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E d i t o r i a l

s

Repensando a Graduação médica

José Galvão-Alves

 Editor

A exemplo da Educação infantil na for-

mação do homem, o curso de graduação 

é o alicerce da formação do médico.

Os homens e os médicos vencedores 

ao atingirem seus objetivos unem-se às 

glórias e esquecem os primeiros passos, 

raízes de sustentação de toda a sua história.

Em termos antropológicos e fi loge-

néticos, “a criança é o pai do adulto”, 

Sigmund Freud ressalta a importância 

do investimento na criação e nos inician-

tes, daí a importância da sua educação 

e formação.

Segundo Donald Woods Winnicott, 

um dos maiores estudiosos do compor-

tamento infantil, autor que vem sendo 

discutido tanto no campo da psicanáli-

se quanto no campo da educação e das 

ciências sociais, a raiz da moralidade 

está no favorecimento do ambiente que 

garanta amadurecimento.

Preocupados comumente com nos-

sas Instituições e com nossas realizações, 

esquecemo-nos da responsabilidade que 

devemos ter com a educação básica e 

com a graduação em especial.

Estudos indicam que no Brasil 

milhões de pessoas jovens e adultas 

tiveram o direito à educação negado, 

seja pela falta de vagas e equipamentos 

educativos, seja pela impossibilidade de 

acessar e manterem-se no processo de 

escolarização, seja porque as oportu-

nidades educacionais a que têm acesso 

carecem de qualidade e não os respeitam 

como sujeitos de aprendizagem.

A negação embutida na grande crise 

do Ensino Médico pode repercutir de 

maneira maléfi ca e irreparável na práti-

ca profi ssional – ensino e assistência de 

nosso futuro.

Impossível, por maior que seja a 

vacância, criar mais de centena de novas 

escolas médicas sem o devido investimen-

to no preparo de novos educadores. Não 
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se cria com a mesma velocidade médicos 

e professores.

Se os primeiros estão dentro de nos-

sa legislação, aptos a exercer a medicina 

ao término de seis anos, o mestre se bem 

formado deverá demorar no mínimo o 

dobro – 12 a 15 anos.

Não podemos formar jovens médi-

cos sem paixão, sem conhecimento e sem 

bons exemplos. Formação educacional 

custa caro. Formar maus profi ssionais 

custa muito mais caro, pois será para 

toda a vida um profi ssional inseguro, 

atuando sem as condições necessárias a 

uma pessoa competente; com título que 

atesta os conhecimentos adquiridos, 

mas sem idoneidade para o exercício 

da profi ssão.
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Na tarde da última quinta-feira (5) a 

Academia Nacional de Medicina reuniu 

duas de suas missões em uma única ativi-

dade: promover o incentivo à pesquisa e 

à inovação científi ca e realizar um tributo 

à memória de seus ilustres Membros. Foi 

com esses objetivos em mente que se con-

cebeu o Simpósio Avanços em Cirurgia 

Oncológica Digestiva, pelos Acadêmicos 

Silvano Raia e Rossano Fiorelli e coorde-

S i m p ó s i o

5 de outubro de 2017

s

Avanços em cirurgia oncológica digestiva 

são abordados em Simpósio da ANM

Na mesa Diretora, o Dr. Antonio Luiz de Medina junto aos Acadêmicos Silvano Raia, 

Antonio Nardi e Rossano Fiorelli
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nado pelos Drs. Antonio Luiz Macedo e 

Eduardo Linhares.

O Simpósio foi também uma 

homenagem ao Acadêmico Edmundo 

Vasconcelos, cuja carreira foi tema da 

fala do Acadêmico e cirurgião Silvano 

Raia. Sobre seu antecessor na Cadei-

ra nº 30, ressaltou seu pioneirismo, 

afi rmando que o Dr. Edmundo Vascon-

celos esmerou até o limite do possível a 

arte de operar, reduzindo a duração do 

ato cirúrgico graças a uma metodização 

por ele desenvolvida e sistematizan-

do os tempos das principais cirurgias 

abdominais e torácicas. O Acadêmico 

estudou e resolveu problemas técnicos 

em muitos setores da cirurgia ainda 

inéditos no seu tempo, e algumas de 

suas contribuições constituem-se até 

hoje em trabalhos princeps em diversas 

áreas. O cirurgião ocupou ainda muitos 

cargos e diversas funções, destacando-

-se como cirurgião do Sanatório Santa 

Catarina e do Hospital Alemão; cirur-

gião-chefe dos Sanatórios Populares 

de Campos do Jordão e do Sanatório 

Santa Cruz.

Com palestra intitulada “Cirurgia 

nos Tumores do Esôfago e Estômago”, 

o Dr. Antonio Talvane Torres de Olivei-

ra (Américas Medial City) abordou em 

especial os procedimentos minimamen-

te invasivos que, apesar de apresentarem 

aceitável morbidade, baixa mortalidade 

e baixos níveis de conversão, não con-

tam com vasta literatura sobre o tema. 

Dessa forma, destacou a importância do 

aumento da implementação da cirurgia 

minimamente invasiva em todo o mun-

do. Apresentando os diversos tipos de 

ressecção e os padrões de disseminação 

dos tumores nessas regiões, salientou 

que a verdadeira mudança de paradig-

ma nessa área ocorreu no ano de 2002, 

quando foi disseminada a prática de 

aliar o ato cirúrgico com a terapia neo-

adjuvante (quimio e radioterapia) no 

pré-operatório.

Ao fi nal de sua apresentação, chamou 

atenção para as vantagens que o uso dessa 

técnica apresenta, incluindo a redução 

do trauma operatório, das complicações 

pulmonares e hemodinâmicas, salientan-

do que a cirurgia minimamente invasiva 

fornece as mesmas possibilidades cirúr-

gicas que a cirurgia aberta convencional.

O médico Reinan Ramos (Hospi-

tais São Lucas e Samaritano) discorreu 

sobre “Cirurgia nos Tumores do Cólon 

e Reto”, conferência durante a qual apre-
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sentou cinco técnicas para tratamento das 

neoplasias. Foram apresentadas a excisão 

total do mesocólon com ligadura vascu-

lar central; a excisão total do mesorreto 

por via robótica e por via transanal; o uso 

da estratégia “Watch & Wait” e o uso da 

quimioterapia de conversão. Apesar da 

grande variedade de técnicas, chamou 

atenção para o fato de que o principal 

fator diferencial é o próprio cirurgião, 

que deverá avaliar qual a melhor escolha 

em cada uma das situações.

Abordando “Cirurgia Hepatobiliar”, 

o Dr. Marcelo Enne (Hospital Federal 

de Ipanema) ressaltou que grande parte 

da evolução das ciurgias hepatobiliares 

se deu a partir do rompimento de três 

importantes paradigmas: o sangramen-

to (controle vascular); a realização de 

cirurgia de tumores metastáticos; e o 

desenvolvimento de alternativas tera-

pêuticas para as doenças hepáticas, uma 

vez que sejam resolvidos os problemas 

de rejeição de tecidos.

Na conclusão de sua apresentação, 

ressaltou que existem hoje opções para 

transformar pacientes antes considerados 

“irressecáveis” em pacientes ressecáveis, 

aumentando consideravelmente a taxa 

de sobrevida a longo prazo. Destacou, 

ainda, a importância de uma abordagem 

multidisciplinar para o fornecimen-

to de um atendimento “completo” aos 

pacientes.

Sobre “Cirurgia Pancreática”, o Dr. 

Eduardo Linhares (INCA) apresentou 

dados importantes sobre a epidemiolo-

gia da doença, ressaltando que a taxa de 

sobrevivência por mais de dez anos em 

pacientes com câncer pancreático é de 

menos de 1%; em contrapartida, cerca 

de 37% dos casos poderiam ser evitados, 

considerando-se os fatores de risco: 29% 

dos casos estão associados à exposição ao 

tabaco e 12% ao excesso de peso. Dis-

correndo sobre a seleção do tratamento, 

salientou que muito ainda precisa ser 

feito para a melhora dos resultados para 

os pacientes, afi rmando que as novidades 

que estão por entrar no mercado forne-

cem um bom horizonte. Além desse fato, 

o cirurgião deverá escolher a técnica cus-

tomizada ao paciente, uma vez que essa 

seleção é vital para bons resultados, prin-

cipalmente quando aliada ao tratamento 

em contexto multidisciplinar.

No que se refere à “Cirurgia de 

Tumores do Peritônio”, o Dr. Jeff erson 

Pierre de Mello (Benefi cência Portu-

guesa) apresentou um histórico das 
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cirurgias, ressaltando que antes dos tra-

balhos do Dr. Paulo Sugarbaker (1980), 

pacientes com carcinomatose peritoneal 

eram considerados pacientes terminais, 

nos quais realizava-se quimio ou cirurgia 

de maneira apenas paliativa.

Responsável por abordar “Radiologia 

Intervencionista em Cirurgia Onco-

lógica”, o Dr. Hugo Gouveia (INCA) 

ressaltou que essa especialidade abrange 

procedimentos invasivos, usual mente 

utilizando agulhas e cateteres, guia-

dos através do emprego de métodos de 

imagem para orientar o procedimento, 

reduzindo a necessidade de cortes cirúr-

gicos. Com a utilização desses recursos, o 

médico é capaz de localizar com precisão 

o alvo do procedimento, tornando-o pro-

cedimento seguro e efi ciente. Destacou 

também que essa é uma especialidade 

diretamente associada aos avanços tec-

nológicos. Passou a descrever os diversos 

procedimentos terapêuticos empregados, 

como a ablação por radiofrequência, a 

quimioembolização, a drenagem biliar 

interna/externa, entre outros.

Com conferência intitulada “Cirur-

gia do Câncer de Pâncreas: Passado, 

Palestrantes do Simpósio junto aos Acadêmicos Hiram Lucas, Orlando Marques Vieira, 

Antonio Egidio Nardi e Rossano Fiorelli
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Presente e Futuro”, o Dr. Antonio Luiz de 

Macedo (Hospital Albert Einstein) res-

saltou que até 2025 o câncer pancreático 

será a principal causa de óbito associada a 

cânceres do aparelho digestivo no mun-

do, caracterizando uma doença endêmica 

em nosso meio, associada ao consumo 

excessivo de açúcares, farinha branca, 

álcool e o cigarro. Após a descrição dos 

primeiros procedimentos, ainda no ano 

de 1844, ressaltou que o cirurgião exerce 

um papel central nas pancreatectomias, 

principalmente por se tratar de um órgão 

complexo e de localização profunda, des-

tacando a importância da experiência do 

cirurgião. Por fi m, afi rmou que o futuro 

da área está no desenvolvimento das téc-

nicas de cirurgia robótica.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 05/10/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo Zin 
 
Com quórum regimentar, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu eventualmente 
a presidência da 13ª Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação 
as atas das Sessões de 14 e 21 de setembro, que, não havendo reparos, foram consideradas 
aprovadas. Na sequência, agradeceu publicamente ao Acad. Gilberto Schwartsmann pelo Simpósio 
realizado por meio da parceria entre a Academia Nacional de Medicina e a Academia Sul-
riograndense de Medicina, no dia 30 de setembro de 2017, ocasião na qual os Acadêmicos Manassés 
Claudino Fonteles e Ricardo José Lopes da Cruz, além do próprio Acad. Antonio Egidio Nardi, 
proferiram importantes conferências. Além do Simpósio realizado, a Academia Sul-riograndense, na 
figura de seu Presidente, o Acad. Gilberto Schwartsmann, proporcionou momentos de 
confraternização entre as duas Academias ao longo do final de semana. Informou, ainda, que 
conforme decisão da Diretoria, a partir da presente data as Sessões Ordinárias serão encerradas às 
19h30min – inicialmente em caráter experimental e possivelmente em caráter definitivo -, salientando 
que a medida se deu em decorrência de solicitação de diversos Acadêmicos, preocupados com os 
níveis de violência na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, abriu a palavra aos Acadêmicos. O 
Acad. Orlando Marques Vieira comunicou o falecimento do cirurgião Edmundo Machado Ferraz, 
Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco, em 28 de setembro de 2017. Por esta 
razão, fez-se um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Edmundo Machado Ferraz. O Acad. 
Silvano Mario Attilio Raia expressou júbilo pela reunião realizada no Rio Grande do Sul, dando 
especial destaque à conferência proferida pelo Acad. Manassés Claudino Fonteles. O Acad. Omar 
da Rosa Santos solicitou que seja levada para a próxima reunião de Diretoria a iniciativa de selecionar 
representantes de cada uma das Secções para prospectar Correspondentes Nacionais para a 
Academia Nacional de Medicina, com o objetivo de diversificar regionalmente a instituição. Sugeriu, 
ainda, que em razão da mudança do horário de término das Sessões, que seja alterado também o 
horário de seu início para 17h30min. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o 
1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu continuidade ao Simpósio Avanços em Cirurgia 
Oncológica Digestiva, chamando os Acads. Silvano Mario Attilio Raia e Rossano Kepler Alvim Fiorelli 
para tomar assento à mesa. Convidou o Dr. Antonio Luiz de Macedo (Hospital Albert Einstein) para 
proferir conferência intitulada “Cirurgia do Câncer de Pâncreas: Passado, Presente e Futuro”. Após 
a conferência do Dr. Antonio Luiz de Macedo, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram 
os Acadêmicos Pietro Novellino, Daniel Goldberg Tabak e Silvano Mario Attilio Raia. Ao final das 
discussões o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Antonio Egidio Nardi, Silvano Mario Attilio Raia, Omar da Rosa Santos, 
Hiram Silveira Lucas, Pietro Novellino, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando Marques 
Vieira, Walter Araújo Zin, Jayme Brandão de Marsillac, Daniel Goldberg Tabak, Luiz Felippe de 
Queiros Mattoso, Milton Ary Meier, José Augusto da Silva Messias, José Carlos do Valle, José 
Manoel Jansen, Mario Barreto Corrêa Lima, Omar Lupi da Rosa Santos, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, Jorge Fonte de Rezende Filho, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), 
Deolindo de Souza Gomes Couto, Arno von Buettner Ristow, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Eliete Bouskela (24). 
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A parceria entre a Academia Nacio-

nal de Medicina e a Fundação Oswaldo 

Cruz rendeu, na última terça-feira (17), 

novos frutos: as duas instituições cente-

nárias organizaram o Simpósio “Saúde 

Global, Diplomacia da Saúde e a Polí-

tica Externa Brasileira”, congregando 

profi ssionais da área de Saúde e da área 

S i m p ó s i o

17 de outubro de 2017

s

Simpósio Saúde Global, Diplomacia da 

Saúde e a Política Externa Brasileira 

reúne especialistas na ANM

O Acadêmico e organizador do Simpósio Paulo Marchiori Buss.
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de Relações Internacionais para discutir 

importantes tópicos.

