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Uma publicação médica refere-se a todas as formas possíveis de
comunicação escrita ou, hoje em dia, por meio áudio-visual, em periódicos,
livros, jornais e outras fontes de mídias.
Nos periódicos que se destinam à área de saúde, tais publicações
se apresentam como artigos de revisão ou atualização, análise crítica,
comentários sobre temas ou aos autores, respostas dos autores, editoriais
e outras formas gerais de comunicação, ou como resultado de pesquisas
que vão desde relato de casos, a observações sistematizadas, ensaios
clínicos.
Os relatos de casos se referem à apresentação de características
inusitadas de um caso clínico isolado. O British Medical Journal Case
Report tolera até 3 casos com caraterísticas semelhantes e acima disso
rotula como relato de série.
As observações sistematizadas se referem a estudos observacionais,
longitudinais ou retrospectivos, relato de séries, estudos de coortes,
revisões sistemáticas, metanálises e outras formas de observação.
E os ensaios clínicos testam hipóteses, geralmente de forma prospectiva
e, preferencialmente, de forma aleatorizada.
Os periódicos mais relevantes são aqueles que contêm maior quantidade
de publicações dessa última natureza, principalmente dos ensaios de
pesquisa originais.
De qualquer forma, a ciência se imbrica com a comunicação. É
obrigação inerente do cientista comunicar ao meio seus achados em prol
do desenvolvimento e para benefício do ser humano.
Imagine-se um gênio pintor, esquizofrênico, que ao findar cada pintura,
possivelmente maravilhosa, a destruísse. Para a humanidade ele seria
irrelevante. Dessa forma, a comunicação é indispensável na Ciência.
Há seis anos editoramos a Revista Científica do Hospital Santa Izabel
- nos três primeiros anos denominada de Revista de Saúde do Hospital
Santa Izabel - como um veículo de comunicação do que se processa em
ciência médica e na área de saúde nesse nosocômio.
Dentro do escopo originalmente traçado, poderíamos dizer que foi um
sucesso, levando-se em conta sua publicação trimestral ininterrupta e sem
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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atrasos nesse período, atestando para aquilo em que acreditávamos que era a existência de uma
massa crítica de profissionais de grande desenvolvimento em várias áreas do Hospital, capazes
de fazer frente a esse desafio.
Agora estamos nos preparando para alçar voos mais distantes tornando a nossa revista de
alcance nacional e internacional, indexando-a junto aos agentes regulatórios mais significativos
de forma progressiva, e tornando-a acessível para publicação científica fora dos nossos liames.
Teremos uma atenção especial para as publicações originais que serão revistas por pares
altamente qualificados e com publicação em língua inglesa para que alcancem o mundo.
Consolidamos, dessa forma, o cumprimento de uma das missões do Hospital Santa Izabel e
da Santa Casa da Bahia, de contribuir para a educação médica e com total apoio da alta gestão
da Instituição, que sempre se mostrou sensível a esses propósitos.

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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ARTIGO ORIGINAL

The Impact Prediction Models of Neoplasia for Lung
Nodules in High-Risk Patients
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Objectives: This study aims to evaluate the impact of using three predictive models
of lung nodule malignancy in a population of patients at high-risk for neoplasia
according to previous analysis by physicians, as well as evaluate the clinical and
radiological malignancy-predictors of the images. Material and Methods: This is
a retrospective cohort study, with 135 patients, undergone surgical in the period
from 01/07/2013 to 10/05/2016. The study included nodules with dimensions
between 5mm and 30mm, excluding multiple nodules, alveolar consolidation,
pleural effusion, and lymph node enlargement. The main variables analyzed were
age, sex, smoking history, extrathoracic cancer, diameter, location, and presence
of spiculation. The calculation of the area under the ROC curve assessed the
accuracy of each prediction model. Results: The study analyzed 135 individuals,
of which 96 (71.1%) had malignant nodules. The areas under the ROC curves
for each prediction model were: Swensen 0.657; Brock 0.662; and Herder 0.633.
The models Swensen, Brock, and Herder presented positive predictive values
in high-risk patients, corresponding to 83.3%, 81.8%, and 82.9%, respectively.
Patients with the intermediate and low-risk presented a high malignant nodule
rate, ranging from 69.3-72.5% and 42.8-52.6%, respectively. Conclusion: None of
the three quantitative models analyzed in this study was considered satisfactory
(AUC> 0.7) and should be used with caution after specialized evaluation to
avoid underestimation of the risk of neoplasia. The pretest calculations might
not contemplate other factors than those predicted in the regressions, that could
present a role in the clinical decision of resection.
Keywords: Lung Nodules; Lung Cancer; Prediction Models.
Objetivo: Avaliar o impacto do uso de três modelos de predição de malignidade
de nódulo pulmonar em uma população de pacientes considerados de alto risco
para neoplasia de acordo com avaliação prévia de especialistas e avaliar preditores
clínicos e radiológicos de malignidade da amostra. Material e Métodos: Estudo de
coorte retrospectiva, incluindo 135 pacientes operados no período de 01/07/2013 a
05/10/2016. Foram incluídos nódulos com dimensões entre 5-30mm e excluídos aqueles
com múltiplos nódulos, consolidação alveolar, derrame pleural e linfonodomegalias.
Idade, sexo, história tabágica, relato de câncer extratorácico, diâmetro, localização e
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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presença de espículas do nódulo foram as principais variáveis analisadas. A precisão de cada modelo de predição
foi avaliada através do cálculo da área sob a curva ROC. Resultados: Foram analisados 135 indivíduos, dos quais
96 (71,1%) apresentaram nódulos malignos. As áreas sob as curvas ROC para cada modelo de predição foram:
Swensen 0,657; Brock 0,642 e Herder 0,633. Os modelos Swensen, Brock e Herder apresentaram valor preditivo
positivo em pacientes de alto risco, correspondendo a 83,3%, 81,8% e 82,9%, respectivamente. Os pacientes com
riscos intermediário e baixo apresentaram uma elevada taxa de nódulo maligno, variando de 69,3-72,5% e 42,852,6%, respectivamente. Conclusão: Nenhum dos três modelos quantitativos analisados nesse estudo obteve uma
acurácia considerada satisfatória (AUC > 0,7) e devem ser utilizados com cautela após avaliação especializada por
subestimarem risco de neoplasia. Fatores outros, além dos previstos nas regressões, que apresentam papel na decisão
clínica de ressecção, podem não ser contemplados pelos cálculos pré-teste.
Palavras-chave: Nódulos de Pulmão; Câncer de Pulmão; Modelos de Predição.

Introduction
Lung cancer is a highly lethal disease. In Brazil,
it represents the majority of cancer-death cases in
men, and it is the second more deadly cancer
among women, with an estimate of 28,000 cases
between 2016 and 2017. Despite all advances
in diagnosis, staging, and treatment, five-year
survival rates are still low. Most patients have
an incurable disease at diagnosis due to locally
advanced disease or distant metastases.
In recent years, the development of systematic
lung cancer tracking protocols, as well as the
more regular use of coronary tomography, have
contributed to the more frequent incidental
diagnosis of pulmonary nodules. So, the old
models of prediction of malignancy have been
reviewed and confronted with the modern
multidisciplinary clinical judgment.
Researchers developed one of the most
popular and widely cited models for pulmonary
nodule patients at the Mayo Clinic (Swensen
and colleagues - 1997 - a retrospective analysis
of medical records and chest radiographs of 419
patients with a recent diagnosis of pulmonary
nodules, between 4 mm and 30 mm from 1984
to 1986). According Swensen and colleagues,
the following variables were considered as
predictors of malignancy: age, smoking, history of
extrathoracic neoplasia (at least 5 years), nodule
diameter, upper lobe location, and presence of
spicules.1,2
In 2007, Michael Gould and colleagues,1
from the Department of Veterans Affairs
(VA), developed a model that considered four
predictors of malignancy: age, smoking, cigarette

abstinence time, and nodule diameter. This model
has not been validated in non-smokers.1,3
In 2013, McWilliams and colleagues4,5 worked
on separate regression (Brock University) that
takes into account nine predictors of malignancy:
age, gender, family history of lung cancer,
emphysema, size, number and attenuation of the
nodules, location in upper lobe and presence of
spicules.
The model developed by Herder and
colleagues6 was an external validation of the
model developed by Swensen, adding one more
predictor: the uptake intensity of 18 F-fluorine
deoxy-2-glucose (FDG) on PET scan.
A national study led by Cromwell and
colleagues 7 in São Paulo has validated and
compared the two mathematical models
developed by Swensen and colleagues, and
Gould and colleagues by retrospective analysis
of 110 patients who underwent pulmonary nodule
resection. In this study, the model developed by
Swensen and colleagues2 showed a satisfactory
result, demonstrating an area under the regular
ROC curve; however, the model created by
Gould and colleagues1 showed a lower result.
Despite the use of pretest calculations to
support the decision making of pulmonary
nodules, many current decisions are based on
analyzes of clinical and radiological factors
not covered by these models’ calculations. It is
ubiquitous for patients to be referred for invasive
diagnostic procedures without previous calculation
of the malignancy risks. The use of prediction
models to improve the selection of patients for
surgical biopsy has not been studied. Therefore,
this study was designed to retrospectively assess

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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the impact of these calculations on decisions in
which patients were referred for surgery after
multidisciplinary clinical judgment.
Material and Methods
Type of Study
This is a retrospective, observational
cohort study with 135 patients with suspected
pulmonary nodule by CT, who obtained
surgical indication after a discussion by a
multidisciplinary team.
Population
Patients accompanied during appointments
and operated by a single thoracic surgery team
(CIRTORAX), from July 1st, 2013 to October 5th,
2016, in the city of Salvador, Bahia, Brazil.
Inclusion Criteria
• Nodules between 5 mm and 30 mm;
• Solid or partially solid ground glass
nodules;
• Nodules that had a surgical indication for
resection after multidisciplinary clinical
judgment due to suspected neoplasia.
Exclusion Criteria
• Multiple nodes (more than 5 besides the
main);
• Metastatic disease;
• Presence of consolidation, pleural effusion,
and CT lymph node enlargement;
• Incomplete clinical data.
Data
Clinical data were obtained from the surgical
electronic medical records, and compiled in an
Excel 2016 table, and exported to the SPSS 20.0
software for statistical analysis. The probability of
nodule malignancy was calculated based on three
prediction models applied to all patients (Swensen
and colleagues,2 Brock University,5 and Herder
and colleagues6). The model developed by Herder
and colleagues6 used a FDG-18F nodule avidity

Rev. Cient. HSI 2019;3(3)

scale based on the classification proposed by AlAmari and colleagues:8 no uptake, poor uptake
(SUV <2.6); moderate uptake (SUV between
2.6-10) and intense uptake (SUV> 10).8 Based
on these prediction scores / models, patients were
classified into the three groups: low-risk (less than
5%); intermediate-risk (between 5%-65%) and
high-risk (> 65%).9 All diagnoses had histological
confirmation.
Study Variables
The clinical data considered in this study
were the predictors of malignancy from the three
models:
1. Swensen and colleagues: 2 patient age,
smoking history, history of extrathoracic
cancer, nodule diameter, upper lobe
location, borders, and presence of
spicules.
2. Brock University:5 age, sex, family history
of lung cancer, presence of emphysema,
nodule size, nodule attenuation, upper
lobe location, number of nodules, borders,
and presence of spicules.
3. Herder and colleagues: 6 patient’s age,
smoking history, history of extrathoracic
cancer, nodule diameter, upper lobe
location, presence of nodule spicules, and
FDG uptake on PET-CT.
Statistical Analysis
The normality distribution of variables used
the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk
tests. Numerical values that showed abnormal
distribution were analyzed using median and
interquartile applied to the Mann-Whitney test.
The values that presented normal distribution were
analyzed through the mean, standard deviation,
and T Student’s test. Dichotomous variables
used Chi-square or Fisher’s test. Statistical
significance was considered as p <0.05 to all
measurements. The accuracy of each model was
assessed by calculating the area under the ROC
curve (AUC).

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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Ehical Aspects
The project was approved by the Comitê de
Ética e Pesquisa (CEP) of the Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública, with the nº 1.905.164.
Patient confidentiality was ensured.
Results
From a total of 135 patients with pulmonary
nodules, 96 patients had a pathological diagnosis
compatible with malignant neoplasia and 39
patients with benign disease (Table 1).
The patients with malignant neoplasia presented
larger diameters lesions (average: 1.9 cm x 1.6
cm) regarding CT characteristics of the nodule.
The location of the nodules was predominantly in
the upper lobes in all groups (Table 2).
The anatomopathological exam of patients
with benign nodules showed a predominance
of granulomatous disease, distributed as
follows: tuberculoid granuloma (28.2%), fungal
granuloma (17.9%) and unspecified (25.9%). The
predominant histology of malignant pulmonary
nodules was adenocarcinoma (68.8%), followed

by carcinoid (12.5%), and squamous carcinoma
(9.4%). Secondary implant represented 5.2% of
this group (Graph 1).
The Swensen, Brock, and Herder models
presented positive predictive value in high-risk
patients, corresponding to 83.3%, 81.8%, and
82.9%, respectively (Table 3).
Patients considered at low-risk (<5%) who
underwent surgery and confirmed cancer by
histology showed growth in prospective CT
follow-up. The decision to do the intervention
in the benign disease was mainly taken by the
patients (Table 4).
From the total of 46 patients who underwent
PET scan, there was no statistically significant
difference in nodule size and SUV uptake value
between groups; however, there was a tendency
for higher uptake in the malignant group. Ten
malignant nodules had no uptake; eight of them
were considered histological adenocarcinoma,
and 1 was considered carcinoid. Six nodules
showed moderate uptake in the group of benign
nodules, and five of them were an infectious
granuloma.

Table 1. Demographic characteristics of patients with a pulmonary nodule.
		
Benign
Malignant
		
n = 39
n = 96
Gender n (%)
Male
13 (25.5%)
38 (74.5%)
Female
26 (31.0%)
58 (69.0%)
Age
(Median/IQ)
52 (23.0)
65 (11.0)
Smoking n (%)		35.9%		61.5%
Yes, current
0 (0.0%)
8 (100.0%)
Yes, a former smoker
1 (20.0%)
44 (80.0%)
Yes, passive
3 (30.0%)
7 (70.0%)
No
25 (40,3%)
37 (59.7%)
History of previous neoplasia					
Yes, pulmonary
0 (0.0%)
9 (100.0%)
Yes, extrapulmonary > 5 years
2 (25.0%)
6 (75.0%)
Yes, extrapulmonar< 5 years
7 (31.8%)
15 (68.2%)
No
30 (31.2%)
66 (68,8%)
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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Table 2. Pulmonary nodule characteristics of selected patients.
		
Benign
Malignant
		
n = 39
n = 96
Size of a lesion at CPC (mean/DP)
1.6 (0.74)
1.9 (0.68)
Lesion ground glass n(%)			
100% ground glass
1.0 (12.5%)
7.0 (87.5%)
With solid component<50%
4.0 (19.0%)
17.0 (81.0%)
With solid component>50%
6.0 (42.9%)
8.0 (57.1%)
100% solid
28.0 (39.4%)
64.0 (69.6%)
Location n (%)			
Upper lobes
18.0 (25.7%)
52.0 (74.3%)
Others
21.0 (32.3%)
44.0 (67.7%)
Lobes n (%)			
Superior - Right
13.0 (31.7%)
28.0 (68.3%)
Medium
4.0 (33.3%)
8.0 (66.7%)
Inferior - Right
12.0 (42.8%)
16.0 (57.2%)
Superior - Left
5.0 (17.2%)
24.0 (82.8%)
Inferior - Left
5.0 (20.8%)
19.0 (79.2%)
Right bronchus
0.0 (0.0%)
1.0 (100.0%)
Spiculated n (%)			
Yes
22.0 (29.0%)
54.0 (71.0%)
No
17.0 (28.8%)
42.0 (71.2%)

p Value
0.027
0.359

0.398
0.295

0.986

Graph 1. Proportional distribution of patients with pulmonary nodule according to pathological
anatomy.
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25.60%

Fungal granuloma
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10.30%
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Table 3. Comparison between the risk for malignancy predicted by the 3 models and the number of
cases of malignancy.*
Model
Median of individual
Distribution of
		
scores (category)
total patients (category)
		
n = 135
n= 135
				
				
Swensen
High-risk
79.6
30
Medium-risk
27.4
91
Low-risk
3.4
14
Brock
High-risk
70.0
9
Medium-risk
27.7
112
Low-risk
3.3
14
Herder
High-risk
87.2
41
Medium-risk
26.9
75
Low-risk
3.0
19

The proportion
of confirmed cases
of malignancy
(category)
n = 96
25.0 (83.3%)
66.0 (72.5%)		
6.0 (42.8%)
8.0 (88.8%)
81.0 (72.3%)
7.0 (50.0%
34.0 (82.9%)
52.0 (69.3%)
10.0 (52.6%)

* High-risk = > 65%, Medium-risk = 5%-65%, Low-risk< 5%.

