após 10 meses, por exemplo,
pode gerar um risco 48% maior de CCR e o dobro
de risco de detecção de doença em estágio III ou
IV, quando comparados a pacientes encaminhados
para colonoscopia poucos meses após detecção de
outro exame positivo. Os riscos são ainda maiores
se a colonoscopia for postergada por mais de 12
meses (odds ratio, 2,25 para qualquer câncer e
3,22 para doença em estágio avançado).27
Até o momento, a principal estratégia de
rastreamento populacional para o CCR é a
utilização da pesquisa de sangue oculto nas
fezes. Esse é um exame não invasivo, de baixa
complexidade, de fácil realização e baixo custo,
cuja sensibilidade varia de acordo com o método
utilizado (guaiaco e imunológico), ficando entre
38,3% e 49,5%.27
Deve-se lembrar ainda que devido à baixa
especificidade do exame de sangue oculto nas fezes
para o CCR, atualmente, o exame preferencial para
prevenção é a colonoscopia. A PSOF poderia ser
uma excelente alternativa para rastreio populacional
e melhor direcionamento para colonoscopia,
no entanto, ao analisar-se individualmente, a
preferência será da colonoscopia.
Atualmente, no Brasil, não há um programa
populacional de rastreamento de câncer colorretal,
pelo fato de o Ministério da Saúde não considerar
viável nem custo-efetiva tal implementação.
O Quadro 1 indica os prós e contras para
exames de rastreamento do CCR na população.
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Quadro 1. Prós e contras para exames de rastreamento do CCR. (Adaptado de: Andrew MD et al. 27)
Exames

Prós

Contras

Imunoquímico fecal

Nenhum risco
Sem preparo intestinal
Nenhuma dieta antes do exame
Amostragem feita em casa
Baixo custo

Pode perder pólipos e alguns cânceres
Pode produzir resultados falso-positivos
Precisa ser feito anualmente
Se o resultado for anormal,
será necessária colonoscopia

Exame de sangue
oculto nas fezes

Sem preparo intestinal
Nenhum risco
Amostragem feita em casa
Baixo custo
		
		
		

Pode perder pólipos e alguns cânceres
Pode produzir resultados falso-positivos
São necessárias alterações na dieta
antes do exame
Precisa ser feito anualmente
Se o resultado for anormal,
será necessária colonoscopia

DNA das fezes

Nenhum risco
Sem preparo intestinal
Nenhuma dieta antes do exame
Amostragem feita em casa
		

Pode perder pólipos e alguns cânceres
Pode produzir resultados falso-positivos
Feito a cada 3 anos
Se o resultado for anormal,
será necessária colonoscopia

Colonoscopia

Pode perder pólipos pequenos
Necessita preparo intestinal
Necessita sedação
Paciente precisa de acompanhante
Paciente perde um dia de trabalho
Risco de sangramento ou infecção

Normalmente visualiza
todo o cólon
Pode biopsiar e retirar pólipos
Feito a cada 10 anos
Usado também para o
diagnóstico de outras doenças

Colonoscopia virtual

Rápido e seguro
Visualiza todo o cólon
Feito a cada 5 anos
Não é necessária sedação
		
		
		

Pode perder pólipos pequenos
Necessita preparação intestinal
Alguns resultados falso-positivos
Exposição à radiação
Não é possível remover pólipos
Se o resultado for anormal, será 		
necessária colonoscopia

Sigmoidoscopia
flexível

Visualiza apenas 1/3 do cólon
Pode perder pólipos pequenos
Não remove todos os pólipos
Pode causar desconforto
Risco de sangramento ou infecção
Se o resultado for anormal, será 		
necessária colonoscopia

Bastante rápido e seguro
Geralmente não requer
preparo intestinal
Não necessita sedação
Feito a cada 5 anos
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rastreamento de populações de risco médio.30
O aumento da incidência de CCR em pessoas
com idade inferior a 50 anos,33,34 fez com que a
Sociedade Americana de Câncer recomendasse o
início da triagem a partir dos 45 anos, embora os
dados sejam limitados.35-37
Pacientes com história familiar de CCR ou
adenoma avançado (lesões maiores ou iguais a
1cm, vilosas, displasias de alto grau) em familiar
de primeiro grau com idade inferior ou igual a
60 anos, ou com dois familiares de primeiro grau
com idade superior a 60 anos, devem iniciar o
rastreamento 10 anos antes do caso índice, ou
aos 40 anos (o que ocorrer primeiro), sendo
necessário o acompanhamento de 5 em 5 anos
para aqueles com idade inferior ou igual a 60
anos.30,35
Alguns grupos apoiam investigação agressiva
de pacientes jovens com hematoquezia,
anemia por deficiência de ferro ou melena com
endoscopia digestiva alta negativa.38
Os afro-americanos têm taxas de incidência
mais alta, idade média mais precoce, pior
sobrevida e apresentação em estádio mais
avançado do CCR.39,40 Algumas entidades

Vários testes são recomendados e qualquer
modalidade disponível é custo-efetiva comparada
a nenhum rastreamento,28,29 mas a colonoscopia e o
teste imunoquímico fecal (FIT) são considerados
os exames de primeira linha pelo desempenho,
custo e praticidade.30
A colonoscopia é o exame definitivo
para detecção de pólipos adenomatosos précancerosos e do CCR, com alta sensibilidade e
boa especificidade (Figura 2). As desvantagens
da colonoscopia para rastreamento do CCR são
a necessidade de limpeza do intestino, risco de
perfuração, pneumonite por aspiração, risco de
lesão esplênica, sangramento pós procedimento
e a dependência do operador para detecção de
adenomas.31,32 Dentre os critérios para avaliação
da qualidade do examinador estão a taxa de
detecção global de adenomas igual ou superior a
25% e a taxa de intubação cecal igual ou superior
a 95%.30
A colonoscopia é recomendada a partir
dos 50 anos de idade e a cada 10 anos para o

Figura 2. A sensibilidade, a especificidade e as mortes por câncer evitadas para cada estratégia de
rastreamento. (Adaptado: Doubeni et al.22).
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endossam a triagem inicial neste subgrupo a
partir dos 40-45 anos.41,42
A idade para interrupção do rastreamento
é variável. Pacientes com exames prévios
negativos,
particularmente
colonoscopia,
podem parar aos 75 anos ou com expectativa
de vida inferior a 10 anos. Em pacientes sem
rastreamento prévio, considerar até os 85
anos, avaliando comorbidades e expectativa de
vida.30
Seguimento dos Pólipos Colorretais
Conforme os achados da colonoscopia,
orienta-se o intervalo para novo exame. Devese avaliar risco-benefício de colonoscopia de
seguimento após os 75 anos de idade, podendose oferecer nova colonoscopia apenas àqueles
com expectativa de vida estimada em mais de
10 anos e sem comorbidades graves. Não é

recomendada vigilância em pacientes acima de
85 anos.
O Quadro 2 orienta o intervalo para repetição
de colonoscopia conforme os achados de pólipos
colônicos na colonoscopia inicial.
Conclusão
A evidência científica indica que a prevenção
do CCR através de exames de rastreamento é
efetiva, reduzindo a incidência e mortalidade
dessa doença. É mais efetiva, inclusive, de forma
comparativa, do que a prevenção para o cânceres
de próstata e mama. A colonoscopia é o exame
mais adequado para esse fim e, se usado de forma
coerente, pode ser aplicado em boa parte da
população brasileira. Resta então, a elaboração de
um programa nacional para prevenção do CCR
por parte das autoridades de saúde e das entidades
especializadas.

Quadro 2. Intervalo para repetição de colonoscopia conforme os achados da colonoscopia inicial.
(Adaptado de: Rex DK et al.30).
Pólipos colônicos de menor
potencial para malignidade
Pólipos hiperplásicos pequenos (<10mm) no reto ou sigmoide)
1 a 2 adenomas tubulares pequenos (<10mm)

Periodicidade recomendada
para colonoscopia (anos)
10
5-10

Pólipos colônicos de maior
potencial para malignidade*
3 a 10 adenomas tubulares
>10 adenomas
≥1 adenoma tubular ≥ 10 mm
≥1 adenoma viloso
Adenoma com displasia de alto grau
Pólipo séssil serrilhado < 10 mm sem displasia
Pólipo serrilhado ≥ 10 mm ou com displasia
Síndrome de polipose serrilhada**

Periodicidade recomendada
para colonoscopia (anos)
3
<3
3
3
3
5
3
1

* Sugerido acompanhamento em serviço especializado.** ≥ 5 pólipos serráteis proximais ao sigmoide com pelo menos
2 ≥ 10mm; qualquer pólipo serrátil proximal ao sigmoide com história familiar de síndrome de polipose serrátil; > 20
pólipos serráteis de qualquer tamanho no cólon. Obs: pólipos hiperplásicos raramente têm mais de 10 mm. Seu encontro
deve levantar a hipótese de pólipo serrilhado.Essas recomendações são válidas quando a colonoscopia foi completa (até
o ceco ou íleo distal) e com limpeza colônica adequada; sem esses critérios de qualidade, há risco de haver lesões não
diagnosticadas.
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ATUALIZAÇÃO DE TEMA

Autonomia e Cuidados Paliativos
Independence and Palliative Care
1
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“Meu cuidado, meu direito” foi o tema do Dia Internacional dos Cuidados
Paliativos, que teve por objetivo chamar atenção para o importante papel dos
cuidados paliativos no sistema de saúde, e para o direito humano daqueles que
sofrem de doenças que limitam e ameaçam a vida. Os avanços na Medicina,
princialmente em decorrência da tecnologia, possibilitaram o aumento da
expectativa de vida e com ele a necessidade de um novo modelo de assistência e
olhar sobre o cuidado ao paciente: o alívio do sofrimento e proporcionalidade
para além da cura. Este é um tema complexo que envolve a multidisciplinaridade
na saúde, a ética médica e a participação da família nos cuidados paliativos de
pacientes.
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“My Care, My Right” was the theme of the International Day of Palliative Care,
which aimed to inform about the important role of palliative care in the health
system; and a human right for those who suffer from life-threatening and limiting
diseases. Advances in medicine specially due to the technology have increased the
life expectancy. This fact needs for a new care model and a novel look at care: the
relief from suffering and the proportionality beyond cure. This is a complex issue that
involves multidisciplinar speclialists in health, medical ethics, and the family in the
participation of patients’palliative care.
Keywords: Palliative Care; Pain; Ethic.