Representante de ambas as insti-

tuições, o Acadêmico Paulo Marchiori 

Buss é graduado em Medicina na Uni-

versidade Federal de Santa Maria (1972) 

e Mestre em Medicina Social pela Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro 

(1980). É Diretor do Centro de Relações 

Internacionais em Saúde (CRIS) da Fio-

cruz, instituição da qual foi Presidente 

entre os anos de 2001 e 2008. Em seu 

discurso de abertura, chamou atenção 

para a “letargia” que agora domina os 

processos de integração dos países latino-

-americanos, associando esse processo à 

grave crise econômica e social pela qual 

o mundo está passando e seus desdobra-

mentos para diversas áreas.

A primeira mesa de discussões, 

mediada pelo Dr. José Paranguá de 

Santana (NETHIS/Fiocruz) foi inti-

tulada “Saúde e Diplomacia da Saúde 

na América Latina e Caribe (ALC)”. E 

contou com contribuições do Acadêmico 

Paulo Buss, da Profa. Lígia Giovanella e 

do Prof. Sebastian Tobar. O Acadêmico 

Paulo Buss fez importantes considera-

ções conceituais envolvendo governança 

global e diplomacia da saúde, apontando 

O Dr. Sebastian Tobar
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os principais atores e temas abordados 

pelos profi ssionais da área. Já a Professora 

Lígia Giovanella destacou os principais 

desafi os para os sistemas de saúde da 

América Latina e do Caribe, chamando 

atenção para o fato de que esses sistemas, 

em geral, possuem três grandes caracte-

rísticas: a segmentação da proteção social 

e cobertura em saúde, a privatização no 

fi nanciamento e na prestação de servi-

ços e a fragmentação organizacional. 

Por fi m, o Dr. Sebastian Tobar ressaltou 

a importância da abordagem de saúde 

nos processos de integração, uma vez que 

esta representa uma oportunidade para 

a ação coletiva e a resolução de muitos 

dos desafi os de saúde.

Na sequência, o Acadêmico e 

ex-Ministro da Saúde José Gomes Tem-

porão fez uma breve apresentação sobre 

a atuação e as principais conquistas do 

Embaixador Celso Amorim, que é ex-

-Ministro das Relações Exteriores e da 

Defesa. O chanceler salientou que a 

Saúde sempre esteve presente na Diplo-

macia, destacando que ambas possuem 

um objetivo comum, que é a preservação 

da vida. Chamou atenção para aspectos 

importantes como o acesso a medica-

mentos, profundamente ligado à questão 

O Embaixador Celso Amorim e o Acadêmico José Gomes Temporão
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das patentes, assunto que fi gura entre os 

principais tópicos de discussão da área.

Seguiu abordando a concepção e o 

processo de formação de acordos como 

o MERCOSUL e a chamada UNASUL 

(União de Nações Sul-Americanas), blo-

co que reúne Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela, com vistas a criar um espaço 

de integração, aproximando-se do mode-

lo de integração desenvolvido pela União 

Europeia, desenvolvendo ações conjun-

tas que ultrapassam a esfera econômica.

Celso Amorim foi ministro das Rela-

ções Exteriores duas vezes. A primeira 

foi de 1993 a 1994, durante o gover-

no de Itamar Franco, quando ajudou 

nos preparativos para o lançamento do 

Mercosul, que ocorreu em 1995. Anos 

mais tarde, em 2003, foi escolhido para 

retornar ao cargo, no primeiro mandato 

de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2011, 

assumiu o posto de ministro da Defesa, 

no mandato de Dilma Rousseff .

A mesa seguinte, denominada 

“Diplomacia da Saúde – Práticas e opor-

tunidades profi ssionais e acadêmicas”, 

Plateia formada por profi ssionais da área da Saúde e de Relações Internacionais
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foi mediada pela Profa. Célia Almeida, 

que também fi cou encarregada de fazer 

uma apresentação sobre a experiência 

da Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/Fiocruz), que lançou, em 2011, 

seu mestrado profi ssional em Saúde Glo-

bal e Diplomacia da Saúde. Participaram 

das discussões os Professores Deisy Ven-

tura (USP) e Paulo Esteves (PUC-IRI), 

que apresentaram palestras abordando 

formação e oportunidades profi ssio-

nais na área da saúde e da diplomacia, 

respectivamente.

Em sua apresentação, a Profa. Deisy 

Ventura (USP) mencionou as difi cul-

dades inerentes ao desenvolvimento do 

campo de estudos de saúde global, des-

tacando os obstáculos metodológicos 

enfrentados em razão da interdisci-

plinaridade, a identifi cação de temas 

que sejam relevantes socialmente e a 

constituição de um campo de pesquisa 

específi co de Saúde Global. Destacou 

que, atualmente, verifi camos um proces-

so de securitização dos temas da Saúde, 

expresso no enfrentamento de grandes 

epidemias como o ebola e o zika vírus 

– segundo a palestrante, nessas ocasi-

ões, o processo de tomada de decisões 

é passado dos agentes de saúde para os 

agentes de segurança.

Destacou, ainda, aqueles que consi-

dera serem os temas de discussão centrais 

para o desenvolvimento do tema, como a 

cobertura universal da Saúde; o chamado 

fi lantrocapitalismo, que discute os inte-

resses de grandes fundações e instituições 

em questões relacionadas à Saúde; a asso-

ciação de Saúde e mobilidade humana 

e as chamadas doenças “socialmente 

transmissíveis”.

Em sua apresentação, o Dr. Paulo 

Esteves (PUC-IRI) chamou atenção para 

o fato de que 2018 é um ano signifi cativo 

sob diversos aspectos: ele marca os 40 

anos da Declaração de Alma-Ata, que 

preconiza a promoção da Saúde Global; 

os 70 anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e os 40 anos do cha-

mado Plano de Ação de Buenos Aires 

(PABA) – todos esses documentos são, 

segundo Paulo Esteves, marcos de uma 

visão universalista das relações huma-

nas. Sobre a situação brasileira, criticou 

o atual estado das relações internacio-

nais no país, afi rmando que o Brasil se 

encontra hoje em uma situação onde não 

possui política externa de maneira efeti-
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va, tendo sua inserção global regida por 

interesses econômicos.

Após a rodada de palestras, foi realiza-

do o lançamento do livro Diplomacia em 

Saúde e Saúde Global: Perspectivas latino-

-americanas, de autoria do Acadêmico 

Paulo Marchiori Buss e do Prof. Sebastián 

Tobar, publicado pela Editora Fiocruz. Em 

noite de autógrafos, os autores receberam 

os convidados, que incluíram estudantes 

e profi ssionais das áreas de relações inter-

nacionais e saúde pública.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir o QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A Academia Nacional de Medicina 

realizou, na última quinta-feira (19), 

mais uma edição do Simpósio Huma-

nidades na Saúde, que em 2016 abordou 

importantes temas como ética na educa-

ção médica e cuidados paliativos no fi nal 

da vida. Nesta edição, organizada pelos 

Acadêmicos Pietro Novellino e Ricar-

do Cruz, o foco foi a chamada Relação 

Médico-Paciente (RMP). O tema, que 

S e s s ã o

19 de outubro de 2017

s

ANM realiza Simpósio sobre 

Relação Médico-Paciente (RMP)

Os Acadêmicos José Galvão-Alves, Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), 

Antonio Nardi e Ricardo Cruz

Revista_ANM_189-2.indd   21Revista_ANM_189-2.indd   21 03/05/2018   12:22:2003/05/2018   12:22:20



s    22   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

é de interesse geral, reuniu Acadêmicos, 

estudantes, residentes e profi ssionais da 

área da Saúde em tarde de conferências 

no tradicional anfi teatro Miguel Couto.

A primeira perspectiva aborda-

da no Simpósio foi a visão do médico 

Francis Peabody (1881-1927), autor 

do tratado “Th e Care of the Patient” 

(O Cuidado com o Paciente, tradução 

livre). A palestra do Dr. Ricardo Cami-

nha (UFRJ) enfatizou que a prática 

médica vai muito além dos conheci-

mentos técnicos e da prática clínica em 

si. Segundo o conferencista, é necessário 

que os profi ssionais tenham em vista a 

diferença entre doença (evento biológi-

co) e a enfermidade (evento humano), 

compreen dendo as implicações e con-

sequências de cada um desses eventos. 

Ressaltou que o tratamento de uma 

doença pode ser inteiramente impessoal; 

todavia, o cuidado de um paciente deve 

ser completamente pessoal.

Falando sobre a associação entre a 

RMP e a tecnologia, o Dr. Luiz Roberto 

Londres (IMC) ressaltou que tanto para 

auxílio diagnóstico quanto para procedi-

mentos diversos, a tecnologia está cada 

vez mais importante. Todavia, destacou 

que esta possui grande valor desde que 

seja uma coadjuvante do processo, e não 

o seu ponto principal – afi rmou, ainda, 

que a tecnologia não é capaz de substituir 

a anamnese ou o raciocínio clínico. Em 

sua conclusão, classifi cou como funda-

mental a RMP, colocando a anamnese 

como ponto central do encontro clínico 

e afi rmando que uma boa anamnese dá 

ao médico bem formado 90% de pos-

sibilidades de hipóteses diagnósticas 

corretas.

Com conferência intitulada “RMP e 

Literatura”, o Acadêmico Mario Barreto 

Corrêa Lima apresentou diversas obras 

literárias que trazem valiosas lições acer-

ca do assunto, como A Morte de Ivan 

Ilitch, de León Tolstói, e O Doente Ima-

ginário de Molière. Entre as conclusões 

apresentadas pelo Acadêmico, os convi-

dados foram incentivados a refl etir acerca 

do cuidado, tido como algo simples e 

arcaico, mas que tem sido ofuscado pelos 

constantes avanços científi cos.

Abordando “RMP no Cinema” o 

Acadêmico Ricardo Cruz apresentou o 

resultado de uma enquete realizada em 

2016 com mais de 300 profi ssionais de 

Saúde, com a pergunta “Qual o fi lme 

que você viu e, na sua opinião, melhor 

expressou as questões que envolvem a 
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O Acadêmico Mario Barreto Corrêa Lima em sua apresentação

Além de integrar a comissão organizadora do Simpósio, o Acadêmico Ricardo Cruz 

apresentou emocionante conferência sobre a RMP no cinema
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relação médico-paciente? ”. Entre os 

fi lmes mais votados estão O Homem Ele-

fante (1980), de David Lynch; Um Golpe 

do Destino (1991), de Randa Haines; 

Patch Adams (1998), de Tom Shadyac, 

e Wit – Uma Lição de Vida (2001), de 

Mike Nichols.

Na sequência, o Dr. Daniel Azevedo 

(SBGG) discorreu sobre “Relação Médi-

co-Paciente no Final da Vida”, citando o 

geriatra Matheus Papaléo Netto, que fez 

importantes observações sobre o processo 

de envelhecimento. Em sua conclusão, o 

conferencista afi rmou que os dois prin-

cipais elementos a serem abordados no 

atendimento a pacientes na terceira ida-

de são a autonomia e a independência, 

e que a RMP não deverá ser rebuscada, 

mas sim conhecer o que faz sentido para 

aquele determinado paciente, conhecen-

do e respeitando as vontades da pessoa.

Coube ao Acadêmico Daniel Tabak 

falar sobre “RMP Diante da Morte”, 

apresentação durante a qual o oncolo-

gista discorreu sobre a difi culdade dos 

médicos em abordar a morte, uma vez 

Acadêmico e oncologista Daniel Tabak discorreu sobre a difi culdade 

dos médicos em abordar o tema “morte”
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que esta é vista como uma “derrota” 

ou uma “falha” por parte do profi ssio-

nal, além da falta de treinamento na 

comunicação de más notícias, cuidados 

ao fi nal da vida e na discussão sobre 

diretivas antecipadas. Apresentou, ain-

da, três tipos de “perfi s” de médico: o 

médico onipotente, o médico defensi-

vo e o médico metafísico – este último 

associado ao maior conhecimento das 

expectativas e desejos do paciente. Por 

fi m, encerrou sua apresentação com um 

apelo pela “humanização” da fi gura do 

médico, mediante os dados de exaus-

tão emocional e “burnout” entre os 

profi ssionais.

A segunda etapa do Simpósio foi ini-

ciada com a apresentação do TED Talk “A 

Doctor’s Touch”, na qual Abraham Ver-

ghese, médico e professor na Universidade 

de Stanford, mostra por meio de exemplos 

pessoais e histórias reais a importância da 

interação humana e do relacionamento 

médico e paciente na cura. Durante pales-

O 1º Vice-Presidente Antonio Nardi
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tra, o médico salientou sua preocupação 

com as mudanças que a tecnologia tem 

trazido para esse tema.

O Acadêmico Antonio Nardi fez 

apresentação acerca da “RMP e Angús-

tia”, ressaltando que, apesar de a angústia 

ser parte integrante de como lidamos 

com situações complexas (como doen-

ças), é necessário que o médico tome 

consciência de que é necessário ouvir 

o paciente para que seja possível obter 

o máximo de informações. Além desse 

fato, a adoção de uma postura empática 

melhora as chances de entender a pers-

pectiva do paciente. Sobre a escolha do 

tratamento, Antonio Nardi preconizou a 

existência de um acordo sobre o proble-

ma abordado e o plano de tratamento, 

tendo em vista sempre a cumplicidade 

com o paciente e a confi dencialidade.