Graph 2. Accuracy comparison of different regressions in patients with the single pulmonary
nodule.
ROC CURVE
1,0
Swensen AUC: 0.657
Brock AUC: 0.642
Herder AUC: 06,33
Reference Line

Sensitivity
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0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

0,2

0,4

0,6
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Table 4. Comparison of the different reasons why low-risk patients (<5%) underwent surgery in
different models.
Model
Swensen
n total: 14

Benign
n: 8
Patient choice: 5 (62.5%); ↑ CT injury:
1 (12.5%); Previous neoplasia: 1 (12.5%)
GGO Persistence in CT Control: 1(12.5%)
		
Brock
n: 7
n total: 14
Patient choice: 5 (71.4%)
↑ CT injury: 1 (14.3%)
Previous neoplasia: 1 (14.3%)
		
Herder
n: 9
n total: 19
Patient choice: 6 (66.6%)
GGO Persistence in CT Control: 1 (11.1%)
Previous neoplasia: 1 (11.0%)
↑ CT injury: 1 (11.0%)
		
		

Malignant
n: 6
↑ CT injury: 4 (66.7%)
Prior Diagnosis: 1 (16.6%)
GGO Persistence in CT		
Control: 1(16.6%)
n: 7
↑ CT injury: 5 (71.4%)
Sequential procedure with
Thyroid surgery: 1 (14.3%)
Patient choice: 1 (14.3%)
n: 10
↑ CT injury: 5 (50%)
SUV didn’t pick up,
high brock: 1 (10.0%)
GGO Persistence in CT 		
Control: 2 (20.0%)
Prior Diagnosis: 2 (20.0%)

GGO: Ground-glass opacity.

Discussion
The diagnosis of pulmonary nodule is a
relatively frequent finding from imaging exams.
According to Tan and colleagues,10 over than
150,000 patients per year seek medical care after
being diagnosed with a pulmonary nodule in
the USA, found on both chest radiography and
chest computed tomography. Despite being a
common finding, approaching this nodule is still
a significant challenge for specialists due to the
absence of symptoms, unspecific morphological
characteristics, and the probability of malignancy.
More lung nodules have been diagnosed
because of the growing number of lung cancer
tomographic screening programs and the more
frequent use of coronary tomography scans. Thus,
the prediction models of malignancy returned to
the scientific discussions. However, validated
models in the literature do not address some of
the critical clinical and radiological factors in the
clinical decision of suspected malignancy. This
study was designed to evaluate the retrospective

impact of three malignancy pretest calculations
on patients who had a clinical indication for
resection.
Three mathematical models were evaluated
to predict malignancy in pulmonary nodules.
Analyzing the results obtained using the
Swensen (AUC 0.657, IC 95% 0.556 – 0.758),
Brock (AUC 0.642, IC 95% 0.537 – 0.747) and
Herder (0.633, IC 95% 0.531 – 0.735) models in
the present study, it was possible to notice that
AUC has a poor performance when compared
to studies that validated these models. Al-Ameri
and colleagues8 compared the performance of
four models and obtained the following results:
Swensen (AUC 0.895, IC 95% 0.850 – 0.939),
Brock (AUC 0.902, IC 95% 0.856 – 0.948),
Herder (AUC 0.924, IC 95% 0.875 – 0.974) and
Gould (AUC 0.735, IC 95% 0.670 – 0.800). The
good results obtained by the Swensen model
and the better ones obtained by the Brock and
Herder models were probably achieved because
it is a (prospective) cohort study, revealing that
clinical selection makes the accuracy of the three
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models lower in the overall assessment by AUC
when included other factors to the judgment.
When analyzing the models by risk category
(low, moderate, and high), they were useful in
predicting the potential of malignancy of the
high-risk nodule. However, it underestimated the
intermediate-risk (5%-65%) and low-risk (<5%). A
multidisciplinary team made the recommendation
for surgery following the pretest calculations and
the characteristics not measured by the models,
such as: previous histological diagnosis, CT
lesion growth, morphological alteration, history
of previous neoplasia, persistence of nodules with
standard of ground glass, which may not have FDG
uptake on PET scan, and other radiological features
such as nodule to bronchial relationship, presence
of bronchial dilation, nodule calcification pattern,
and pleural umbilication.
The instability of a solid nodule or its growth
on imaging exams is considered an indicator
of malignancy. Besides the nodule size or
volume, the change in morphology may also
suggest malignancy, even in the absence of
diameter increase as described by Bartholmai
and colleagues.11,12 A low-attenuating nodule
has a very close tomographic correlation with
adenocarcinomas of the lepidic pattern. These
cases frequently have pretest calculations <5%
risk (low-risk). However, it is common that they
turn-out to have a surgical indication. The sign
of adjacent bronchial retraction also suggests
malignancy.13,14 These are some of the factors
described in the literature that can be added to the
information provided by the pretest calculations
in a multidisciplinary decision.
In this study, three of the clinical and
radiographic characteristics related to the
pulmonary nodules showed statistical significance
when associated with malignancy: older age
of the patient, smoking and larger diameter of
the pulmonary nodule. In agreement with the
literature, the highest incidence of lung cancer
can be found in the group of people from 60 to
70 years old,15 which validates the median of 65
years calculated in the study.
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Doll and Hill16 showed that smoking is closely
linked to the onset of lung cancer. Although
the association between exposure to tobacco
and the increase of lung cancer incidence
is well documented, it tends to be lower for
adenocarcinoma cases. 9 Our study observed
that 38.5% of the total number of patients with
malignant nodules had never been smokers,
which may be justified by the high prevalence of
adenocarcinoma (68.8%).
As well as in the prediction models already
validated, nodule size is an independent predictor
of malignancy. In this study, malignant nodules
had an average size of 1.9 cm, while the average
size of benign nodules was 1.6 cm.
However, this study has limitations such as the
small number of the global sample, as well as the
subgroup of patients undergoing PET-CT, which
made impossible to have a more reliable statistical
analysis of the model developed by Herder.
Conclusion
The increasing diagnosis of pulmonary nodules,
quantitative models have been extensively
reevaluated to understand the possible impact
they may have on patients management. In this
study, none of the three quantitative models
analyzed obtained an acceptable accuracy in the
methodology and the specific population (AUC>
0.7).
Three of the clinical and radiographic
characteristics related to the nodule showed
statistical significance when associated with
malignancy: older age of the patient, smoking
history, and larger diameter of the nodule on
tomography.
The three models performed well in
characterizing the probability of malignancy
of high-risk nodules. However, the models
underestimated the nodules with intermediate or
low-risk, so they should be used with caution in
this context. Characteristics such as CT lesion
growth, the persistence of nodules with a lepidic
pattern, morphology, and the relationship between
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nodule, bronchus, and pleura, may be relevant in
predicting malignancy in patients with pulmonary
nodules referred for surgeon evaluation. So, they
may reduce the overall accuracy of the pretest
models, due to not inclusion of this population in
the prediction models.
Regarding the current clinical knowledge of
the presented factors is this manuscript, further
prospective studies need to be performed to assess
the individual impact of each of these factors on
the prediction of malignancy of a lung nodules.
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Indivíduos diagnosticados com câncer de próstata muitas vezes devem fazer
a escolha se irão se submeter ao tratamento cirúrgico ou não, uma vez que
isto provavelmente irá influenciar na qualidade de suas vidas. Apesar de ser a
principal forma de tratamento curativo para o câncer de próstata localizado, a
prostatectomia radical pode impactar no controle do câncer e na função sexual
e urinária do indivíduo. Em geral, os pacientes selecionam tratamentos menos
mórbidos e minimamente invasivos desde que apresentem eficácias equivalentes.
A prostatectomia radical robótica (PRR) representa o mais recente avanço no
tratamento cirúrgico do câncer de próstata. O tratamento se baseia na abordagem
cirúrgica minimamente invasiva da prostatectomia laparoscópica, otimizada pela
tecnologia robótica. A utilização de braços robóticos com instrumentos capazes
de realizar movimentos com a mesma amplitude do punho humano, com filtro
para tremores, associado a um sistema avançado de imagem tridimensional,
permite ao cirurgião operar, dissecar, suturar com um refinamento de
movimentos e qualidade de imagem sem precedentes. Estimativas atuais dão
conta de que mais de 90% das prostatectomias radicais nos EUA são realizadas
com assistência robótica e mais de 5 milhões de pacientes já foram operados
com auxilio robótico em todo o mundo. A PRR traz os benefícios da cirurgia
minimamente invasiva em relação à dor pós-operatória, menor perda de sangue,
menor tempo de hospitalização, recuperação mais rápida em comparação com
a cirurgia aberta, sem perder, entretanto, a eficácia no controle do câncer e da
preservação das funções urinárias e sexuais.
Palavras-chave: Câncer de Próstata; Prostatectomia; Assistência Robótica.
Individuals diagnosed with prostate cancer often have to choose if they undergo
the surgical treatment, which could influence the quality of their lives. Radical
prostatectomy can impact cancer control and sexual and urinary functions in the
patient, despite being the main form of curative treatment for localized prostate
cancer. In general, patients select less morbid and minimally invasive treatments since
the treatments have equivalent effectiveness. Robotic radical prostatectomy (RRP)
represents the latest breakthrough in the surgical treatment of prostate cancer. This
treatment is a minimally invasive surgical approach to laparoscopic prostatectomy,
optimized by robotic technology. The use of robotic arms with instruments that
perform movements with the same amplitude as human wrist, and a tremor filter,
combined with an advanced three-dimensional imaging system, allowed the surgeon
to operate, dissect, suture with a refinement of movement and quality of the imaging.
Current estimates show that over 90% of radical prostatectomies in the United States
are performed with robotic assistance, and more than 5 million patients have been
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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operated by robotic assistance worldwide. RRP brings the benefits of minimally invasive surgery concerning
postoperative pain, less blood loss, shorter hospital stay, faster recovery compared to open surgery, without losing
the effectiveness in the cancer control, besides preserving the of urinary and sexual functions.
Keywords: Prostate Cancer; Prostatectomy; Robotic Assistance.

Introdução
O câncer de próstata é a neoplasia maligna
mais comum em homens e a segunda causa
de morte relacionada ao câncer.1 Indivíduos
diagnosticados com câncer de próstata muitas
vezes devem escolher se irão se submeter ao
tratamento, o que provavelmente irá influenciar
na qualidade de suas vidas. Tratamentos
radicais com objetivo curativo consistem em
prostatectomia radical (PR) e radioterapia.
A cirurgia representa a principal forma de
tratamento curativo do câncer de próstata nãometastático e é tipicamente oferecida a pacientes
com câncer de próstata localizado (estágio ≤
T2) e expectativa de vida superior a 10 anos.2
Pacientes com fatores de pior prognóstico, tais
como doença localmente avançada (estágio
>T3a), escore de Gleason > 8 e nível de PSA
> 20 ng/mL, também podem ser beneficiados,
porém, eles provavelmente precisarão associar
outros tratamentos à cirurgia.3
A prostatectomia radical (PR) envolve a
remoção da próstata e dos tecidos circundantes e
das vesículas seminais, seguido de reconstrução
através de uma anastomose entre a uretra e o
colo da bexiga, e pode ser realizada através de
uma das quatro abordagens cirúrgicas:
1. Via retropúbica aberta: a operação é realizada
através de uma incisão primária através da
área pubiana;
2. Via perineal aberta: a operação é realizada
através de uma incisão primária no períneo
(uma abordagem raramente realizada em
comparação com a prostatectomia retropúbica
aberta);
3. Laparoscopia “convencional”: trata-se de uma
abordagem minimamente invasiva, na qual
a operação é realizada através de pequenas
incisões no abdome; uma câmera de vídeo