“Uma doença que limita a vida não precisa limitar a capacidade de alguém
de viver com alta função e qualidade”.1
Esta foi uma das frases-chave da campanha pelo Dia Internacional dos
Cuidados Paliativos, comemorado no último dia 12 de outubro, coordenado
pela Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, cujo tema central foi “Meu
cuidado, meu direito”.
O tema deste ano teve como principal objetivo chamar atenção de que o
Cuidado Paliativo é parte essencial do sistema de saúde e um direito humano
daqueles que sofrem de doenças que limitam e ameaçam a vida. Trata-se
de uma assistência que visa ao alívio de sofrimentos e dor, com intuito de
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, independente
da fase de tratamento ou idade.1
O modelo de exercício da Medicina, ao longo dos últimos séculos, foi
paternalista e de tomadas de decisões centradas no saber médico. Os avanços
de conhecimento e tecnologia, especialmente do último século, trouxeram
consigo o empoderamento médico, capaz, então, de cuidar e tratar condições
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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clínicas antes intratáveis, e nem passíveis de
diagnósticos. Avançou-se muito em expectativa
de vida.
Contudo, paralelamente, o envelhecimento e
as doenças crônico-degenerativas consequentes
impuseram a necessidade de um novo modelo
de assistência e olhar sobre o cuidado: o alívio
do sofrimento e proporcionalidade para além
da cura. A cada ano, mais de 25,5 milhões
de pessoas morrem com sérios sofrimentos
físicos e psicológicos como resultado de
doenças incuráveis.1 As medidas terapêuticas
utilizadas, com muito sucesso em situações com
diagnósticos agudos e com potencial de cura,
mas que não são capazes de curar, costumam
aumentar o sofrimento e não têm impacto
positivo na qualidade de vida dos pacientes com
doenças que limitam a vida, assim como de suas
famílias.
Nas últimas décadas, o modelo paternalista de
tomada de decisões tem sido discutido em todo o
mundo. Em 1975, o caso de Karen Quinlan, uma
moça portadora de grave sequela neurológica por
anóxia cerebral, levantou a discussão nos Estados
Unidos, sobre o uso de métodos artificiais de
manutenção da vida em situações irreversíveis.
Em 1978, o caso de Joseph Saikewicz, senhor
de 67 anos, portador de déficit cognitivo desde o
nascimento, institucionalizado desde a primeira
infância, com diagnóstico de leucemia mieloide
aguda, motivou ampla discussão sobre o direito de
familiares, responsáveis e pacientes participarem
das tomadas de decisões sobre tratamentos,
especialmente em condições clínicas graves e de
ameaça à vida.2,3 Estes dois casos motivaram a
discussão ética sobre a autonomia dos pacientes e
seus familiares, e muito se avançou desde então.
O Código de Ética Médica brasileiro é um
instrumento orientado para aprimorar o exercício
da Medicina em benefício da sociedade. Em sua
primeira revisão após 1988, em 2009, o Conselho
Federal de Medicina entrou nesta discussão,
em alinhamento com aquilo que vinha sendo
discutido no mundo, reconhecendo a mudança
da ciência, da tecnologia e das relações sociais. A
autonomia do paciente passou a ser considerada
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pilar na tomada de decisões. Ou seja, aquele
que recebe atenção e cuidado passou a ter o
direito de recusar ou escolher seu tratamento, em
aperfeiçoamento ao modelo histórico vigente até
então, que dava ao médico um papel paternalista
e autoritário nessa relação, fazendo-a progredir
rumo à cooperação – abordagem sempre
preocupada em assegurar a beneficência das
ações profissionais de acordo com o interesse do
paciente.4,5
Já nos princípios fundamentais da atividade
médica, este instrumento ditava: “XXI – No
processo de tomada de decisões profissionais,
de acordo com seus ditames de consciência e as
previsões legais, o médico aceitará as escolhas
de seus pacientes, relativas aos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos,
desde que adequadas ao caso e cientificamente
reconhecidas; XXII – Nas situações clínicas
irreversíveis e terminais, o médico evitará a
realização de procedimentos diagnósticos e
terapêuticos desnecessários e propiciará aos
pacientes sob sua atenção todos os cuidados
paliativos apropriados.”
No capítulo 4, sobre os direitos humanos, o
artigo 24 ditava que é vedado ao médico deixar
de garantir ao paciente o exercício do direito de
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bemestar, bem como exercer sua autoridade para
limitá-lo. No capítulo 5, sobre a relação do médico
com pacientes e familiares, o artigo 31 vedava
ao médico desrespeitar o direito do paciente ou
de seu representante legal de decidir livremente
sobre a execução de práticas diagnósticas ou
terapêuticas, salvo em caso de iminente risco
de morte. E finalmente, também neste último
capítulo, o artigo 41 proibia o médico de abreviar
a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou
de seu representante legal. Contudo, nos casos de
doença incurável e terminal, obrigava-o a oferecer
todos os cuidados paliativos disponíveis, sem
empreender ações diagnósticas ou terapêuticas
inúteis ou obstinadas, levando sempre em
consideração a vontade expressa do paciente ou,
na sua impossibilidade, a de seu representante
legal.
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Abriu-se o caminho para que as tomadas
de decisões deixassem de ser balizadas apenas
pelo saber médico, mas também levando-se
em consideração as vontades e os valores dos
pacientes e seus familiares: tomadas de decisões
compartilhadas.
Esta é uma atividade complexa, que requer
empenho e comprometimento do médico.
Envolve o esclarecimento dos envolvidos
sobre todos os fatos (diagnóstico, prognóstico,
métodos diagnósticos e terapêuticos disponíveis,
seus riscos e benefícios), mas, em seguida, levar
em consideração, com importância semelhante,
as preferências e desejos dos mesmos.
Na sua nova revisão, vigente desde março do
ano corrente, o Código de Ética Médica ratifica
a validação da autonomia como pilar no cuidado
médico.
Tendo a qualidade de vida como o seu
norteador, a autonomia de cada paciente passa
a ser o grande balizador de tomadas de decisões
no Cuidado Paliativo, entendendo-a como algo
absolutamente individual e intransferível.
A atividade das equipes de Cuidados
Paliativos tem como princípio básico esse
respeito à autonomia dos pacientes portadores de
doenças que limitam a vida, assim como de seus
familiares. Respeitando a multidimensionalidade
dos indivíduos (social, emocional, espiritual e
física), as discussões são realizadas por equipes
multidisciplinares, baseadas no princípio éticodeliberativo, instrumentalizando os pacientes
de suas opções diagnósticas e terapêuticas.
A partir daí, o indivíduo e seus familiares,
esclarecidos, tornam-se capazes de dimensionar
a proporcionalidade das medidas possíveis em
alinhamento com suas vontades e valores, de
forma a lhes garantir o respeito à sua impressão
e manutenção de qualidade de vida.
Vale ressaltar a importância da definição daquilo
que é adequado e indicado, tecnicamente, a cada
situação clínica. Não cabe ao paciente ou seus
familiares decidirem por opção diagnóstica ou
terapêutica que não estejam indicados a determinada
situação clínica, e cabe ao médico esclarecê-los
sobre tal, também respeitando seus valores.
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Conclusão
A campanha “Meu cuidado, meu direito” veio
reforçar que o acesso ao cuidado paliativo é um
direito humano, o direito dos pacientes ao acesso
a cuidados paliativos apropriados e de qualidade,
assim que forem diagnosticados com uma
condição que seja limitadora ou leve risco à sua
vida, e não apenas no final da vida.1 O cuidado
paliativo é uma abordagem multidisciplinar
que melhora a qualidade de vida dos pacientes
e suas famílias frente aos problemas associados
a doenças potencialmente fatais, através da
prevenção e alívio do sofrimento, identificação
precoce, avaliação e tratamento impecável da
dor e outros problemas físicos, psicossociais e
espirituais. Há respaldo ético-legal, validação
e obrigação do médico de oferecer cuidado
paliativo adequado, que envolva deliberações
para tomadas de decisões compartilhadas, através
de comunicação empática e não nociva.
Importante se faz que as instituições,
profissionais e sociedade avancem nas discussões
sobre Cuidado Paliativo, sobre o respeito à
autonomia dos pacientes e suas famílias, em
contraponto ao modelo paternalista antiquado,
de forma a garantir alívio de sofrimentos em
situações clínicas irreversíveis, de forma efetiva,
de qualidade e precocemente.
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O carcinoma neuroendócrino tireoidiano calcitonina-negativo com componente
anaplásico é um tumor extremamente raro com poucos casos descritos na literatura.
Descrevemos um caso de uma paciente admitida no Hospital Santa Izabel por
massa tireoidiana, submetida à ressecção cirúrgica cujo anatomopatológico
demonstrou carcinoma neuroendócrino de tireoide com componente anaplásico.
Tumores neuroendócrinos na glândula tireoide são incomuns. O diagnóstico
diferencial geralmente inclui carcinoma medular da tireoide, paraganglioma e
metástases. Existem poucos relatos de carcinomas neuroendócrinos primários
da tireoide calcitonina-negativo. O carcinoma anaplásico tireoidiano é um
tumor indiferenciado do epitélio folicular, extremamente agressivo e com
taxa de mortalidade próxima a 100%, com sobrevida mediana de três a sete
meses após o diagnóstico. A paciente deste caso segue clinicamente bem e sem
evidência de doença após 30 meses do início dos sintomas. Trata-se, assim, de
uma apresentação atípica desta neoplasia tireoidiana, que infere um maior
predomínio do componente neuroendócrino em relação ao anaplásico e mediante
raridade não há diretrizes quanto ao prognóstico e tratamento.
Palavraschave: Tireoide; Carcinoma Neuroendócrino; Carcinoma Anaplásico;
Calcitonina-Negativo.
Calcitonin-negative thyroid neuroendocrine carcinoma with anaplastic component is
an extremely rare tumor with few cases described in the literature. We reported a case
of female-patient admitted to the Santa Izabel Hospital due to a thyroid mass. After the
surgical resection, the pathology showed an anaplastic neuroendocrine thyroid carcinoma.
Neuroendocrine tumors in the thyroid gland are uncommon. Differential diagnosis
usually includes medullary thyroid carcinoma, paraganglioma and metastases. There are
few reports of primary negative neuroendocrine thyroid carcinomas calcitonin-negative.
Thyroid anaplastic carcinoma is an undifferentiated follicular epithelium tumor, extremely
aggressive, with a high mortality-rate (~100%), with a median survival of three to
seven months after the diagnosis. The patient of this case follows clinically well, with
no evidence of disease 30 months after the beginning of the symptoms. Thus, this is an
atypical presentation of thyroid’s neoplasia, which infers a greater predominance of the
neuroendocrine component in relation to the anaplastic. As it is an uncommon carcinoma,
there are no guidelines regarding prognosis and treatment.
Keywords: Thyroid; Neuroendocrine Carcinoma; Anaplastic Carcinoma; Calcitonin-Negative.
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Introdução
Os carcinomas neuroendócrinos calcitoninanegativos são um grupo de neoplasias da
tireoide com negatividade da calcitonina e
positividade ao marcador neuroendócrino
imuno-histoquimicamente. Poucos casos são
publicados na literatura impedindo a previsão
de seu comportamento e prognóstico biológico.
Descrevemos um relato de um raro carcinoma
tireoidiano
neuroendócrino
calcitoninanegativo com
componente anaplásico em
acompanhamento no Hospital Santa Izabel.
Relato de Caso
Paciente de 55 anos, sexo feminino, sem
comorbidades, admitida com relato de engasgos
e tumoração de crescimento progressivo em
região cervical anterior desde janeiro de 2017.
Ao exame físico, apresentava-se em bom
estado geral. Ao exame segmentar, destacava-se
em topografia tireoidiana volumosa tumoração
endurecida, medindo 4,0 cm de diâmetro, indolor
e aderida; sem linfonodomegalias palpáveis.
Submetida à ultrassonografia de tireoide
em outubro de 2017, evidenciou-se imagem
heterogênea, oval, medindo 4,6 x 3,3 x 3,6 cm,
Chammas III, sem sinais de linfonodomegalias
cervicais atípicas. Procedida à punção aspirativa
por agulha fina, achados compatíveis com
neoplasia folicular (categoria IV de Bethesda)
foram detectados. Exames laboratoriais à época
não demonstravam alterações em valores de
calcitonina, antígeno carcinoembrionário (CEA),
tireoglobulina e hormônio estimulante da tireoide
(TSH).
Encaminhada à tireoidectomia total em
julho de 2018, visto no intraoperatório nódulo
volumoso em lobo direito, bem delimitado,
tangenciando a superfície externa da glândula,
sem sinais de extravasamento capsular ou de
infiltração de estruturas adjacentes. Não foram
detectados linfonodos atípicos bilateralmente.
À análise anatomopatológica da peça
cirúrgica, evidenciou-se lesão bem delimitada
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e não-encapsulada em lobo direito da tireoide,
medindo 4,3 cm. As secções histológicas
revelaram neoplasia de padrão misto, com áreas de
sobreposição; predominantemente representada
por componente neuroendócrino, caracterizado
por blocos celulares coesos, entremeados por
traves fibroconjuntivas delicadas e constituídos
por células ovaladas com núcleos centrais e
cromatina finamente granulosa. Outras áreas
exibiam aspecto sarcomatoide, com acentuado
pleomorfismo e atividade mitótica, além de
frequentes células gigantes do tipo osteoclastosímile. Adicionalmente, múltiplas áreas de
invasão de vasos sanguíneos foram observadas. A
neoplasia exibiu positividade para citoceratinas.
Houve ainda expressão de cromogranina e
sinaptofisina nas áreas de padrão neuroendócrino.
As expressões de TTF-1 e PAX8 foram focais
(raras células). Não foi observada expressão
de calcitonina e tireoglobulina. O nível de
atividade proliferativa foi de até 80% nas áreas
sarcomatoides e de cerca de 15% nas áreas de
padrão neuroendócrino. O conjunto desses
achados favorece á tipificação de um carcinoma
misto, neuroendócrino e anaplásico (Figura 1).
A paciente seguiu mantendo excelente estado
geral e assintomática. Submetida em outubro de
2018 à tomografia computadorizada por emissão
de pósitrons (PET-CT), evidenciou-se captação
pelo FDG no leito tireoidiano mais evidente à
direita e linfonodo mediastinal, ambos achados
suspeitos para atividade neoplásica (Figura 2).
Após discussão multidisciplinar sobre a
possibilidade de captação pelo FDG em leito
tireoidiano ser por alterações pós-cirúrgicas,
optou-se por realização de ecobroncoscopia com
biópsia de linfonodo mediastinal para melhor
avaliação e afastamento de doença metastática.
Submetida ao procedimento em novembro de
2018, apresentou resultado anatomopatológico
compatível com tecido linfoide não neoplásico.
Manteve-se em seguimento com PET-CT, em
abril e setembro de 2019, que demonstrou redução
da atividade metabólica no leito tireoidiano e
redução das dimensões e da atividade metabólica
do linfonodo mediastinal paratraqueal superior
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Figura 1. Análise anatomopatológica.

A: áreas com padrão neuroendócrino (Hematoxilina & Eosina, 100x). B: áreas com padrão sarcomatoide (Hematoxilina
& Eosina, 200x); destaque para áreas com atividade mitótica exuberante (setas) e células gigantes multinucleadas do
tipo osteoclasto-símile (Hematoxilina & Eosina, 400x). C: invasão de vasos sanguíneos (Hematoxilina & Eosina, 200x).
D: imuno-histoquímica para citoceratinas (clone AE1AE3, Dako): positiva no componente neuroendócrino. E: no
componentesarcomatoide (com menor intensidade). F: imuno-histoquímica positiva para cromogranina no componente
neuroendócino (policlonal, Dako). G: imuno-histoquímica positiva para sinaptofisina no componente neuroendócino
(clone SY38, Dako). H: imuno-histoquímica negativa para tireoiglobulina (policlonal, Dako).

direito e posterior resolução (Figura 2). Segue
assintomática em seguimento há dezesseis meses
sem evidência sistêmica de doença oncológica,
mantendo níveis séricos de tireoglobulina, CEA
e calcitonina dentro dos limites de normalidade.
Discussão
As lesões neuroendócrinas da tireoide são raras
e incluem hiperplasia de células C e carcinoma
medular, tumores mistos de células C e derivados
de folículos, paragangliomae metástase para a
tireoide de carcinoma neuroendócrino.1
O carcinoma medular de tireoide (CMT) é
um raro tumor tireoidiano derivado das células
parafoliculares que apresenta como característica
a produção de calcitonina.2 Já o carcinoma
anaplásico tireoidiano é um tumor indiferenciado
do epitélio folicular, extremamente agressivo
e com taxa de mortalidade próxima de 100%,
com sobrevida mediana de três a sete meses
após o diagnóstico.3 A concomitância dos
tumores e a ausência de expressão da calcitonina

demonstram um caso extremamente raro de tumor
neuroendócrino de tireoide pouco descrito na
literatura. Ressalta-se, ainda, o fato de a paciente
seguir assintomática e sem evidência de doença
oncológica mesmo após 30 meses do início dos
sintomas, fato pouco comum nesse tumor com
prognóstico tão reservado, o que provavelmente
se deve à maior presença do componente
neuroendócrino em relação ao anaplásico.
A maioria dos CMTs são esporádicos com
idade de apresentação típica entre a quarta e
sexta décadas de vida,4 apresentando-se em até
95% dos pacientes como um nódulo solitário
da tireoide.4 Por tratar-se de uma doença
agressiva, comumente apresenta-se metastática
ao diagnóstico, com 70% dos pacientes com
envolvimento de linfonodos cervicais e 15%
apresentando sintomas de compressivos de
trato aerodigestivo superior, como disfagia
ou rouquidão.5 No caso descrito, a despeito da
disfagia ao diagnóstico, a paciente evoluiu de
forma favorável e segue sem sinais de recidiva
de doença local ou à distância.
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Figura 2. Avaliação por tomografia computadorizada por emissão de pósitrons.
Outubro 2018

Outubro 2018

A1
Leito tireodiano SUVmax: 7,3

A2
Linfonodo mediastinal paratraqueal superior direito SUVmax: 2,5

Abril 2019

Abril 2019

B

A
B1

B2

Leito tireodiano SUVmax: 3,5

Linfonodo mediastinal paratraqueal superior direito SUVmax: 2,0

Setembro 2019

Setembro 2019

C1

C2

Leito tireodiano SUVmax: 3,1

Linfonodo mediastinal paratraqueal superior direito não detectado

A1: captação pelo FDG do leito tireoidiano em outubro de 2018; A2: captação pelo FDG do linfonodo mediastinal paratraqueal superior
direito em outubro de 2018; B1: captação pelo FDG do leito tireoidiano em abril de 2019; B2: captação pelo FDG do linfonodo
mediastinal paratraqueal superior direito em abril de 2019; C1: captação pelo FDG do leito tireoidiano em setembro de 2019; C2:
captação pelo FDG do linfonodo mediastinal paratraqueal superior direito em setembro de 2019.