Encerrando o Simpósio, o Acadê-

mico José de Jesus Camargo abordou 

“RMP e a Gratidão”, afi rmando que nin-

guém é capaz de chegar ao fi m da vida 

Durante sua conferência, o Acad. José de Jesus Camargo apresentou relatos 

sobre a importância da gratidão na RMP
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sem que não tenha sido ajudado por um 

semelhante. Defi nida como um elemen-

to básico da relação médico-paciente, a 

gratidão, assim como o afeto e a empatia, 

não é um comportamento programável, 

e depende da disponibilidade emocional 

de ambas as partes. Ressaltou, ainda, que 

a desconsideração do sofrimento é uma 

marca permanente, difi cilmente esque-

cida pelo paciente.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir o QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 19/10/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 14ª 
Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 
28 de setembro, que, não havendo reparos, foi considerada aprovada. Nas comunicações da 
Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves informou que o magnífico Reitor da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Acad. Ruy Garcia Marques, transmitiu convite para a solenidade de inauguração 
da Enfermaria de Neurocirurgia Prof. Carlos Telles, do Anfiteatro Prof. Pedro Sampaio e do 
Laboratório de Estimulação Elétrica do Sistema Nervoso (LabEEL), a ser realizada no dia 24 de 
outubro de 2017, às 10 h no anfiteatro Ney Palermo, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. O 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, abordou as atividades do Núcleo de Relações 
Institucionais Internacionais, destacando que o Acad. José Augusto Messias tomará parte da 
cerimônia de celebração de 50 anos da Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de 
Medicina, España y Portugal (ALANAM), a ser realizada no mês de novembro, em Bogotá. Também 
destacou que foram estabelecidas importantes comunicações com as Academias de Ciências e 
Medicina dos Estados Unidos, França e Portugal. Ressaltou que a Organização Mundial da Saúde 
entrou em contato com a presidência da ANM para convidar a instituição a atuar como mediadora 
entre a OMS e as demais instituições brasileiras de saúde. Nas comunicações dos Acadêmicos, o 
Acad. Carlos Alberto de Barros Franco ressaltou que o Instituto de Doenças do Tórax completa, na 
data de hoje, 60 anos. Aproveitou a oportunidade para comunicar aos confrades que o Acad. Antonio 
Paes de Carvalho está plenamente recuperado. O Acad. Omar da Rosa Santos informou que a 
Academia de Medicina do Rio de Janeiro (AMRJ), da qual é Presidente, completa em outubro 20 
anos, a serem celebrados em Sessão Solene no Conselho Regional de Medicina (CREMERJ). O 
Acad. Mario Barreto Corrêa Lima informou que, no dia 18 de outubro, 7 médicos foram agraciados 
com a Ordem Nacional do Mérito Científico, entre eles o Acad. Raul Cutait. O Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, comunicou que, conforme solicitado por alguns Acadêmicos e deliberado em 
Reunião de Diretoria, a partir de 2018, as Sessões terão seu horário modificado: em sua primeira 
fase, os Simpósios ocorrerão até 16:30 horas; o Chá Acadêmico será realizado de 16:30 às 17:30 h 
e a segunda fase dos Simpósios será realizada de 17:30 às 19:30 h. A proposta foi, então, aprovada 
por unanimidade no Plenário. Na sequência, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz deu continuidade 
ao Simpósio “Humanidades na Saúde: A Relação Médico-Paciente (RMP)”, exibindo a palestra TED 
Talk “A Doctor’s Touch”, do Prof. Abraham Verghese. Na sequência, o Acad. Antonio Egidio Nardi 
discorreu acerca de “RMP e Angústia”. Por fim, o Acad. José de Jesus Peixoto Camargo apresentou 
conferência intitulada “RMP e Gratidão”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões 
da qual participaram os Acadêmicos José Galvão-Alves, Carlos Roberto Telles Ribeiro e Pietro 
Novellino. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, José Luiz Gomes do 
Amaral, Milton Ary Meier, Pietro Novellino, Ricardo José Lopes da Cruz, Walter Araújo Zin, José 
Carlos do Valle, Omar da Rosa Santos, Eliete Bouskela, Claudio Buarque Benchimol, José 
Galvão-Alves, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Mario Barreto Corrêa Lima, Antonio Egidio 
Nardi, Sergio Augusto Pereira Novis, José de Jesus Peixoto Camargo, Carlos Alberto de Barros 
Franco, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Natalino 
Salgado Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Orlando Marques Vieira, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Henrique Murad, José Augusto da Silva Messias, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José 
Manoel Jansen, Deolindo de Souza Gomes Couto, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Glaciomar 
Machado, Daniel Goldberg Tabak, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Jacob Kligerman, José 
Gomes Temporão, Gerson Canedo de Magalhães (35). 
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A Academia Nacional de Medicina, 

instituição científi co-cultural mais antiga 

do Brasil, tem aumentado nos últimos 

anos sua atuação em assuntos referentes 

à Saúde Pública, por meio da realização 

de Simpósios, eventos internacionais e 

da redação de documentos ofi ciais, todos 

divulgados em seu portal da internet. 

Na última quinta-feira (26), a institui-

ção realizou o Simpósio “Tabagismo”, 

organizado pelos Acadêmicos José Gal-

vão-Alves e Walter Zin.

Segundo dados divulgados pelo 

Ministério da Saúde em relatório sobre 

S e s s ã o

26 de outubro de 2017

s

Simpósio na Academia Nacional de 

Medicina discute Tabagismo

Acadêmicos Walter Zin, José Galvão-Alves, o Dr. Paulo Saldiva e o Acadêmico Carlos Alberto 

de Barros Franco na mesa diretora do Simpósio
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a prevalência do tabagismo no Brasil, o 

tabagismo, antes visto como um estilo 

de vida, é atualmente reconhecido como 

uma dependência química que expõe 

os indivíduos a inúmeras substâncias 

tóxicas, sem que haja o conhecimento 

total de suas consequências para o fun-

cionamento do corpo. O tabaco contém 

aproximadamente 4.720 substâncias 

químicas; destas, 43 substâncias provo-

cam câncer, chamadas carcinogênicas, e 

alteram o núcleo das células.

Em sua fala de abertura, o Acadê-

mico José Galvão-Alves evidenciou a 

importância da discussão sobre o taba-

gismo no mundo atual, a partir de dados 

que informam que o tabagismo é uma 

das principais causas preveníveis de mor-

te. Após apresentar introdução a respeito 

do tema, a sessão passou a ser coorde-

nada pelo Acadêmico Walter Zin, que 

convidou o patologista da USP, o Dr. 

Paulo Hilário Nascimento Saldiva, para 

discutir os Malefícios do Tabagismo e 

seus efeitos pulmonares.

O Professor iniciou sua apresentação 

falando sobre o surgimento do tabaco e 

os fatores psicoativos da nicotina, como 

O patologista Paulo Saldiva durante sua apresentação
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o aumento da concentração e resistên-

cia para atividades físicas, explicando 

como ocorre a ativação do sistema de 

recompensa e a liberação de serotoni-

na nos núcleos neurológicos acumens, 

amígdala e hipocampo. Em seguida, o 

patologista ilustrou os danos causados 

às células do pulmão pela inalação do 

tabaco, que podem acarretar enfi sema e 

câncer pulmonar, como se dão as lesões 

pulmonares por vias inalatórias e a lesão 

cardíaca por vias circulatórias.

Segundo Paulo Saldiva, o fumante 

possui um estado infl amatório subclí-

nico, uma vez que não há sintomas ou 

febre aparente. Entretanto, todos os mar-

cadores infl amatórios estão ativos, o que 

pode resultar em tosse, obstrução das 

vias aéreas, destruição do parênquima 

pulmonar, maior vulnerabilidade para 

infecções inaláveis e bronquite pulmo-

nar. Ressaltou também que o fumo ativo 

e contínuo faz com que o organismo 

desenvolva mecanismos adaptativos para 

suprir as lesões causadas pelas substâncias 

presentes no tabaco.

Para fi nalizar sua apresentação, o 

professor Paulo Saldiva demonstrou os 

diversos tipos de enfi sema e as modi-

fi cações que ocorrem no parênquima 

pulmonar, como destruição da parede 

alveolar, perda da elasticidade, destruição 

do leito capilar e o aumento signifi ca-

tivo do número de macrófagos. Já nas 

vias aéreas, há uma maior percepção de 

muco, infl amação, lesões e fi brose.

O Acadêmico Carlos Alberto de 

Barros Franco iniciou sua apresentação 

sobre a terapêutica do tabagismo com 

o questionamento “Por que o fumante 

simplesmente não para de fumar?”, já 

que os problemas causados pelo tabagis-

mo são conhecidos por todos. Segundo 

ele, o fator determinado da dependência 

química é defi nido por duas característi-

cas básicas: a primeira delas é o fator de 

recompensa – a nicotina oferece prazer 

ao fumante –, e a segunda, abstinência, 

uma vez que o indivíduo que se dispõe 

a parar de fumar passa a ter uma série de 

perdas marcantes. O papel do terapeuta 

é esclarecer que o impulso de voltar a 

fumar não permanece por muito tempo, 

e que, se o indivíduo tolerar esse fenô-

meno agudo muito insuportável por 

mais de cinco minutos, ele não perma-

necerá por um período longo.

Em seguida, o Acadêmico escla-

receu que tratar do tabagismo não é 

especifi camente o fornecimento de dro-
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gas adequadas, pois não existe remédio 

que faça alguém querer parar de fumar. 

O médico deve levar em consideração 

outros aspectos importantes para o 

tratamento do tabagismo, como o moti-

vacional, apoio psicológico, orientação, 

acolhimento e acompanhamento.

De acordo com o Acadêmico, 

devem ser evidenciados os riscos que 

possam motivar alguém a abrir mão de 

um hábito muito prazeroso – ressaltou 

que a utilização de argumentos como 

enfi sema, câncer ou até mesmo morte 

não são tão expressivos. No lugar desses 

exemplos, é preferível destacar as per-

das estéticas, o envelhecimento precoce, 

doenças periodontais e a diminuição da 

atividade sexual. Durante a gravidez, 

é indispensável alertar sobre os índices 

de aborto e prematuridade no caso de 

mães fumantes em relação a não fuman-

tes. É necessário também apresentar os 

benefícios de uma vida mais saudável 

estimulada pela suspensão do tabaco.

A partir do momento em que o 

paciente está disposto a parar de fumar, 

Acad. Carlos Alberto de Barros Franco
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é iniciado o tratamento pela utilização de 

remédios, que não estimulam o fumante 

a parar, mas diminuem as difi culdades e 

efeitos colaterais da suspensão do taba-

gismo, para, eventualmente, diminuir a 

chance de que o indivíduo tenha uma 

recaída por conta do grande desconforto 

causado pela abstinência.

Segundo o Acadêmico, existem duas 

linhas de medicamentos que podem ser 

utilizados, os de 1ª linha, com com-

provação por auxílio na suspensão do 

tabagismo, e os de 2ª linha, com resultado 

pouco comprovado, utilizados quando 

os de primeira linha são inviáveis.

A Terapia de reposição de nicotina 

é o processo mais comum nesse tipo 

de tratamento, seu objetivo é a manu-

tenção da oferta de nicotina, em doses 

cada vez menores, através de uma fonte 

mais segura, buscando reduzir ou evitar 

sintomas de abstinência. As formas de 

reposição são por adesivo transdérmico, 

goma de mascar, pastilhas, inalação ou 

aerossol.

Ao fi nal de sua apresentação, Car-

los Alberto de Barros Franco discorreu 

sobre a imunoterapia como novo recurso 

de tratamento: a injeção de substâncias 

que estimulam a produção de anti-

corpos IgG, que funcionarão como 

anticorpos bloqueadores, impedindo os 

receptores nicotínicos de produzir subs-

tâncias prazerosas para o organismo, o 

que faz com que o indivíduo não sinta 

mais vontade de fumar.

Para assistir na íntegra ao vídeo deste Simpósio, 

basta abrir o QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 26/10/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Secretário Geral: Acad. José Galvão-Alves 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo Zin 
 
Com quórum regimentar e na ausência justificada do Presidente, 1º Vice-presidente e 2º Vice-
Presidente, o Secretário Geral, Acad. José Galvão Alves, assumiu a presidência da 15ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 5 de 
outubro de 2017 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas comunicações 
dos Acadêmicos, o Acad. Carlos Alberto de Barros Franco destacou que o tópico “Tabagismo” foi 
aprovado recentemente como uma subespecialidade no Brasil. Não havendo mais comunicações por 
parte dos Acadêmicos, o Acad. José Galvão Alves declarou a Sessão secreta para realização de 
eleições para concessão dos títulos de Honorário Nacional ao Prof. Talvane Marins de Moraes e 
Honorário Estrangeiro, Prof. Erlo Roth. Ambos foram eleitos por aclamação. Reaberta a Sessão, fez 
a abertura do Simpósio “Tabagismo”, convocando o Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva (USP) a 
proferir a conferência “Os Malefícios do Tabagismo”. Em seguida, o Acad. Carlos Alberto de Barros 
Franco fez apresentação acerca da “Terapêutica do Tabagismo”. Ao final das apresentações, seguiu-
se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Walter Araújo Zin, Mônica Roberto 
Gadelha, José Galvão-Alves e Maurício Gomes Pereira. Ao final das discussões, o Acad. José 
Galvão-Alves convidou todos os confrades a participarem do Simpósio “O Uso e a Produção de 
Biológicos no Brasil: Desafios e Perspectivas”, a ser realizado no dia 9 de novembro de 2017, 
organizado pelos Acads. Eliete Bouskela e Marcello Barcinski. Na sequência, deu por encerrada a 
Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, José 
Manoel Jansen, Claudio Cardoso de Castro, José Galvão-Alves, Gerson Canedo de Magalhães, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Adolpho Hoirisch, 
Roberto Soares de Moura, Walter Araújo Zin, Marcello André Barcinski, Milton Ary Meier, 
Deolindo de Souza Gomes Couto, Maurício Gomes Pereira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Jayme Brandão de Marsillac, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Alberto de Barros 
Franco, Omar Lupi da Rosa Santos, Mario Barreto Corrêa Lima, Mônica Roberto Gadelha (22). 
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Aconteceu na última quinta-feira 

(26) mais uma edição do evento Uma 

Tarde na Academia: Ofi cina Diagnós-

tica, sob a organização dos Acadêmicos 

Carlos Basílio de Oliveira, José Manoel 

Jansen e José Galvão-Alves, com o tema 

Dispneia Progressiva. A apresentação do 

caso foi feita pelo professor Domenico 

Capone (UFRJ) e o debate foi realizado 

pelo Dr. Antonio Chibante (UNIRIO).

S e s s ã o

26 de outubro de 2017

s

Caso Clínico de Pneumologia é abordado em edição 

de Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica

Os Acadêmicos e coordenadores da atividade, Carlos Alberto Basílio, 

José Galvão-Alves e José Manoel Jansen
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O caso apresentado foi o de uma 

paciente de 45 anos, branca, sexo femi-

nino, casada, natural do Rio de Janeiro e 

residente em Belford Roxo. A paciente se 

queixou de falta de ar e foi encaminhada 

ao SISREG para realizar BCP, que não 

foi realizada em razão da intensa disp-

neia. Referia dispneia progressiva aos 

esforços e tosse seca com expectoração 

escura há seis meses, com piora nos últi-

mos dois meses. Procurou atendimento 

médico, solicitado RX de tórax que evi-

denciou “alterações bilaterais”, sendo 

internada no Hospital Ronaldo Gazola, 

onde iniciou tratamento para pneumo-

nia comunitária com moxifl oxacino, sem 

melhora.