é inserida para ajudar o cirurgião para ver a
próstata;
4. Laparoscopia assistida por robô: é semelhante
à abordagem laparoscópica; no entanto, um
cirurgião manipula os braços robóticos de um
sistema cirúrgico que são inseridos através
de pequenas incisões no abdome e utiliza um
sistema de imagem tridimensional de alta
definição.
Evolução da Técnica
Apesar de ser a principal forma de tratamento
curativo para o câncer de próstata localizado, a
PR pode impactar no controle do câncer, mas
também na função sexual e urinária de cada
individuo.2 Em geral, os pacientes selecionam
tratamentos menos mórbidos e minimamente
invasivos desde que apresentem eficácias
equivalentes. Dependendo das características do
tumor e da função sexual do paciente, a PR pode
ser realizada com preservação do feixe vásculonervoso adjacente à próstata (para preservar
a potencia sexual) ou, sem esta preservação,
em casos de doença localmente avançada
ou em pacientes previamente impotentes. A
linfadenectomia pélvica (remoção de linfonodos
na pelve) pode ser realizada concomitantemente
e é geralmente reservada para pacientes com
maior risco de acometimento linfonodal.3
A prostatectomia radical robótica (PRR)
representa o mais recente avanço no tratamento
cirúrgico do câncer de próstata. Ele se baseia na
abordagem cirúrgica minimamente invasiva da
prostatectomia laparoscópica, otimizada pela
tecnologia robótica.4
Um século passou desde a primeira
prostatectomia para tratar câncer de próstata por
via perineal, porém apenas na década de 1980
o melhor detalhamento anatômico permitiu a
sua realização com mais segurança e menor
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morbidade.5 Esta técnica de prostatectomia radical
aberta, por via retropúbica, com preservação
do feixe neurovascular tornou-se o padrão no
tratamento cirúrgico do câncer de próstata nãometastático. Na busca de uma via de acesso
menos invasiva, Schuessler e colaboradores6
realizaram pela primeira vez a PR laparoscópica
na década de 90, mas não conseguiram demonstrar
vantagens em relação à prostatectomia aberta,
e o procedimento foi abandonado. Mais
adiante, na França, Guillonneau e Vallancien7
descreveram e validaram suas técnicas de
prostatectomia laparoscópica trazendo novo
interesse no tratamento cirúrgico minimamente
invasivo do câncer de próstata. Vários centros
relataram resultados favoráveis a curto e
médio prazos sobre os resultados funcionais e
oncológicos da prostatectomia laparoscópica.8
Entretanto, a prostatectomia laparoscópica
não foi amplamente adotada pela comunidade
urológica, principalmente devido à dificuldade
de aprendizagem e aos desafios técnicos
relacionados.9 A incorporação de equipamentos
robóticos sofisticados como o Sistema da Vinci
(Intuitive Surgical, Inc.), trouxeram um novo
alento ao permitirem uma redução significativa
do tempo operatório assim como reduziram o
tempo da curva de aprendizado. A utilização
de braços robóticos e instrumentos capazes de
realizar movimentos com a mesma amplitude
do punho humano, com filtro para tremores,
associado a um sistema avançado de imagem
tridimensional, permitiram ao cirurgião
operar, dissecar, suturar com um refinamento
de movimentos e qualidade de imagem sem
precedentes.
Em 2002, o trabalho pioneiro do Vattikuti
Urology Institute, em Detroit, Michigan,
abriu o caminho para uma nova era na PRR
ao demonstrar sua técnica em mais de 1.000
pacientes operados.10,11
Desde então, um número crescente de
instituições em todo o mundo tem utilizado a
prostatectomia robótica como principal forma
de tratamento cirúrgico do câncer de próstata.
Estimativas atuais dão conta de que mais de
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90% das prostatectomias radicais nos EUA, são
realizadas com assistência robótica e mais de
5 milhões de pacientes já foram operados com
auxilio robótico em todo o mundo.12 Fica claro
que a cirurgia assistida por robô já percorreu
um longo caminho e desenvolveu-se em uma
técnica usada em todo o mundo. No entanto,
não se tornou “cirurgia robótica” no verdadeiro
sentido do termo; não há inteligência de
máquina fazendo cirurgia por conta própria e
isso certamente não está à vista. Também não é
uma telecirurgia operada por humanos. Atrasos
mínimos na transmissão de longa distância
tornaram impossível implementar a verdadeira
telecirurgia. Em vez disso, a cirurgia assistida
por robô é uma cirurgia laparoscópica refinada,
com o sistema robótico proporcionando
melhor visão, melhor controle do instrumento,
dissecção mais refinada e melhor ergonomia
para o cirurgião.13
O sistema cirúrgico da Vinci (Intuitive
Surgical Inc. – Figuras 1 e 2) incorpora quatro
braços robóticos sendo um braço controlando
a ótica e os demais braços controlando
instrumentos (tecnologia EndoWrist). Neste
sistema, o robô é controlado pelo cirurgião
que está confortavelmente sentado no console
operacional a poucos metros de distância
do paciente. A manipulação dos controles é
transmitida para um computador que filtra,
escala e transmite os movimentos do cirurgião
para os braços e instrumentos robóticos,
eliminado completamente o tremor fisiológico.
Não há atraso mensurável entre o movimento
dos controles no console e o movimento dos
instrumentos dentro do paciente. Os instrumentos
com sistema EndoWrist apresentam-se como
se tivessem verdadeiros punhos nas suas
extremidades, permitindo grande amplitude em
seu movimento, simulando a mão humana. Com
visão 3D, o sistema cirúrgico Da Vinci ajuda o
cirurgião a identificar mais facilmente estruturas
delicadas, como nervos e vasos sanguíneos ao
redor da próstata. Os instrumentos EndoWrist
fornecem ao cirurgião a destreza não disponível
nos instrumentos laparoscópicos convencionais.
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Influência da Técnica
Apesar dos avanços no conhecimento anatômico
e no aprimoramento técnico, a prostatectomia
radical está associada a eventos adversos de longo
prazo. A continência completa, definida como
nenhuma necessidade de proteção, varia entre
80% e 97% após a prostatectomia radical aberta.14
O retorno da função erétil varia entre 13% e 68%
para a preservação do nervo unilateral e 32% a
86% para a preservação bilateral do nervo.14
Esses resultados também são afetados pelo
método de coleta de dados. Por exemplo,
informações baseadas em entrevistas com
os pacientes tendem a apresentar resultados
superestimados quando comparados com aqueles
obtidos através de questionários validados
preenchidos pelos próprios pacientes.
Desde a descrição por Walsh5 da abordagem
anatômica da prostatectomia retropúbica radical,
tornou-se evidente que a técnica cirúrgica é
importante não apenas para o controle do câncer,
mas também se correlaciona ao resultado funcional
na medida que consegue uma maior preservação
das funções sexuais e do controle urinário.
As cirurgias minimamente invasivas trazem
benefícios em relação à dor pós-operatória, pouca
perda de sangue, melhores resultados cosméticos
e recuperação mais rápida em comparação com a
cirurgia aberta.15
Epstein e colaboradores16 relataram que a
sobrevida livre de progressão após 10 anos é cerca
de 25% maior em homens com margens negativas
quando comparados àqueles com margens positivas
(79% x 55%). Ficou demonstrado que a técnica
cirúrgica é um preditor independente do status da
margem cirúrgica,17 que é positiva, em média, em
28% dos pacientes após a prostatectomia radical
aberta.18 Como o sistema robótico aprimora as
habilidades técnicas dos cirurgiões, ele pode
oferecer o potencial da remoção mais precisa do
câncer (margens negativas na doença confinada
ao órgão) e melhor preservação da função sexual
e do controle urinário.
A maioria dos cirurgiões usa uma abordagem
transperitoneal, mas a técnica de PRR
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extraperitoneal tem a vantagem de não romper
a cavidade peritoneal e qualquer vazamento
anastomótico estará contido no espaço
extraperitoneal. No entanto, devido a este espaço
limitado, a cirurgia é dificultada e o trabalho de
assistente torna-se mais desafiador.19
Curva de Aprendizagem
A curva de aprendizagem de uma nova técnica
é sempre uma questão de debate, especialmente
durante as fases iniciais de validação. Embora a
cirurgia robótica utilize tecnologia complexa, a
interface mecânica no console do cirurgião fornece
transferência quase-intuitiva de habilidades
cirúrgicas abertas. No caso da prostatectomia
radical, há um consenso de que a curva de
aprendizagem é mais rápida na cirurgia robótica
quando comparada à laparoscopia convencional.20
Isso tem um grande impacto na medida que os
melhores resultados chegarão mais precocemente,
reduzindo assim as complicações em um número
significativo de pacientes.Ahlering e colaboradores21
demonstraram a necessidade de apenas 12 cirurgias
robóticas para que a curva de aprendizagem para
a proficiência de 4 horas de cirurgia em uma
prostatectomia radical e o tempo médio de operação
fosse de 3,45 horas (variando de 2,5 a 5,1 horas)
para a coorte inicial de 45 pacientes.
Menon e colaboradores15 estimaram que a curva
de aprendizagem da PRR foi de aproximadamente
18 casos, a fim de alcançar um nível comparável
de eficiência como cirurgiões experientes em
prostatectomia laparoscópica.
Prostatectomia Robótica versus Prostatectomia
Aberta
Os objetivos gerais da prostatectomia radical
assistida por robô são manter os benefícios da
cirurgia minimamente invasiva e, ao mesmo
tempo, maximizar:
- Controle do câncer;
- Continência urinária - a capacidade de
controlar voluntariamente a liberação de
urina;
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Figura 1. Console, braços robóticos e sistema de vídeo do robô cirúrgico Da Vinci, Intuitive, Inc.

Figura 2. Prostatectomia radical robótica em curso.

A

B

C

- Função erétil - a capacidade de manter um
pênis ereto durante a atividade sexual.
Em comparação com a abordagem retropúbica
aberta, que é realizada através de uma incisão de
10 a 15 cm, a prostatectomia radical assistida por
robô envolve múltiplas incisões que variam de 5
a 12 mm de diâmetro.

D

A preferência do paciente é essencial ao
processo de tomada de decisão para o tratamento
do câncer de próstata. Apesar de ter sido motivo
de muitos debates, a comparação atual da técnica
robótica com as demais técnicas já é considerada
uma questão ultrapassada, uma vez que o mundo
inteiro já adota a técnica robótica como padrão-
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ouro no tratamento cirúrgico do câncer de próstata.
De qualquer forma, é importante apresentar
importantes trabalhos que respaldam o resultado
que vemos no nosso cotidiano. Em geral, os
pacientes tendem a preferir a natureza minimamente
invasiva da prostatectomia radical assistida por
robô em comparação com a prostatectomia radical
aberta, porque há menos cicatrizes cirúrgicas,
menor tempo de hospitalização e uma recuperação
mais rápida.22,23
Com base nos dados dos estudos acima,
pacientes com maior nível socioeconômico
são mais propensos às opções minimamente
invasivas (laparoscópica ou assistida por
robô). Outro aspecto que converge para maior
interesse pelos pacientes, a cobertura da mídia e
o marketing online para prostatectomia radical
assistida por robô também são mais difundidos
apesar de existir o potencial para informações
imprecisas de fontes online.24,25 Esta convergência
em direção à tecnologia mais avançada traz ao
paciente a sensação de estar sendo submetido
a um procedimento mais simples, com menos
riscos. Esta é a provável explicação para eventual
arrependimento de alguns pacientes submetidos
à prostatectomia robótica, possivelmente porque
suas expectativas eram muito altas conforme foi
identificado em um estudo conduzido nos Estados
Unidos.26 Já o estudo canadense feito por Davison
e colaboradores, que avaliaram o arrependimento
de decisão usando a Decision Regret Scale para
medir sofrimento e arrependimento após um
ano de uma determinada cirurgia, demonstraram
escores baixos de arrependimento tanto no grupo
de cirurgia robótica quanto no grupo de cirurgia
aberta.27
Do ponto de vista de análise da eficácia
e das possíveis vantagens na comparação
entre as diferentes vias de acesso, devem-se
considerar as seguintes questões: quais são os
benefícios e malefícios da prostatectomia radical
assistida por robô para o câncer de próstata,
em comparação com a prostatectomia radical
aberta e laparoscópica radical e laparoscópica
convencional (sem assistência robótica)? Esta
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análise deve contemplar diferentes desfechos,
tais quais:
- Desfechos perioperatórios: tempo cirúrgico;
tempo de internação hospitalar; perda
de sangue estimada; taxas de transfusão
sanguínea; tempo de permanência da sonda
vesical; taxas de complicações;
- Desfechos funcionais: taxa de incontinência
urinária; taxa de impotência sexual; dor
pós-operatória; tempo de convalescença.
- Desfechos oncológicos: taxas de margens
cirúrgicas positivas; taxas de recorrência
do câncer.
Tempo Operatório
Foram utilizadas diferentes definições de
“tempo operatório”, do tempo operatório total
ao tempo pele-a-pele (ou seja, o tempo desde a
incisão até a sutura final). No entanto, apesar das
diferenças na medição, a tendência geral foi uma
diminuição significativa no tempo operatório
em favor da abordagem aberta nos estudos não
randomizados, o que pode ser explicado pelo
tempo extra de preparação necessário para a
abordagem assistida por robô. Em contraste, o
estudo randomizado de Yaxley e colaboradores28
mostrou um aumento significativo no tempo
operatório para a abordagem aberta (tanto para
a duração da cirurgia quanto para o tempo de
sala operatória). Obviamente, também existe o
impacto da curva de aprendizagem associado ao
tempo operatório e à experiência do cirurgião.
Doumerc e colaboradores29 observaram que o
tempo operatório para prostatectomia radical
assistida por robô diminuiu com a experiência e
continuou a diminuir durante o período do estudo,
com cerca de 110 casos necessários para atingir
uma duração operatória de menos de 3 horas.
Tempo de Hospitalização
ATabela 1 mostra o tempo de hospitalização em
pacientes submetidos a PRR e PR convencional
em diversos estudos.
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Perda de Sangue Estimada
Diversos estudos avaliaram a perda sanguínea
estimada para prostatectomia radical assistida
versus cirurgia aberta. Todos os estudos
mostraram perda sanguínea significativamente
menor estimada para prostatectomia radical
assistida por robô (Tabela 2). Houve grandes
variações na perda de sangue entre os grupos,
variando de 100 mL para mais de 400 mL para
cirurgia assistida por robô e, em torno de 500 mL
a mais de 1.300 mL nas cirurgias abertas.
Fode e colaboradores descobriram que,
juntamente com um baixo volume prostático (p
<0,001), cirurgia sem preservação nervosa (p
<0,001) e cirurgião (p <0,001), a prostatectomia
radical assistida por robô foi um preditor de
baixa perda sanguínea perioperatória na análise
multivariada. Houve um risco relativo de 2,89
(intervalo de confiança de 95% [IC] 2,52-3,3,
p <0,001) entre os grupos aberto e assistido por
robô.32
Duração do Cateterismo Vesical
Geralmente, menores durações foram
encontradas para o grupo de prostatectomia
radical assistida por robô, com um intervalo de
3 a 12 dias para cirurgia assistida por robô e 6
a 11 dias para cirurgia aberta. A ampla gama de
resultados provavelmente é devido a diferentes
protocolos hospitalares e procedimentos para o
tempo de remoção.
Di Pierro e colaboradores36 mediram as taxas
livres de cateter nos dias 10 e 15 e enquanto as taxas
favoreceram o grupo assistido por robô, nenhum
valor de p foi relatado para mostrar significância.
Este estudo foi um dos dois únicos estudos que
avaliaram o cateterismo prolongado (> 10 dias
após a cirurgia), sem diferença significativa entre
procedimentos assistidos por robô e procedimentos
abertos. Doumerc e colaboradores29 também
observaram o cateterismo prolongado no grupo
aberto; no entanto, não relataram valores para
significância.
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Em
contraste com os estudos não
randomizados,
que
relataram
durações
significativamente mais curtas para o tempo
de permanência do cateterismo durante a
prostatectomia radical assistida por robô, no
estudo controlado randomizado recentemente
publicado não houve diferença entre os
grupos.28
Complicações Pós-Operatórias
Carlsson e colaboradores37 examinaram
especificamente
as
complicações
na
prostatectomia radical assistida por robô e
aberta. As complicações de Clavien grau IIIb
a grau V (mais graves) foram mais comuns no
grupo aberto (12,9%) do que no grupo assistido
por robô (3,7%). Entre as complicações pósoperatórias tardias (> 30 dias a 15 meses), eles
descobriram que as contraturas do colo da bexiga
foram tratadas mais frequentemente no grupo
aberto (4,5%) do que no grupo assistido por robô
(0,2%) (p <0,001). Além disso, mais pacientes
precisaram de cirurgia por causa da incontinência
pós-operatória no grupo aberto (2,2% versus
0,5% assistido por robô, p <0,01).37
Função Urinária
Um grupo de pesquisadores de Ontario no
Canadá,38 realizou uma metanálise de estudos
que compararam a função urinária após cirurgia
robótica e aberta. As definições para desfechos
dicotômicos foram principalmente o uso de
fraldas ou ausência de vazamento, com definições
ligeiramente diferentes entre os estudos, de
estritamente sem absorventes (0 pads) a 0 ou
1 absorvente por dia. Segundo o resultado da
metanálise, quatro estudos relataram tempo
para continência, sendo três estudos mostrando
recuperação de continência significativamente
mais rápida com prostatectomia radical assistida
por robô.38
Após correção para covariáveis, Geraerts
e colaboradores39 acharam que a diferença
no tempo para a continência era significativa
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(razão de risco 1,522, IC95% 1,027-2,255, p =
0,036). Além disso, homens mais jovens, homens
com margens cirúrgicas positivas e homens
sem incontinência pré-operatória alcançaram a
continência mais cedo. Uma comparação do tempo
até a continência entre os grupos com um número
suficiente de pacientes (risco intermediário e/ou
bilateral) ainda mostrou um retorno mais rápido da
continência após a prostatectomia radical assistida
por robô, mas o efeito foi menor e não significativo
(razão de risco > 1,2, p> 0,05). O grupo assistido
por robô também teve significativamente menos
sintomas de micção do que o grupo aberto em 1
mês (p = 0,01) e 3 meses (p = 0,04) após a cirurgia.
Aos 12 meses, os pacientes do grupo aberto
foram mais limitados fisicamente e tomaram mais
precauções para evitar um vazamento de urina do
que aqueles no grupo assistido por robô (p = 0,01
e p = 0,01, respectivamente).
Função Erétil
Este mesmo grupo canadense,38 realizou
uma metanálise de estudos que compararam a
função erétil após cirurgia robótica e aberta. Os
resultados foram determinados principalmente
por uma única pergunta: se os pacientes tinham
ereções suficientemente firmes para a relação
sexual. Um estudo mostrou que o tempo para a
potência foi significativamente menor no grupo
assistido por robô.40
Considerando apenas os pacientes submetidos
à cirurgia bilateral poupadora de nervos, com 12
meses ou mais de acompanhamento, Ficarra e
colaboradores41 descobriram que 49% no grupo
aberto e 81% no grupo assistido por robô eram
potentes (p <0,001). Da mesma forma, ao avaliar
apenas pacientes com idade <65 anos e com
escore de Charlson ≤ 2, descobriram que 58% no
grupo aberto e 84% no grupo assistido por robô
eram potentes (p <0,01). Pacientes que tiveram
um ou dois nervos poupados relataram um
escore de qualidade de vida sexual médio global
maior do que aqueles com nenhum nervo (ou
desconhecido) poupado. Resultados semelhantes
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foram observados para pacientes que usaram um
inibidor de PDE5 versus pacientes sem uso de
inibidores da PDE5.41
Fode e colaboradores32 encontraram, na
análise univariada, que não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos
nas proporções de pacientes potentes em 3 e 12
meses (p = 0,08 e p = 0,16, respectivamente).
No entanto, significativamente mais pacientes
no grupo assistido por robô haviam recuperado
a potência aos 6 meses (p = 0,02).
Dor
O estudo randomizado capitaneado por
Yaxley28 observou redução significativa da dor a
curto prazo, favorecendo a prostatectomia radical
assistida por robô às 24 horas e 1 semana póscirurgia. Esses resultados foram relacionados àdor
durante as atividades e quando experimentaram
a pior dor, não durante o descanso.
Taxas de Margens Cirúrgicas Positivas
Quando analisamos os resultados pelas
taxas de margem cirúrgica positivas totais,
encontramos uma heterogeneidade considerável
dentre diversos estudos.
Doumerc e colaboradores29 investigaram o
efeito da curva de aprendizado (experiência do
cirurgião). Eles descobriram que a taxa geral de
margens cirúrgicas positivas para cirurgia assistida
por robô diminuiu à medida que a experiência
do cirurgião aumentou. Um efeito da curva de
aprendizado também foi observado nos cânceres
estágio pT2. No entanto, as taxas entre pT2 e pT3
permaneceram estatisticamente diferentes no final
do estudo. Os autores observaram que isso pode
ter ocorrido devido ao baixo número de casos
disponíveis para análise ou porque a curva de
aprendizagem ainda não havia sido superada.
Fode e colaboradores,32 utilizando análises
univariadas, também examinaram a curva
de aprendizagem. Eles descobriram que,
comparada à prostatectomia assistida por robô,
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Tabela 1. Tempo de permanência em dias no hospital.
Autor, ano
Medida
		