Do ponto de vista anatomopatológico, a marcação
negativa para calcitonina em CMT é rara e pouco
descrita na literatura, representando uma forma
atípica da neoplasia neuroendócrina da tireoide.
Possíveis diagnósticos diferenciais são carcinomas
neuroendócrinos metastáticos para tireoide e
paragangliomas. Entretanto, não foram observadas
lesões metastáticas durante a investigação e a
marcação imunohistoquímica para cromogranina A
afasta a possibilidade de paragangliomas.6,7
O principal tratamento do CMT é a cirurgia,
uma vez que as células tumorais não são
sensíveis à captação de iodo radioativo. Para o
CMT calcitonina-negativo, a maioria dos casos

publicados também foi tratada cirurgicamente
para doença local,8 como o da nossa paciente. E
em outros casos metastáticos ao diagnóstico, a
quimioterapia foi o tratamento de escolha.
Conclusão
O carcinoma tireoidiano neuroendócrino
calcitonina-negativo com componente anaplásico
é uma entidade extremamente rara e com poucas
descrições na literatura, demonstrando tratarse de uma forma atípica da neoplasia. Dada a
raridade desses tumores, não há diretrizes quanto
ao prognóstico e tratamento.
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A doença arterial coronariana é responsável por elevada morbi-mortalidade em
todo mundo e a intervenção coronariana percutânea (ICP) é uma dos pilares de
tratamento para essa condição. Entretanto, a exposição a meio de contraste está
relacionada a aumento de incidência de doença renal aguda (nefropatia induzida
pelo contraste - NIC), principalmente em pacientes de alto risco, conferindo
pior prognóstico. Nesse cenário, a utilização da estratégia de intervenção
coronariana percutânea com uso de mínimo volume de contraste consolida-se
como estratégia adequada para essa situação. Relatamos um caso de paciente
idoso, com disfunção renal crônica e doença coronariana sintomática, submetido
a ICP com a estratégia de low contrast PCI.
Palavras-chave: Doença Arterial Coronariana; Contraste; Nefropatia.
Coronary heart disease is a major cause of cardiovascular morbidity and mortality
worldwide. Percutaneous coronary intervention (PCI) is one of the major treatment of
this condition. Nevertheless, this form of revascularization is associated with higher
levels of acute kidney disease (Contrast Kidney Injury), mainly in high-risk patients,
with worse prognosis. So, low-contrast PCI is a safe strategy for this situation. We
report a case of an elderly patient, with chronic kidney failure and symptomatic
coronary heart disease undergoing to low contrast PCI.
Keywords: Coronary Heart Disease; Contast; Kidney Injury.

Relato de Caso
JSS, 86 anos, hipertenso, portador de doença arterial coronariana crônica,
diabetes melito tipo 2, dislipidemia e disfunção renal crônica (clearance de
creatinina estimado em 32mL/min), admitido em outubro/2019 com relato
de dispneia aos esforços moderados e desconforto torácico associado a
tontura. Apresenta passado de angioplastia coronariana há 13 anos de artéria
descendente anterior, ramo diagonalis e ramo marginal da circunflexa, e em
uso de bisoprolol, AAS, sinvastatina, ezetimibe, metformina, pioglitazona
e trimetazidina. Eletrocardiograma em ritmo sinusal, sem alterações
significativas. Ao exame, estado geral preservado, PA 108x60mmHg, FC 62
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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bpm,examecardiovascularsemachadosrelevantes.
Exames laboratoriais evidenciaram Hb 13.2 mg/
dL, creatinina 1.6 mg/dL, glicemia controlada.
Realizada cintilografia de perfusão miocárdica,
evidenciou-se isquemia apical discreta. Optou-se
por encaminhamento para coronariografia, quando
então apresentou grave lesão no segmento médio
da descendente anterior, re-estenose grave do
ramo diagonalis e resultado angiográfico mantido
na circunflexa. A coronária direita, dominante,
exibia placas angiograficamente moderadas.
O caso foi discutido com médico assistente
e família, sendo optado por revascularização
percutânea. Submetido a angioplastia de
descendente anterior e ramo intermédio com
técnica de low constrast PCI, guiado por estudo
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ultrassonográfico intravascular (USIC) - utilizouse 21mL de contraste iso-osmolar (Figura 1).
Paciente permaneceu em vigilância na unidade
hospitalar por 72 horas, recebendo alta sem
queixas, com função renal inalterada e em uso de
dupla antiagregação plaquetária e medicamentos
de uso regular.
Discussão
A doença arterial coronariana (DAC) se
apresenta como uma das mais frequentes causas
de mortalidade cardiovascular e tem elevada
morbidade.1
O envelhecimento populacional, os hábitos
de vida e a alta prevalência de hipertensão,

Figura 1. Coronariografia antes e após intervenção e USIC.

A: grave lesão em descendente anterior (seta laranja) e re-estenose de stent em ramo diagonalis (seta branca). B: resultado
angiográfico de controle. C/D: USIC pré e pós-intervenção permitindo avaliar aplaca aterosclerótica, aréa e extensão
alcançada, possíveis complicações e aposição do stent.
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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diabetes, obesidade e tabagismo estão entre os
fatores relacionados com esse achado. Para os
pacientes de DAC com anatomia de alto risco
ou sintomáticos a despeito de terapia médica
otimizada, a ICP é consolidada opção de
revascularização em casos selecionados.2
Deve-se, no entanto, ressaltar que ao
submeter um paciente a estudo angiográfico ou
ICP, estar-se-á assumindo um risco de disfunção
renal aguda, em graus variados, relacionada
a exposição a meio de contraste iodado. A
nefropatia relacionada ao contraste, por sua vez,
correlaciona-se a maior morbimortalidade.3
Define-se nefropatia induzida por contraste
(NIC) o cenário no qual existe declínio da
função renal após a exposição a contraste
iodado, que ocorre em geral 48-72 horas após
administração. Dentre as varias definições na
literatura, considera-se a ocorrência de um desses
achados:4
1. Elevação de 1.5 vezes ou mais do valor basal
da creatinina em até 07 dias da exposição ao
contraste;
2. Aumento do valor sério de creatinina em
0.3mg/dL aquém do valor basal dentro de 48
horas após exposição;
3. Débito urinário menor que 0.5mL/Kg/h por
pelo menos 6 horas após exposição.
Os mecanismos relacionados à disfunção
relacionada ao uso de contraste não são ainda
esclarecidos, mas se postula ocorrência de
toxicidade direta a célula tubular ou a efeitos
hemodinâmicos relacionados à vascontricção
arteriolar e aumento de osmolaridade e
viscosidade renal.4,5 É necessário considerar
como diagnóstico diferencial ateroembolismo,
nefrite intersticial aguda e necrose tubular
aguda.5
A ocorrência de NIC é também influenciada
por fatores relacionados ao paciente e ao
procedimento (Tabela 1). Os pacientes de maior
risco são aqueles com disfunção renal prévia
e a ocorrência se acentua quando associada ao
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diabetes. O diabetes, por sua vez, parece não
estar relacionado a um grande aumento de risco
em relação à população geral.
Em contrapartida, reconhece-se na população
com disfunção renal crônica, de aumentado
risco cardiovascular, uma menor propensão
a encaminhamento para estudo angiográfico
e revascularização, quando comparado com
populações sem essa comorbidade.6
Diversas estratégias podem ser utilizadas
diante do paciente de risco exposto a contraste
iodado. Inúmeras ferramentas de estimativa
de risco têm sido validadas para predizer a
ocorrência de disfunção renal e racionalizar a
abordagem desses pacientes (Figura 2).7 Dentre
as medidas de nefroproteção, ressalta-se a
importância da adequação volêmica (guiada ou
não por pressão diastólica final do ventrículo
esquerdo), suspensão de drogas nefrotóxicas,
uso de contraste de iso-osmolar ou de baixa
osmolaridade. O uso de estatinas vem sendo
discutido nesse cenário.
Para os pacientes candidatos a intervenção
coronária percutânea, a utilização da técnica de
low contrast PCI (ou ultra low constrast PCI),
guiando intervenção com USIC demonstrou
redução de uso de contraste e ausência de
incremento de risco de desfechos maiores,
conforme pode se observar no Trial MOZART,
que randomizou pacientes para essa estratégia e
demonstrou em quatro meses a mesma taxa de
eventos e menor uso de contraste.8 Considera-se
very low contrast PCI a relação entre volume de
contraste e clearance de creatinina menor que 1
(VC/Clcr < 1), ou zero contrast PCI, quando se
dispensa o uso.9
A utilização de USIC nesta estratégia
é fundamental, pois permite a avaliação
anatômica, extensão da lesão, avaliação da placa
aterosclerótica, resultado do implante, qualidade
da expansão da prótese, bem como complicações,
sem utilizar contraste.
Aliado a USIC, a estratégia pode incluir
ferramentas no laboratório de hemodinâmica para
auxiliar a ICP, tais como: avaliação funcional
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Tabela 1. Fatores de risco relacionados à ocorrência de nefropatia relacionada ao contraste.
Doença renal crônica

Idade

Disfunção ventricular esquerda
Volume de contraste
Anemia

Instabilidade hemodinâmica
Uso de drogas nefrotóxicas
Hipoalbuminemia

Figura 2. Escore de estratificação de risco de NRC.
FATORES DE RISCO

PONTOS

Hipotensão

5

BIA

5

ICC

5

Idade> 75 anos

4

Anemia

3

≤5

7,5%

0,04%

Diabetes

3

6 - 10

14%

0,12%

Volume de Contraste

1/100 cc3

11 - 16

26,1%

1,09%

Icreatinina Sérica> 1,5mg/dl

4

≥ 16

57,3%

12,6%

TFGe<60 ml/min/1,73m2

2 se 40-60
4 se 20-40
6 se < 20

invasiva por exemplo com IFR (Instantaneous
Wave Ratio); Roadmap coronário dinâmico,
que constrói uma projeção angiográfica digital,
dispensando a angiografia por contraste (Figura 3);
softwares de visualização de stent (Stentboost®,
Clear Stent®), Dyevert System® (sistema de
redução de uso de contraste). É possível também
realização de tomografia de coerência óptica
sem contraste, utilizando dextran como solução
contrastante.

Score Risco Risco de
de Risco de NC Diálise

Figura 3. Roadmap coronário dinâmico: projeção
angiográfica digital que permite intervenção sem
infusão de contraste.