Na sequência, a paciente procurou 

um cardiologista, que considerou a hipó-

tese de tuberculose, sendo encaminhada 

para iniciar tratamento com RHZE 

(rifampicina, isoniazida, pirazinamida, 

etambutol). Todos os escarros foram 

negativos para Pesquisa de Baar, e a 

paciente não apresentou melhora clínica 

com o tratamento. Chegou ao Hospital 

A apresentação do caso fi cou a cargo do Dr. Domenico Capone
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Universitário Clementino Fraga Filho 

(UFRJ) com ritmo respiratório acelera-

do e com hipoxemia importante. Não 

sendo possível realizar exame broncoscó-

pico, a paciente foi então encaminhada 

à emergência.

Na anamnese dirigida da paciente 

constava artralgia em joelho esquerdo 

há oito meses, sem diagnóstico defi nido, 

que cessou com uso de AINEs; negativo 

para ortopneia ou dispneia paroxística 

noturna; negativo para febre, sudorese 

noturna ou perda ponderal no período; 

negativo para alterações cutâneas ou em 

aparelhos urinário, digestivo ou neuroló-

gico HPP; presença de doenças comuns 

da infância; negativo para alergias, trans-

fusões ou internações prévias; negativo 

passado ou contato com tuberculose; 

negativo para outras comorbidades.

Entre as cirurgias realizadas constava 

cesárea. Seu histórico fi siológico era de 

menarca aos 10 anos, G2P1A1, aborto 

espontâneo com duas semanas da pri-

meira gestação e eclâmpsia na segunda 

gestação. Desconhecimento de doen-

ças na família. Negativo para etilismo, 

tabagismo ou uso de drogas ilícitas; sem 

O Acadêmico Carlos Alberto Basílio interagiu com os alunos durante a análise patológica
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viagens recentes ou animais de estima-

ção. Afi rmou residir em casa com boas 

condições de saneamento.

Em seguida, o Acadêmico Carlos 

Alberto Basílio de Oliveira fez a análise 

patológica do caso, apresentando a clas-

sifi cação dos Linfomas não Hodgkin 

segundo aspectos clínicos.

O debatedor do caso, Dr. Antonio 

Chibante, passou a analisar as possibili-

dades de diagnóstico do caso, levando 

em consideração os dados apresentados 

e as características da paciente.

Após a realização de exames físi-

cos, foram apresentados os seguintes 

resultados:

• Paciente lúcida, orientada, em mau 

estado geral, normocorada, taquip-

neica com esforço respiratório em 

ar ambiente, anictérica, acianótica, 

hidratada, boa PCP

• PA: 122x84 mmHg FC: 120 bpm FR: 

40 irpm

• SO
2
: 79% em ar ambiente -> 89% com 

10L/min de O
2

• C/P: sem linfadenomegalias palpáveis

O debatedor Antonio Chibante
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• AR: MV reduzido, com FTV reduzido 

e macicez a percussão em ambas as 

bases e estertores crepitantes com 

FTV aumentado em terço médio 

dos HTs bilateralmente

• ACV: RCR em 2T, BNF, sem sopros. 

Sem TJP a 45º

• Abd: indolor à palpação, sem massas 

ou visceromegalias

• MMII: sem edema, panturrilhas livres, 

pulsos palpáveis e simétricos

O resultado do Ecocardiograma 

Transtorácico realizado no dia 21 de 

junho de 2017 apresentou diâmetros 

caviatórios e espessuras parietais nor-

mais, VE com função sistólica normal 

(FE: 77%) e disfunção diastólica grau I, 

válvulas de aspecto morfológico normal.

Foi realizada em 12 de junho uma 

tomografi a computadorizada do tórax 

e em 22 de junho uma biópsia de lin-

fonodo supraclavicular à esquerda, que 

resultou em proliferação linfoide atípica, 

sugestiva de linfoma. No exame histopa-

tológico foi identifi cado Linfoma difuso 

de grandes células B e cultura negativa 

para germes comuns e fungos.

Segundo parecer da Hema-

tologia, foi recomendado iniciar 

prednisona 100mg/d, ciclofosfamida, 

hidratação venosa, alopurinol, prevenção 

de síndrome de lise tumoral e iniciada 

anticoagulação.

Durante o tratamento, a paciente 

apresentou melhora da dispneia e tosse 

seca, e em seu exame constava bom esta-

do geral, hipocorada 1+/4+, hidratada, 

eupneica em ar ambiente, sem esforço 

respiratório; PA: 110x72 mmHg FC: 

86 bpm FR: 20 irpm SO
2
:96% em ar 

ambiente.

A evolução do Doppler de MMII 

não mostrou trombose – como resul-

tado, foi suspensa a anticoagulação e 

a paciente teve alta hospitalar em 8 de 

julho de 2017. A imuno-histoquímica 

resultou em Linfoma não Hodgki difuso 

de grandes células B.

Em 29 de agosto de 2017 a paciente 

se queixou de “falta de ar e palpitação”, 

procurou atendimento na emergência 

devido a início súbito de dispneia há 

menos de 24 horas, associado a mal-

-estar e palpitação. Relatou episódio 

de tonteira seguido de desmaio após 

início de dispneia. Negou febre, tosse 

ou dor torácica.

Foi iniciada anticoagulação com 

heparina de baixo peso molecular. A 
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paciente apresentou melhora signifi cati-

va dos sintomas e os seguintes resultados 

nos exames:

• PA 120x80 mmHg FC: 65 bpm SO2: 

98% em AA

• FR: 16 irpm

• EcoTT: melhora evolutiva da disfunção 

de VD e redução da PSAP.

Em seguida, foi observada a melhora 

signifi cativa dos sintomas.

Após agradecimentos dos Acadêmicos 

presentes, o Acadêmico José Galvão-Alves 

encerrou mais uma edição do evento, 

orientando os estudantes a respeito da 

importância do raciocínio diagnóstico e 

agradecendo a todos os presentes.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir o QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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No capítulo do estatuto da Acade-

mia Nacional de Medicina referente aos 

seus objetivos e à missão da instituição, 

lê-se que esta:

“(...) foi fundada ‘especialmente para 

responder às perguntas do Governo sobre 

tudo o que interessar à saúde pública e 

principalmente sobre as epidemias, as 

moléstias de certos países, as epizootias, 

os diferentes casos de medicina legal, a 

propagação da vacina e investigações que 

puderem concorrer para o progresso da 

arte de curar’”

Assim sendo, na qualidade de ins-

tituição científi co-cultural mais antiga 

do país, a ANM nomeou dois de seus 

mais ilustres membros para integrar o 

Conselho Curador da Fundação Saúde 

do Estado do Rio de Janeiro.

A Fundação Saúde é uma entida-

de pública que visa à gestão da saúde 

pública no Estado do Rio de Janeiro. É 

um órgão integrante da administração 

pública indireta, vinculado à Secretaria 

de Estado de Saúde, atuando em conso-

nância com as diretrizes constitucionais 

e legais previstas para o Sistema Único 

de Saúde.

Seu principal objetivo é oferecer 

à população atendimento em serviços 

de saúde com qualidade e efi ciência, 

mantendo equipe permanente de profi s-

sionais de saúde aprovados em concurso 

público e oferecendo salários compatí-

veis com o mercado de trabalho.

Além do atendimento à popula-

ção, a Fundação Saúde atua também no 

campo da educação permanente, pro-

s

Acadêmicos José Gomes Temporão e 

Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro são nomeados para 

o Conselho da Fundação Saúde
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Acadêmicos José Gomes Temporão e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
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movendo atividades de ensino, cursos de 

capacitação e qualifi cação profi ssional e 

pesquisa, objetivando o aprimoramento 

da gestão das unidades de saúde.

Conforme previsto no artigo 14, V, 

da Lei Estadual nº 5.164/2007, a Acade-

mia Nacional de Medicina deverá realizar 

a indicação de Membros, com mandato 

de dois anos, para integrar o Conselho 

Curador da Fundação Saúde. O Conse-

lho é um órgão superior de direção, cujas 

funções são a fi scalização e o controle da 

Fundação – a Diretoria Executiva, órgão 

da gestão da Fundação, está subordinada 

ao Conselho Curador, dependendo de 

suas deliberações para o funcionamento 

pleno da Fundação Saúde.

Tendo em vista a importância des-

sa função, o Presidente Jorge Alberto 

Costa e Silva nomeou os Acadêmicos 

José Gomes Temporão e Cláudio Tadeu 

Daniel-Ribeiro para exercerem a repre-

sentação da ANM, tendo em vista sua 

ativa participação em assuntos referentes 

à Saúde Pública.

José Gomes Temporão nasceu em 

20 de outubro de 1951, em Portugal. 

Graduou-se em Medicina na Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

em 1977, tendo se especializado em 

Doenças Tropicais na mesma Universi-

dade. Possui Mestrado em Saúde Pública 

pela Escola Nacional de Saúde Pública 

da Fundação Oswaldo Cruz e Douto-

rado em Medicina Social no Instituto 

de Medicina Social da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Destacou-se ao participar do movimen-

to sanitarista que resultou na criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

Acadêmico foi Ministro da Saúde, Pre-

sidente do Instituto Nacional do Câncer 

(2003-2005) e Presidente da Fundação 

para o Desenvolvimento Científi co e 

Tecnológico em Saúde da Fiocruz (FIO-

TEC) de 2002 a 2003.

Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro nas-

ceu em 19 de agosto de 1952. Graduou-se 

em Medicina pela Fundação Técnico 

Educacional Souza Marques (1976), 

obtendo o Mestrado em 1981(Diplôme 

d’Études et de Recherches en Biologie 

Humaine) e o Doutorado em 1983 

(Doctorat d’État en Biologie Humaine) 

pela Universidade de Paris VI (Pierre et 

Marie Curie) e Pós-Doutorado no Ins-

titut Pasteur (Paris, 1998). Pesquisador 

Titular do Instituto Oswaldo Cruz (Fio-

cruz), que dirigiu (1993-1994) e onde 

chefi ou o Departamento de Ensino e o 
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Departamento de Imunologia. Chefe 

do Laboratório de Pesquisas em Malá-

ria, que abriga o Centro de Pesquisas, 

Diagnóstico e Treinamento em Malária 

(CPD-Mal) – Laboratório de Referên-

cia da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS-MS) para o diagnóstico de malária 

na Região Extra-Amazônica.

Revista_ANM_189-2.indd   44Revista_ANM_189-2.indd   44 03/05/2018   12:22:2803/05/2018   12:22:28



A comunidade Acadêmica celebrou, 

na última terça-feira, 31, a posse do 

cirurgião plástico José Horácio Abou-

dib como Membro Titular da Academia 

Nacional de Medicina. A tradicional 

solenidade reuniu Acadêmicos, amigos 

e familiares para prestigiar a posse do 

novel Acadêmico na Cadeira 40 da Secção 

de Cirurgia, que tem como Patrono o 

Acadêmico e Fundador do Colégio Bra-

S e s s ã o  S o l e n e  d e  P o s s e

31 de outubro de 2017

s

José Horácio Aboudib Jr. 

é empossado na Cadeira 40

Mesa diretora da solenidade
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sileiro de Cirurgiões, o Dr. Jayme Poggi 

de Figueiredo.

Realizada no Anfi teatro batizado em 

homenagem ao inesquecível Acadêmico 

Miguel Couto, a solenidade honrou todas 

as tradições desse importante rito Acadê-

mico. Simbolizando a fraternidade que se 

espera de seus membros, o novel Acadê-

mico foi conduzido ao Anfi teatro por uma 

Comissão de Honra, escolhida pelo Presi-

dente juntamente ao empossado, composta 

pelos Acadêmicos Luiz Felippe Mattoso, 

Ronaldo Damião, Eliete Bouskela, Rui 

Haddad, Milton Ary Meier e Fábio Jatene.

Um dos pontos altos da solenidade 

foi marcado pela leitura do tradicional 

juramento Acadêmico e da entrega do 

colar e medalha Acadêmica pelo Presi-

dente Acadêmico Jorge Alberto Costa 

e Silva. O empossado também recebeu 

o Diploma Acadêmico, desta vez pelas 

mãos do Acadêmico Claudio Cardoso 

de Castro, ícone da cirurgia plástica no 

Brasil e mestre de longa data de José 

Horácio Aboudib.

A saudação do novo Acadêmico 

fi cou a cargo do Acadêmico e ex-Presi-

dente Francisco José Barcellos Sampaio. 

Em seu discurso de saudação, ressaltou 

o papel de liderança que o novel Acadê-

mico exerce não só dentro de sua área 

de especialidade, mas na Universidade 

Comissão de Honra formada pelos Acadêmicos Eliete Bouskela, Rui Haddad, Ronaldo 

Damião, Luiz Felippe Mattoso, Fabio Jatene e Milton Meier junto ao empossado (ao centro)
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do Estado do Rio de Janeiro de uma 

maneira geral. Discorrendo sobre a tra-

jetória pessoal de José Horário Aboudib, 

destacou a admiração que o novel Aca-

dêmico sempre teve pelo inesquecível 

Acadêmico Ivo Pitanguy, que motivou 

sua mudança de Brasília para o Rio de 

Janeiro, em meados da década de 70. 

Ao fi nal de seu discurso, proferiu a já 

consagrada “Oração aos Nossos Pares”, 

do saudoso Acadêmico Álvaro Cumplido 

de Sant’Anna.

Iniciando seu discurso de posse, 

José Horário Aboudib fez menção à 

sua campanha anterior, ressaltando os 

rigorosos ritos a serem cumpridos por 

todos aqueles que almejam “cortejar” 

esta Casa. Agradeceu ao também Aca-

dêmico Jorge Fonte de Rezende Filho, 

com o qual concorreu anteriormente 

pela vaga da Cadeira No. 67, afi rmando 

que havia iniciado a campanha com um 

adversário e a encerrado com um amigo. 

Sobre a atual campanha, relembrou com 

José Horácio Aboudib recebe o Colar e a Medalha Acadêmica do 

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva.
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saudosismo o ritual de visita aos Mem-

bros Titulares e Eméritos, com os quais 

passou agradáveis momentos de fraterni-

dade e troca de conhecimento científi co.

Destacou que uma das maiores 

honras de um Acadêmico quando de sua 

posse é poder homenagear seus pares, 

agradecendo aos membros da Comissão 

de Honra que o conduziram ao Anfi tea-

tro, representando toda a comunidade 

Acadêmica naquela noite. Na sequência, 

apresentou também um breve resumo 

da trajetória de seu Paraninfo, o Acadê-

mico Francisco José Barcellos Sampaio, 

por quem nutre sincera e fraterna ami-

zade. Por fi m, fez menção também aos 

ocupantes anteriores da Cadeira de 

número 40, com destaque para o ines-

quecível Acadêmico Adib Domingos 

Jatene, fi gura emblemática para a car-

diologia brasileira.