Estudo Controlado Randomizado
Yaxley e colaboradores (2016)28
Média
Estudos Não-Randomizados
Doumerc e colaboradores (2010)29
Média
Philippou e colaboradores (2012)30
Média
Haglind e colaboradores (2015)31
Mediana

Tempo de permanência em dias
Valor p
Robô-Assistida Cirurgia Aberta
1,6 ± 2,6

3,3 ± 1,5

<, 001

2,8 ± 2,4
1,3 (1–3)
3 (2–4)

5,5 ± 2,7
3,8 (2–7)
4 (3–5)

<,001
<,001
<,001

Tabela 2. Estimativa de perda de sangue para prostatectomia robô-assistida versus cirurgia aberta.
Autor, Ano
Medida
		
Estudo Controlado Randomizado
Yaxley e colaboradores (2016)28
Média
Estudos Não-Randomizados
Média
Hong e colaboradores (2010)33
Philippou e colaboradores (2012)30 Média
Mediana
Bier e colaboradores (2016)34
32
Fode e colaboradores (2014)
Mediana
Lott e colaboradores (2015)35
Mediana
31
Haglind e colaboradores (2015)
Média

Perda estimada de sangue, mL ± DP
Robô-Assistida
Cirurgia Aberta

a prostatectomia radical aberta tinha um risco
relativo de margens cirúrgicas positivas de 1,56
(95% IC 1,23-1,99, p <0,001). No entanto, nas
análises multivariadas, com estratificação das
características tumorais, das características do
paciente e do cirurgião, o tipo de cirurgia não
afetou as margens cirúrgicas (p = 0,96). Um
grande volume tumoral (p <0,001), estágio
tumoral patológico (p = 0,005) e um pequeno
volume prostático (p = 0,04) foram preditores
independentes de margens cirúrgicas positivas.
Thompson e colaboradores42 também
examinaram a curva de aprendizagem e
descobriram que, na doença T2, as chances
de uma margem cirúrgica positiva eram
inicialmente maiores, porém, no final do estudo,
após 866 casos, as chances de uma margem
cirúrgica positiva foram 55% menores para a
cirurgia assistida por robô em comparação com a
abordagem aberta (OR 0,45, IC 95% 0,22-0,92).

Taxas Bioquímicas sem Recidiva

Valor p

444 ± 294

1,338 ± 591

<,001

457 ± 281
132 ± 151
400 (100–1.300)
150 (5–1.500)
212 (50–1.200)
100 (50–200)

1410 ± 901
513 ± 343
700 (234–1.600)
600 (50–4.320)
487 (150–1.250)
550 (350–800)

<,05
<,001
<,001
<,001
,01
<,001

Três estudos não randomizados relataram
taxas livres de recidiva bioquímica (a ausência
de níveis elevados de PSA após a prostatectomia
radical). Di Pierro e colaboradores36 não
encontraram diferença entre as taxas livres de
recidiva bioquímica em 3 ou 12 meses, assim
como Philippou e colaboradores,30 em 12 meses.
Nenhum estudo relatou informações sobre as
taxas de sobrevida livre de câncer. No estudo
randomizado de Yaxley,28 resultados a longo
prazo que incluem recorrência bioquímica ainda
não foram publicados.
Custos
A questão dos custos em torno da cirurgia
robótica ainda não foi resolvida. Guru e
colaboradores43 realizaram uma análise de custo
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para 30 pacientes consecutivos submetidos a
PRR e 30, a cirurgia aberta.
Os custos gerais foram divididos em 9
categorias, dos quais laboratório e suprimentos
foram maiores para a abordagem robótica; já
farmácia, sala de recuperação e cuidados de
ala foram maiores para a abordagem aberta; e
anestesia e custos de sala operatória não foram
estatisticamente diferentes. O custo total por
caso, excluindo a manutenção e a depreciação
do sistema robótico, foi semelhante para ambas
as abordagens.
No entanto, do ponto de vista da saúde, a
economia não calculada obtida na recuperação
mais rápida do paciente, menor custo no
tratamento das complicações e no retorno à
atividade e produtividade normais precisa
ser considerada. Ademais, a chegada de
novas plataformas robóticas sinalizam para
possível redução dos custos do investimento
e implantação do Programa de Robótica nos
hospitais, o que certamente ajudará a diminuir
ainda mais o custo final das cirurgias robóticas
assistidas.
Conclusões
A evidência atual sugere que a PRR é
comparável em eficácia à prostatectomia aberta
e laparoscópica, apresentando vantagens em
diferentes parâmetros clínicos, funcionais e
patológicos, com tendência de redução de custos
de implantação e manutenção.
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O desarranjo articular interno é a principal causa de disfunção da articulação
temporomandibular e é definido como uma anormalidade anatômica na relação
entre o disco articular e o côndilo da mandíbula. Clinicamente, os principais
sintomas são dor, estalidos e limitação da excursão articular. A ressonância
magnética é o método de imagem de escolha para a avaliação diagnóstica,
pois apresenta excelente resolução de imagem para delimitar o disco articular
propriamente dito e a sua relação com as estruturas ósseas adjacentes, inclusive
durante estudo dinâmico de abertura da boca. O objetivo deste trabalho é
descrever os aspectos de imagem pela ressonância magnética da anatomia
normal e do desarranjo articular interno da articulação temporomandibular.
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Desarranjo Articular
Interno; Ressonância Magnética.
Internal articular derangement is the main cause of temporomandibular joint
dysfunction. It is defined as an anatomical abnormality between the articular disc
and the condyle of the mandible. The main clinical symptoms are pain, crackling and
limitation of joint excursion. Magnetic resonance imaging is the method of choice
for diagnostic evaluation due to the excellent imaging resolution to limit the articular
disc and the adjacent bone structures, including during the dynamic mouth opening
study. The aim of this paper is to describe the magnetic resonance imaging aspects of
normal anatomy and the internal joint disruption of the temporomandibular joint.
Keywords: Temporomandibular Joint; Internal Joint Disorder; Magnetic Resonance.

Introdução
A ressonância magnética (RM) é o padrão ouro de imagem para a avaliação
das patologias relacionadas à disfunção da articulação temporomandibular
(ATM), pois apresenta uma excelente diferenciação anatômica entres os
tecidos fibrocartilaginosos, musculares e ósseos regionais, delimitando
facilmente o disco articular, tanto no estudo estático em posição de boca
fechada, quanto durante a movimentação dinâmica de abertura bucal.
Várias patologias podem acometer a ATM, incluindo as artropatias
inflamatórias e de deposição de microcristais e as doenças infecciosas e
neoplásicas. Porém, o desarranjo articular interno é a principal doença que
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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acomete esta articulação, sendo descrita em até
28% da população,1 em algum estágio da vida,
sendo seus principais sintomas: dor, estalidos e
limitação do movimento articular.
O desarranjo articular interno é definido
como uma relação anatômica anormal entre o
disco articular e o côndilo da mandíbula, estando
geralmente relacionada à má oclusão dentária,
traumas e alterações da zona bilaminar posterior
que contêm estruturas ligamentares de suporte
do disco articular.
A RM é considerada o exame de imagem de
escolha para o estudo da ATM, pois é o único
método de imagem que consegue identificar o
disco articular. A tomografia computadorizada,
por sua vez, apresenta apenas resolução de
imagem para avaliar as estruturas ósseas
da articulação, podendo ser utilizada como
um método complementar na avaliação de
complicações osteoarticulares degenerativas
secundárias.
O objetivo deste trabalho é descrever, através
da ressonância magnética (RM), a anatomia
normal da ATM e as características diagnósticas
do desarranjo articular interno.

Uma compreensão da anatomia normal e
da biomecânica da ATM é essencial para a
interpretação precisa dos estudos de imagem.
A ATM é uma articulação sinovial
ginglimoartroidal formada pelo côndilo da
mandíbula, pela fossa glenoide e pela eminência
temporal, cujas corticais ósseas são recobertas
por cartilagem. O disco articular é uma estrutura
fibrocartilaginosa bicôncava que separa o côndilo
da mandíbula das estruturas anatômicas do osso
temporal, sendo dividido em bandas anterior e
posterior, unido por uma zona intermediária de
menor espessura (Figura 1).1 Na RM, o disco
articular normal se apresenta com hipossinal
homogêneo nas imagens pesadas em densidade
de prótons (DP) e T2 (Figura 3).
Normalmente, na posição de boca fechada,
o côndilo da mandíbula se posiciona dentro da
fossa glenoide ou fossa mandibular e o disco
articular encontra-se acima do côndilo, estando à
margem posterior da sua banda posterior às “12
horas”, com uma tolerância de 30° anteriormente
(Figuras 2 e 3). E, durante a manobra de

Figura 1. Anatomia da ATM.
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abertura da boca, enquanto o côndilo se desloca
anteriormente, saindo da fossa glenoide e se
posicionando abaixo da eminência temporal,
o disco deve permanecer acima do côndilo,
evitando o atrito entre as superfícies ósseas da
articulação (Figura 4).
Figura 2.Posição normal do disco articular na
posição de boca fechada, entre 0° e 30°.
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A estabilidade do disco acima do côndilo
durante o amplo movimento desta articulação
é possibilitada pela presença de um tecido
retrodiscal de suporte, composto de gordura,
feixes vásculonervosos e uma zona bilaminar
fibrocartilaginosa, com bandas ou ligamentos
superior e inferior, que se fixam à cápsula
articular e ao osso temporal (Figura 3).
O músculo pterigoide lateral também é uma
estrutura anatômica regional importante, estando
inserido na margem anterior do côndilo da
mandíbula, sendo responsável pela execução do
movimento de abertura da boca (Figura 3).
Desarranjo Articular Interno
A ATM é uma das articulações mais ativamente
utilizadas do corpo humano.Até 28% da população
apresenta sintomas relacionados à disfunção
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da ATM e aproximadamente 7% procuram
tratamento.1-3 A maior prevalência é no sexo
feminino, que corresponde a aproximadamente
80% dos pacientes em tratamento de distúrbios da
ATM, sobretudo entre 20 e 40 anos de idade. Os
sintomas do desarranjo articular interno incluem
dor localizada e crepitações durante a abertura da
boca, bem como limitação do movimento articular,
que pode ser exacerbada na presença de artrose
secundária da articulação. O diagnóstico clínico da
ATM é um desafio, particularmente considerando
os fatores psicossociais e hormonais que podem
estar envolvidos nos distúrbios da dor.
O desarranjo articular interno é caracterizado
pelo deslocamento anterior do disco articular na
posição de boca fechada (Figura 5), com ou sem
reposicionamento anatômico durante a manobra
de abertura da boca. Para este diagnóstico através
da RM, são realizadas imagens sagitais DP nas
fases de boca fechada e de abertura máxima da
boca, colocando-se um espaçador bucal (Figuras
4 a 6).
Na RM, o deslocamento discalanormal
é dividido classicamente em dois tipos: (1)
deslocamento anterior na posição de boca fechada,
voltando a se posicionar acima do côndilo durante
a manobra de abertura da boca (Figura 4) e, (2)
deslocamento anterior do disco tanto na posição
de boca fechada quanto durante a abertura bucal,
também conhecido como deslocamento anterior
sem recaptura discal (Figura 5).
Na abertura bucal, (Figura 6), o disco
permanece anteriorizado.
Classicamente, o deslocamento discal é
classificado em dois tipos: (I) deslocamento anterior
na posição de boca fechada, voltando a se posicionar
acima do côndilo da mandíbula durante a abertura
bucal e, (II) deslocamento anterior tanto na posição
de boca fechada quanto na posição de boca aberta,
ou seja, o disco permanece fixo anteriormente,
também conhecido como deslocamento anterior,
sem recaptura discal. Neste segundo tipo, que
representa o grau mais severo do desarranjo
articular interno, é comum se observar alterações
degenerativas no disco, como focos internos de
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Figura 3. RM plano sagital boca fechada DP,
anatomia normal: côndilo mandibular dentro da
fossa glenoide e disco articular acima do côndilo.
1: côndilo da mandíbula, 2: disco articular, 3:
fossa glenoide, 4: eminência temporal, 5:músculo
pterigoide lateral, 6: tecido retrodiscal, 7: conduto
auditivo externo; 8:mastoide.
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Figura 5. RM plano sagital boca fechada, disco
articular deslocado anteriormente, à frente do
côndilo da mandíbula. 1: côndilo da mandíbula,
2: disco articular, 3: fossa glenoide.
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Figura 4. RM plano sagital boca aberta DP,
anatomia normal: o côndilo da mandíbula sai
da fossa glenoide (3) e se posiciona abaixo da
eminência temporal (4), enquanto o disco (2)
acompanha o movimento, permanecendo acima
do côndilo mandibular (1).

Figura 6. RM plano sagital boca fechada, o disco
articular está anteriorizado à frente do côndilo
da mandíbula. Disco bastante degenerado, com
focos de hipersinal na banda posterior e com
contornos irregulares.
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elevado sinal, irregularidade de contornos e redução
das suas dimensões (Figuras 5 e 6), bem como sinais
de rotura de ligamentos da banda posterior (Figura
6).
O principal sintoma clínico do deslocamento
do tipo II é a crepitação durante o movimento
articular. Por outro lado, o tipo I pode ser
encontrado até em indivíduos assintomáticos.
Larhein e colaboradores,2 avaliando pacientes
e voluntários assintomáticos, observaram um
discreto deslocamento anterior do disco articular
na posição de boca fechada em até 22,6% dos
voluntários assintomáticos do seu estudo, todos
demonstrando reposicionamento discal na
manobra de abertura da boca. O tipo II só foi
descrito em pacientes com queixas clínicas.
O disco articular pode ainda apresentar
deslocamentos lateral ou medial, associados
ou não ao deslocamento discal anterior. Esse
diagnóstico é realizado através de imagens no
plano coronal da RM. O disco normalmente
recobre homogeneamente, de um lado a outro, a
superfície superior do côndilo da mandíbula. As
imagens coronais DP possibilitam ainda avaliar a
morfologia do côndilo da mandíbula e identificar
alterações ósseas degenerativas secundárias no
côndilo e na cavidade glenoide, caracterizadas
por retificação da convexidade condilar superior
usual, esclerose óssea subcortical, cistos e
erosões nas superfícies articulares, redução da
amplitude do espaço articular (Figura 7) e, em
estágios mais avançados, a anquilose ou fusão
das margens da articulação.
O derrame articular também pode ser
*
visualizado facilmente
nas imagens sagitais com
*
ponderação T2 e supressão de gordura, e está
mais comumente relacionado ao sintoma de dor
local na articulação (Figura 8).3
E, por fim, os estudos dinâmicos realizados
em cine, também são utilizados nos protocolos
de estudo da ATM pela RM e são importantes
para avaliar, em tempo real, a amplitude do
movimento do côndilo e do disco articular, e
ainda diagnosticar subluxação ou luxação da
articulação.