Conclusão
O tratamento percutâneo da doença arterial
coronariana nos dias atuais evoluiu para oferecer
segurança e eficácia para pacientes com alto risco
de disfunção renal aguda, com pouca ou nenhuma
utilização de contraste, sem associar-se a piores
desfechos. Diversas ferramentas, integradas,
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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permitem realização de intervenções complexas
com mínima ou nenhuma exposição ao contraste.
O conhecimento da estratégia de low (ou zero)
contrast PCI surge como uma ferramenta
que para auxiliar o cardiologista clínico e
intervencionista na decisão de estratificação
invasiva e revascularização percutânea (quando
indicado) a essa população, reconhecidamente
de alto risco.
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Dengue é a infecção arboviral humana mais frequente, com aproximadamente 80
milhões de casos registrados por ano e 2,5 a 3 bilhões de indivíduos sob risco de
acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde. Seu sintoma depende
da forma clínica, podendo variar de cefaleia a ampla gama de manifestações
neurológicas. A incidência anual de encefalite é de 5 a 10 casos/100.000 habitantes,
predominantemente em jovens e idosos. A encefalite por herpes simplex vírus
(HSV) é a encefalite mais diagnosticada nos países industrializados, com uma
incidência anual de 1 caso/250.000 ou 500.000 mil habitantes. A maioria dos
casos de encefalite por HSV é devida ao HSV-1 e cerca de 10% por HSV-2.
Este último ocorre tipicamente em indivíduos imunodeprimidos e neonatos em
quem surge infecção disseminada. Este trabalho relata o caso de uma jovem
de 14 anos que apresentou febre, dor abdominal, vômitos e cafeleia. Evoluiu
com exantema fugaz. Três dias após a alta, apresentou piora da cefaleia, recusa
alimentar, tontura, artralgia e tetraparesia completa. O diagnóstico da Síndrome
de Guillain-Barré foi baseado nos achados clínicos e no exame de ressonância
magnética (RNM) de coluna, posteriormente confirmados pelos achados
eletrofisiológicos. E as infecções por herpes e dengue foram confirmadas pelos
títulos específicos de IgM no sangue.
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré; Herpes; Dengue; Encefalite.
Dengue is the most common human arboviral infection with approximately 80 million
cases reported per year, and 2.5 to 3 billion individuals at risk according to World
Health Organization. The symptoms depend on the clinical form and may vary from
headache to neurological manifestations. The annual incidence of encephalitis is 5 to
10 cases /100,000 inhabitants, predominantly in young and old people. Herpes simplex
virus (HSV) encephalitis is the most commonly diagnosed encephalitis in development
countries, with an annual incidence of 1 case/250,000 or 500,000 inhabitants. Most
cases of HSV encephalitis are due to HSV-1 and about 10% due to HSV-2. The HSV-2
typically occurs in immunosuppressed individuals and neonates. We repot a case of a 14
year-old-girl who presented fever, abdominal pain, vomiting and headache, evolving to
cutaneous rash. Three days after discharge, the patient presented worsening headache,
refusal to eat, dizziness, arthralgia and complete tetraparesis. The diagnosis of GuillainBarré Syndrome was based on clinical findings and spinal magnetic resonance imaging
(MRI), confirmed by electrophysiological findings. Herpes and dengue infections were
confirmed by specific IgM titers in the blood.
Keywords: Guillain-Barré Syndrome; Herpes; Dengue; Encefalitis.
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Introdução
Paciente do sexo feminino, 14 anos, foi
internada com queixas de febre, dor abdominal,
vômitos e cafeleia. Evoluiu com exantema fugaz.
Recebeu alta com o diagnóstico presuntivo
de dengue. Três dias após a alta, apresentou
piora da cefaleia, recusa alimentar, tontura e
artralgia. A cefaleia era resistente à analgesia e
foi necessário o uso de morfina. Foi novamente
internada. Realizou tomografia computadorizada
(TC) e ressonância nuclear magnética (RNM)
de crânio e foi colhido líquor céfalorraquidiano
(LCR), que foram normais. A paciente queixavase de dor e fraqueza generalizadas. A paciente
tinha antecedentes de distúrbios emocionais,
deflagrados após a separação dos pais.
Diante da intensidade dos sintomas, não
responsivos à analgesia e com os exames de
imagem e infecciosos normais, cogitou-se a
possibilidade de Transtorno Somatoforme. Foi
solicitada avaliação psiquiátrica. O psiquiatra
constatou que a paciente apresentava sintomas
ansiosos, com preocupação excessiva com
questões do cotidiano, irritabilidade e baixo
limiar de frustração.
Familiares referiam que a paciente passou a
brigar com colegas, a tornar-se mais beligerante
e rebelde, com perda do rendimento escolar.
Cerca de 8 meses da internação, a mãe da
paciente foi morar em São Paulo e desde então
a paciente não a viu mais pessoalmente, apenas
por videochamadas. Tias referiam que a paciente
passou a se tornar reclusa e isolada. Paciente
e tias referiram mudanças muito intensas no
humor e no comportamento, a ponto da paciente
isolar-se completamente de amigos e familiares.
Paciente referia que desde a separação dos pais:
“já não é mais feliz como antes”.
Por ocasião da avaliação psiquiátrica, a paciente
já estava se queixando de fraqueza nos membros,
porém, diante do contexto, tanto os familiares como
a equipe que a assistia, atribuíam suas queixas à
necessidade de requisitar a presença dos pais.
As hipóteses diagnósticas psiquiátricas
foram:
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1. Transtorno dissociativo/conversivo.
2. Transtorno Depressivo com sintomas
ansiosos? Ansiedade generalizada com
alterações do humor?
Iniciado tratamento com sertralina e indicado
apoio da psicologia.
Como Transtorno Conversivo é um diagnóstico
de exclusão, a paciente continuou sendo avaliada
e acompanhada pela equipe da pediatria.
Realizado exame neurológico, constatou-se a
tetraparesia referida pela paciente. A avaliação
da força muscular depende da colaboração do
paciente, podendo haver simulação.
Contudo, a paciente apresentava fraqueza
facial, com dificuldade para o fechamento dos
olhos e, na pesquisa dos reflexos profundos,
apresentava arreflexia. Esses achados são
totalmente independentes da ação voluntária da
paciente. A paciente apresentava fala disártrica,
provavelmente provocada pela fraqueza dos
músculos da face.
Diante do quadro clínico, a despeito da ausência
de dissociação proteíno-citológica no LCR, foi
aventada a hipótese diagnóstica de Síndrome
de Guillain-Barré e indicado o tratamento com
imunoglobulina, sob monitorização em unidade
de terapia intensiva (UTI).
Para confirmar o diagnóstico, foi solicitada
RNM de coluna vertebral, a fim de pesquisar
se havia a presença de realce anormal nas
raízes nervosas. A RNM de coluna lombo-sabra
mostrou realce difuso e simétrico das raízes da
cauda equina, confirmando o diagnóstico de
Síndrome de Guillain-Barré (Figuras 1 e 2).
A paciente evoluiu com disautonomia, com
hipertensão arterial sistêmica (HAS) resistente a
anti-hipertensivos e com insuficiência respiratória,
necessitando de ventilação mecânica.
Como havia história sugestiva de infecção
viral, foram solicitadas sorologias para herpes e
arboviroses. As sorologias para herpes e dengue
mostraram IgG e IgM reagentes.
A paciente recebeu 2g/Kg de imunoglobulina
por 5 dias e 14 dias de aciclovir. Evoluiu com
melhora paulatina, sendo extubada, recebendo
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Figura 1A e 1B. RNM de coluna lombar apresentando realce anormal das raízes da cauda equina.

A

B

alta para enfermaria e posteriormente alta para
o domicílio, deambulando com marcha parética,
assimétrica, pior em hemicorpo direito e
mantendo a paresia facial, pior à esquerda.
Após a imunoglobulina, foi introduzida
prednisona 60 mg/dia, com orientação para
redução semanal.
Realizou eletroneuromiografia dos quatro
membros e da face, já no período de convalescença,
que mostrou polineuropatia sensitivo-motora, do
tipo axonal e mielínico, de predomínio mielínico,

sugestiva de polineuropatia desmielinizante
inflamatória, subaguda, com sinais de reinervação
à miografia (Figuras 3 e 4).
Atualmente, está no domicílio, em esquema de
retirada do corticoide, em tratamento fisioterápico
intensivo, além de acompanhamento psiquiátrico
e psicológico.
Confirmada as hipóteses de Síndrome de
Guillain-Barré e diagnósticos sorológicos de infecções
pelos vírus da herpes e da dengue, com presença de
IgM positivos para os dois tipos de vírus.

Figura 2. Latências das ondas “F” (resposta motora tardia), aumentadas. Achado comum na
neurocondução na SGB, que indica comprometimento motor proximal.
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Figura 3. Potencial de ação motor complexo
do ramo mandibular do nervo facial direito,
mostrando dispersão temporal, achado típico de
comprometimento mielínico.
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Discussão
A Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
pode ser descrita como uma coleção de
síndromes clínicas que se manifesta como uma
polirradiculoneuropatia inflamatória aguda com
fraqueza resultante e reflexos diminuídos.
Embora a descrição clássica do SGB seja a
de uma neuropatia desmielinizante com fraqueza
crescente, muitas variantes clínicas foram bem
documentadas na literatura médica.¹
A incidência anual é de 1-4 casos por 100.000
habitantes e pico entre 20 e 40 anos de idade.
Sinais e Sintomas
O paciente típico com SGB, que na maioria dos
casos se manifestará como polirradiculoneuropatia
desmielinizante inflamatória aguda (AIDP),
apresenta 2-4 semanas após uma doença
respiratória ou gastrointestinal relativamente
benigna com queixas de disestesia dos dedos e
fraqueza muscular proximal das extremidades
inferiores. A fraqueza pode progredir de horas a
dias para envolver os braços, músculos do tronco,
nervos cranianos e músculos da respiração.
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As queixas comuns associadas ao envolvimento
dos nervos cranianos na SGB incluem: paresia
facial (pode imitar a paralisia de Bell), diplopias,
disartria, disfagia, oftalmoplegia e alterações
pupilares.
A maioria dos pacientes se queixa de
parestesias, dormência ou alterações sensoriais
semelhantes. As parestesias geralmente começam
nos dedos dos pés e nas pontas dos dedos,
progredindo para cima, mas geralmente não se
estendendo além dos pulsos ou tornozelos.
A dor associada à SGB é mais intensa na
cintura escapular, costas, nádegas e coxas e pode
ocorrer mesmo com os menores movimentos.
Alterações autonômicas na SGB costumam
provocar: taquicardia, bradicardia, rubor facial,
hipertensão paroxística, hipotensão ortostática,
anidrose e / ou diaforese e retenção urinária.
Pode evoluir com comprometimento
respiratório, de leve à insuficiência respiratória.
Diagnóstico
O diagnosticado da SGB é clínico. Os exames
subsidiários mais utilizados são:
1. Líquor céfalorraquidiano: costuma mostrar
dissociação proteíno-citológica (discreta
pleocitose, com hiperproteínorraquia superior
a 40 mg%).
2. Estudos de eletroneuromiografia: o estudo
da neurocondução costuma mostrar sinais de
desmielinização: redução da velocidade da
condução nervosa, prolongamento das latências
distais, prolongamento das ondas “F”, bloqueio
de condução ou dispersão de respostas:
Evidências frequentemente demonstradas em
locais de compressão nervosa. A miografia com
eletrodos de agulhas costuma mostrarpadrão
de recrutamento rarefeito.
3. Ressonância nuclear magnética (RNM) de
coluna vertebral pode ajudar a excluir lesões
na medula espinhal devido a compressão (por
exemplo, por um tumor ou um abscesso) e
mielite transversa (inflamação da medula
espinhal). Realce anômalo das raízes nervosas
é sugestivo de polirradiculineurite.
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Tratamento
Os pacientes diagnosticados com SGB
devem ser internados em um hospital
para monitoramento rigoroso até que seja
determinado que o curso da doença atingiu um
platô ou sofreu reversão. Embora a fraqueza
possa inicialmente ser leve e não incapacitante,
os sintomas podem progredir rapidamente em
apenas alguns dias. A progressão contínua pode
resultar em uma emergência neuromuscular com
paralisia profunda, insuficiência respiratória e/
ou disfunção autonômica com complicações
cardiovasculares.
Aproximadamente um terço dos pacientes
requerem admissão em uma UTI, principalmente
por causa de insuficiência respiratória.
Após a estabilização médica, os pacientes
podem ser tratados em um andar médico/
neurológico geral, mas a vigilância contínua
continua sendo importante na prevenção de
complicações respiratórias, cardiovasculares e
outras complicações médicas. Pacientes com
comprometimento funcional persistente podem
precisar ser transferidos para uma unidade de
reabilitação hospitalar.
Também é necessário cuidado continuado
para minimizar os problemas relacionados à
imobilidade, intestino e bexiga neurogênicos e
dor. Recomenda-se o envolvimento precoce da
equipe multidisciplinar.
O reconhecimento e o tratamento precoces
da SGB também podem ser importantes no
prognóstico a longo prazo, especialmente no
paciente com maus sinais prognósticos clínicos,
como idade avançada, curso em rápido progresso
e diarreia antecedente.
O tratamento imunomodulador tem sido usado
para acelerar a recuperação. A imunoglobulina
intravenosa (IGIV) ou a plasmaferese mostraramse igualmente eficazes.
Em tese, qualquer infecção pode desencadear
o processo autoimune que desencadeia a SGB e,
na maioria das vezes, não é possível estabelecer
com certeza o agente etiológico da infecção
deflagradora.
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As infecções mais comuns são as infecções
intestinais. O agente infeccioso mais comumente
associado à SGB é o Campylobcter jejunii.
Outras infecções podem desencadear
essa doença: zika, dengue, chikungunya,
citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, vírus do
sarampo, vírus da influenza A, Mycoplasma
pneumoniae, enterovirus D68, hepatite A, B, C,
HIV, dentre outros.
Durante a epidemia do zika vírus de 2016,
houve um aumento extraordinário na incidência
de SGB, com várias formas diferentes, além da
clássica.
A paciente apresentou quadro clínico sugestivo
de Arboviroses (infecções por vírus da dengue,
zika ou chicungunya). Essas arboviroses podem
ter as seguintes características:
Dengue: doença febril aguda, que pode apresentar
um amplo espectro clínico, pois a maioria dos
pacientes se recupera após evolução clínica leve
e autolimitada, enquanto uma pequena parte
evolui para gravidade. É a mais importante
arbovirose que afeta o homem, constituindo-se
em sério problema de saúde pública no mundo;
ocorre e é disseminada especialmente nos países
tropicais e subtropicais, onde as condições do
meio ambiente favorecem o desenvolvimento
e a proliferação do Aedes aegypti e do Aedes
albopictus.
Febre de Chikungunya: doença produzida
pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida
por mosquitos do gênero Aedes, que cursa
com enfermidade febril aguda, subaguda ou
crônica. A enfermidade aguda se caracteriza,
principalmente, por início súbito de febre alta,
cefaleia, mialgias e dor articular intensa, afetando
todos os grupos etários e ambos os sexos. Em
uma pequena porcentagem dos casos a artralgia
se torna crônica, podendo persistir por anos. As
formas graves e atípicas são raras, mas quando
ocorrem podem, excepcionalmente, evoluir para
óbito. A febre de chikungunya é uma enfermidade
endêmica nos países do Sudeste da Ásia, África
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e Oceania. Emergiu na região das Américas no
final de 2013. O nome chikungunya deriva de uma
palavra do idioma makonde, falado no sudeste
da Tanzânia, que significa “curvar-se ou tornarse contorcido”, descrevendo a postura adotada
pelos pacientes devido à artralgia intensa.
Febre pelo vírus Zika: doença que foi detectada
no país no ano de 2015, e a partir deste evento,
tem-se disseminado no país cursando de forma
inédita. Tendo encontrado ambiente favorável à
sua disseminação, que é a presença do vetor Aedes
em todo o país, em população sem imunidade
à doença, causou enorme impacto à saúde de
nossa população. É uma doença viral aguda,
transmitida principalmente, pelos mosquitos
Aedes Aegypti e Aedes albopictus, caracterizada
por exantema maculopapular pruriginoso,
febre intermitente, hiperemia conjuntival não
purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e
dor de cabeça. Os casos costumam apresentar
evolução benigna e os sintomas geralmente
desaparecem espontaneamente após 3-7 dias.
Todavia, observa-se a ocorrência de óbitos pelo
agravo, aumento dos casos de microcefalia e
de manifestações neurológicas associadas à
ocorrência da doença.
A paciente apresentou sintomas sugestivos
de comprometimento do sistema nervoso central
(cefaleia intensa e distúrbio do comportamento)
e do sistema nervoso periférico - tetraparesia
flácida, arreflexia).
Sendo a Síndrome de Guillain-Barré uma
doença rara, é plausível supor que a sua
ocorrência e o diagnóstico clínico prévio de
dengue no momento da admissão da paciente,
estão causalmente associados.9 No entanto, a
paciente apresentava sorologias IGM positivas
para dengue e HSV, este último responsável,
mesmo após a terapia antiviral, por até 20% de
óbitos e sequelas neurológicas persistentes, e
também descrito em associação com a Síndrome
de Guillain-Barré.10
Diante desse quadro clínico, podemos inferir
que a paciente foi infectada pelos vírus da dengue