Falando sobre sua trajetória pessoal, 

mencionou a graduação em Medicina 

pela Universidade de Brasília em 1976, 

o Mestrado em Cirurgia Plástica pela 

Universidade de São Paulo em 1997 e 

O Acadêmico e ex-Presidente Francisco José Barcellos Sampaio durante 

a saudação feita a José Horácio Aboudib
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o Doutorado em Ciências Médicas pela 

Universidade do Estado do Rio de Janei-

ro em 2014, para o qual apresentou tese 

intitulada “Estudo Epidemiológico das 

Pacientes Submetidas a Gluteoplastia”. 

Ao fi nal de sua Residência em Cirurgia 

Geral, em 1978, fez prova para o Curso 

de Especialização em Cirurgia Plástica 

do Professor Ivo Pitanguy, sendo apro-

vado em primeiro lugar. Sobre o mestre, 

afi rmou que, apesar de ter conhecido 

inúmeros outros mestres brilhantes ao 

longo de sua carreira, nenhum deles foi 

capaz de reunir a inigualável habilidade 

cirúrgica, o conhecimento médico, o 

comprometimento com a educação e o 

ensino no país e o carisma de Ivo Pitan-

guy – características que o tornaram um 

“gênio”, segundo o empossado.

Em um dos momentos mais aguar-

dados da noite, o Presidente Acadêmico 

Jorge Alberto Costa e Silva proferiu 

eloquente discurso em homenagem 

ao Novel Acadêmico. Ressaltou que a 

imortalidade é uma das maiores hon-

rarias concedidas àqueles que logram 

O novel Acadêmico em seu discurso de posse
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pertencer às fi leiras desta Casa e que a 

Academia Nacional de Medicina tem 

como um dos seus princípios honrar, 

divulgar e promover a memória médi-

ca em nosso país. Assim sendo, aqueles 

que nela ingressam passam a possuir um 

compromisso não só com o desenvolvi-

mento científi co, mas com a inesgotável 

missão de conhecer a natureza humana e 

a singularidade de sua posição no quadro 

da história universal.

O Presidente concluiu seu discurso 

ressaltando que, nesta vida, nunca chega 

o tempo de parar, relembrando as palavras 

do Acadêmico e ex-Presidente José Leme 

Lopes, que o recebeu quando de sua pos-

se na Academia Nacional de Medicina. 

Segundo o ex-Presidente, “Não uso bor-

dão e por isso não preciso deixá-lo à beira 

do caminho para sentar-me e olhar o cre-

púsculo. Vou em frente. Há ainda sol e 

calor na minha paisagem”. Na sequência, 

dando por encerrada a solenidade, solici-

tou à Comissão de Honra que conduzisse 

o Acadêmico ao Salão Nobre, para que 

fosse recebido pelos convidados.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir o QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Em um cenário de constante globa-

lização e motivada pelo trabalho iniciado 

pelas gestões anteriores, a atual gestão da 

Academia Nacional de Medicina iniciou 

a estruturação de dois novos núcleos de 

Relações Institucionais: um voltado para 

a atuação nacional da Academia e outro 

voltado para a atuação internacional.

Essa ação origina-se da compreen-

são de que a Academia Nacional de 

Medicina, como instituição científi co-

-cultural mais antiga do Brasil, possui 

um papel importante no estreitamento 

das relações entre instituições dentro e 

fora do país, exercendo uma verdadeira 

“diplomacia cultural”.

Para fortalecer a presença da 

Academia nos territórios nacional e 

internacional, a atual Diretoria vem 

incentivando fortemente a interação nas 

mais diversas áreas, englobando as ciên-

cias humanas, ciências exatas e as ciências 

da natureza e Saúde.

Por meio do estabelecimento de 

acordos de cooperação envolvendo a 

troca de informação e a realização de 

s

Diretoria institui os 

Núcleos de Relações Institucionais da ANM
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atividades científi cas, a ANM aumenta 

cada vez mais sua atuação neste momento 

de romper fronteiras, não de “construir 

muros”.

Para o Núcleo de Relações Ins-

titucionais Nacionais, foi designado 

o Acadêmico  José de Jesus Peixoto 

Camargo. O Acadêmico José Camargo 

graduou-se em Medicina na Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) no ano de 1970, optando 

pela Cirurgia Torácica. É o idealizador 

e dirigente do Centro de Transplantes 

da Santa Casa de Porto Alegre; Diretor 

de Cirurgia Torácica no Pavilhão Pereira 

Filho e da Santa Casa. Foi o pioneiro 

em transplante de pulmão no Brasil e 

da América Latina em 1989, sendo o 

primeiro a realizar transplante de pulmão 

com doadores vivos fora dos Estados 

Unidos em 1999. É responsável por dois 

terços dos transplantes de pulmão feitos 

até hoje no Brasil. Realizou mais de 30 

mil cirurgias de tórax. Tem centenas de 

publicações científi cas e já proferiu cerca 

de 900 conferências, em 22 países.

Para o Núcleo de Relações Institu-

cionais Internacionais, foi designado o 

Acadêmico José Luiz Gomes do Ama-

ral. O Acadêmico José Luiz Gomes do 

Amaral  graduou-se em Medicina pela 

EPM-UNIFESP, em 1976 (diploma 

reconhecido pela Faculdade de Medici-

na da Universidade de Lisboa, Portugal, 

em 2005). Foi Presidente da Associação 

Paulista de Medicina, gestões 1999-2002 

e 2002-2005; Presidente da Associação 

Médica Brasileira, gestões 2005-2008 

e 2008-2011. É Membro fundador 

(2006) da Comunidade Médica de Lín-

gua Portuguesa (CMLP), entidade que 

presidiu em 2010-2011. Foi Presidente 

da Associação Médica Mundial/World 

Medical Association, gestão 2011-

2012. Tem experiência clínica na área 

da Medicina, nas especialidades Anes-

tesiologia e Medicina Intensiva, sendo 

membro das Sociedades Brasileira (SBA) 

e Portuguesa de Anestesiologia (SPA), 

bem como da Associação Brasileira de 

Medicina Intensiva (AMIB). A SBA ins-

tituiu o “Prêmio Dr. José Luiz Gomes do 

Amaral”, conferido ao médico em espe-

cialização (ME) em Centro de Ensino e 

Treinamento (CET) credenciado pela 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

(SBA), que durante o terceiro ano de 

sua especialização obteve a maior nota 

na prova nacional para ME elaborada 

pela SBA.
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Na última quinta-feira (9), a Aca-

demia Nacional de Medicina realizou 

Simpósio sobre “O Uso da Produção de 

Biológicos no Brasil: Desafi os e Perspec-

tivas” sob a organização dos Acadêmicos 

Marcello Barcinski e Eliete Bouskela. 

Para discutir o tema foram convidados 

o Dr. Akira Homma (Fiocruz), Dr. Paulo 

Ho (Instituto Butantan), Dr. Alexan-

dre Precioso (Instituto Butantan), Dra. 

S e s s ã o

9 de novembro de 2017

s

Simpósio aborda a produção de 

biológicos no Brasil

Os Acadêmicos Pietro Novellino, Marcello Barcinski, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), 

Eliete Bouskela e Antonio Egidio Nardi
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Rosana Agondi (FMUSP), Dr. Pedro 

Giavina-Bianchi (FMUSP) e o Acadê-

mico Paulo Marcelo Gehm Hoff .

A abertura do Simpósio foi feita pelo 

Presidente da ANM, o Acadêmico Jorge 

Alberto Costa e Silva, que deu boas-vindas 

a todos os presentes e concedeu a palavra 

ao Dr. Akira Homma para falar sobre a 

situação atual da produção da vacina de 

Febre Amarela no Brasil. O pesquisador 

da Fiocruz iniciou sua apresentação abor-

dando a produção contínua da vacina no 

país há mais de oitenta anos e ressaltando 

que o Brasil é o maior produtor mundial. 

Falou ainda sobre o mosquito transmissor 

da doença e os sintomas associados.

Segundo o pesquisador, o Brasil vive 

o maior surto de febre amarela das últimas 

décadas, com mais de 800 casos confi r-

mados, envolvendo principalmente os 

estados do Sudeste e com maior incidência 

entre homens de 16 a 30 anos e morado-

res da área rural. Sua letalidade média no 

período de 2000 a 2008 foi de 50,8% dos 

246 casos notifi cados e, no surto de 2016-

2017, a letalidade foi de 34,5%, com 274 

mortes causadas por Febre Amarela e 37 

em investigação. Desde o início do atual 

surto foram confi rmados 634 casos da 

doença em animais.

Para fi nalizar sua apresentação, o 

pesquisador expôs estudo sorológico 

realizado pelos Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças dos EUA, onde foi 

mostrada que a soroconversão obtida com 

as doses fracionadas é similar à de doses 

plenas. Destacou, todavida, que os estu-

dos a respeito da duração da imunidade a 

longo prazo ainda estão sendo realizados.

Em seguida, o Dr. Paulo Ho (Insti-

tuto Butantan) falou sobre a instituição, 

que é a principal produtora pública de 

vacinas, antivenenos e antitoxinas da 

América Latina, destacando sua missão, 

visão e compromisso com a inovação 

tecnológica. Listou algumas das vacinas 

e soros produzidos pelo IB desde sua 

criação (1901) e os atuais produtos do 

Instituto, como as vacinas da gripe, rai-

va e hepatite B e os soros de escorpião, 

aranha e tétano.

O médico declarou ainda que, para 

o Instituto Butantan, os projetos devem 

resultar em vacinas de baixo custo e 

que possam ser usadas pela população 

em geral através do sistema público de 

saúde. Mencionou algumas das pesqui-

sas em andamento e a criação de novas 

tecnologias, como a edição de genomas, 

biologias sintéticas e as células-tronco.

Revista_ANM_189-2.indd   54Revista_ANM_189-2.indd   54 03/05/2018   12:22:3203/05/2018   12:22:32



s    55   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

Ressaltou a importância das parcerias 

público-privadas para o desenvolvimen-

to tecnológico e industrial do país por 

Transferência Tecnológica (TT), o que 

proporciona grandes avanços com maior 

rapidez. Algumas das produções realiza-

das por TT no Instituto Butantan foram 

a vacina de HPV tetravalente (HPV 6, 

11, 16 e 18, MSD), a vacina de Hepatite 

A (MSD), vacina de difteria, tétano e 

pertússis acelular para gestantes (GSK), 

e a vacina da Infl uenza em 1999, a pri-

meira TT do Instituto.

Posteriormente, foi a vez do Dr. 

Alexander Precioso, também do Institu-

to Butantan, discorrer sobre os desafi os 

para a realização de ensaios clínicos em 

instituições públicas no Brasil. Em sua 

introdução, explicou como é feita a 

investigação de medicamentos, vacinas, 

instrumentos ou equipamentos médicos 

em seres humanos com o objetivo de 

averiguar sua segurança e efi cácia. De 

acordo com o pesquisador, os ensaios 

podem ser patrocinados por entida-

des públicas ou privadas, e o Instituto 

Butantan é um dos principais patro-

cinadores públicos de ensaios clínicos 

em instituições públicas brasileiras. 

Suas atividades envolvem pesquisa e 

desenvolvimento internos, parcerias 

internacionais e nacionais com ins-

tituições associadas à pesquisa e ao 

desenvolvimento de imunobiológicos, 

Parceria para o Desenvolvimento Pro-

dutivo (PDP) e ensaios clínicos de Fase 

I a Fase IV e de Farmacovigilância.

Entre os desafi os institucionais, o 

pesquisador listou a obtenção e manu-

tenção de recursos financeiros para 

atividades de pesquisa e desenvolvimen-

to, retenção de mão de obra qualifi cada 

e especializada, criação, manutenção e 

adequação da infraestrutura produtiva 

de acordo com as Boas Práticas de Pro-

dução, e o estabelecimento de políticas 

institucionais específi cas para o projeto 

em desenvolvimento. Como desafi os 

gerais, citou o papel da ANVISA nos 

processos de aprovação de ensaios clíni-

cos, a velocidade das aprovações éticas 

realizadas pelo CEP e CONEP, o forta-

lecimento e aprimoramento das relações 

entre órgãos como Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, PNI, 

laboratórios de referência nacional e pro-

dutores públicos nacionais.

Ao fi nal de sua apresentação, Dr. 

Precioso citou os doze estudos clínicos 

realizados pelo IB entre 2003 e 2017, 
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entre eles o das vacinas Rotavírus, Infl uen-

za H1N1 e Dengue. A Fundação atuou e 

atua como única fonte de fi nanciamento 

em 7 dos 12 ensaios e desempenha papel 

de cofi nanciadora nos demais 5.

A Dra. Rosana Agondi, da Facul-

dade de Medicina da USP, discorreu 

sobre imunobiológicos no tratamento 

de urticárias. Apresentou o tratamen-

to realizado com anti-histamínicos, o 

aumento da dosagem no caso da per-

sistência dos sintomas e a utilização de 

Omalizumabe, Cilclosporina ou Monte-

lucaste no caso de sintomas persistentes. 

Demonstrou alguns casos clínicos de 

urticária espontânea e tratamentos 

bem-sucedidos através do uso de Oma-

lizumabe, quando não houve resposta 

do anti-histamínico. Em urticárias indu-

zidas, as respostas foram semelhantes, 

com frequência de eventos adversos gra-

ves baixa e melhora rápida.

Posteriormente, o Dr. Pedro Gavina-

-Bianchi, também do Instituto Nacional 

de Investigação em Imunologia, apre-

sentou o tema “Imunobiológicos no 

Tratamento da Asma”. Ele iniciou sua 

apresentação listando os principais 

medicamentos para asma vendidos nos 

EUA em 2012 e sua evolução desde 

1900. Apresentou também gráfi cos que 

demonstram a queda nos índices de 

mortes causadas por asma a partir do 

tratamento através da inalação de baixas 

doses de corticosteroides.

Em seguida, ele falou sobre o futuro 

da imunologia clínica e alérgica, os avan-

ços alcançados a partir da introdução de 

Omalizumab no Brasil em 2005, em casos 

de asma alérgica grave e não controlada em 

crianças com 6 anos ou mais, a melhoria 

na qualidade de vida proporcionada pela 

substância e sua efi cácia a longo prazo.

Em suas considerações fi nais, o Dr. 

Gavina-Bianchi exemplifi cou alguns 

quadros graves e quadros não respon-

sivos à terapêutica, considerou riscos, 

custo e os benefícios do tratamento, e 

citou como perspectiva a melhoria no 

custo e acessibilidade aos medicamentos.