O tratamento do desarranjo articular
interno da ATM é multidisciplinar e inclui
fisioterapeutas, psicólogos, odontologistas e
otorrinolaringologistas, podendo ser utilizados
Figura 7. RM plano coronal boca fechada,
alterações degenerativas no côndilo da mandíbula
com retificação da margem superior, erosões
corticais (*) e redução do espaço articular.

*
*

**

Figura 8. RM plano sagital boca fechada, derrame
articular visto como líquido com sinal elevado
nesta técnica T2 com supressão de gordura.
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analgésicos, fisioterapia, drogas para relaxamento
muscular, como toxina botulínica e ainda placas
odontológicas.4 Em caso de falência destas
opções terapêuticas, injeções intra-articulares de
corticoide e cirurgia podem ser necessárias. O
diagnóstico precoce colabora com uma melhor
resposta terapêutica e pode prevenir artrose
secundária da ATM.
Conclusão
O desarranjo articular interno é uma
causa importante de disfunção da ATM, mais
comumente descrita no sexo feminino e de
avaliação e tratamento multidisciplinar. O
diagnóstico é realizado através da RM, uma vez
que é o único método de imagem que identifica o
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disco articular, tanto em posição de boca fechada
quanto durante a manobra de abertura bucal.
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A Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI) é uma condição clínica associada à
plaquetopenia por uma produção de autoanticorpos sendo uma manifestação
pouco comum em neoplasias sólidas. Neste caso, relata-se a história de um
paciente de 58 anos do sexo masculino, sem comorbidades prévias, internado
no Serviço de Clínica Médica do Hospital Santa Izabel com plaquetopenia
importante e dor óssea referida. Foi realizado pulsoterapia com corticoide
em alta dose para o tratamento da PTI sem reposta na elevação do número
de plaquetas. Durante a investigação, foi evidenciada a presença de neoplasia
prostática metastática, tendo então o diagnóstico de PTI secundário à síndrome
paraneoplásica. Esta condição é rara com apenas 2 relatos prévios descritos na
literatura internacional.
Palavras-chave: Púrpura Trombocitopênica Imune; Câncer de Próstata;
Metástase; Síndrome Paraneoplásica.
Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a clinical condition associated
with thrombocytopenia due to autoantibody production, which is an uncommon
manifestation in neoplastic diseases. We report a case of an 58-year-old male without
previous comorbidities, admitted to the Hospital Santa Izabel in the Service of
Intern Medicine with significant thrombocytopenia and bone pain. Pulsotherapy was
performed to treat ITP without response in platelet counting. During the investigation,
the presence of metastatic prostatic neoplasia was evidenced, and the diagnosis was
ITP secondary to paraneoplastic syndrome. This condition is quite rare with only 2
previous reports described in the international literature.
Keywords: Immune Thrombocytopenic Purpura; Prostate Cancer; Metastasis;
Paraneoplastic Syndrome.
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As Síndromes paraneoplásicas são um conjunto de manifestações
heterogêneas relacionadas a tumores, que geralmente acometem sítios
distantes da neoplasia primária. Ocorrem devido à produção de substâncias
tumorais ou como reação imunológica com reações cruzadas de anticorpos
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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contra tecidos. Uma das formas de acometimento
é através de manifestações hematológicas que
podem ser difíceis de diferenciar durante o curso
da neoplasia.1
A plaquetopenia é uma manifestação
hematológica frequente em pacientes portadores
de neoplasias durante diversos estágios da doença
ou tratamento, tendo a citotoxidade à medula
óssea pela radiação ou quimioterapia como
principal etiologia.2 Entretanto, outras formas de
acometimento precisam ser consideradas; dentre
elas a infiltração da medula óssea pelo tumor ou
a síndrome paraneoplásica.
Uma forma menos comum de apresentação de
plaquetopenia é a púrpura trombocitopênica imune
(PTI) secundária à síndrome paraneoplásica.3 PTI no
contexto de doença metastática pode ser a primeira
manifestação das síndromes paraneoplásicas,
principalmente em tumores primários de pulmão,
mama e rim. A associação de outros tumores e
PTI é bastante incomum, sendo raros relatos em
pacientes com neoplasia prostática.4 Neste relato,
descreve-se um caso de um paciente diagnosticado
no Hospital Santa Izabel com PTI secundária à
síndrome paraneoplásica por neoplasia de próstata
metastática.
Relato de Caso
Paciente do sexo masculino, 58 anos, sem
comorbidades, admitido no serviço de clínica
médica do Hospital Santa Izabel com quadro
de dor óssea em membro inferior direito há
1 mês, apresentando piora clínica há 8 dias,
associada a um episódio de sangramento
gengival à escovação dentária. Realizou exames
admissionais que revelaram plaquetopenia
severa (1 mil) (Gráfico 1), sem alterações
nas demais séries. Ainda na emergência,
foi submetido à transfusão de 5 unidades
de plaquetas randômicas, sem incremento
significativo na contagem plaquetária (2 mil).
Diante do quadro, foi aventada a suspeita de PTI
e Iniciada pulsoterapia com dexametasona por 4
dias, seguida de corticoterapia com prednisona
(1mg/kg).
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Evoluiu durante curso da pulsoterapia,
assintomático e sem exteriorização de
sangramentos. Apesar da suspeição de PTI,
diante da abertura atípica do quadro com dores
ósseas, optou-se pelo internamento para ampliar
investigação etiológica, iniciada com sorologias,
perfil carencial, perfil hormonal, autoanticorpos,
provas para coagulação intravascular disseminada
– todos dentro da normalidade. Ultrassonografia
de abdome solicitado para investigação hepatoesplenomegalia não revelou organomegalias, em
concordância com o exame físico; porém revelou
linfonodomegalias periaorticas e pericavais
(medindo 6,3cm no maior diâmetro).
Diante da possibilidade de doença
linfoproliferativa, foram realizadas tomografias
computadorizadas (TC) de pescoço, tórax e
abdome. TC de abdome revelou aumento difuso
do volume prostático e presença de lesões
osteoblásticas em corpos vertebrais (L3-S1).
Realizada complementação de imagem com
ressonância nuclear magnética, os mesmos
achados foram descritos (Figura 1). Devido ao
acometimento sugestivo de neoplasia prostática
metastática, foram solicitados exames de
estadiamento. Ademais, a cintilografia óssea
apresentou evidências de lesões em região de
osso sacro ilíaco e ísquio direito, compatível
com queixa álgica (Figura 2).
Frente aos achados de exames de imagem
e valores de PSA apresentados (1354 mg/dL),
foi inferido adenocarcinoma de próstata, sendo
optado por não submeter paciente a biópsia
prostática pelo risco de sangramento, em virtude
do quadro plaquetário (Gráfico 1).
Diante da refratariedade à corticoiterapia,
determinada pela ausência de resposta após
14 dias do tratamento, optou-se por terapia
de 2ª linha com agonista da trombopoetina e
realização de estudo adicional com mielograma,
imunofenotipagem e biópsia de medula
óssea (MO). Apesar da biópsia e estudo
imunohistoquímico confirmarem metástase de
carcinoma prostático para MO, a hiperplasia global
das séries, sobretudo do setor megacariocítico,
ratificou medula com funcionalidade preservada,
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Figura 1. Ressonância magnética de abdome com difuso aumento prostático.

Figura 2. Cintilografia óssea sugerindo acometimento secundário em L2 a L4, sacro, sacroilíaca e
ísquio direito.

corroborando impressão de PTI secundária à
síndrome paraneoplásica por câncer de próstata
metastático (Figura 3).
Paciente no momento segue em tratamento
com hormonioterapia para neoplasia e agonista
da trombopoetina, aguardando incremento na
contagem plaquetária.

Discussão
A PTI é uma trombocitopenia adquirida,
desencadeada por anticorpos contra os antígenos
plaquetários. Pode ser classificada como primária,
quando não se correlaciona com outra condição;
ou como secundária, quando fatores externos
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Câncer de Próstata e PTI

Figura 3. Anatomia patológica de medula óssea (H&E 100X): (a) Evidência de hiperplasia de
megacariócitos (b) Evidência blocos sólidos permeando elementos nativos, compatíveis com áreas de
implante de carcinoma.

B

A

Gráfico 1. Curva de contagem plaquetária por data e contexto clínico.
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(condições clínicas, exposições a drogas)
correlacionam-se com o desenvolvimento destes
autoanticorpos.5
A PTI primária permanece como diagnóstico
de exclusão. Elementos essenciais incluem
presença de plaquetopenia isolada (< 100.000)
em indivíduos hígidos, após exclusão de
possíveis causas como pseudotrombocitopenia,
plaquetopatias hereditárias, exposição a drogas ou
mesmo desordens associadas à trombocitopenia
imune secundária.6
A investigação de causas secundárias para PTI
deve ser conduzida com história clínica, exame

físico e avaliação complementar. A anamnese tem
como papel buscar relato de quadro infeccioso
recente, comorbidades, uso de medicamentos ou
substâncias e história familiar. O exame físico,
além de procurar sinais de sangramento, deve
focar na avaliação de sinais de linfadenopatia
ou hepatoesplenomegalia que possam direcionar
para suspeitas etiológicas. A investigação
complementar tem como exames recomendados
para todos os casos o esfregaço de sangue
periférico e teste sorológico para HIV e Hepatite
C (condições mais correlacionadas a causas
secundárias de PTI). A utilização do anticorpo
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antiplaqueta possui baixa sensibilidade e não
se correlaciona com desfechos clínicos, assim,
não é recomendado.5
Testes adicionais não mandatórios podem
ser recomendados em consonância com o
contexto clínico.6 Diante do quadro em questão,
a investigação adicional para a PTI se justifica
pela apresentação atípica com história de dor
óssea, chamando atenção para uma possível
causa secundária não identificada.
Dentre os relatos de PTI secundária,
a síndrome paraneoplásica é uma forma
incomum. Em uma revisão de casos, Krauth
e colaboradores analisaram criticamente 68
casos de PTI secundária a tumores sólidos.4
A associação com o desenvolvimento desta
desordem hematológica foi mais observada
em tumores de pulmão e mama – não
inesperado, diante da elevada prevalência
destas neoplasias. No entanto, apesar de o
câncer de próstata ter prevalência semelhante
a tais neoplasias – enumerado como a terceira
mais comum desta série de casos –, a PTI
secundária a este tumor foi extremamente rara
(apenas um caso relatado). Mesmo tratandose de um processo relacionado ao tumor, tal
revisão de casos também analisou que poucos
casos alcançam a remissão da PTI com
tratamento do tumor isolado.4,7
Apesar de o envolvimento de medula óssea
(MO) metastático ser pouco frequente no câncer
de próstata, sua ocorrência pode determinar
o desenvolvimento de citopenias envolvendo
múltiplas linhagens de células hematológicas.8
Por essa razão, faz-se necessária a exclusão
do acometimento infiltrativo da MO. Para
o caso em questão, não se destaca somente
o desenvolvimento raríssimo de uma PTI
paraneoplásica secundária ao tumor de
próstata, mas à coexistência de acometimento
medular metastático – também incomum – sem
comprometimento da funcionalidade das séries
hematológicas; o que obriga ao clínico ampliar
os diagnósticos diferencias diante de um
paciente com citopenia sem causa aparente.
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Conclusão
É possível, portanto, concluir que o caso
relatado foge aos padrões previamente descritos
de desenvolvimento de plaquetopenia no
contexto de neoplasias sólidas. Dentro do cenário
do câncer de próstata metastático, também se
manifesta de forma extremamente incomum,
tanto pelo acometimento infiltrativo de medula
óssea sem comprometimento das demais séries
hematológicas como pela síndrome imune
paraneoplásica descrita.
Deve-se, assim, considerar que, apesar de a
trombocitopenia no cenário de um carcinoma
metastático ser frequentemente atribuída à
citotoxicidade pela quimioterapia ou infiltração
da medula óssea, o componente imune deve
ser considerado e investigado; em particular,
diante de apresentações clínicas atípicas, como
a dor óssea, ou quando o paciente apresenta
trombocitopenia isolada.
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As extrassístoles ventriculares idiopáticas (EV) têm a potencialidade de causar
cardiomiopatia reversível em determinados indivíduos e a ablação por cateter
de radiofrequência apresenta papel importante no tratamento curativo.
Relatamos caso de paciente masculino, jovem, sem comorbidades ou doença
cardíaca estrutural e elétrica, com alta carga de extrassístoles ventriculares
(24% a 42%) sugestivas de origem em trato de saída e QRS largo (162ms),
que desenvolveu cardiomiopatia com dilatação e disfunção do ventrículo
esquerdo. Após refratariedade com uso de beta-bloqueador, realizou-se
ablação por cateter de radiofrequência no paciente utilizando mapeamento
eletroanatômico tridimensional com mapa de ativação, mostrando maior
precocidade em região entre as cúspides coronarianas direita e esquerda da
válvula aórtica, local bastante incomum de foco ectópico. Após aortografia para
confirmação da segurança da aplicação em relação aos óstios das coronárias,
foi liberada radiofrequência, com eliminação imediata das EVs. Após 3 meses,
houve completa normalização cardíaca e o paciente manteve-se sem ectopias
ventriculares.
Palavras-chave: Extrassístole Ventricular Idiopática; Trato de Saída;
Cardiomiopatia; Cúspide Coronariana; Seio de Valsalva.
The idiopathic premature ventricular complexes (PVC) is a potential cause of
reversible cardiomyopathy in some patients, and radiofrequency ablation provided
a curative approach for patients without flow tract idiopathic PVC. We described
a male-young patient without comorbidities or structural/electrical heart disease,
however, with high burden of PVC (24% to 42%) from outflow tracts and broad
QRS (162 ms), which caused impared left ventricular dysfunction. The patient had
tried on specific beta-blocker (bisoprolol 5 mg/day) but the burden of PVC became
worsened. The patient was undergone to radiofrequency ablation using 3-D mapping
system Carto 3. The activation mapping showed unusual localization of PVC,
between right coronary cups and left coronary cups. After aortography to confirm
the safety-application without coronary damage, radiofrequency was released with
immediate elimination of EVs. Radiofrequency energy was delivered in the aorta
between coronary cups with success and no complications. After 3 months, there was
complete reinstated without left ventricular function normalized and no PVC.
Keywords: Idiopathic Premature Ventricular Complexes; Coronary Cups;
Cardiomyopathy, Radiofrequency Ablation.
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Introdução
A extrassístole ventricular (EV) idiopática é
um tipo de arritmia comum e, na maioria dos
casos, de curso benigno. No entanto, na última
década, vem crescendo o número de publicações
demonstrando que uma alta densidade de
ectopias, QRS largo e localização epicárdica
estão relacionados à dissincronia ventricular
esquerda e consequente efeito deletério à função
cardíaca.1-4 Sua apresentação clínica pode
variar desde palpitações, desconforto torácico
ocasional até sinais e sintomas de insuficiência
cardíaca.5A ablação por radiofrequência (RF)
é apresentada como tratamento de escolha em
reduzir consideravelmente o número das ectopias
e restaurar a função cardíaca.6
As extrassístoles ventriculares do trato de
saída são mais prevalentes no ventrículo direito
(VD), sendo incomuns sua localização no seio
de valsalva.7 Relatamos o caso de um jovem sem
comorbidades, coração normal, que desenvolveu
miocardiopatia induzida por extrassístoles
ventriculares idiopáticas, cujo foco estava
localizado entre as cúspides coronarianas.
Relato de Caso
Paciente masculino, caucasiano, 42 anos,
policial militar, sem antecedentes patológicos,
encaminhado ao Serviço de Arritmias Cardíacas
com sintomas de desconforto torácico em pontada.
Realizou estratificação coronariana não invasiva
negativa e ECG. Doze derivações mostravam
EVs isoladas frequentes, em bigeminismo,
padrão morfológico de BRE, com eixo entre 6090º. Holter 24 horas registrou 26.888 ectopias
ventriculares (24%). Após uso de bisoprolol
5mg/dia, observou-se aumento da densidade das
EVs, com 35.015 ectopias ventriculares (32%)
e queixa de palpitações e dispneia ocasionais
(Figura 1).
O ecocardiograma transtorácico evidenciou
disfunção ventricular esquerda leve (FEVE Simpson 46%) de comprometimento difuso,
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diâmetro diastólico (DD) de 58mm e diâmetro
sistólico (DS) de 45mm (Tabela 1). Esses
achados apontam para o diagnóstico de
cardiomiopatia induzida por extrassístoles
ventriculares idiopáticas de origem no trato de
saída.Após nove meses do início do diagnóstico,
o paciente foi submetido à tentativa de ablação
por radiofrequência. No entanto, ao se observar
baixa densidade das EVs depois da sedação
profunda, mesmo após infusão de isoproterenol,
o procedimento foi suspenso. Manteve-se então
acompanhamento clínico e eletrocardiográfico.
O Holter 24h apresentou aumento substancial
das ectopias ventriculares (51.554, 42%), sendo
proposta nova tentativa de ablação com sedação
leve, realizada quatro meses após a primeira
tentativa. Utilizando o sistema de mapeamento
eletroanatômico CARTO 3Biosense System,
foi evidenciado foco em região do trato de
saída do ventrículo esquerdo, entre as cúspides
coronarianas direita e esquerda da válvula aórtica
(Figura 2). A aplicação de radiofrequência
empregando cateter Smartouch Biosense Webster
irrigado, 30 W de potência e fluxo de irrigação 17
mL/min, teve êxito na eliminação das ectopias
ventriculares.
Mapeamento
Endocárdico
Electroanatômico