Rev. Cient. HSI 2019;3(4)

e/ou da herpes, que o sistema imunológico da
paciente não só permitiu o acesso dos agentes
infecciosos ao encéfalo, sem reação inflamatória
meníngea, mas também desencadeou a reação
autoimune que culminou na Síndrome de
Guillain-Barré.
A hipótese diagnóstica aventada foi encefalite
viral (herpética e/ou pelo vírus da dengue) que
evoluiu com Síndrome de Guillain-Barré.
Conclusão
Este caso apresenta vários pontos que
merecem ser salientados:
1. É possível e não é rara a ocorrência de
encefalite sem meningite. O achado de LCR
normal não descarta a hipótese de encefalite
infecciosa ou inflamatória.³
2. É possível ocorrência de Síndrome de GuillainBarré sem dissociação proteíno-citológica, com
ou sem alteração na contagem de leucócitos,
com proteinorraquia normal. Provavelmente,
em algum momento da evolução, deve ter
havido variação nesses parâmetros, contudo,
nem sempre, no momento em que é feita a
coleta do LCR, necessariamente são flagradas
as alterações de leucócitos e da proteína. Ou
seja, LCR normal, não descarta a hipótese
diagnóstica de Síndrome de Guillain-Barré
(na primeira semana, a proteína no líquor
pode ser normal em até 1/3 dos pacientes).4
3. A ressonância nuclear magnética de coluna
tem-se revelado uma ferramenta útil
para estabelecer o diagnóstico de SGB,
principalmente nos casos em que o líquor
céfalorraquidiano é normal.
4. A SGB é uma patologia cujo diagnóstico é
clínico. Mesmo que os exames subsidiários
não mostrem os achados esperados, a clínica
é soberana e quanto mais cedo é instituído o
tratamento imunomodulador, melhores são as
chances de recuperação do paciente.
5. Embora a incidência de Transtornos
Somatoformes não seja rara (de 5,08 a 8,06%
dos atendimentos psicológicos),² trata-se
de um diagnóstico de exclusão. Todas as
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causas orgânicas que podem provocar os
sintomas referidos pelo paciente devem ser
descartados. No caso em questão, a paciente
poderia voluntária ou involuntariamente
provocar a fraqueza muscular, contudo, a
arreflexia e a paresia facial com dificuldade
para fechar as pálpebras não podem ser
provocadas de maneira voluntária e foram
os sinais clínicos que firmaram o diagnóstico
de SGB e afastaram a hipótese de Transtorno
Somatoforme.
6. Os agentes infecciosos que mais comumente
provocam a SGB são o Campylobacter e as
enteroviroses. Durante a epidemia de zika
vírus, houve um número elevado de casos
notificados de SGB relacionados a essa
infecção. Poucos casos de dengue ou herpes
como agentes deflagradores da SGB foram
descritos.
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A infecção pelo vírus zika está associada ao desenvolvimento da Síndrome
de Guillain-Barré (SGB), uma doença autoimune neurológica causada pelo
reconhecimento imune de gangliosídeos e outros componentes nas membranas
das células neuronais. Utilizando ELISA de alto rendimento, analisamos o
perfil de anticorpos anti-glicolipídeos, incluindo gangliosídeos, de amostras
de plasma de pacientes com infecções por zika associadas ou não à SGB em
Salvador, Bahia, Brasil. Observamos que os pacientes infectados com o zika
vírus que desenvolvem SGB apresentam níveis mais altos de anticorpos antigangliosídeos quando comparados com pacientes infectados com zika sem
SGB. Também observamos que um amplo repertório de gangliosídeos foi
direcionado por auto anticorpos anti IgM e IgG nesses pacientes. Como o vírus
zika infecta neurônios, que contêm gangliosídeos de membrana, a apresentação
antigênica dessas células infectadas pode estimular os autoanticorpos
anti-gangliosídeos observados, sugerindo que os autoanticorpos induzidos
diretamente pela infecção podem levar ao desenvolvimento de SGB. Nossos
resultados estabelecem, coletivamente, uma ligação entre anticorpos antigangliosídeos e SGB associado ao zika vírus.
Palavras-chave: Zika; Autoanticorpos; Anti-Gangliosídeos; Síndrome de
Guillain-Barré.
Zika virus infection is associated with the development of Guillain-Barré Syndrome
(GBS), a neurological autoimmune disorder caused by immune recognition of
gangliosides and other components at nerve membranes. Using a high-throughput
ELISA, we have analyzed the anti-glycolipid antibody profile, including
gangliosides, of plasma samples from patients with zika infections associated or
not with GBS in Salvador, Brazil. We have observed that zika patients that develop
GBS present higher levels of anti-ganglioside antibodies when compared to zika
patients without GBS. We also observed that a broad repertoire of gangliosides was
targeted by both IgM and IgG anti-self antibodies in these patients. Since zika virus
infects neurons, which contain membrane gangliosides, antigen presentation of these
infected cells may trigger the observed autoimmune anti-ganglioside antibodies
Resumo do Artigo: Rivera-Correa J, de Siqueira IC, Mota S, do Rosário MS, Pereira de Jesus
PA, Alcantara LCJ, et al. Anti-ganglioside antibodies in patients with zika virus infectionassociated Guillain-Barré Syndrome in Brazil. PLoS Negl Trop Dis. 2019;13(9):e0007695.
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007695.
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suggesting direct infection-induced autoantibodies as a cause leading to GBS development. Collectively, our
results establish a link between anti-ganglioside antibodies and Zika-associated GBS in patients.
Keywords: Zika; Antibodies; Anti-Ganglioside; Guillain-Barré Syndrome.

Introdução
O vírus zika é um arbovírus da família
Flaviviridae, que, como o dengue e o alfavirus
chikungunya são transmitidos pelo mosquito
Aedes. Embora descoberto em 1947 em
Uganda, o primeiro grande surto de vírus zika
foi relatado na Micronésia em 2007,1 seguido
pelo surto da Polinésia Francesa em 20142 e o
enorme surto na América Latina em 2015, que
foi relatado pela primeira vez no Brasil e se
espalhou pelas Américas.3 Durante esse surto,
complicações alarmantes associadas ao zika,
como microcefalia e Síndrome de GuillainBarré (SGB) foram relatadas.4
A SGB é uma neuropatia inflamatória e a
causa mais comum de paralisia neuromuscular
no mundo,5 A etiologia da SGB é desconhecida,
mas seu desenvolvimento tem sido altamente
associado a respostas autoimunes pósinfecciosas contra gangliosídeos nos nervos
periféricos.
Gangliosídeos são glicosfingolipídeos
encontrados nas membranas neuronais e estão
envolvidos em diferentes funções neuronais.
Anticorpos autoimunes que reconhecem
gangliosídeos são encontrados em uma grande
proporção de pacientes com SGB (62%) e
acredita-se que contribuam para a patologia
final, induzindo lesão axonal mediada por
complemento e desmielinização.6 Mimetismo
molecular foi proposto como um mecanismo
provável de SGB induzido por infecção, em
que os anticorpos gerados contra antígenos
microbianos com semelhanças estruturais com
gangliosídeos específicos reagem de forma
cruzada com gangliosídeos do hospedeiro
nas membranas neuronais. Um exemplo
clássico é a SGB associada com infecção
por Campylobacter jejuni.6 O vírus zika foi
adicionado à lista de patógenos associados à