Último palestrante a se apresentar, o 

Acadêmico Paulo Marcelo Gehm Hoff  

fez apresentação acerca de Paul Ehrlich e 

as Terapias Biológicas para o Câncer. O 

Acadêmico deu início à sua apresentação 

destacando os índices de ocorrências de 

câncer em todo o mundo: 6,0 milhões de 

casos e 2,8 milhões de mortes (46%) em 

países desenvolvidos, e 8,0 milhões de casos 

e 5,3 milhões de mortes (66%) em países 
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em desenvolvimento. Citou os primeiros 

casos de câncer registrados e suas formas 

de tratamento, chamando atenção para o 

trabalho do bacteriologista Paul Ehrlich

(1854-1915), que apresentou a “Bala 

Mágica” que “mata o câncer e preserva o 

paciente”. Ressaltou também os avanços 

nas pesquisas sobre a doença alcançados 

pelos doutores Alfred Gilman (1942), Sid-

ney Farber (1957) e Mary Lasker (1943).

Paulo Hoff elucidou os efeitos 

colaterais e problemas causados pela 

quimioterapia clássica, explicou como 

se dá a formação do câncer, demonstrou 

os eventos moleculares que ocorrem com 

a doença e sua transdução de sinais.

Ao fi nal de sua apresentação, defi -

niu o que é a chamada terapia molecular, 

apresentando os anticorpos monoclonais 

e como agem no combate às células do 

câncer. Citou as tendências globais em 

relação à doença e demonstrou o resul-

tado de testes e experiências já realizados 

dentro e fora do Brasil.

Palestrantes do Simpósio reunidos no Anfi teatro Miguel Couto

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir os QR Codes abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/11/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo Zin 
 
Com quórum regimentar e na ausência justificada do Presidente, o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio 
Egidio Nardi, assumiu a presidência da 16ª Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em 
discussão e aprovação as atas das Sessões de 19 e 26 de outubro de 2017 e, não havendo reparos 
por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Não havendo Comunicações da Secretaria, declarou 
aberta a vaga da Cadeira nº 79, Secção de Cirurgia, Patrono: Olympio Arthur Ribeiro da Fonseca, 
ocorrida pelo falecimento da Acad. Anna Lydia Pinho do Amaral († 25/06/2015), com inscrições até 
06/02/2018. Em seguida, comunicou o recebimento da ata da reunião da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina, para apreciação e votação do parecer referente à memória e currículo do Dr. 
Paulo Hilário Nascimento Saldiva, que concorre à vaga da Cadeira nº 98, Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina, Patrono: Adolpho Frederico Luna Freire, aberta em decorrência do falecimento 
do Acadêmico João Pedro Escobar Marques-Pereira († 06/06/2017). Informou, ainda, que os 
documentos ficarão disponíveis para a consulta dos Acadêmicos na Secretaria e que o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, marcará a data para a eleição. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Omar Lupi da Rosa Santos fez menção à homenagem recebida pelo Acad. 
José Carlos do Valle na ocasião do 20º Congresso de Oncologia Clínica, realizado de 25 a 28 de 
outubro de 2017. O Acad. Omar da Rosa Santos comunicou que no dia 24 de novembro será 
comemorado o sesquicentenário de nascimento do Acadêmico Carlos Pinto Seidl, Patrono da 
Cadeira nº 17, Secção de Medicina. Não havendo mais Comunicações dos Acadêmicos, o Vice-
Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu continuidade ao Simpósio “O Uso da Produção de 
Biológicos no Brasil: Desafios e Perspectivas”, convidando os Acads. Eliete Bouskela e Marcello 
Barcinski, organizadores do Simpósio, para tomar assento à mesa. O Dr. Pedro Giavina-Bianchi fez 
apresentação acerca de “Imunobiológicos no Tratamento da Asma”. Na sequência, o Acad. Paulo 
Marcelo Gehm Hoff discorreu sobre “Paulo Ehrlich e as Terapias Biológicas para o Câncer”. Ao final 
das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acads. José Carlos do 
Valle, Omar Lupi da Rosa Santos, Marcello Barcinski, Eliete Bouskela, Paulo Marcelo Gehm Hoff, 
Marcelo Marcos Morales e os doutores Paulo Ho, Pedro Gavina-Bianchi e Alexandre Precioso. 
Encerradas as discussões, o Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a 
Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Pietro Novellino, 
Marcello André Barcinski, Antonio Egidio Nardi, Eliete Bouskela, Marcelo Marcos Morales, 
Claudio Cardoso de Castro, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Roberto Soares de 
Moura, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Deolindo de Souza de Gomes Couto, Walter Araújo Zin, José 
Horácio Costa Aboudib Jr., Milton Ary Meier, Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Jayme Brandão de Marsillac, Giovanni Guido Cerri, 
Adolpho Hoirisch, Omar da Rosa Santos, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Celso Ferreira 
Ramos Filho, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, José Manoel Jansen, Ruy Garcia Marques, 
Jerson Lima da Silva, José Carlos do Valle, Carlos Alberto de Barros Franco, Henrique Murad, 
Rui Haddad, Carlos Eduardo Brandão Mello, Mário Barreto Corrêa Lima, Omar Lupi da Rosa 
Santos (34). 
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Nos últimos anos, uma das marcas 

da atuação da Academia Nacional de 

Medicina tem sido uma maior interação 

junto aos estudantes. Uma das principais 

ações da instituição é a aproximação com 

organizações estudantis como Centros e 

Ligas Acadêmicas das mais diversas espe-

cialidades, que, com o apoio da ANM, 

realizam cursos de capacitação, simpó-

sios e conferências abordando temas 

de interesse dos estudantes. Na última 

sexta-feira (10), ocorreu o III Encontro 

das Ligas de Ginecologia e Obstetrícia 

do Rio de Janeiro – as duas últimas edi-

ções, também sediadas na ANM, foram 

realizadas em 14 de agosto de 2015 e 2 

de setembro de 2016, respectivamente.

As Ligas Acadêmicas de Medicina 

têm como objetivo desenvolver tra-

balhos acerca de temas específi cos da 

Medicina. Essas instituições são orga-

nizadas e conduzidas quase que em sua 

totalidade pelos estudantes e são histo-

ricamente atuantes desde 1920. Dentro 

desse quadro, as Ligas de Ginecologia 

e Obstetrícia do Rio de Janeiro fi gu-

ram como algumas das instituições 

mais atuantes e organizadas, realizan-

do eventos de alto padrão científi co e 

abordando temas de relevância não só 

para os estudantes mas para a população 

de maneira geral.

Além da rodada de palestras, os 

estudantes também tiveram a chance 

de submeter trabalhos científi cos para 

concorrer a dois prêmios: Prêmio Fran-

cisco Vitor Rodrigues (melhor trabalho 

em Ginecologia) e o Prêmio Jorge de 

E n c o n t r o

10 de novembro de 2017

s

Academia Nacional de Medicina sedia 

III encontro das Ligas de Ginecologia e 

Obstetrícia do Rio de Janeiro
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Rezende (para o melhor trabalho em 

Obstetrícia), este último uma homena-

gem póstuma ao Acadêmico Jorge Fonte 

de Rezende, ocupante da Cadeira No. 63 

da Secção de Cirurgia e um dos maiores 

nomes da Obstetrícia Brasileira.

O Acadêmico e Vice-Presidente 

da ANM, Dr. Antonio Egidio Nardi 

(UFRJ), realizou a palestra de abertura 

do evento, abordando “Depressão Pós-

-Parto”. Segundo estudo divulgado em 

abril de 2016 pela Fundação Oswaldo 

Cruz, a depressão pós-parto acomete 

mais de 25% das mães no Brasil, esti-

mativa mais elevada que a estimada pela 

OMS para países de baixa renda.

O Acadêmico Nardi ressaltou que 

uma das principais características da 

doença é sua imprevisibilidade e que 

entre os principais sintomas estão a 

ansiedade e a irritabilidade, insônia, 

perda de libido, medo sobre a saúde do 

recém-nascido e sobre as próprias capa-

cidades como mãe. Sobre o tratamento, 

o psiquiatra apontou que os principais 

desafi os envolvem o próprio diagnóstico, 

determinar a dose e o tempo certo de 

tratamento, os efeitos adversos do uso 

Acadêmicos Carlos Montenegro e Antonio Nardi na mesa diretora do evento, 

junto à coordenadora, a estudante Ninybeth Bowens
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dessa medicação e os fatores psicossociais 

associados à depressão pós-parto.

Dividida em diferentes etapas, a 

programação abordou assuntos como 

“Assistência ao Parto”, “A Questão da 

Vacina Contra o HPV – Mitos, Realidade 

e Frustração como Estratégia de Saúde 

Pública” e “Transtornos da Sexualidade 

Feminina”. Entre os palestrantes fi gu-

raram nomes como o dos Acadêmicos 

Carlos Montenegro Jorge Rezende Filho 

e o dos Drs. Antonio Braga Neto(UFRJ), 

José Augusto Machado (UFRJ), Fernan-

da Campos da Silva (Unirio), Filomena 

Aste Silveira (UFRJ), entre outros proe-

minentes nomes da especialidade.

No mesmo evento também foi rea-

lizado o lançamento de mais uma edição 

da obra Obstetrícia Fundamental. A obra, 

idealizada em 1962 pelo Acadêmico Jor-

ge Fonte de Rezende, carinhosamente 

apelidada de “Rezendinho”, é adotada 

por estudantes de todo o país há mais de 

40 anos. Atualmente em sua 14ª edição, 

o “Rezendinho” é um clássico que tem 

contribuído para a formação de várias 

gerações de estudantes e continua a prover 

o melhor e mais completo conteúdo da 

área. Entre os destaques desta edição, foi 

dada especial atenção à infecção por vírus 

Zika (ZIKV), responsável pela microce-

falia congênita, especialmente no Brasil.

Estudantes durante o lançamento do livro Obstetrícia Fundamental
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Com Simpósio intitulado“Tópicos 

Avançados em Cirurgia Cervical” e orga-

nizado pelos Acadêmicos Silvano Raia, 

Pietro Novellino e Rossano Fiorelli, a 

atividade da última quinta-feira da Aca-

demia Nacional de Medicina contou com 

a presença dos palestrantes Lucas Lemes 

(UERJ), Leonardo Rangel (UERJ), Rui 

S e s s ã o

16 de novembro de 2017

s

ANM apresenta Simpósio 

sobre Cirurgia Cervical

Os Acadêmicos Rossano Fiorelli, Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) 

e Milton Meier
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Maciel (UNIFESP), Prof. Jeff rey T. Lait-

man (Mount Sinai School of Medicine 

– NY, EUA), e os Acadêmicos Carlos 

Alberto Mandarim-de-Lacerda e Ricardo 

Cruz como mediadores da discussão.

A primeira palestra sobre “Tra-

tamentos Cirúrgico Multinível para 

Apneia do Sono” foi apresentada pelo 

professor da UERJ, Dr. Lucas Lemes, 

que abordou a questão do insucesso do 

CPAP nasal na eliminação da Apneia 

Obstrutiva do Sono, ressaltando que 

50% dos tratamentos não têm resultado 

efi caz. O médico apontou também novas 

recomendações e opções de tratamento.

Entre as cirurgias citadas pelo professor 

estão a Traqueostomia, Amigdalectomia, 

Cirurgia nasal, Faringoplastia lateral ou 

expansiva e a Uvulopalatofaringoplastia, 

cirurgia mais utilizada no tratamento de 

apneia do sono e com sucesso cirúrgico 

reconhecido, diminuindo pela metade o 

número de apneias durante a noite. O 

otorrinolaringologista comentou ain-

da a efi cácia da cirurgia para o Avanço 

Maxilomandibular (AMM), com cura 

cirúrgica de 75% das pessoas com avanço 

mandibular maior que 16mm.

O Dr. Leonardo Rangel (UERJ), 

apresentou palestra sobre o “Uso da 

Radiofrequência para Nódulos Tireoi-

dianos”, na qual exibiu índices que 

demonstram o crescimento da incidên-

cia de câncer na tireoide nos últimos dez 

anos. Mencionou também o alto índice 

de cirurgias realizadas no tratamento da 

doença, mesmo em nódulos benignos.

Atentou para o fato de que a maioria 

das lesões são benignas, fazendo com que 

o tratamento cirúrgico não seja necessá-

rio em todos os casos. Apontou outras 

opções, como a Ablação por Radiofre-

quência, demonstrando como a técnica 

é realizada. Apresentou também alguns 

casos clínicos e quais indicações para a 

escolha do procedimento a ser realizado.

O Acadêmico Rossano Fiorelli dis-

correu acerca de “Cirurgia nos Bócios 

Mergulhantes”, esclarecendo que não há 

consenso a respeito de uma exata defi ni-

ção do que são os bócios mergulhantes. 

Entretanto, a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço caracteri-

za o bócio como o aumento de volume 

da glândula tireoide, e são considerados 

mergulhantes quando uma parte da 

tireoide tópica doente se insinua até a 

região do mediastino superior (centro 

do tórax) e seu limite inferior na altura 

da fúrcula esternal não é palpável.
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O Acadêmico demonstrou alguns 

casos clínicos e pontuou os maiores níveis 

de incidência: entre mulheres (82,5%), 

afrodescendentes (54,8%), pessoas acima 

de 60 anos (29%) e pessoas com pro-

blemas respiratórios (94%). Apresentou 

também a anatomia tireoidiana e apon-

tou a Manobra de Sandy como o melhor 

tratamento para a doença.

Em seguida, o Dr. Rui Maciel (UNI-

FESP) realizou palestra sobre “Condução 

da Neoplastia Endócrina Múltipla Tipo 

2 Baseada em Sequenciamento Genéti-

co”, onde explicou o que é o Carcinoma 

Medular de Tireoide (CMT), tumor 

maligno raro com origem nas células 

parafoliculares da tireoide, que tem como 

principal produto secretório a calcitonina.

O Dr. Rui Maciel explicou como 

ocorre a Neoplasia Endócrina Múlti-

pla tipo 2 (MEN2), caracterizada pela 

ocorrência de carcinoma medular da 

tireoide (MTC), feocromocitoma e, 

numa variante, hiperparatiroidismo pri-

mário (PHPT). Apontou como métodos 

diagnósticos a utilização de Screening 

Genético com RET, ultrassonografi a e 

citologia aspirativa.

Ao fi nal de sua apresentação, o 

médico apresentou as possibilidades de 

Os Acadêmicos Rossano Fiorelli e Pietro Novellino
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metástase a partir da doença, apontou 

a Radioterapia na doença metastática 

como tratamento paliativo e a Terapia 

sistêmica não curativa, para pacientes 

muito sintomáticos.

O Prof. Jeff rey T. Laitman (Mount 

Sinai School of Medicine, EUA) abor-

dou o tema “Evolução dos Sistemas 

Respiratório e Digestório Superior 

– Anatomia Comparada e de Desen-

volvimento”. Apresentou a anatomia de 

fetos humanos e a evolução da estrutura 

do palato e da epiglote ao longo dos 

primeiros meses de gestação, além de 

abordar a Síndrome da Morte Súbita do 

Lactente (SMSL), óbito inesperado de 

crianças com menos de um ano de vida, 

conhecida internacionalmente pela sigla 

SIDS (sudden infant death syndrom). 