Tridimensional

Empregando sistema de mapeamento
tridimensional CARTO 3 System, o procedimento
teve início com a construção geométrica
tridimensional do trato de saída do VD por tratarse de uma arritmia frequentemente localizada
nesta região. O mapeamento de ativação da via de
saída de VD demonstrou precocidades modestas
do eletrograma ventricular durante as EVs. As
aplicações de radiofrequência não foram capazes
de eliminar a arritmia. Decidido por explorar o
trato de saída de VE onde foi possível captação
de precocidades até –33 ms na transição acima
da válvula aórtica. A aortografia fora realizada
com clara visibilidade das coronárias longe do
ponto de aplicação entre as cúspides coronarianas
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Figura 1. ECG mostra EV’s em bigeminismo padrão morfológico do Trato de Saída. Holter após uso
de bisoprolol mostrando aumento da densidade das EV’s.

Figura 2. Mapeamento eletroanatônico tridimensional CARTO 3 BIOSENSE – Via de Saída do VD
e VE; Mapa de ativação mostra maiores prematuridades do eletrograma ventricular das EV’s no seio
de Valsalva (em amarelo).
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Figura 3. Cateter ablador captando eletrograma ventricular prematuro durante EV (–33 ms) entre as
cúspides coronárias D e E. Aortografia permite a visualização das coronárias.

CD = coronária direita; TCE = tronco da coronária esquerda; SC = seio coronário.

direita e esquerda. Neste ponto, houve liberação
de RF com potência de 30W e cateter irrigado
Smartouch Biosense Webster, com eliminação
completa das EVs.
Após 3 meses desse procedimento, novo
Holter 24h não registrou EVs e ecocardiograma
transtorácica evidenciou redução das dimensões
do ventrículo esquerdo e sua normalização na
função sistólica (Tabela 1). Desde a ablação, o
paciente vem assintomático e sem medicações.
Tabela 1. Representação das medidas
ecocardiográficas transtorácicas pré-ablação, e 3
meses após.

DD/DS (mm)
AE (mm)
FEVE (%)

Pré

3 mês

VR

58/45
40
46

50/33
38
69

42-58/25-40
≤40
≥ 55

DD = diâmetro diastólico final do VE; DS = diâmetro
sistólico final do VE; AE = átrio esquerdo; FEVE =
fração de ejeção do VE (método Simpson); VR = valor de
referência.

Discussão
As extrassístoles ventriculares têm uma
prevalência de 1 a 4% na população geral em
eletrocardiograma de 12 derivações, podendo
chegar a 40% em Holter de 24h de pessoas
sem doença cardíaca estrutural conhecida,8 e
acreditava-se ter um prognóstico estritamente
benigno para estes pacientes. Porém, na última
década, são crescentes as publicações apontando
as ectopias ventriculares como indutoras de
cardiomiopatia em corações normais. A alta
densidade dessa arritmia se mostrou importante
fator relacionado à indução de disfunção
ventricular esquerda. Baman e colaboradores
publicaram estudo que determinou o ponto de
corte de 24% na densidade de EVs, e valores
acima deste revelaria maior propensão ao
desenvolvimento de cardiomiopatia (sensibilidade
79%; especificidade 78%, área abaixo da curva =
0,89).2
Além da quantidade de EVs ao longo das
24h, a largura do QRS também tem tido papel
de destaque como potencial fator na indução
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de disfunção ventricular, com a duração do
QRS >153ms como fator de risco. A largura
do complexo QRS tem relação com o local da
origem da ectopia, em que aquelas oriundas dos
tratos de saída do ventrículo direito ou esquerdo
apresentam QRS mais estreitos comparados
a outros sítios, como a região epicárdica que
apresenta um dos mais largos QRS. A origem
da extrassístole em região epicárdica também se
evidenciou como fator de risco para indução de
cardiomiopatia.4
A fisiopatologia da cardiomiopatia induzida
por extrassístoles ainda é incerta; porém,
acredita-se que a alta densidade de ectopias e
a ampla duração do QRS levem à dissincronia
ventricular deletéria à função cardíaca.9
O controle das extrassístoles ventriculares
passa pelo uso de beta-bloqueadores, bloqueadores
do canal de cálcio não di-idropiridínicos e
amiodarona, porém com baixa eficácia (20%),
podendo desencadear efeito adversos como
fadiga, hipotensão e bradicardia.10 Neste cenário,
a ablação por RF torna-se tratamento de eleição
pois tem a capacidade de reduzir intensamente as
EVs permitindo recuperação completa da função
cardíaca.6
No caso apresentado, paciente jovem, com
estrutura cardíaca e ECG basal em ritmo sinusal
com elevada carga de extrassístoles ventriculares
idiopáticas (24% a 42%) e largura do QRS 162ms,
representam os fatores implicados na disfunção
ventricular esquerda diagnosticada em fase
inicial. Diante da refratariedade ao uso de betabloqueador e potencialidade na progressão da
cardiomiopatia, foi indicada ablação por cateter
de radiofrequência como proposta de tratamento
curativo e recuperação cardíaca. Em primeira
tentativa, o procedimento foi interrompido
na etapa inicial por desaparecimento das
extrassístoles após sedação profunda, já
que se faz necessária a presença de ectopias
ventriculares para adequado mapeamento
e localização do ponto de aplicação. Tal
ocorrência, apesar de incerta, é comum nestes
pacientes com arritmia ventricular de trato de
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saída, seja pela variabilidade diária da carga de
arritmia, seja por efeito de drogas anestésicas
e sedação.
No seguimento, após constatação da piora
da carga das EVs, o paciente foi submetido a
uma nova tentativa com menor grau de sedação,
quando foi possível observar a presença das
ectopias. Após construção geométrica do
trato de saída do VD, o mapa de ativação
apontava precocidades não satisfatórias nesta
região. Na impossibilidade de eliminação
da arritmia no trato de saída de VD, deve-se
seguir mapeamento tridimensional do trato de
saída de VE, nas porções supra e infra valvar
aórtica, por técnica transaórtica retrógrada. O
mapeamento do seio de valsalva evidenciava
maior precocidade (–33 ms) em território
acima da válvula aórtica. Aortografia e/
ou coronariografia têm papel importante na
confirmação da localização do foco ectópico
e aplicação segura em relação aos óstios
coronarianos. Em local incomum, entre as
cúspides coronárias direita e esquerda, e
distância segura dos óstios coronarianos
(Figura 3), a aplicação de RF foi liberada com
potência de 30W empregando cateter irrigado
Smartouch Biosense Webster com sucesso.
Após 3 meses, o paciente manteve-se sem
ectopias ventriculares e evoluiu com completa
recuperação da função e diâmetros cavitários do
VE.
Conclusão
As extrassístoles ventriculares idiopáticas têm
mais frequente localização no trato de saída do
VD, contudo, as cúspides coronarianas, apesar
de incomum, podem ser alvo dessa arritmia.
A alta densidade de ectopias (habitualmente
acima de 24%) e largo QRS podem resultar no
desenvolvimento de cardiomiopatia com perda
gradual da função ventricular e dilatação de
câmaras esquerdas. A ablação por radiofrequência
bem suscedida permite recuperação completa da
função cardíaca.
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A formação e deposição de cristais de cálcio nas articulações é uma causa
importante e comum de artrite aguda. Raramente, a doença pode cursar com
febre e sinais sistêmicos. Descrevemos o caso de um homem de 70 anos, que
apresentou poliartrite súbita e incapacitante de grandes e pequenas articulações,
febre, astenia e leucocitose. Após extensa investigação, a radiografia das
articulações mostrou a presença de condrocalcinose. Poucos dias após o início
do tratamento com colchicina, ele se tornou completamente assintomático,
chamando a atenção da artropatia associada ao cristal de cálcio como causa de
doença inflamatória sistêmica febril, particularmente na população idosa.
Palavras-chave: Cristais de Cálcio; Artrite Aguda; Doença Inflamatória
Sistêmica Febril.
Crystal formation and deposition in the joints is an important and common cause of
acute arthritis. The disease may present with fever and systemic signs. In this report, we
describe the case of a 70-year-old man, who presented with a sudden and incapacitating
polyarthritis of large and small joints, fever, asthenia and leukocytosis. After extensive
investigation, radiography of the joints showed the presence of chondrocalcinosis. A
few days after the beginning of the treatment with colchicine, he became completely
asymptomatic, drawing one’s attention of calcium crystal-associated arthropathy as a
cause of febrile systemic inflammatory disease particularly in elderly population.
Keywords: Calcium Crystal; Acute Arthritis; Febrile Systemic Inflammatory
Disease.

Introdução
A formação de cristais e a deposição de urato monossódico ou pirofosfato de
cálcio nas articulações é uma causa importante e comum de artrite aguda. Em
idosos, a doença de deposição de pirofosfato de cálcio di-hidratado (DPFC) é
a principal causa de artrite aguda. Os grupos de maior risco para DPFC, além
de idosos, são indivíduos com osteoartrite, história de trauma, distúrbios
Resumo do Artigo: Anna Paula Duque Sousa, Carlos Moura, Priscila Ribeiro da Hora, and
Mittermayer Santiago. Calcium crystal-associated arthropathy mimicking a febrile systemic
inflammatory disease in an elderly patient. Oxford Medical Case Reports. Published online
2019 May 31. doi: 10.1093/omcr/omz030.
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genéticos e metabólicos, como hemocromatose,
hiperparatireoidismo e hipomagnesemia.1 Quando
a doença apresenta febre e sinais sistêmicos, pode
levar a um diagnóstico incorreto e tratamento
inadequado. Relatamos o caso de um paciente
com poliartrite aguda de grandes e pequenas
articulações associada à febre e sintomas
infamatórios sistêmicos secundários a deposição
de cristais de cálcio nas articulações.
Relato do Caso
Paciente do sexo masculino, 70 anos, internado
no Hospital Santa Izabel, Salvador, Bahia, com
febre e dor difusa, principalmente na região
cervical e no ombro direito, iniciadas quatro dias
antes da admissão. Logo após a internação, ele
apresentou poliartrite de cotovelos, punhos, mãos,
joelhos e tornozelos. Ao exame físico, o paciente
estava acamado por causa da dor. Apresentava
taquicardia, febre (38◦C) e poliartrite evidente
no punho direito, joelhos, cotovelos, ombros,
tornozelo direito e médio-pé direito. Demais
exames físicos, normais. Exames laboratoriais
revelaram hemoglobina de 14 mg/dL, contagem
total de leucócitos de 26.690 células/mm3 sem
desvio, velocidade de hemossedimentação de 120
mm e proteína C-reativa de 5,14 mg/dL (normal
até 0,5 mg/dL). Sorologias negativas para dengue,
hepatite B e C, vírus da imunodeficiência humana
e sífilis. A cultura de urina foi negativa. O ácido
úrico sérico estava dentro da faixa de normalidade
e o paciente não tinha história de hiperuricemia.
A função renal (cretinina = 0,7 mg/dL; estimativa
de clearance de creatinina por Cockcroft-Gault
= 104,17 mL/min), eletrólitos (cálcio, fósforo
e magnésio), bem como função tireoidiana
e paratormônio normais. O ecocardiograma
transesofágico não apresentou evidências de
vegetação. Radiografias simples das articulações
demonstraram condrocalcinose no menisco dos
joelhos, fibrocartilagem dos punhos, articulações
metacarpofalangeanas e cotovelos (Figura 1). O
ombro direito apresentava estreitamento do espaço
articular e irregularidade da superfície óssea
glenoumeral, semelhante à observada na síndrome
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de Milwaukee (Figura 2). Infelizmente, não fomos
capazes de realizar um estudo para definir o tipo
de cristal presente em suas articulações porque
a microscopia de luz polarizada para busca de
cristal não estava disponível no setor. Um regime
de 20 mg/dia de prednisona foi iniciado para alívio
sintomático da dor, com melhora apenas parcial.
Assumindo um diagnóstico presuntivo de CCPD,
colchicina 1 mg/dia foi iniciado. O paciente
apresentou melhora rápida da artrite e febre em
48 horas após a introdução do colchicina mesmo
com a suspensão dos corticosteroides. Ele recebeu
alta em uso de colchicina, andando normalmente
sem febre e sem outras queixas.
Discussão
A DPFC é um diagnóstico diferencial
importante de artrite aguda em idosos. Os locais
mais comuns para a deposição de cristais são as
fibrocartilagens e cartilagens hialinas (meniscos
do joelho, cartilagem triangular do punho,
articulação do quadril e glenoumeral). Quando os
cristais são formados, eles podem interagir com
a membrana das células plasmáticas, levando
à liberação de IL-1β e esta citocina levará à
ativação das células endoteliais, recrutamento
de neutrófilos e liberação de outros mediadores
inflamatórios, como o TNF-α, o que pode
contribuir para o desenvolvimento de artrite e
manifestação sistêmica da DPFC.2
Os ataques agudos são autolimitados,
semelhantes aos que ocorrem na gota aguda,
razão pela qual o CPPD também é conhecido
como pseudogota. Por outro lado, às vezes, a
DPFC pode apresentar-se como poliartrite e
pode estar associada a manifestações sistêmicas
como febre, aumento dos níveis de reagentes de
fase aguda e leucocitose, mimetizando doença
infecciosa, como foi observado no presente caso.
Além disso, alguns relatos de casos mostraram
que a DPFC é uma causa de estado mental alterado
em idosos, melhorando após o tratamento.3
Outra síndrome febril associada à deposição
de cristais é chamada de síndrome do odontoide
coroado, que é causada pela deposição de cristais
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ao redor do processo odontoide. Ela se manifesta
como ataques recorrentes de febre, rigidez de nuca
e é um importante diagnóstico diferencial para
meningite, tumor espinhal ou espondilodiscite
infecciosa.4
A síndrome de Milwaukee é um tipo artropatia
destrutiva em ombros e que foi observada em nosso
paciente. Esta tem sido classicamente relacionada
à deposição de cristais básicos de fosfato de cálcio
(BCP), mas também foi descrita em associação
com a DPFC. Em nosso caso, a presença de
condrocalcinose no menisco dos joelhos e na
fibrocartilagem do punho corroboraria o diagnóstico
de CPPD. No entanto, estudo realizado em cadáveres
demonstrou que a condrocalcinose radiológica não
é específica para a composição química do cristal,
pois foi observada alta prevalência de cristais de PCB
nas articulações com condrocalcinose.5 Assim, não
podemos excluir a possibilidade da presença de dois
tipos de cristais simultaneamente nas articulações
de nosso paciente.
Em conclusão, o diagnóstico de poliartrite febril
da DPFC em idosos baseia-se, em grande parte, na
história clínica e exame musculoesquelético pelo
médico assistente, além de aspiração articular e
busca de cristais. Um estudo detalhado do líquido
sinovial e do tipo de cristal neste cenário clínico é
recomendado como parte da investigação da artrite
inexplicada. Não ter realizado uma análise do
líquido sinovial é uma limitação do nosso estudo. No
entanto, a pesquisa de cristais através da microscopia
de luz polarizada está disponível apenas em alguns
poucos laboratórios especializados no Brasil. Por
outro lado, do ponto de vista prático, a estratégia
terapêutica é semelhante tanto para a deposição
de cristais de CPPD como de BCP. De fato, a boa
resposta à colchicina reforça o diagnóstico da
doença para a deposição de cristais, mesmo não
havendo discriminação do tipo de cristal.
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Figura 1. Radiografia simples mostrando
condrocalcinose no menisco do joelho direito.