SGB devido à alta incidência relatada durante
o surto na América Latina de 2015. No
entanto, a SGB associada ao vírus zika mostra
anticorpos anti-gangliosídeos (anti-GA1) que
não podem ser atribuídos ao mecanismo de
mimetismo molecular,5 tal como descrito pela
infecção pelo C. jejuni, sugerindo mecanismos
alternativos para a geração de autoanticorpos
como resultado da infecção pelo zika.
Em muitos distúrbios autoimunes, como
a artrite reumatoide, os autoanticorpos
desempenham um importante papel patológico
no desenvolvimento da doença. Curiosamente,
o aumento dos níveis de anticorpos IgG contra
o gangliosídeo GD3 foram observados em
pacientes com infecção aguda por zika sem
manifestações neurológicas como SGB.7
Algumas manifestações clínicas de SGB foram
associadas a níveis elevados de autoanticorpos,
como anticorpos anti-gangliosídeos que podem
atingir os nervos periféricos, mas a associação
desses anticorpos com a SGB relacionada ao
Zika ainda permanece incerto.
Neste estudo, avaliamos os níveis
de reatividade
de anticorpos contra
17
glicolipídios
diferentes,
incluindo
principalmente gangliosídeos, apresentados
em forma única e combinada, no plasma
de pacientes infectados com Zika de um
dos locais do surto de 2015 em Salvador,
Bahia, Brasil.7 Observamos que os pacientes
com SGB associado ao Zika apresentam
níveis significativamente mais altos de
glicolipídeos em comparação com pacientes
infectados com Zika que não tinham SGB.
Também observamos um amplo repertório de
glicolipídios, incluindo gangliosídeos, que
foram alvos de anticorpos IgM e IgG. Em
conjunto, esses resultados estabeleceram uma
ligação entre anticorpos anti-gangliosídeos e
pacientes com SGB associada ao zika vírus.
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Métodos
Desenho do Estudo e Coleta de Amostras
Casos de SGB e encefalite associados à
infecção por arbovírus e infecção por zika sem
sintomas neurológicos foram incluídos em um
estudo de vigilância em unidades neurológicas
de dois hospitais de referência em Salvador,
Bahia, Brasil, de maio de 2015 a abril de 2016,
durante o surto de zika nesta área. A população
do estudo era de pacientes com síndrome
neurológica aguda admitidos nos setores de
neurologia dos hospitais participantes. Pacientes
com infecções por zika, sem sinais de doença
neurológica foram recrutados como parte de
um programa de vigilância para infecções por
zika nos mesmos hospitais. Todos os pacientes
com síndromes neurológicas foram avaliados
pelo neurologista pesquisador e o diagnóstico
de SGB foi estabelecido de acordo com critérios
internacionais. Os critérios de inclusão foram:
(1) pacientes com sintomas compatíveis
com SGB e suas variantes ou encefalite. O
diagnóstico de SGB, síndrome de Miller-Fisher
(SMF) e suas diversas variantes; e encefalite
foi pré-determinado por critérios específicos
da doença; (2) Pacientes que relataram doença
exantematosa aguda ou febre nas 4 semanas antes
do início dos sintomas neurológicos. Estudos
de eletromiografia e condução nervosa foram
realizados em pacientes com SGB.
Análise Sorológica
A detecção de anticorpos IgG anti-zika,
anti-chikungunya e anti-dengue específicos e
os anticorpos IgM dengue e anti-chikungunya
foram realizados usando ELISA (Euroimmun,
Lüberg, Alemanha), de acordo com o protocolo
do fabricante. ELISA de captura de anticorpos
IgM (MAC-ELISA), fornecido pela Divisão
de Coleta de Referência de Arbovírus do
CDC foi utilizado de acordo com o protocolo
estabelecido. Detecção de RNA para o zika,
chikungunya e dengue foram realizados por
PCR por transcriptase reversa segundo métodos
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publicados. Amostras de pacientes positivas
por neutralização da redução da placa do zika
(PRNT) e / ou positivo para zika IgM e negativo
para dengue IgM por ELISA (CDC) considerado
positivo para a infecção pelo zika. O paciente 11
foi considerado positivo para infecção por zika
porque mostrou IgG positivo para o zika e IgG
negativo para a dengue. Somente no paciente
15, que positivou para IgG para zika e dengue,
a reação cruzada não poderia ser descartada. A
infecção pelo zika foi considerada aguda quando
as amostras eram positivas para o RNA do
zika por RT-PCR, e/ou zika IgM (por ELISA).
Amostras biológicas, incluindo sangue, foram
coletadas após admissão no hospital ou 4 meses
após o início dos sintomas, quando indicado. O
gerenciamento de dados foi realizado usando o
REDCap 6.18.1 - 2018 Vanderbilt University.
Gangliosídeo Gliosídeo
Os lipídios utilizados foram: esfingomielina
(SPM), fosfatidilserina (PS), sulfato (SULF),
globosídeo (GS), tri-hexosilceramida (ácido graxo
CTH-hidroxi), (THCH), Tri-hexosilceramida
(ácido graxo não hidroxi-CTH) (THCHN),
galactocerebrosídeo (GALC) e os gangliosídeos
GM1, GM2, GM3, GA1, GD1A, GD1B, GD2,
GD3, GT1Be GQ1B.
Cinco amostras diferentes de plasma (9b,
10a, 11, 14 e 16) de pacientes com SGB foram
testados com cinco glicolipídios escolhidos
aleatoriamente (SPM, GS, GM1, GD3 e SULF).
Resultados
A SGB relacionada ao zika é uma das
complicações mais graves associadas a esta
infecção. Nosso principal objetivo neste estudo é
comparar a prevalência e as especificidades dos
anticorpos anti-gangliosídeos em uma coorte de
pacientes com SGB associados ao zika (n=7) em
comparação com os infectados pelo zika sem SGB
(n=8). Entre estes, alguns pacientes apresentaram
encefalite (n=3) ou foram infectados pelo zika
sem sintomas neurológicos na fase aguda (n=3)
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ou 4 meses após o início dos sintomas (n=2).
A mediana de dias entre o início dos sintomas
virais e o início dos sintomas neurológicos
foram de 10 dias para os pacientes com SGB
associada ao zika.
Forte Resposta de Anticorpos AntiGangliosídeos em Pacientes com SGB
Associada ao Zika
Foram analisadas a reatividade contra
17 lipídios, principalmente glicolipídios,
incluindo gangliosídeos descritos como
associados à SGB, sozinhos ou em 139
combinações em duplas. Primeiro, realizamos
uma análise geral de todos os pacientes
para determinar os níveis de reatividade
gangliosídica em seu plasma usando um ELISA
de alto rendimento para detectar anticorpos
IgM e IgG anti-gangliosídeos. Esses ensaios
mostraram reatividade anti-gangliosídeos
aumentada no plasma de pacientes com
SGB associada ao zika em comparação com
pacientes com zika sem SGB (Figura 1A-1C).
Coletivamente, esses resultados mostraram
uma resposta aumentada de anticorpos
gangliosídeos no plasma de pacientes com
SGB associada ao zika em comparação com
os controles.
Além disso, analisamos uma amostra de um
paciente de SGB de etiologia desconhecida
que tinha testes negativos para infecções por
zika, dengue e chikungunya, e este mostrou um
perfil semelhante aos pacientes zika-SGB.
Também analisamos o plasma de dois
pacientes com SGB com infecção ativa pelo
vírus chikungunya (IgM+) e infecção prévia
pelo zika (IgG+). O plasma desses pacientes não
apresentou forte reatividade contra gangliosídeos,
em contraste com pacientes zika-SGB.
Ampla Especificidade de Gangliosídeos no
Plasma de Pacientes com Zika-SGB
Dissecamos ainda os padrões de reatividade
anti-gangliosídeos observados em pacientes
infectados pelo zika com ou sem SGB. Uma
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análise detalhada da reatividade antigênica
mostrou que os pacientes que desenvolveram a
SGB reconheceram um número significativamente
maior de antígenos (gangliosídeo isolado ou
combinado) em comparação com pacientes sem
SGB (Figura 2A). O maior número de antígenos
reconhecido foi encontrado em um paciente com
SGB que reagiu significativamente a mais de 100
diferentes gangliosídeos isolados/combinações,
enquanto todos os pacientes não-SGB reagiram
significativamente contra 2 ou menos antígenos.
Quando analisamos quais gangliosídeos
específicos tinham uma reatividade aumentada
nos pacientes infectados com zika (em forma
única ou combinada), observamos uma ampla
reatividade a diferentes gangliosídeos e outros
glicolipídios (Figura 2B). Esses resultados
sugerem uma ampla resposta aos anticorpos
anti-gangliosídeos em pacientes zika-SGB,
independente de combinações.
Isotipos de Anticorpos na Resposta AntiGangliosídica em Paciente Zika-SGB Altamente
Responsivos
Nosso rastreamento inicial de reatividade
anti-gangliosídeos avaliou a presença total de
anti IgM/IgG no plasma dos pacientes zikaSGB. Analisamos ainda as amostras para validar
as respostas observadas em seis pacientes
altamente responsivos, do grupo zika-SGB.
Também dissecamos essa resposta determinando
as reatividades IgM e IgG separadamente. Os
resultados destes ensaios mostraram altos níveis
de anti-gangliosídeos IgM e IgG nos plasmas
desses pacientes comparados aos plasmas de
controle. Além disso, esses ensaios validaram a
forte e ampla reatividade do plasma de paciente
com zika-SGB contra um alto número de
gangliosídeos (Figura 2). Coletivamente, esses
resultados confirmam a presença de anticorpos
anti-gangliosídeos IgM e IgG no plasma de
pacientes com zika-SGB. Nossos achados
demonstram ampla reatividade a glicolipídeos
com respostas mais fortes a gangliosídeos
específicos.
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Figura 1. Reatividade de amostras de plasma de pacientes com zika com ou sem SGB.
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(a) Mapa de calor da reatividade do anticorpo alipídios únicos e combinações lipídicas. Resultados do plasma de pacientes
com zika não complicado (aguda (I: pacientes 1 a 3) ou 4 meses após o início dos sintomas (II: pacientes 4-5), com
infecção por zika e encefalite (III: pacientes 6-8), com infecção por zika e SGB (pacientes 9 a 15; a e b indicam diferentes
momentos da amostragem para o mesmo paciente) ou com SGB de etiologia não identificada (paciente 16). Lipídios
antigênicos utilizados: esfingomielina (SPM), fosfatidilserina (PS), sulfato (SULF), globosídeo (GS), tri-hexosilceramida
(ácido graxo CTH-hidroxi) (THCH), tri-hexosilceramida (CTH) ácido graxo não hidroxi) (THCHN), galactocerebrosídeo
(GALC) e os gangliosídeos GM1, GM2, GM3, GA1, GD1A, GD1B, GD2, GD3, GT1B e GQ1B.
(b) Média dos valores de reatividade para todos os lipídios e combinações em amostras depacientes com zika com ou sem SGB.
Amostras de plasma de pacientes com zika agudo não complicado (preto4 meses após o início dos sintomas de uma infecção pelo
zika (círculos azuis), zika com encefalite (círculos vermelhos) e zika com SGB (quadrados pretos). Uma amostra de plasma de um
paciente com SGB, mas sem infecção por zika (não identificadaetiologia) (quadrado verde) não foi considerado na média.
(c) Média dos valores de reatividade para cada lipídeo e combinação lipídeos em amostras de pacientes com zika com ou sem
SGB. Os dados são expressos como valores de RU. p < 0,05,p < 0,01, p < 0,001, p < 0,0001, quando os grupos são comparados
entre si pelo teste t não-pareado.
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Figura 2. Análise antigênica da reatividade do plasma de pacientes com zika com ou sem SGB.
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(a) Reatividade paraglicolipídios, apresentados de forma única ou combinada, das amostras de plasma de pacientes com
zika (identificadas de 1 a 15; a eb indicam diferentes momentos no tempo de amostragem para o mesmo paciente).
Paciente com SGB de etiologia desconhecida (16) está marcado com um retângulo vermelho. Os dados são apresentados
como número de lipídios únicos ou combinações que foram reconhecidos poramostras de plasma de cada paciente. (b)
Reatividade para glicolipídios únicos em amostras de plasma de pacientes com SGB associados ao zika (n=9) Uma amostra
foi considerada positiva se seu valor fosse superior à média mais 3 três vezes o padrãodesvio dos valores obtidos para as
oito amostras de pacientes com zika sem SGB.
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Discussão
Embora a infecção pelo vírus zika ter sido
implicada no desenvolvimento de SGB, pouco
se sabe sobre a patogênese dessa síndrome.
Autoanticorpos diferentes foram identificados
como mediadores de diversos distúrbios
autoimunes, como anticorpos antinucleares no
Lúpus eritematoso. De fato, a SGB é considerada
uma síndrome autoimune devido à destruição
imune de componentes nervosos periféricos,
como gangliosídeos.8,9 A geração de anticorpos
anti-gangliosídeos e outros autoanticorpos foram
descritas em SGB induzida por infecção, tais
como a uma clássica SGB induzida pela bactéria
C. jejuni.6
Como os autoanticorpos anti-gangliosídeos
estão implicados na patogênese da SGB,
procurou-se determinar se os anticorpos antigangliosídeos estavam aumentados em pacientes
zika-SGB em oposição aos controles infectados
com zika com doença mais limitada.
Nossos resultados iniciais mostraram uma
ampla e potente reatividade contra 17 diferentes
gangliosídeos (isolados ou em combinação)
mais frequentemente encontrados em pacientes
zika-SGB. Esses anti-gangliosídeos eram ambos
os isotipos IgM e IgG. Os anti-gangliosídeos
IgG e IgM têm papeis patológicos sugeridos em
SGB induzidos por infecção não relacionados ao
zika.
Além do vírus zika, outras infecções por
arbovírus, como dengue e chikungunya, também
podem levar a autoimunidade e problemas
neurológicos como a SGB.
Também avaliamos o plasma de dois
pacientes com SGB com infecção ativa pelo vírus
chikungunya e infecção prévia pelo zika (IgG+).
Quando avaliamos o plasma desses pacientes
quanto à reatividade aos gangliosídeos, nossos
resultados demonstraram níveis de anticorpos
anti-gangliosídeos significativamente menores
que os pacientes com SGB com infecção ativa
por zika. É possível que os anticorpos antigangliosídeos na circulação induzidos durante
uma infecção por zika diminuam ao longo do
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tempo e não estejam mais presentes nesses
pacientes. O papel de uma infecção ativa por
chikungunya não é claro.
Os resultados sugerem que, em um subconjunto
menor de pacientes infectados, a infecção pelo
zika causa danos neuronais que desencadeia
uma resposta autoimune de anticorpos contra
antígenos gangliosídeos derivados de neurônios,
o que contribui para a patogênese da SGB.
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O melhor tratamento para a fístula anal deve eliminar a infecção e promover a
cicatrização do trato, preservando o esfíncter anal e a continência completa. O
objetivo do presente estudo foi o de determinar a taxa de sucesso após o uso da
técnica modificada de ligadura interesfincteriana do trato fistuloso (LIFT) para
pacientes com fístulas anais. É um estudo de coorte observacional brasileiro biinstitucional com o procedimento LIFT modificado (ligadura interesfincteriana
do trato fistuloso sem excisão). Foi estabelecida base de dados clínica para
as seguintes variáveis: idade, gênero, IMC, comorbidades, distância entre o
orifício externo e o ânus, operação anterior para fístula, tipo de fístula, tempo
cirúrgico, complicações intra e pós-operatórias, duração do seguimento e taxa
de sucesso. Entre novembro de 2015 e janeiro de 2017, 38 pacientes com fístulas
transesfincterianas foram operados com o procedimento LIFT modificado.
Dezessete (44,7%) eram homens. A idade média foi de 41 (18-67) anos. O
IMC médio foi de 26,4 (22-38) Kg/m2. Cinco (13,2%) tinham sido submetidos
à operação anterior. A fístula era transesfincteriana em todos os casos. O
acompanhamento médio foi de 32 (14-56) semanas. Sucesso foi observado em
30 (79%) pacientes. A técnica LIFT sem excisão do trato da fístula provou ser
segura e eficaz para fístulas anais transesfincterianas.
Palavras-chave: Fístula Retal; Abscesso; Ânus.
The best treatment for anal fistula should extirpate infection and promote healing of
the tract, whilst preserving the anal sphincter complex and full continence. The aim
of this study was to analyze the success rate after a modified technique for ligation of
the intersphincteric fistula tract (LIFT) for patients with anal fistulas. This study is a
prospective (observational cohort study) Brazilian bi-institutional experience with a
modified (ligation of the intersphincteric fistula tract without excision) LIFT technique
that was undertaken. A clinical database was settled for the following variables: age,
gender, BMI, comorbidities, distance between external orifice and the anus, previous
fistula surgery, type of fistula, operative time, intra- and postoperative complications,
duration of follow-up, and success rate. Between November 2015 and January 2017,
Resumo do Artigo: Araújo SEA, Marcante MT, Mendes CRS, Bertoncini AB, Seid VE,
Horcel LA, Perez RO, Klajner S. Ligadura Interesfincteriana do Trato Fistuloso (LIFT)
para Fístulas Anais: Uma Experiência Brasileira Bi-Institucional. ABCD Arq Bras Cir
Dig Original Article 2017;30(4):235-238 DOI: /10.1590/0102-6720201700040002.
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38 patients with transsphincteric fistulas were operated on using the modified LIFT procedure. Seventeen (44.7%)
were men. Median age was 41 (18-67) years. Median BMI was 26.4 (22-38) Kg/m2. Five (13.2%) had undergone
previous surgery. The fistula was transsphincteric in all cases. Median follow-up was 32 (range, 14-56) weeks.
Success was observed in 30 (79%) patients. The LIFT technique without excision of the fistula tract proved to be
safe and effective for transsphincteric anal fistulas.
Keywords: Anal Fistula; Abscess; Anus.

Introdução
Fístula anal é um processo infeccioso
persistente que se desenvolve entre o canal anal
e a pele perianal. As causas principais são devido
à infecção criptoglandular, Doença de Crohn,
trauma, radiação ou malignidade. As fístulas
complexas têm envolvimento transesfincteriano,
supraesfincteriano ou extra-esfincteriano. Elas
podem ser definidas como ferradura, recorrentes,
e todas as fístulas anteriores quando ocorrem em
mulheres, também podem apresentar múltiplos
trajetos.
O melhor tratamento para a fístula anal deve
eliminar a infecção e promover a cicatrização do
trato, preservando o esfíncter anal e a continência
completa. A ligadura do trato interesfincteriano
da fístula (LIFT) foi descrita como a inovação
mais recente para a operação com preservação do
esfíncter e manejo de fístulas anais complexas.
Relatada pela primeira vez por Rojanasakul e
colaboradores1 em 2007 como um procedimento
de preservação do esfíncter, principalmente
indicado na ligadura e a excisão da porção
interesfincteriana do trato da fístula, fechando
a abertura interna, além de eliminar o foco
séptico.
Métodos
Este é um estudo prospectivo bi-institucional
de coorte realizado entre novembro de 2014
e novembro de 2015. Ele foi aprovado pelo
Conselho de Revisão Institucional nas duas
instituições (Hospital Israelita Albert EinsteinSão Paulo-SP; Hospital Santa Izabel-Salvador,
BA). Consentimento informado por escrito para
o procedimento LIFT e o acordo para participar
de avaliações periódicas de acompanhamento
foram obtidos para todos os pacientes incluídos.