Esclareceu que existem muitas hipóteses 

a respeito de sua causa, todavia a mais 

apontada por especialistas está ligada ao 

mau desenvolvimento do sistema respi-

ratório do feto.

Os estudos apresentados apontam 

para o fato de que uma gestação tardia 

representa um período crítico para a 

formação do núcleo motor do trato res-

piratório superior do feto, o que leva à 

hipótese, ainda em teste, de que a SIDS 

é uma condição determinada antes do 

nascimento, na qual o bebê é afetado 

ainda no útero por toxinas.

O Professor fi nalizou sua apresenta-

ção mostrando a formação de crânios de 

Neandertais e a evolução dos sistemas res-

piratório e auditivo desde então. Apontou 

similaridades entre o formato da tuba 

auditiva de um Homem de Neandertal 

e crianças de até 5 anos de idade, mais 

estreitas que a de um adulto – o que faci-

lita infecções e doenças – e diferenças na 

fi siologia do sistema respiratório, como 

a posição mais alta da laringe – o que 

diminui a capacidade de respiração oral e 

leva à hipótese de que Neandertais teriam 

sido mais predispostos a apneia obstrutiva 

do sono e problemas respiratórios.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir o QR Codes abaixo em seu celular ou tablet.
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Na última terça-feira, 21, Acadê-

micos, amigos e familiares do Dr. Rui 

Monteiro de Barros Maciel se reuniram 

no Anfi teatro Miguel Couto para cele-

brar a Sessão Solene de Posse do médico 

como Membro Titular da Cadeira 49 da 

Academia Nacional de Medicina.

Diante de auditório repleto de fami -

liares, amigos, colegas de trabalho e Aca-

dêmicos, o Professor foi conduzido por 

S e s s ã o  S o l e n e  d e  P o s s e

21 de novembro de 2017

s

Rui Monteiro de Barros Maciel 

toma posse como Membro Titular

Mesa diretora da solenidade
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Comissão de Honra formada pelos Aca-

dêmicos Luiz Felippe Mattoso, Eliete 

Bouskela, Ricardo Cruz, José Luiz Gomes 

do Amaral, Paulo Hoff  e Natalino Salgado 

Filho. A consagração como Membro 

Titular veio depois do tradicional jura-

mento Acadêmico e da entrega do colar 

e medalha Acadêmica pelo Presidente 

Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva e 

do Diploma Acadêmico pelo Acadêmico 

José Osmar Medina Pestana, que expres-

sou júbilo pela posse do novo imortal.

A saudação do novo Acadêmico 

fi cou a cargo do Acadêmico Rubens 

Belfort Jr., que fez discurso ressaltan-

do não apenas os atributos acadêmicos 

do endocrinologista, mas também sua 

trajetória pessoal e a de sua família, des-

tacando sua dedicação e empenho para 

os avanços da prática e pesquisa médi-

ca. Mencionou também a perenidade da 

Academia e seus valores, marcados pela 

tradição e comprometimento em debater 

a importância da pesquisa científi ca, do 

conhecimento e das práticas adequadas.

Iniciando seu discurso de posse, o 

Acadêmico agradeceu a todos os presen-

tes por tomarem parte nesse momento 

Na entrega do diploma, os Acadêmicos José Osmar Medina e 

Jorge Alberto Costa e Silva junto ao empossado
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ímpar de sua trajetória pessoal e profi s-

sional. Segundo o Acadêmico, é uma 

honra integrar a egrégia instituição, pela 

qual sempre teve admiração e respeito.

Após ressaltar a importância das 

atividades realizadas pela instituição 

que busca o bem-estar das pessoas e o 

progresso da medicina, Rui Maciel pro-

meteu honrar a memória da Academia e 

promover ações que fortaleçam a prática 

médica. Apresentou um breve histórico 

da Cadeira 49 da Secção de Medicina, 

cujo patrono é Enjolras Vampré, pai da 

neurologia paulista. Abordou também 

a trajetória dos demais ocupantes da 

cadeira: Leonel Justiniano da Rocha, 

Waldomiro Pires Ferreira e Antônio 

Rodrigues de Mello e seu antecessor, o 

Acadêmico Hélcio Alvarenga, Professor 

Titular Emérito de Neurologia da Esco-

la de Medicina e Cirurgia da UNIRIO, 

falecido em 29 de agosto de 2015.

O novel Acadêmico saudou ainda 

seu padrinho e colega de turma Rubens 

Belfort Jr., e os membros da comissão 

de honra que o acompanhou. Agrade-

ceu aos mestres que teve ao longo de sua 

vida, colegas de curso e profi ssão, seus 

alunos e à sua família, especialmente seu 

pai e avô, inspirações e grandes incen-

Acadêmico Rubens Belfort durante seu discurso de saudação
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tivadores de sua carreira. Encerrou seu 

discurso homenageando seus amigos de 

trajetória com uma citação de Nicolai 

Gógol: “Aparentar-se pelo coração e não 

pelo sangue, coisa de que só o ser huma-

no é capaz”.

O Presidente Acadêmico Jorge 

Alberto Costa e Silva congratulou o 

Novel Acadêmico por sua impecável 

campanha e discurso, conforme a tra-

dição da casa, e destacou sua carreira e 

méritos. Em seu discurso, citou fi lóso-

fos como Kant, Platão e Sócrates para 

reforçar que a Academia tem compro-

misso com a refl exão fi losófi ca sobre o 

homem, a vida, a saúde e a doença, para 

contribuir para o progresso da sociedade. 

Refl etiu sobre a ciência como importan-

te fator de mudança, e citou Einstein: 

“Pela ciência, o homem descobre os fatos 

objetivos da natureza externa, mas pela 

fi losofi a, realiza o homem valores subje-

tivos em sua natureza interna; a ciência 

torna o homem erudito, a fi losofi a torna 

o homem bom e feliz”.

Ressaltou a missão do ser humano 

de encontrar o elo de união entre os 

homens e o dever do homem em conhe-

cer a si mesmo, possuir conhecimento 

da ciência da alma e o amor à sabedoria.

O novel Acadêmico Rui Maciel
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O Presidente concluiu seu discur-

so oferecendo boas-vindas ao Novel 

Acadêmico no processo de refl exão e 

ação para a construção de uma melhor 

sociedade, e em seguida solicitou à 

Comissão de Honra que conduzisse o 

Acadêmico ao Salão Nobre, encerrando 

a solenidade.

Para assistir na íntegra ao vídeo deste Simpósio, 

basta abrir o QR Code abaixo em seu celular ou tablet.

Revista_ANM_189-2.indd   70Revista_ANM_189-2.indd   70 03/05/2018   12:22:3703/05/2018   12:22:37



Aconteceu no último dia 23 de 

novembro, na Academia Nacional de 

Medicina, Simpósio sobre Pancreatologia 

Moderna, organizado pelo Acadêmico José 

Galvão-Alves. Entre os palestrantes presen-

tes estavam os doutores Alexandre Pelossi 

e Simone Guaraldi, do INCA, e os Acadê-

micos Glaciomar Machado e Paulo Hoff .

O Acadêmico Galvão-Alves iniciou 

a primeira rodada de palestras com o 

S e s s ã o

23 de novembro de 2017

s

Simpósio da ANM discute 

Pancreatologia Moderna

Na mesa Diretora do Simpósio, os Acadêmicos José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva 

(Presidente), Antonio Egidio Nardi e Ricardo Cruz
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tema “Avanços no Manejo da Pancrea-

tite Aguda”. Apresentou os índices da 

doença, que hospitaliza mais de 270 mil 

pessoas por ano e tem taxa de mortalida-

de de 5%. Ressaltou, ainda, que entre as 

principais complicações da doença estão 

a Síndrome da Resposta Infl amatória Sis-

têmica e a sepse, quando a resposta do 

corpo à infeção danifi ca seus próprios 

tecidos e órgãos.

Apontou como sintomas da doen-

ça dor abdominal intensa, elevação 

três vezes maior do nível de Lipase ou 

Amilase no organismo e anormalidade 

à tomografi a computadorizada. Identifi -

cou ainda os graus de Pancreatite Aguda 

em leve (80% dos casos) – quando não 

há falência orgânica ou complicações 

locais; moderada, quando há complica-

ção local e falência orgânica transitória, 

por um período inferior a 48h; e grave, 

quando a falência orgânica se mantém 

por mais de 48h.

Para fi nalizar, o Acadêmico indi-

cou suporte nutricional, analgesia (para 

diminuição das dores) e alta hidratação 

venosa como melhor conduta terapêu-

tica nas primeiras 24 horas. Apresentou 

os medicamentos adequados para o 

tratamento e demonstrou alguns casos 

clínicos, apresentando também as tomo-

grafi as correspondentes.

Em palestra intitulada “Abordagem 

Endoscópica do Pseudocisto de Pân-

creas”, o Dr. Alexandre Pelosi (INCA), 

apontou as diferenças entre Pancreati-

te Edematosa Intersticial e Pancreatite 

Necrosante, segundo a Classifi cação de 

Atlanta. Abordou também a pancreatite 

com pseudocisto, que ocorre em 10 a 

20% das pancreatites agudas.

O médico comparou o índice de 

mortalidade em cirurgias precoces 

(58%) e tardias (21%), recomendando 

a postergação do tratamento em até no 

máximo quatro semanas. Demonstrou 

situações de risco para os pacientes, como 

Pseudoaneurisma de Artéria Esplênica, 

que ocorre em 10% das pancreatites; 

Tumores císticos do Pâncreas, que favo-

recem o pseudocisto, e a coexistência de 

pseudocisto e tumor. Dr. Pelosi apontou 

a tomografi a e a ressonância magnética 

como os melhores métodos diagnósti-

cos da doença e demonstrou o passo a 

passo do tratamento endoscópico em 

casos clínicos.

Em sua conclusão, indicou o uso do 

ultrassom endoscópico como método 

mais indicado e esclareceu que a técnica 
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de drenagem transpapilar não funciona 

da mesma maneira para todo tipo de 

pseudocisto, sendo mais adequada para 

o tratamento de cistos menores. Apon-

tou ainda que o tratamento endoscópico 

tem taxas de sucesso e complicações 

semelhantes ao tratamento cirúrgico 

convencional, com menor custo e tem-

po de internação.

O Acadêmico Glaciomar Machado 

palestrou sobre “Colangiopancreatogra-

fi a Retrógrada Endoscópica (CPRE)” 

como método terapêutico em 2017. 

Demonstrou em caso clínico a téc-

nica de Papilotomia Endoscópica, 

ainda recente, mas de alta indicação, 

em razão dos baixos índices de morbi-

mortalidade. Apresentou os tipos de 

doenças pancreáticas que podem ser 

tratadas por endoscopia e os pontos 

positivos e negativos da intervenção 

endoscópica precoce.

Ao concluir sua apresentação, o Aca-

dêmico abordou a evolução das técnicas 

utilizadas no tratamento de doenças do 

pâncreas e em que os avanços tecnoló-

gicos e a criação de novas ferramentas 

podem auxiliar no futuro da endoscopia.

Em seguida, a Dra. Simone Guaral-

di (INCA) abordou o tema “Neoplasia 

Cística do Pâncreas – Uma Atualização”, 

onde demonstrou que, apesar da baixa 

incidência, o câncer de pâncreas tem altos 

índices de mortalidade. A ocorrência é 

rara antes dos 30 anos e atinge majori-

tariamente pacientes do sexo masculino. 

Por conta do diagnóstico tardio e de seu 

comportamento agressivo, é responsável 

por aproximadamente 4% do total de 

mortes por câncer, no Brasil.

A médica concluiu sua apresentação 

mencionando as formas de diagnósti-

co que considera mais efetivas; citou a 

Elastografi a, Endomicroscopia, Ecoen-

doscopia com contraste e a Punção 

Ecoguiada como métodos avançados 

e efi cientes que surgiram nos últimos 

dez anos. Apontou ainda a Micropin-

ça de biópsia como grande auxiliar na 

decisão terapêutica.

Para abordar o tema “Pancrea-

tite Autoimune”, o Acadêmico José 

Galvão-Alves explicou como surgiu o 

conceito de pancreatite autoimune e de 

que maneira a doença se manifesta, a 

partir da Síndrome do IgG4. Indicou os 

dois tipos da doença: o primeiro age de 

forma multissistêmica, atingindo prin-

cipalmente os pacientes entre 50 e 60 

anos; já o segundo tipo é um distúrbio 
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específi co do pâncreas e atinge pacientes 

mais jovens, na faixa dos 16 anos.

Discorreu sobre os métodos diag-

nósticos indicados pela Associação 

Internacional de Pancreatologia, como 

a doença se apresenta em exames de ima-

gem e as mudanças que ocorrem antes e 

depois da corticoterapia, terapêutica com 

corticosteroides sintéticos.

Ao fi nalizar sua conferência, o Aca-

dêmico apresentou estudo realizado no 

Japão, que indica o tratamento com 

prednisona ou prednisolona como o mais 

efi caz para a Síndrome do IgG4, resul-

tando em 98% de remissão da doença.

O Acadêmico Paulo Hoff  apre-

sentou palestra intitulada “Câncer de 

Pâncreas e seus Desafi os”. Apontou 

as principais complicações do Adeno-

carcinoma pancreático: diagnóstico 

usualmente tardio, alta incidência de 

caquexia e tromboses, mais alta morta-

lidade entre os principais tumores (94% 

em cinco anos e 74% no primeiro ano) 

e índices de sobrevida sem diminuição 

signifi cativa nos últimos quarenta anos.

O Acadêmico classifi cou os tipos 

de câncer em localizado, localmente 

avançado e metastático, e apresentou 

os índices de sobrevida, em cinco anos, 

O Acadêmico e organizador do Simpósio José Galvão-Alves em sua apresentação
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para cada um dos casos: 24,1% na doen-

ça localizada, 9% na doença localmente 

avançada e 2% na doença metastática. 

Apontou a cirurgia como única medida 

curativa, ainda que somente 15 a 20% 

dos pacientes sejam potencialmente 

ressecáveis, e a quimioterapia como 

tratamento adjuvante para pacientes 

não metastáticos.