Figura 2. Radiografia simples do ombro direito
revelando estreitamento do espaço articular e
irregularidade da superfície óssea glenoumeral
compatíveis com “ombro de Milwaukee”.
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A transformação organizacional é um grande desafio para os gestores, em
especial no segmento de saúde, em que convivemos com o crescente surgimento
de novas ferramentas de trabalho, implicando, necessariamente, no repensar da
forma com que os profissionais desenvolvem o seu trabalho. Novas habilidades e
competências são requeridas para os profissionais de tecnologia da informação,
como também para os profissionais médicos. A estratégia do Hospital Santa
Izabel de ser um hospital digital tem estreitado, significativamente, esta lacuna,
propiciando um alinhamento entre a inserção constante de inovação tecnológica
com a aplicação de métodos e procedimentos de cura.
Palavras-chave: Transformação Digital; HIMSS; EMRAM; ERP; Hospital
Digital.
Institutional transformation is a challenge for managers, especially in the health
area, in which we live with the growing emergence of new work tools, that implicate
in a new way of the professionals’ thinking and developing their work. New skills
and competences are required for information technology professionals as well as
for physicians. The Santa Izabel Hospital’s strategy of being a digital hospital has
significantly narrowed this gap, providing alignment between the constant insertion
of technological innovation and the application of healing methods and procedures.
Keywords: Digital Transformation; HIMSS; EMRAM; ERP; Digital Hospital.

Introdução
A capacidade de transformação permite que as organizações cresçam
e obtenham vantagens competitivas duradouras. Assim, aquelas que
apresentam maior capacidade de se transformar superam as que não possuem
esta competência dinâmica.1,2
Esta transformação pode ser desencadeada e acelerada por fatores
externos, como o desenvolvimento tecnológico ou mudanças no mercado.
Mas também pode ser iniciada dentro da própria organização, por meio
de uma reestruturação interna ou mudança estratégica. Apesar do tema
transformação digital não ser uma novidade em estudos de gestão, o avanço
recente das novas tecnologias digitais o torna crítico para a sobrevivência
das organizações, em mercados cada vez mais dinâmicos e intensivos nas
tecnologias digitais.3
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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Este grande desafio da era digital faz com
que os gestores dos diversos segmentos da
indústria da saúde passem a ter que desenvolver
novas habilidades e competências para que as
organizações se insiram neste novo e complexo
cenário. Este novo momento de avanços
tecnológicos em que a indústria da saúde está
se inserindo tem permitido que as organizações
revejam seus métodos e processos de trabalho
com o objetivo de se tornar mais eficiente e obter
ganhos de produtividade. A transformação digital
surge como um novo tipo de transformação e
tema a ser estudado, uma vez que impõe novos
desafios para as organizações.2 Transformação
digital é um processo amplo que envolve
mudanças de estratégia, de posicionamento, de
processos e de cultura das organizações.
Ainda que tenhamos muitos avanços, há
muito a se fazer, e os principais desafios que
os profissionais enfrentam são a melhora da
qualidade dos cuidados e do acesso aos dados
por pacientes e cuidadores, já que a tecnologia
está presente em maior e em menor grau,
dependendo da organização que os profissionais
façam parte. Alguns avançam menos, por falta
de verbas ou simplesmente por resistências às
mudanças, porém é inegável que a transformação
digital na saúde intensificou os resultados frente
aos desafios encontrados.
Este artigo aborda como as tecnologias
implementadas no Hospital Santa Izabel (HSI)
tornaram-se imprescindíveis para sua operação
e os desafios dos profissionais de saúde para
se inserirem, definitivamente, neste novo
contexto.
A Figura 1 apresenta um breve histórico do
avanço tecnológico que permitiu o Hospital
Santa Izabel ingressar na era da Transformação
Digital.

– ERP, primeira e decisiva mudança de estratégia
no provimento de tecnologia para o HSI.
Atuando
nos
pontos
considerados
fundamentais, um sistema ERP costuma ser
utilizado quando há uma falta de controle, tendo
como objetivo atuar nos seguintes cenários:
• Reduzir índices de retrabalhos;
• Extinguir tarefas redundantes e manuais;
• Minimizar custos gerais;
• Melhorar a qualidade e a confiabilidade de
dados e informações;
• Agilizar a execução das tarefas;
• Padronizar as operações;
• Otimizar o fluxo de informações;
• Potencializar a produtividade das equipes
de trabalho.

Primeiro Ciclo de Maturidade

A transformação digital consolidou-se com
a preparação de toda infraestrutura tecnológica
para se tornar um hospital digital. Adotamos
uma das mais importantes metodologias que
auxiliam no processo de transformação digital

O Hospital Santa Izabel (HSI) deu início ao
ciclo para Transformação Digital em 2015, com a
contratação de um Enterprise Resource Planning

A utilização desta tecnologia na gestão
hospitalar continua evoluindo significativamente
ao longo dos anos e vem se constituindo em
um dos principais insumos estratégicos para
as empresas deste segmento de mercado. Por
um lado, essa mesma tecnologia, se usada sem
planejamento ou na produção de resultados que
não estejam sintonizados com as estratégias
empresariais, pode se tornar um verdadeiro
escoadouro de recursos financeiros e humanos.
A solução sistêmica adotada teve como escopo
as funcionalidades descritas na Figura 2.
Evoluímos, também, quando estabelecemos
a infraestrutura de comunicação para todas as
unidades pertencentes ao complexo hospitalar,
cruciais para garantia do tráfego seguro de dados
e informações, bem como a implantação de
Data Centers para processamento e guarda das
informações, além da renovação de todo parque
de equipamentos.
A Transformação Digital
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Figura 1. Breve histórico do Hospital Santa Izabel e a era tecnológica digital.

2015 Realinhamento da TIC
Infraestrutura, Sistemas de Informação e

2016 Governança

2017 Estágio 6 da HIMSS
2018 Hospital Digital: Estágio 7
santacasaba.org.br

Figura 2. Solução sistemática adotada no HSI a partir de suas funcionalidades.
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no hospital a Health Care Information and
Management Systems Society (HIMSS). O
modelo HIMSS EMRAM possui oito estágios,
de 0 a 7, que classificam as entidades conforme
o nível de digitalização de processos. Com
processos parametrizados e controlados, evitamse o desperdício e incidência de erros, abreviando
a permanência desnecessária do usuário no
ambiente e, portanto, reduzindo o nível de
exposição e elevando, novamente, a segurança
do paciente.
Segundo a HIMSS, Europa 2018,4 alguns
dos principais objetivos na obtenção desta
certificação seguem abaixo:
• Ser mais atraente para aqueles que pagam
e comissionam. Reguladores em alguns
países exigem que os hospitais estejam no
mínimo no Estágio 6;
• Ser mais competente, seguro e externamente
sofisticado para aqueles que certificam
(ONA, JCI);
• Promover maiores níveis de satisfação e
experiência do paciente;
• Modernização, gerenciamento de mudanças
bem sucedidas, inovação, engajamento
clínico, liderança forte e capacidade de
investir com sucesso;
• Atrair atenção positiva de outras pessoas
que desejam conhecer a instituição para
fins de referência;
• Remuneração financeira potencial dos
fornecedores do sistema em troca do status
de referência;
• Reconhecimento e outras formas de
recompensa e privilégio. (convites
para participar de comitês nacionais,
oportunidades de referência, congressos,
eventos, conselhos, dentre outros);
• Maior probabilidade de resistir a ações
judiciais envolvendo manutenção de
registros, perda de dados e negligência
médica.
Os hospitais do Estágio 7, em alguns países,
geralmente têm a capacidade de influenciar o
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pensamento, a estratégia e o desenvolvimento de
produtos.
Para implementação dos requisitos exigidos
pela HIMSS na obtenção do nível 7, o Hospital
Santa Izabel implementou as ações relacionadas
aos processos citados (Figura 3).
Estas ações foram concretizadas e, por um
período de quatro meses, mantivemos os índices
exigidos pela certificadora, demostrando solidez
nos processos envolvidos (Figura 4).
O cumprimento dessas metas nos
proporcionou segurança na administração
dos medicamentos, na coleta laboratorial, no
manuseio do leite materno, na checagem dos
hemocomponentes e na dieta parenteral. Todos
identificados através de dispositivos móveis,
com leitura de pulseiras à beira do leito (Figura
5).
Esta transformação digital nos proporcionou
a eliminação dos documentos assistenciais em
formato analógico, caracterizando o hospital
como paperless. Todos os documentos estão
disponíveis eletronicamente para uso e consumo
dos profissionais de saúde.
Podemos assegurar que o hospital elevou,
sobremaneira, sua maturidade digital neste
processo contínuo de aprimoramento tecnológico.
Todos os gestores têm acesso a painéis com
indicadores para acompanhamento do ciclo
do paciente ao longo da sua estada. Para o
nível estratégico disponibilizamos ferramentas
de Business Intelligence-BI, para geração de
indicadores estratégicos para tomada de decisão,
pela alta gestão.
A adoção de ferramentas para análise preditiva
(Analytics) com uso de Inteligência Artificial
está se tornando uma realidade para trabalhar os
dados digitalizados e transformá-los em insights
de negócios.
Nos aspectos relacionados à manutenção da
disponibilidade operacional do ambiente, foram
instalados computadores de contingência nas
unidades de internação, UTIs e PAs para consulta
ao histórico do prontuário do paciente em caso
de pane do sistema.
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Figura 3. Implementação dos requisitos da HIMSS pelo HSI.

Figura 4. Ações concretizadas pelo HSI.
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Figura 5. Cumprimento das metas pelo HSI estebelecidas pelo pograma.

Para tanto, dois pontos são fundamentalmente
importantes em meio à transformação digital: a
mudança de hábitos aliada ao investimento em
tecnologias de apoio à gestão.
A Transformação Digital do Médico
A transformação digital na saúde já mudou
a experiência dos pacientes em ir ao médico
e até mesmo as formas de tratamento e
acompanhamento após os atendimentos.
As estatísticas demonstram que vivemos
mais e melhor porque a tecnologia está presente
nos hospitais e com a função de entregar desde
soluções simples até realizar operações por robôs
guiados por câmeras. A nossa vida se tornou
mais digital e as formas como as pessoas buscam
informações, inclusive sobre saúde, têm mudado
radicalmente.
Este novo mercado inclui desde o capital
humano com os profissionais de diversas áreas,
até todo o aparato tecnológico. Entretanto, a
indústria da saúde não vive só de informações
e tecnologias, mas também de emoções, aspecto

esse relevante a ser considerado na criação de
novos dispositivos tecnológicos.
Também, não menos importante, deve-se
considerar a mudança do perfil médico e do
profissional de tecnologia da informação.
A implantação das tecnologias para suporte
aos procedimentos assistências e para o
backoffice administrativo-financeiro, pressupõe
um alinhamento entre as estratégias empresariais
e as soluções tecnológicas para que esta evolução
ocorra e sejam alcançados os resultados
esperados, sendo o principal deles a melhoria do
atendimento ao paciente.
Em se tratando dos médicos, é necessária uma
constante atualização tecnológica para que esses
profissionais possam lidar com as inovações
tecnológicas que surgem a todo momento. É
perceptível que o maior impacto das tecnologias
sobre a atividade do médico é a necessidade
de entender que a informação em um contexto
hospitalar organizado é a base para a gestão do
cuidado.Além da atualização tecnologia, este
novo profissional deve conhecer de matemática
e estatística para desenvolver algoritmos e
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proceder avaliações preditivas com o uso de
tecnologias.
Não só o médico precisa adequar-se aos novos
requerimentos da saúde, a mudança no perfil do
profissional de Tecnologia da Informação (TI) é
fundamental e necessária neste contexto.
É necessário que o profissional de TI se
considere como parte desse processo de cuidado
do paciente. As novas competências de um técnico
de TI giram em torno da transdisciplinaridade.
Ter pessoas diferentes, em disciplinas diferentes,
com expertises diferentes, em que cada um,
com a sua dedicação e conhecimento, integre o
cuidado com o paciente.5
O papel da organização também é fundamental
pois é necessário prover os recursos materiais e
financeiros para que a comunidade médica esteja em
constante alinhamento aos objetivos empresariais.
Boa parte da necessidade de transformação
digital está fora do controle da empresa e envolve
uma adaptação às necessidades de clientes,
parceiros, funcionários e concorrentes que usam e
impõem o uso de novas tecnologias digitais. Além
disso, a implementação de uma nova tecnologia
é apenas uma pequena parte da transformação
digital. Outras questões, como estratégia, gestão
de talentos, estrutura organizacional e liderança,
são tão importantes, se não mais importantes, do
que a tecnologia em si.3
Conclusões
Vivemos uma avalanche de tecnologias
no segmento de saúde e isso nos aponta
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uma mudança nos setores, quer sejam nos
procedimentos de gerenciais como também
nos operacionais, em particular naqueles
exercidos pelos profissionais do cuidado
assistencial.
A transformação digital envolve não só
mudanças de estratégias, de processos de trabalho
como também culturais. Mudar os hábitos,
aliados ao apoio da alta gestão, são fundamentais
para obtenção de êxito.
A adequação do perfil profissional da TI e
do médico é necessária para que se alcance
melhoria no atendimento hospitalar, bem como a
necessidade de constante atualização tecnológica
para lidar com as crescentes inovações.
Neste novo cenário de Transformação Digital,
a gestão da informação precede a gestão do
cuidado.
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Uso de Analytics no Apoio da Tomada de Decisões e na
Eficiência Operacional do Hospital Santa Izabel
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Introdução
As Unidades de Negócio que compõem a estrutura da Santa Casa da
Bahia (SCBA) geram um conteúdo massivo e diverso de dados, através dos
inúmeros processos já mapeados em seus sistemas de gestão e aplicações
integradas, que por sua vez são alimentados por pessoas ou através de sensores,
dispositivos e plataformas digitais. Diante desta evidência, questiona-se:
Qual o valor que tais dados gerados nessa cadeia
podem trazer para os negócios da Instituição?
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Ações que abordam Pessoas, Processos e Tecnologia podem ser observadas
através de diversas iniciativas estratégicas da SCBA, que englobam a sinergia
entre tais elementos para garantir os resultados esperados. Em particular,
podemos citar as ações do Hospital Santa Izabel, vinculadas a iniciativas
bem estabelecidas e apoiadas por metodologias consolidadas de melhorias
dos processos em saúde.
Diante dessas considerações, uma nova abordagem tem sido requerida
à medida em que o dado se torna um ativo essencial no funcionamento
de iniciativas estratégicas. A Figura 1, extraída de pesquisas do Gartner,
ilustra que o dado se destaca como um novo elemento para dar suporte ao
gerenciamento das iniciativas organizacionais. Dados estruturados e não
estruturados, das mais variadas fontes, que devidamente capturados são
volumosos, têm se tornado ferramentas para tomada de decisões. Além de
apoiar decisões estratégicas, os dados passam a ter papel fundamental para o
desenvolvimento dos negócios, em particular quando pensamos no segmento
de saúde.
Diante desse contexto, a necessidade de uma nova habilidade estratégica
se destaca como primordial no avanço das iniciativas orientadas ao uso
de dados e informações, que é a capacidade analítica, também descrita na
literatura como Data Literacy. Cuidar do dado passou a ser, portanto, ponto
crítico para que se possa garantir a sinergia do dado como novo elemento,
introduzido com a evolução da sociedade digital.
Esse artigo tem por objetivo apresentar as iniciativas analíticas, denominada
de Analytics, desenvolvidas para o projeto estratégico de eficiência
www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br
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Figura 1. Evolução da tríplice Pessoas, Processos e Tecnologia, segundo o Gartner.