O desfecho primário foi o sucesso após a
operação usando o procedimento LIFT. Ele
foi definido como a cicatrização completa da
ferida interesfincteriana e do orifício externo
sem qualquer sinal de recorrência. Falha foi
considerada como o diagnóstico clínico de
recorrência de fístula em qualquer momento
no seguimento pós-operatório definido por
entrevista clínica, exame físico e ressonância
magnética (RM).
Os critérios de inclusão foram fístulas
anais complexas (transesfincterianas ou
supraesfincterianas). Os critérios de exclusão
foram fístulas superficiais, pacientes com doença
de Crohn, radioterapia prévia e malignidade
colorretal.
Foi criado um banco de dados para coletar
das seguintes variáveis: idade, gênero, índice de
massa corpórea (IMC), comorbidades, distância
entre o orifício externo e o ânus, operação de
fístula prévia, tipo de fístula, tempo cirúrgico,
complicações intra e pós-operatórias, duração do
seguimento e taxa de sucesso.
Técnica Cirúrgica
Todos os pacientes foram operados usando a
técnica LIFT. Não receberam preparo intestinal
ou enemas. A terapia com antibióticos começou
uma hora antes da operação e a internação até
a alta hospitalar foi de 24 h. Foram operados
na posição de litotomia sob anestesia espinhal
combinada com sedação intravenosa. O trato
da fístula foi definido. Uma pequena incisão
curvilínea (2-3 cm) foi então criada sobre a
ranhura interesfincteriana no nível do trato da
fístula. Foram realizadas a dissecção sem corte
do plano interesfincteriano ao nível do trato da
fístula sondada. Foram separados os esfíncteres
interno e externo. Foram utilizadas duas suturas
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absorvíveis (3% de ácido poliglicólico) para
proteger o trato da fístula. Realizadas ligaduras
com sutura dupla do trato da fístula e realizadas
A
secções entre estas duas suturas. Revisadas
hemostasias e fechadas musculaturas com sutura
de ácido poliglicólico 3/0 interrompidas. As
incisões da pele foram coladas com Dermabond®
a critério dos cirurgiões. As excisões dos orifícios
na abertura externa foram realizadas para facilitar
a drenagem e evitar o fechamento precoce do
trato distal.
Cuidados Pós-Operatórios
Todos os pacientes receberam alta com
prescrição de anti-inflamatórios, analgésicos
narcóticos e laxativos na manhã seguinte. Foram
instruídos a usar banhos de assento duas vezes
ao dia e sempre após evacuação intestinal. Os
acompanhamentos foram programados em
intervalos de 2-4 semanas até o diagnóstico clínico
de cura. Aqueles com suspeita de recorrência, a
ressonância magnética foi obrigatória.
Resultados
Entre novembro de 2015 e novembro de
2017, 38 pacientes com fístulas anais recémdiagnosticadas ou recorrentes foram operados
com a técnica LIFT. Dezessete (44,7%) eram
homens. A idade média foi de 41 (18-67) anos. O
IMC médio foi de 26,4 (22-38) Kg/m2. Em sete
(18,4%) observou-se uma ou mais comorbidades.
Quatro (10,5%) apresentaram hipertensão e três
(7,9%) eram diabéticos. A distância mediana
entre o orifício externo e o ânus foi de 5 (3-8)
cm. Dezessete (44,7%) foram submetidos a
exame pré-operatório com RM. Cinco (13,2%)
submeteram-se à operação anterior poupando
o esfíncter (excluindo incisão e drenagem de
abscesso) para a fístula anal. Portanto, nesta
série, cinco (13,2%) tiveram o LIFT modificado
devido à recorrência. Em três (8%) casos, o
procedimento anterior foi o plug para fístula anal
(Biodesign® Fistula Plug Set, Cook Medical,
Bloomington, IN, EUA) e em dois (5,2%), a
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fistula anal vídeoassistida (VAAFT®, Karl Storz,
Tuttlingen, Alemanha). Não houve complicações
intra ou pós-operatórias.
B
Avaliação do Sucesso Cirúrgico
A duração média do seguimento foi de 32 (1456) semanas. O sucesso foi observado em 30 (79%)
pacientes. No final do presente acompanhamento,
8 (21%) apresentaram recorrência após LIFT. Em
relação a esses, o intervalo de tempo médio para
recorrência foi de 24,8 semanas (18-42,5). Em todos
os casos de falha, o orifício externo recorrente foi
observado na cicatriz de incisão cirúrgica do LIFT.
Portanto, todas as fístulas recorrentes tornaramse interesfincterianas e foram reoperadas com
abordagem única de fistulotomia (técnica de layopen). O seguimento após a técnica de fistulotomia
para as falhas foi de seis (3-7) semanas.
Discussão
Nesta experiência bi-institucional brasileira
com o LIFT, foi observado que 79% dos
pacientes com fístulas anais, foram curados
após procedimento sem drenagem prévia e uso
de fio seton. Além disso, a operação mostrou-se
segura e fácil de aprender e uma opção atrativa
em países em desenvolvimento, uma vez que,
não foram utilizados materiais especializados ou
caros no procedimento.
Pelo menos seis variações técnicas diferentes
do LIFT são descritas na literatura e nenhum
estudo comparativo entre as variações foi feita
para verificar a verdadeira eficácia do LIFT
clássico ou qualquer uma de suas variações.
A técnica utilizada em todos os pacientes foi a
sem excisão do trato da fístula, que representa
pequena variação do estudo original.
O sucesso foi definido objetivamente como a
cicatrização pós-operatória completa do orifício
externo da fístula quanto do acesso cirúrgico
(incisão). Por outro lado, a falha foi definida
como a saída persistente de secreção através do
orifício externo da fístula original ou da ferida
interesfincteriana.
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O uso de seton pré-LIFT para drenagem da
fístula anal não foi usado neste estudo. Três
relatos de séries de casos sobre fatores preditivos
associados ao sucesso após LIFT para a fístula
transenfincteriana demonstraram que o seton não
afetou as taxas de sucesso.
Poucos autores obtiveram sucesso quando
relataram fatores de risco para falha após o LIFT
ou suas variações, impedindo assim a iniciativa
de adaptar o procedimento cirúrgico ao perfil de
risco de um determinado paciente. Infelizmente,
a série atual foi pequena para permitir análise
adequada dos fatores de risco associados à falha.
No presente estudo, todas as falhas puderam ser
gerenciadas com sucesso por meio de operação
simples de fistulotomia.
As principais limitações deste estudo provêm do
seu design não comparativo, de um acompanhamento
limitado e da ausência de avaliação em relação
às variáveis associadas à falha após LIFT. No
entanto, novas evidências ainda são necessárias
para determinar o resultado em longo prazo desta
técnica, seu impacto na continência e como ela se
compara com outras operações para preservação do
esfíncter. Estudos adicionais são necessários para
identificar fatores de risco para falhas de tratamento
e sua eficácia em comparação com outra operação
com preservação do esfíncter para fístulas anais.
Conclusão
A técnica LIFT sem excisão do trato da fístula
provou ser segura e eficaz para o tratamento de
fistulas anais transesfincterianas.
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A confecção do estoma ocorre por diversos motivos, sendo o mais frequente
a neoplasia colorretal. A enfermeira estomaterapeuta atua desde a fase préoperatória, até o período pós-operatório, com aspectos preventivos, terapêuticos
e de reabilitação. O objetivo desse estudo é relatar um caso vivenciado por
enfermeira especialista em estomaterapia, no cuidado ambulatorial a pessoa
colostomizada e destacar as mudanças clínicas obtidas após acompanhamento
especializado. Paciente com 84 anos com diagnóstico de neoplasia de pâncreas,
apresenta fístula colo-vesical e indicação de colostomia. Primeira consulta
assistencial com estomaterapeuta aconteceu após a alta hospitalar quando foi
admitido no serviço de curativos especiais. É importante a participação da
enfermeira estomaterapeuta na elaboração de um planejamento da assistência
voltada para a prevenção das complicações e na realização de orientações
adequadas, oferecendo ações de educação em saúde e de promoção do autocuidado
para melhoria da qualidade de vida da pessoa com colostomia. Com este relato de
caso observa-se que é imprescindível para os indivíduos submetidos à confecção
de ostomias serem acompanhados em nível ambulatorial por uma equipe
multidisciplinar abrangendo assistência da enfermeira estomaterapeuta.
Palavras-chave: Estomia; Assistência Ambulatorial; Enfermagem.
The most frequent reason for stomatization is colorectal neoplasia. The stomatherapist
nurse acts from the preoperative to the postoperative period, with preventive, therapeutic
and rehabilitation aspects. The aim of this study is to report a case of a stomatherapist
in the care of colostomized patient and to highlight the clinical changes obtained after
this kind of specialized monitoring. A 84-year-old patient with a diagnosis of pancreatic
neoplasia has a cervical fistula and an indication for colostomy. The first appoitment
with stomatherapist happened after hospital discharge when the patient was admitted to
the special dressing service. It is important the participation of the stomatherapist nurse
in the elaboration of a care planning focused on the prevention of complications and
the accomplishment of appropriate orientations, offering health education and self-care
actions to improve the quality of life of the patient with colostomy. It is essential for
individuals undergoing ostomy confection to be followed at an outpatient level by a
multidisciplinary team, including assistance from the stomatherapist nurse.
Keywords: Ostomy; Ambulatory Care; Nursing.

Introdução
No Brasil, conforme estimativas do Instituto Nacional de Câncer,
cerca de 17.380 casos novos de câncer de cólon e reto em homens e
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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18.980 em mulheres serão diagnosticados
cada ano do biênio 2018-2019.1 O ostoma
ou estoma intestinal representa uma abertura
originada de um processo cirúrgico, que
permite a exteriorização da alça intestinal
através da parede abdominal, com o intuito
de eliminar efluentes, fezes e gases, que se
depositam em um sistema coletor (bolsa
coletora). A confecção do estoma intestinal
ocorre por diversos motivos, sendo o mais
frequente a neoplasia colorretal. Pode ser um
processo temporário ou definitivo, conforme
as condições e causas de sua confecção,
podendo ser classificado em colostomia
e ileostomia, mediante sua localização de
confecção. O auxílio terapêutico das estomias,
principalmente das colostomias aos distúrbios
colorretais, são bastante consistentes,
porém tal procedimento pode acarretar
múltiplas complicações. As complicações
geram hospitalizações mais longas e maiores
taxas de readmissão, cursando com elevados
custos hospitalares.2,3 A estomaterapia é uma
especialidade exclusiva do enfermeiro, voltada
para o cuidado de pessoas com estomias,
feridas agudas e crônicas, fístulas, drenos,
cateteres e incontinências anal e urinária. A
enfermeira estomaterapeuta atua desde a fase
pré-operatória até o período pós-operatório
imediato, mediato, tardio e ambulatorial,
com aspectos preventivos, terapêuticos e de
reabilitação em busca da melhoria da qualidade
de vida.4 Por ser importante o acompanhamento
da enfermeira em todas as fases do processo
cirúrgico, justifica-se a realização deste estudo,
para melhora da percepção dos profissionais
de enfermagem sobre cuidados ao paciente
colostomizado em suas necessidades durante
processo pré-operatório até o pós-operatório em
destaque para a assistência ambulatorial.
Objetivo
O objetivo desse estudo é relatar um caso
vivenciado por enfermeira especialista em
estomaterapia, no cuidado ambulatorial a pessoa
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colostomizada e destacar as mudanças clínicas
obtidas após acompanhamento especializado.
Experiência de Caso
Paciente com 84 anos, sexo masculino,
aposentado, católico, com relato de evidência
em tomografia computadorizada de abdômen,
espessamento do sigmoide com íntimo contato
com a parede da bexiga, após consulta com
coloproctologista em dezembro de 2017. Após
um mês, realizada retossigmoidoscopia flexível,
identificou-se um pequeno pólipo retal sem
outros achados, com seguimento clínico. Após
oito meses, já com diagnóstico de neoplasia de
pâncreas, paciente apresenta fístula colo-vesical
com episódios de infecção do trato urinário
de repetição e indicação de colostomia como
conduta devido à idade do paciente e necessidade
de iniciar quimioterapia para tratamento. Em
outubro de 2018, foi realizada cirurgia para
confecção de colostomia em alça de sigmoide
por vídeo, sem intercorrências e programada
seis sessões de quimioterapia. Paciente não teve
consulta pré-operatória com estomaterapeuta para
orientação e demarcação do local da confecção
do estoma. A primeira consulta assistencial com
estomaterapeuta aconteceu dois dias após a alta
hospitalar quando foi admitido no serviço de
curativos especiais referência no ambulatório
de um hospital filantrópico, em Salvador, Bahia,
Brasil. Durante avaliação admissional, o paciente
encontrava-se ansioso, referindo algia e inseguro
quanto aos cuidados com a colostomia. Observouse na consulta de enfermagem em estomaterapia
complicação periestomal denominada dermatite
por efluente devido ao corte inadequado da
base adesiva do sistema coletor, edema da alça
intestinal, resíduo de necrose de coagulação e
muco serosanguinolento como características
normais do pós-operatório, além de haste de
sustentação, e estoma medindo 25x35 mm. O
paciente recusou fotografia na primeira consulta,
devido estado momentâneo de ansiedade e
nervosismo. A conduta inicial foi limpeza da
pele periestomal e estoma, com água e sabão
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líquido, utilização de sistema coletor drenável
de duas peças na cor opaca com filtro de carvão
integrado e base adesiva plana composta
predominantemente de carboximetilcelulose
com realização correta do corte da base adesiva
e uso de protetor cutâneo spray sem álcool para
proteger a pele periestomal do efluente. Em
seguida, foi realizada orientação ao paciente e
familiar sobre limpeza e troca do sistema coletor,
demonstração dos diversos tipos de sistema
coletor de acordo com marcas de diferentes
laboratórios, prescrição de enfermagem do
sistema coletor, protetor cutâneo, orientação
de retorno em no máximo sete dias para
reavaliação e encaminhamento para centro de
referência de dispensação de sistema coletor.
Paciente retornou para segunda consulta
assistencial de enfermagem, mantendo edema
do estoma (Figura 1) e medida de 25x35mm,
melhora parcial da dermatite por efluente.
Foram realizados os cuidados de limpeza (água
e sabão líquido) e troca do sistema coletor e uso
de protetor cutâneo. Na terceira consulta houve
melhora significativa da dermatite e redução do
edema do estoma (Figuras 2A e 2B), paciente
encontrava-se mais confiante para o cuidado
ao estoma juntamente com a família. A quarta
consulta assistencial foi o dia de retirada da haste
plástica de sustentação, conforme solicitação
médica e indicação da literatura, seguido de
limpeza do estoma, medindo 25x25 mm, troca
do dispositivo coletor e uso de protetor cutâneo
(Figura 3). No retorno para quinta consulta,
completando um mês após primeira consulta,
foi realizada avaliação (Figura 4) em que a
colostomia evolui com cor vermelho vivo
brilhante, pele periestomal íntegra e produção
de fezes pastosas. Paciente refere alimentação
balanceada com ingesta hídrica adequada em
acompanhamento nutricional e em condições
de realizar o autocuidado em domicílio. Dada
alta do serviço nesta consulta e reorientado
quanto aos cuidados, identificação de possíveis
complicações e retorno caso exista suspeita de
complicação com estoma.

Discussão
Alguns diagnósticos de neoplasia possuem
como modalidade de tratamento a intervenção
cirúrgica e/ou quimioterapia, o que pode
Figura 1. Edema do estoma e medida de
25x35mm.

Figura 2. Redução do edema do estoma.

A

B
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Figura 3. Retirada do retirada da haste plástica
de sustentação, limpeza do estoma (25x25mm),
troca do dispositivo coletor e uso de protetor
cutâneo.