operacional do Hospital Santa Izabel através
do monitoramento do resultado assistencial
do paciente, e demonstrar a importância da
cadeia de valor do dado para uma gestão mais
eficiente e assertiva.
A Cadeia de Valor do Dado
Esta seção apresenta, em uma visão prática,
o comportamento da cadeia de valor do dado e
seu processo de transformação.
É comum usarmos os termos “dado” e
“informação” como sinônimos. Entretanto,
a evolução da cadeia dado – informação –
conhecimento – sabedoria é o que diferencia
o uso de tais terminologias.
Dado é uma sequência de símbolos
quantificados, enquanto que informação é
uma abstração ou uma interpretação baseada
em um contexto.
Transformar dado em informação significa
contextualizar
símbolos
quantificados.
O conhecimento é alcançado através da
experimentação pessoal.
Tal conceito pode ser exemplificado da
seguinte forma: 80 é uma sequência de símbolos
ou caracteres, portanto, é um dado. Tal sequência
em uma lista de ocupação hospitalar sugere a
informação de 80 unidades de uma ocupação
hospitalar. Um funcionário do hospital entende,
por experiência, que se trata de um percentual de
80% de taxa ocupação atribuído a uma unidade
de internação em um determinado período.
Finalmente, um gestor tem a competência ou
sabedoria para atuar sobre esse conhecimento e
tomar uma decisão.

Apoiado no entendimento da evolução da
cadeia de valor do dado e da capacidade analítica
cada vez mais necessária dos profissionais
que utilizam o dado como matéria-prima para
a realização de suas atividades, observa-se
que organizar e potencializar o uso dos dados
é fundamental para a garantia do seu ciclo de
vida.
Para o projeto de eficiência operacional
do HSI, evidencia-se tal necessidade em
diversos tipos de dados analisados, tais como
as etapas dos tempos cirúrgicos. Ações em
curso estão sendo tomadas para garantir um
registro mais real e automático dos tempos
que compõem o uso da sala cirúrgica,
considerando que esse tempo é utilizado na
cadeia de valor do dado para definir valores
de custo e, consequentemente, do resultado
operacional.
O que é Analytics?
O Gartner define Analytics como a
“disciplina que aplica lógica e matemática
aos dados para fornecer insights para tomar
decisões”. A partir desse conceito, passouse a construir uma cultura analítica à medida
em que os dados passam a ser medidos e
classificados para tomada de decisões.
Uma vez que os principais indicadores de
desempenho são identificados e comparados
com suas respectivas metas, somos capazes
de monitorar os valores reais em relação aos
objetivos estratégicos, bem como realizar
análises históricas e até mesmo tendências
futuras. Esta é a capacidade de medir.

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br

Rev. Cient. HSI 2019;3(3)

Uso do Analytics no HSI

Tais informações podem ser combinadas
com diferentes fontes de dados para que
cheguem a um nível maior de detalhe,
A
chamado também de menor granularidade. A
partir daí, é possível identificar os atributos
mais importantes para tal nível de detalhe,
encontrar associações ou cluster de dados, ou
até mesmo construir grupos personalizados de
dados. Ao evoluir com essas características,
alcança-se a capacidade de classificar.
Com a posse de informações medidas
e classificadas, é possível construir mais
transparência na tomada de decisão clínica,
operacional ou estratégica; introduzir regras
para decisões automatizadas e simular dados
com base em tendências. Neste momento
percebe-se a capacidade institucional de
decidir.
Assim, considerando a aplicação prática,
entende-se Analytics como a capacidade do
Hospital Santa Izabel em medir, classificar
e decidir, usando ferramentas que facilitam
a análise e a apresentação das informações,
construídas por equipe multidisciplinar,
mesclando conhecimentos específicos do
negócio, engenharia e ciência de dados.
Diferentes tipos de análises podem ser
aplicados, a saber:
Análise Descritiva: essa análise traz uma
fotografia do presente, mas também considera
histórico de dados. O objetivo é gerar um
panorama claro e preciso de um determinado
assunto no presente momento, identificando
o que aconteceu. Como exemplo, a análise
descritiva responde a perguntas do tipo:
quantos procedimentos cirúrgicos de Retirada
de Duplo J foram realizados no ano de 2018?
Análise Diagnóstica: esse modelo de análise
possibilita identificar causas e consequências
percebidas ao longo do tempo, cruzando
informações diversas, com o objetivo de
entender quais fatores impactaram o resultado
encontrado. Tais análises são úteis também
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para entender os fatores que precisam ser
ajustados a fim de obter o resultado desejado.
A análise diagnóstica responde, seguindo
B
o exemplo anterior, o porquê do alcance do
volume de procedimentos de Retirada de
Duplo J realizados.
Análise Preditiva: análises preditivas abordam
a questão “o que é provável que aconteça”.
Ela se baseia em técnicas como modelagem
preditiva, análise de regressão, previsão,
estatística multivariada e correspondência
de padrões Machine Learning (ML) e
Inteligência Artificial (IA). A probabilidade
de aumentarmos o resultado operacional com
a execução do procedimento de Retirada de
Duplo J em uma unidade de Day Hospital é
uma questão que pode ser aplicada nesse tipo
de análise.
Análise Prescritiva: baseia-se em técnicas como
análise de grafos, simulação, processamento
de eventos complexos e mecanismos de
recomendação para abordar questões do tipo
“O que deve ser feito” ou “O que podemos
fazer para algo acontecer”.
Do Business Intelligence (BI) para o
Analytics
Desde a migração do Sistema Hospitalar
Corporativo da Santa Casa da Bahia para a
solução da MV, em 2016, e das iniciativas
de transformação digital requeridas pelas
certificações
hospitalares,
tais
como
Qmentum e HIMSS, observa-se um avanço
na geração de uma diversidade de dados cada
vez mais complexa. À medida que os diversos
contextos e processos em saúde são mapeados
no MV e nas aplicações integradas, o volume
de dados gerados como resultados de tais
automatizações é ampliado. Dados que, assim
como os sistemas, precisam estar integrados
e associados aos diversos contextos e visões
de processos. Para o monitoramento de tais
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processos e análise dos dados gerados, foi
criada na SCBA, através de equipe pertencente
à Gerência de Tecnologia da Informação e
Comunicação (GTI), uma estrutura de Business
Intelligence (BI), em que diversos assuntos
foram mapeados em um ambiente específico,
com banco de dados modelados em Data
Warehouse (DW), dashboards e relatórios.
Esse complexo ambiente foi chamado de
Portal da Informação, em concordância com o
framework apresentado na Figura 2.
O Portal da Informação da SCBA representa
o primeiro domínio deste framework e é

composto por três camadas, na qual a primeira
camada representa as fontes de dados e seus
processos de transformação, a segunda camada
representa os assuntos do DW e os modelos
estatísticos e, por fim, a última camada, ou
camada de apresentação, disponibiliza os
dashboards no Portal Corporativo, conforme
ilustra a Figura 3.
Com as iniciativas do projeto de eficiência
operacional para monitoramento do resultado
assistencial, surgiu a necessidade de evoluirmos
o Portal da Informação para o domínio da
bancada analítica (Analytics Workbench),

Figura 2. Quatro domínios de Analytics, segundo o Gartner.

Figura 3. Três camadas do Portal da Informação da Santa Casa da Bahia.
BI & Analycs
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ilustrado na Figura 2, com o objetivo de ampliar
as capacidades de exploração dos dados e tipos
de análises. Ferramentas de visualização e SelfService BI estão sendo avaliadas para compor
esse ambiente, permitindo tal ampliação na
exploração e até mesmo na investigação com
modelagem preditiva.
Analytics para apoiar o Projeto Eficiência
Operacional com o Uso de Inteligência
Artificial (IA).
O objetivo inicial deste projeto liderado
pela alta gestão do Hospital Santa Izabel foi
buscar dados que compõem o resultado dos
procedimentos hospitalares de internação
para análise do resultado assistencial dos
pacientes.
A construção de uma solução de Analytics
para apoiar este projeto foi realizada em
algumas etapas.
Etapa 1: Desenvolvimento do DW e Preparação
dos Dados
Nessa primeira etapa foi fundamental
identificar os dados necessários para se chegar
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ao resultado assistencial. Para tanto, visões
de custo e de receita foram relacionadas de
forma a trazer dados íntegros em uma mesma
granularidade. O maior desafio foi buscar
relacionamentos confiáveis e consistentes
entre dados de fontes diversas, tais como
custos, receita e atendimento do paciente.
Diversas métricas foram calculadas, a saber:
Resultado, Margem, Receita Produzida,
Receita de Incentivos do SUS, Custos por
Grupo de Faturamento, Tempo de Uso da Sala
Cirúrgica, Paciente Dia, dentre outros.
Etapa 2: Criação de Dashboards
Desenvolvido insights de forma que o usuário
consiga navegar pelos dados ampliando o nível
de detalhamento da informação (drilldown),
chegando ao menor grão do cômputo do
paciente e item de faturamento. Uma série de
filtros também foram adicionados para apoio
às análises (Figura 4).
Etapa 3: Aplicação de Algoritmos de Dados
Nessa etapa foram identificadas as variáveis
que compõem o resultado assistencial,
aplicando algoritmos estatísticos para

Figura 4. Tela do Dashboard Analytics do resultado assistencial.
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apresentação dos valores de referência para
cada uma das variáveis. Os critérios utilizados
foram procedimentos cirúrgicos eletivos, não
associados, com alta no ano de 2018.
Com base nesse trabalho inicial,
oportunidades de análises e aplicação de
modelos preditivos estão sendo estudadas,
bem como oportunidades em melhorias de
processo e registro dos dados, para garantia
de uma melhor qualidade do dado.
Outra ação já iniciada trata-se da
avaliação de protocolos por procedimento
cirúrgico,
garantindo
otimização
dos
custos e padronização dos itens com maior
probabilidade de ocorrência.
A necessidade de garantir dados que
suportem a estratégia, estejam disponíveis,
sejam precisos, seguros e acessíveis, torna-se
latente nesse contexto e precisam ser tratados
a partir de um modelo de governança de
dados.
Governança de Dados
Pesquisas do Gartner publicadas em 2017
e apresentadas em sua conferência de Data
& Analytics, realizada no Brasil, em 2018,
apontam que, à medida em que os dados
em saúde apresentam maior diversidade e
complexidade, observa-se a necessidade de
trazer a governança da informação como
centro de uma arquitetura mais distribuída,
assegurando aspectos de qualidade do dado
e melhor entendimento de como o dado pode
ser usado, citado na introdução deste artigo
como Data Literacy.
Referência mundial em pesquisas ligadas
à governança e gestão de dados, a DAMA –
Data Management Association – desenvolveu
o Guia para o Corpo de Conhecimento em
Gestão de Dados, conhecido como DMBOK
(Data Management Body of Knowledge),
que aborda melhores práticas nas diversas
áreas de interesse em gestão de dados. O
DMBOK apresenta um framework funcional
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em governança de dados, distribuídos em
dez funções distintas, em que cada aspecto
da gestão de dados é tratado em grupos de
atividades, chamados elementos de ambiente,
que, por sua vez, possui escopo bem definido
de ações e direcionamentos. Dessa maneira,
o DMBOK apresenta um guia de governança
e gestão de dados praticado nas organizações
em seus mais variados contextos, e que serve
como base para as orientações de governança
de dados da SCBA.
Desta forma, os domínios de dados mapeados
no ambiente de Business Intelligence (BI)
e Analytics da SCBA estão orientados pelas
melhores práticas da função de Gestão de BI e
Data Warehose (DW) da DAMA.
Considerando o projeto de eficiência
operacional, a governança está sendo aplicada
à medida que dados que geram impacto
nos direcionamentos do resultado estão
sendo avaliados, tais como agrupamento
de diagnósticos, revisão de cadastros de
especialidades médicas, dentre outros.
Considerações Finais
Diante do que foi apresentado, a SCBA
e o Hospital Santa Izabel destacam-se no
cenário de inovação e transformação digital
em saúde com ações que acompanham as
tendências tecnológicas de mercado e ciência.
Utilizar o dado como direcionador estratégico
demonstra tal sinergia, ao passo em que a
busca pela maturidade na cultura analítica
torna-se fundamental.
Apostar na descentralização do uso da
informação e na alfabetização do dado (Data
Literacy) são ações que estão em curso e
que corroboram com a consolidação desta
cultura.
Próximos Passos
Diversas oportunidades de avanços no
projeto de eficiência operacional estão
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sendo consideradas, envolvendo melhorias nas
classificações dos procedimentos e no diagnóstico
do atendimento. A identificação e padronização
dos procedimentos estão sendo avaliadas com
relação aos diversos modelos de contratação
das operadoras de saúde. Dados clínicos serão
incorporados às análises para o desenvolvimento
de modelos preditivos e descoberta de novas
variáveis. O impacto no uso do Analytics traz
mudanças na mentalidade de gestão, permitindo
um acompanhamento integrado no que tange à
disponibilização dos serviços hospitalares, sem
descaracterizar a centralização no cuidado e
atenção ao paciente.
Referências
1. DAMA DMBOK – Guia para o corpo de conhecimento
em gerenciamento de dados. 1ª Edição, 2012.
2. Craft L. Use the three rings of information governance
for classifying healthcare data. Gartner. 2017.

191

3. Barbieiri C. Governança e gestão estratégica de dados
– novas fronteiras, fumsoft. Sociedade Mineira de
Software. 2014.
4. Judah S. The state of data and analytics governance:
Align risks, optimization and data value iniciatives.
Gartner. 2018.
5. Logan VA. Becoming data driven: How to define,
develop and deploy data literacy. Gartner. 2018.
6. Kronz A, Schlegel K, Howson C. How to balance
control and agility in your self-service analytics.
Gartner. 2019.

Notas
O Grupo Gartner é uma instituição internacional de
aconselhamento e pesquisas em tecnologia, que atua de
maneira imparcial e com foco em soluções assertivas,
baseado nas tendências do mercado tecnológico.
Qmentum – Programa de Acreditação Internacional
que orienta e monitora padrões de alta performance em
qualidade e segurança na área de saúde.
HIMSS – Healthcare Information and Management
Systems Society, que objetiva estimular o uso da tecnologia
da informação pelo setor de Saúde.
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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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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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