Figura 4. Colostomia com boa evolução,
apresentando cor vermelho vivo brilhante,
pele periestomal íntegra e produção de fezes
pastosas.

resultar na necessidade de confecção de ostomia
intestinal. A colostomia gera algumas restrições
corporais e mudanças nos hábitos de vida. Há
questões de estética, limitações da movimentação
corporal e há falta de controle nas eliminações
de fezes e gases intestinais. O paciente necessita
de atendimento sistematizado, especializado
e multiprofissional para essas mudanças. As
complicações em ostomias podem ser classificadas
em recentes ou tardias. As complicações recentes
abrangem, principalmente, dermatite em pele,
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retração ou necrose do estoma, desidratação. As
tardias são, principalmente, hérnia paraestomal,
prolapso estomal, estenose, fístula, ou abcesso
periostomal. Pode haver ainda complicações a
nível sistêmico, principalmente relacionadas a
distúrbios hidroeletrolíticos em estomas de alto
débito, anemia, pneumonia e sepse. No caso
relatado, houve apenas uma complicação recente,
dermatite por efluente, devido ao corte errado
da base adesiva.3 Na primeira consulta, longa e
detalhada com duração em média de uma hora e
meia, é indispensável que o individuo seja orientado
sobre o autocuidado com o estoma, como instalar
corretamente o sistema coletor, saber cortar a base
adesiva na medida do estoma para proteger toda a
pele ao redor do estoma, evitar vazamentos e lesões
na pele periestomal.5-7 A portaria de n° 400/2009,
do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à
Saúde, assegura a necessidade de cuidados do
paciente colostomizado em unidades de atenção
básica e em serviços especializados, com estímulo
ao autocuidado, promoção de saúde, prevenção
de complicações, fornecimento de equipamentos
coletores e adjuvantes e treinamento de
profissionais de saúde.3-6 Ressalta-se que compete
ao enfermeiro especialista ou treinado para esse
cuidado, intervenções exclusivas, visando ao
atendimento especializado nas várias etapas do
processo, com a melhor adaptação à condição do
estomizado, promovendo o enfrentamento junto a
família para melhor qualidade de vida do usuário.4-9
É de responsabilidade do estomaterapeuta no
período pré-operatório: consulta de enfermagem
para obtenção de informações sobre paciente
e família; orientar quanto ao ato operatório, ao
estoma, equipamentos coletores, programas
públicos de assistência, sobre declaração
internacional dos direitos dos ostomizados e
a associação de estomizados; além de fazer a
demarcação do local onde será implantado o
futuro estoma. No pós-operatório imediato e
mediato avalia as condições do estoma e da ferida
operatória, do efluente, a presença de complicações
e condições do equipamento a fim de prescrever
os cuidados e orientar a equipe; orientações de
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autocuidado ao paciente e cuidador.4 No pósoperatório tardio (ambulatorial ou domiciliar),
a assistência ao colostomizado deve ser
planejada junto com a equipe multiprofissional,
conforme encaminhamento do cirurgião para
enfermeira estomaterapeuta, assim é possível
um atendimento especializado. Neste caso
foram necessárias cinco consultas assistenciais
com o paciente junto ao familiar no ambulatório
e as principais intervenções da enfermeira
estomaterapeuta foram avaliar as condições
da pele periestomal, do estoma e presença
de complicações; prescrever cuidados de
estomaterapia; limpeza do estoma e troca do
sistema coletor; estimular e/ou auxiliar o cuidado
com colostomia reforçando as orientações. Após
as intervenções da enfermeira estomaterapeuta
notou-se melhora significativa da dermatite,
paciente cursou mais confiante e aceitando
o autocuidado.4 Esse processo exige uma
personalização das intervenções de enfermagem,
ajustadas às necessidades específicas de cada
pessoa.9 Na Espanha, no estudo “Percepção de
pacientes ostomizados sobre os cuidados de
saúde recebidos”, os participantes do estudo
afirmaram que os enfermeiros estomaterapeutas
são os especialistas em cuidados do estoma e que
desempenham um papel chave em sua educação
e informação.10 Diante do que foi exposto, na
alta dos cuidados ambulatoriais especializados
em estomaterapia o paciente, familiar ou
cuidador deve dominar os cuidados, porém cada
paciente deve ser visto de forma individualizada
respeitando seu tempo de aceitação da
nova condição. É de extrema importância a
participação da enfermeira estomaterapeuta na
elaboração de um planejamento da assistência
voltado para a prevenção das complicações e
na realização de orientações adequadas, dessa
forma, a enfermeira passa a ser referência no
cuidado para o estomizado, influenciando
na reabilitação precoce, oferecendo ações
de educação em saúde e de promoção do
autocuidado para melhoria da qualidade de vida
da pessoa com colostomia.5,6
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Conclusão
Com este relato de caso observa-se que é
imperioso para os indivíduos colostomizados,
serem
acompanhados
pela
enfermeira
estomaterapeuta em todas as fases do processo
cirúrgico em destaque no estudo para o pósoperatório tardio ambulatorial. Observandose a importância na atuação para prevenção
de complicações, reabilitação precoce para as
atividades diárias e autocuidado desses pacientes.
Este estudo irá ampliar conteúdo teórico
científico sobre esta temática para profissionais de
enfermagem e área da saúde, para que estes façam
direcionamento dos pacientes para continuidade
da assistência ambulatorial com estomaterapeuta.
Cabe salientar a necessidade da realização de
novos estudos voltados para prática da enfermeira
estomaterapeuta, a fim de fortalecer a atuação da
categoria em suas atividades exclusivas.
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Instruções para Autores
Os autores devem encaminhar o manuscrito
em Portug u ê s c o m a b s t r a c t e m I n g l ê s ,
salvo artigos originais que devem ser
encaminhados tanto em Português como em
Inglês. O manuscrito deve conter uma carta de
apresentação para o Editor-Chefe da revista,
com todos os dados do autor correspondente,
como filiação (e coautores), endereço, número
de telefone e e-mail. Os artigos devem ser
submetidos pelo autor correspondente através
de e-mail rchsi@santacasaba.org.br ou do site
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.
br. Juntamente com a carta de apresentação,
o autor correspondente deverá encaminhar
uma declaração assinada, confirmando que o
conteúdo do manuscrito representa a opinião
dele e dos coautores, assim como não há
conflito de interesses, além da informação
de que o manuscrito não foi nem está sendo
submetido ou sobreposto/duplicado em outra
revista. Os manuscritos que obrigatoriamente
necessitaram de uma aprovação do Comitê
de Ética, deve apresentar o ofício e o número;
assim como, manuscritos que obtiveram fundos
de financiamento, devem indicá-los.
Os manuscritos podem ser submetidos nas
seguintes categorias:
• Investigação básica ou clínica original (artigos
originais sobre temas de amplo interesse
no campo da medicina). Congratulamonos com trabalhos que discutem aspectos
epidemiológicos da saúde, ensaios clínicos e
relatórios de investigações de laboratório.
• Apresentação e discussão de casos (os relatos de
caso devem ser cuidadosamente documentados
e devem ser importantes porque ilustram ou
descrevem características incomuns ou têm
implicações práticas importantes).
• Briefs de novos métodos ou observações.

• Resumos de artigos (artigos já publicados,
sumarizados,com uma nova abordagem
crítica).
• Atualização de tema ou revisões de última
geração (revisões sobre tópicos importantes para
leitores em diferentes áreas geográficas).
• Artigos multiprofissionais (artigos que
apresentem a importância da inter
disciplinaridade na área de saúde).
• Cartas ao editor ou editoriais referentes
a publicações anteriores ou contendo
breves relatos de descobertas incomuns ou
preliminares.
• Estado de arte, contendo ideias, hipóteses
e comentários (artigos que avançam para
hipóteses ou representam uma opinião
relacionada a um tópico de interesse atual).
Os autores devem fazer o checklist do
manuscrito antes de enviá-lo à Revista.
Os suplementos da Revista incluem artigos
sob um tema unificador, como aqueles que
resumem apresentações de simpósios ou se
concentram em um assunto específico. Estes
serão adicionados à publicação periódica e serão
revisados da mesma maneira que os manuscritos
submetidos.

Política Editorial
Os editores da Revista reservam o direito de
editar os manuscritos submetidos em relação
à clareza, gramática e estilo. Os autores terão
a oportunidade de revisar essas alterações na
prova final, antes da impressão do manuscrito.
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Alterações e revisões no conteúdo apenas serão
aceitas para impressão após as provas finais serem
assinadas pelo autor, com anuência dos coautores.
A Revista Científica Hospital Santa Izabel não
aceita artigos duplicados, sobrepostos ou que
estejam sendo submetidos em outro Jornal.
Processo de Revisão por Pares
Todos os manuscritos originais serão
encaminhados a um Editor Associado pelo
Editor-Chefe, ou enviados a especialistas ad
hoc para revisão por pares. Entretanto, é o EditorChefe que toma a decisão final de aceitar, rejeitar
ou solicitar revisão do manuscrito. Um pedido
de revisão não garante a aceitação do manuscrito
revisado.
Os manuscritos também podem ser enviados
para revisão estatística ou revisores ad hoc. O
tempo médio da submissão até a primeira decisão
é de três semanas.
Revisões
Manuscritos devem ser reenviados pelos
autores após a revisão, quando necessária, até
quinze dias após a solicitação. O texto revisado
deve incluir resposta ponto a ponto e deve indicar
quaisquer alterações adicionais feitas pelo autor.
Qualquer alteração na autoria, incluindo uma
mudança na ordem dos autores, deve ser acordada
por todos os autores, e uma declaração assinada
por todos deve ser submetida à redação.
Estilo
Os manuscritos podem ser submetidos em
formato eletrônico pelo site www.revistacientifica.
hospitalsantaizabel.org.br ou pelo e-mail rchsi@
santacasaba.com.br. Cada manuscrito terá um
número de registro. O arquivo deve ser enviado
em Word ou no arquivo de formato de documento
RTF para textos e JPG (300dpi) para figuras.

Os autores devem ser indicados em uma
carta de apresentação com endereço, número
de telefone e e-mail do autor correspondente.
O autor correspondente será convidado a fazer
uma declaração confirmando que o conteúdo do
manuscrito representa a opinião dos coautores e
que nem o autor correspondente nem os coautores
têm manuscritos submetidos/sobrepostos ou
duplicados em outros jornais.
Os textos dos manuscritos devem conter:
título, resumo, corpo do texto (com subtópicos,
como Introdução, Objetivo, Material e
Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão;
ou outros subtópicos que não de artigos
originais), agradecimentos, referências,
tabelas, figuras e legendas. O running title
não deve ultrapassar 40 caracteres e devem
estar no topo de cada página, assim como
a paginação. As referências devem seguir
o “Requisitos Uniformes para Manuscritos
Submetidos a Revistas Biomédicas” ou “Estilo
de Citação Vancouver” (vide American
Medical Association Manual of Style: a guide
for authors and editors). Títulos de periódicos
não listados no Index Medicus devem ser
escritos por extenso.
Aprovação do Comitê de Ética
Artigos que necessitem de aprovação em
Comitê de Ética devem encaminhar ofício de
aprovação com número específico (número de
protocolo e / ou certificação de aprovação deve
ser enviada após as referências). O número do
protocolo deve ser incluído no final da seção
Introdução do artigo.
Ética
Falsificação ou fabricação de dados, plágio,
incluindo publicação duplicada do trabalho
dos próprios autores sem a devida citação e
apropriação indébita do trabalho são práticas
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inaceitáveis. Quaisquer casos de má conduta
ética serão tratados com rior de acordo com as
leis vigentes.

submetido ou em produtos concorrentes que possam
influenciar seu julgamento.
Isenção de Responsabilidade Material

Conflitos de Interesse
No momento da submissão, cada autor deve
revelar qualquer interesse financeiro ou afim, direta
ou indiretamente, ou outras situações que possam
levantar a questão do viés no trabalho apresentado
ou as conclusões, implicações ou opiniões
declaradas - incluindo fontes pertinentes comerciais
ou outras de financiamento para o(s) autor(es)
individual(is) ou para o(s) departamento (s) ou
organização(ões) associada(s) e relações pessoais.
Existe um potencial conflito de interesses quando
alguém envolvido no processo de publicação possui
interesse financeiro ou de outra ordem nos produtos
ou conceitos mencionados em um manuscrito

As opiniões expressas na Revista são as dos
autores e colaboradores e não necessariamente
reflete aquelas da Revista, dos editores, revisores
ou do conselho editorial da Revista, isentando-a
de responsabilidades cíveis e criminais.
Declaração de Privacidade
Os nomes e endereços de e-mail inseridos
nesta Revista serão utilizados para o propósito
deste periódico e não serão disponibilizados
para qualquer outra finalidade ou qualquer
outra parte.
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Autor correspondente deve ser identificado com um asterisco sobrescrito.

Políticas de Estilo (Resumo)
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CHECKLIST
 Por favor, forneça uma carta de apresentação com o envio do seu artigo, especificando o autor
correspondente, bem como endereço, número de telefone e e-mail. Não se esqueça de encaminhar
juntamente a declaração de conflito de interesses, número/protocolo do Comitê de Ética (se for o caso),
se houve auxílio de instituições de fomento, e de que o artigo está sendo submetido apenas à Revista
Científica Santa Izabel.
 Envie seu artigo usando nosso site www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br ou pelo e-mail
rchsi@santacasaba.org.br. Use Word Perfect / Word para Windows, e figuras em JPG (300 dpi).
 Todo o manuscrito (incluindo tabelas e referências) deve ser digitado de acordo com as diretrizes da
Revista (Sistema Vancouver), ou seja, as referências devem ser numeradas na ordem em que aparecem
no texto, de forma sobrescrita. Ex: “Segundo Santo e colaboradores (2019)1; ou....... “nos esudos sobre
doenças coronarianas.1 - as referências devem vir após vírgula, ponto, dois pontos e ponto-e-vírgula;
entretanto, quando se tratar da referência explicitada de autor ou estudo, deve vir logo em seguida.
 A ordem de aparição do material em todos os manuscritos deve ser a seguinte: página de título,
resumos, texto, agradecimentos, referências, tabelas, legendas de figuras/tabelas/gráficos, figuras/
tabelas/gráficos.
 O título do manuscrito não deve possuir mais do que três linhas impressas, autores com titulação
e afiliação completas, nome e endereço completo para o qual as solicitações de correspondência
e reimpressão devem ser enviadas, e notas de rodapé indicando as fontes de apoio financeiro e as
mudanças de endereço.
 Agradecimentos a pessoas que ajudaram os autores devem ser incluídos na página anterior às
referências.
 As citações de referência devem seguir o formato estabelecido pelo "Estilo de Citação de
Vancouver".
 Se você citar um trabalho próprio ainda não publicado (ou seja, um artigo "in press") no manuscrito
que está enviando, você deve anexar um arquivo do artigo "in press".
 Se você citar um trabalho da internet, deverá seguir as exigências do Estilo Vancouver. Informar
dia de acesso.
 Se você citar dados não publicados que não é seu, deverá fornecer uma carta de permissão ao autor
dessa publicação.
 Por favor, forneça figuras de alta qualidade (mínimo de 300 dpi: JPG ou TIF). As figuras devem vir
em um arquivo separado.
 Fornecer legenda de figuras/tabelas/gráficos para cada um deles.
 Se o estudo receber um apoio, o nome dos patrocinadores deve ser incluído no texto, depois das
afiliações do autor.
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