Ao concluir sua palestra, o Aca-

dêmico demonstrou a evolução dos 

medicamentos para câncer de pâncreas 

durante os últimos dez anos, comentan-

do a validade da Terapia Molecular no 

combate à doença e os avanços alcança-

dos pelo tratamento. Por fi m, expressou 

uma perspectiva positiva a respeito do 

progresso em recursos terapêuticos.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir os QR Codes abaixo em seu celular ou tablet.
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Aconteceu na Sessão da última 

quinta-feira, 30 de novembro, o último 

ciclo de palestras do Simpósio “Early 

Intervention and Diagnosis in Pae-

diatric Neurodevelopment Defects in 

Brazil”, uma parceria da ANM com a 

Academia Brasileira de Ciências, Fio-

cruz e a Academia de Ciências Médicas 

S e s s ã o

30 de novembro de 2017

s

Diagnóstico e intervenção de distúrbios de 

desenvolvimento neurológico pediátrico são 

abordados em evento internacional na ANM

O Acadêmico Ricardo Cruz, o Dr. Steven Rehen, os Acadêmicos Marcello Barcinski, Jorge 

Alberto Costa e Silva e Walter Zin, o Dr. David Edwards e a Dra. Fernanda Tovar Moll
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do Reino Unido (UKAMS). O evento 

durou dois dias e, em sua primeira fase, 

fechada ao público, foi realizado um 

workshop com palestras que abordaram 

temas relacionados a epidemiologia, 

neurologia pediátrica e doenças como 

Zika e microcefalia.

A primeira sessão de palestras ocor-

reu no dia 29 de setembro e abordou 

epidemiologia, genética e a natureza 

acerca dos problemas de desenvol-

vimento neurológico no Brasil e na 

América do Sul. Essas palestras foram 

essenciais para o estabelecimento do 

contexto acerca do qual o restante do 

workshop se desenvolveu.

Entre os palestrantes, o professor 

de medicina neonatal Neil Marlow, da 

University College London, abordou os 

cuidados no acompanhamento dos casos 

de danos cerebrais adquiridos, ressaltan-

do a importância em identifi car quais 

crianças estão suscetíveis a desenvolver 

difi culdades de aprendizagem e a exis-

tência de sistemas especializados para o 

auxílio dessas crianças. O médico apon-

tou ainda que a proporção de pessoas 

com defi ciência física é relativamente 

pequena quando comparada aos casos 

de defi ciência cognitiva.

A Dra. Melissa Gladstone, da Uni-

versidade de Liverpool, fez apresentação 

sobre avaliações e intervenções nos dis-

túrbios de desenvolvimento, abordando 

os principais métodos diagnósticos e os 

indicadores das desordens. Apontou 

também os tratamentos que podem ser 

combinados para a resolução do pro-

blema, como aumento das interações 

entre mães e fi lhos e maiores estímulos 

psicossociais. Citou também a ligação 

entre saúde, bem-estar social e educação, 

fatores altamente afetados pelo baixo 

desenvolvimento neurológico.

De acordo com a proposta do 

workshop, após as apresentações os 

participantes foram divididos em três 

grupos de trabalho, visando abordar 

questões levantadas na sessão de aber-

tura e respondendo questões específi cas 

propostas pelo Comitê Organizador do 

evento.

Com tema “Neuroplasticidade 

Cerebral e Próximos Passos”, a segunda 

sessão, conduzida pelo Acadêmico Pau-

lo Niemeyer Filho, tratou a importância 

da intervenção precoce em distúrbios 

cerebrais perinatais e na infância, e 

estratégias de programas de estímulo 

neurológico como tratamento. O pro-
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fessor da King’s College London, David 

Edwards, abordou em sua palestra os 

estudos realizados na busca de tratamen-

tos para distúrbios do desenvolvimento 

neurológico e explicitou a diferença 

entre o impacto que os investimentos 

em pesquisas têm em países de maior 

e menor relevância socioeconômica. 

Também se apresentaram nessa sessão 

os Professores Patricia Garcez (UFRJ) 

e Alexander Parciokowski (University 

of Rochester Medical Center).

As sessões do dia 30 tiveram enfo-

que maior na questão dos estudos e 

pesquisas pediátricas realizadas após o 

surto de Zika vírus no Brasil, o que se 

pôde aprender com o surto e as questões 

éticas que envolvem estudos pediátri-

A Dra. Nísia Trindade Lima
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cos. A Dra. Andrea Zin, do Instituto 

Brasileiro de Oftalmologia, abordou 

o impacto da infecção uterina de Zika 

vírus no desenvolvimento da visão, e 

a Dra. Lynn K. Paul, do Instituto de 

Tecnologia da Califórnia, falou sobre 

Autismo e Distúrbios Neurocognitivos.

A última sessão de palestras do 

evento foi aberta ao público e teve 

como tema políticas públicas de saúde 

relacionadas a doenças causadoras de 

distúrbios de desenvolvimento neuroló-

gico pediátrico. A discussão abordou as 

principais conclusões acerca do impacto 

social resultante da síndrome de Zika 

e o fortalecimento de intervenções na 

saúde pública. A médica e Presidente da 

Fiocruz, Nísia Trindade, refl etiu sobre 

a crise política e econômica do país e 

seu impacto tanto no desenvolvimen-

to científi co e tecnológico quanto no 

sistema de saúde pública. Evidenciou 

ainda a importância da participação 

ativa de toda a sociedade no combate 

a epidemias, propondo a produção de 

conhecimento de perspectiva interdis-

Na segunda etapa do Simpósio – aberta ao público –, alunos, residentes e 

profi ssionais da área da Medicina assistiram às discussões
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ciplinar, a fi m de gerar inovação nos 

campos científi co, educacional, políti-

co e social.

Em sua conferência, a Diretora do 

Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas do Ministério da Saúde, 

Dra. Th ereza de Lamare Franco Netto, 

apresentou refl exões acerca das pers-

pectivas e problemas da saúde pública 

brasileira, discorrendo sobre como o país 

encarou o estado de emergência e o papel 

do Ministério da Saúde no combate à 

epidemia. Apresentou ações estratégicas 

e medidas efetivas de combate, planos 

de suporte a estados e municípios e os 

próximos desafi os e projetos para lidar 

com a prevenção, diagnóstico e trata-

mento das epidemias.

Sob coordenação do Acadêmi-

co Rubens Belfort, “Visibilidade para 

crianças invisíveis” foi tema da confe-

rência apresentada pela doutora Maria 

Elisabeth Moreira, do Instituto Fernan-

des Figueira. A palestrante abordou as 

causas de mortalidade infantil no Brasil 

e apresentou as taxas de mortalidade por 

região dos últimos trinta anos, destacan-

do que, apesar da queda signifi cativa, a 

região Norte ainda apresenta os maiores 

índices do país.

Apresentou, ainda, os índices de 

mortalidade neonatal, que hoje repre-

senta mais de dois terços das taxas de 

mortalidade infantil; ressaltou que a 

redução dessas taxas é ainda mais difí-

cil se relacionada a outras faixas etárias. 

Por fi m, alertou para as disparidades 

regionais, socioeconômicas e étnicas 

envolvidas na medição da mortalidade 

infantil no Brasil.

O palestrante David Edwards (Kings 

College London) retornou para tratar 

do tema “Developmental Connecto-

mics”, um novo tipo de pesquisa que 

possibilita explorar o desenvolvimento 

de cérebro através do mapeamento não 

invasivo de padrões de conectividade 

estrutural e funcional. Em seguida, o 

Professor da UFRJ e Membro Afi liado 

da Academia de Ciências do Mundo 

em Desenvolvimento (TWAS) Stevens 

Rehen falou sobre a questão dos mode-

los celulares para estudos do cérebro 

humano, chamando atenção para o fato 

de que a aproximação entre pesquisa 

básica, pesquisa clínica e os médicos é 

imprescindível para o desenvolvimen-

to científi co e tecnológico de qualquer 

país. O Diretor de Pesquisa do Institu-

to D’Or (IDOR) destacou também as 

Revista_ANM_189-2.indd   80Revista_ANM_189-2.indd   80 03/05/2018   12:22:4103/05/2018   12:22:41



s    81   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

difi culdades científi cas que existem em 

razão da falta de recursos públicos em in-

fraestrutura e na formação de recursos 

humanos. Nesse sentido, destacou o 

trabalho do IDOR como exemplo de 

instituição privada sem fi ns lucrativos 

que possibilita uma contribuição signi-

fi cativa na solução de problemas.

A cofundadora e vice-presidente do 

IDOR, Fernanda Tovar Moll, abordou a 

conectividade e o mapeamento do cérebro 

por imagem em distúrbios neurológicos, 

explicando que fatores como a nutrição, o 

ambiente ao qual a criança será exposta e 

diferentes patologias podem exercer papel 

fundamental na modulação do cérebro. 

Salientou, ainda, que qualquer dano ou 

estímulo na fase pré-natal ou pós-natal 

impacta de forma signifi cativa a formação 

do cérebro maduro.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio, 

basta abrir os QR Codes abaixo em seu celular ou tablet.
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Ainda que tenha entrado no período 

de recesso de suas Sessões regulares, a 

Academia Nacional de Medicina reali-

zou, na última segunda-feira (18), uma 

importante atividade científi ca com o 

apoio da empresa EMS. A sessão, que 

abordou o uso do chamado micro-RNA 

como método terapêutico, apontou para 

S e s s ã o

18 de dezembro de 2017

s

Academia Nacional de Medicina e EMS realizam 

Simpósio sobre micro-RNAs

Os Acadêmicos Ricardo Cruz, Antonio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), o 

Dr. Daniel Salazar (EMS) e o Acadêmico Walter Zin
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uma nova fronteira no tratamento de 

inúmeras doenças, com especial desta-

que para a área oncológica.

Idealizada pelo Presidente Jorge 

Alberto Costa e Silva e conduzida pelo 

Acadêmico Ricardo Cruz, a organização 

do Simpósio convidou os Drs. Arthur 

A. Levin (Avidity Biosciences – EUA) e 

William S. Marschall (miRagen Th era-

peutics – EUA), considerados dois dos 

principais especialistas no tema e respon-

sáveis por conduzir pesquisa de ponta 

acerca do assunto.

A Sessão, realizada em sua totalidade 

em inglês, representou mais um avanço 

das atividades do Núcleo Relações Institu-

cionais da ANM, que vem desenvolvendo 

um importante trabalho na projeção da 

Academia Nacional de Medicina no cená-

rio científi co nacional e internacional. 

Também como fruto das atividades do 

Núcleo, além da transmissão ao vivo dis-

ponibilizada no sítio eletrônico da ANM, 

a Sessão foi simultaneamente transmitida 

pela National Academy of Sciences (EUA), 

instituição que recebeu a visita do Presi-

dente Jorge Alberto Costa e Silva no dia 

7 de dezembro, em Washington (EUA).

Nos discursos de abertura, tanto 

o Presidente Jorge Alberto Costa e Sil-

va quanto o Vice-Presidente Antonio 

Egidio Nardi agradeceram a presença 

de todos, ressaltando a grande procura 

que recebeu essa atividade, evidência de 

que a pesquisa e a ciência no país estão 

“vivas” e sempre em busca de uma nova 

fronteira científi ca a ser transposta. O 

Dr. Daniel Salazar, Diretor Científi co da 

EMS, fez uma breve apresentação sobre 

a história e a estrutura da empresa, que 

é líder do mercado farmacêutico brasilei-

ro. Fundada há mais de cinquenta anos, 

a empresa atua nos segmentos de pres-

crição médica, genéricos, medicamentos 

de marca etc., com um importante viés de 

inovação em suas atividades. Entre as 

parcerias estabelecidas, destacou univer-

sidades brasileiras como UFPE, USP e 

Unicamp, e outras empresas como 

InterHealth e AB-Biotics.

Em sua conferência, intitulada “Oli-

gonucleotide Th erapeutics: Now on 

Target with Antibody Oligonucleotide 

Conjugates (AOCs)”, o Dr. Arthur A. 

Levin (Avidity Biosciences) abordou o 

uso da terapia com oligonucleotídeos, 

apresentando os importantes trabalhos 

que vêm sendo desenvolvidos a partir do 

sequenciamento genômico e suas princi-

pais aplicações. Salientou que, uma vez 
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conhecida a sequência do micro-RNA 

mensageiro, torna-se possível projetar 

uma terapêutica gerada a partir de bases 

racionais, utilizando os modelos de Wat-

son e Crick. Segundo o palestrante, esta 

é uma importantíssima oportunidade 

para a criação de novas opções terapêu-

ticas, principalmente para doenças que 

pos suíam limitadas perspectivas de trata-

mento. Como exemplo, abordou o uso da 

terapia com oligonucleotídeos no trata-

mento da Distrofi a Muscular Duchenne, 

uma distrofi a degenerativa causada por 

alterações no gene DMD, caracterizada 

por fraqueza, perda progressiva da fun-

ção muscular e pseudo-hipertrofi a.

A apresentação “Discovery and 

Development of microRNA targe-

ting Th erapeutics for the Treatment 

of Hematological Malignancies and 

Pathological Fibrosis”, ministrada pelo 

Dr. William S. Marschall (miRagen 

Th erapeutics), abordou as pesquisas que 

identifi caram micro-RNAs específi cos 

que regulam, entre outras funções, as 

alterações celulares que acompanham a 

fi brose. Segundo o palestrante, medica-

mentos que direcionam o micro-RNA 

Ao fi nal do Simpósio, reunidos os Acads. Aderbal Sabrá, Omar da Rosa Santos, Ricardo Cruz, 

Manassés Fonteles, Walter Zin e Antonio Nardi junto aos palestrantes e dirigentes da EMS
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fornecerão abordagens terapêuticas 

inovadoras para o tratamento de fi bro-

se patológica. Afi rmou, ainda, que o 

sequenciamento do micro-RNA tem 

potencial para classifi car uma variedade 

de tumores. Destacou também a dupla 

função que pode ser desempenhada 

pelo micro-RNA: como um oncogene 

e como um gene supressor de tumor – 

propriedades de extrema importância 

para a utilização do micro-RNA como 

uma ferramenta terapêutica. Por fi m, 

destacou que o micro-RNA está associa-

do a uma grande variedade de doenças 

hematológicas, incluindo leucemia 

linfoblástica aguda, leucemia mieloide 

aguda, leucemia mieloide crônica, leu-

cemia linfocítica crônica, linfoma difuso 

de células B grandes e linfoma de derra-

me primário.

Ao fi nal das apresentações o Vice-

-Presidente Antonio Egidio Nardi 

mediou a rodada de perguntas e res-

postas, que teve duração de cerca de 

45 minutos. Os Acadêmicos presentes, 

representantes de várias especialida-

des, questionaram os conferencistas a 

respeito dos desafi os e perspectivas do 

uso dessa tecnologia, abordando temas 

como bioética e aplicabilidade para 

sistemas de saúde complexos como o 

modelo brasileiro.

Nas considerações fi nais, o Acad. 

Antonio Egidio Nardi fez um agrade-

cimento especial a todos os envolvidos 

na realização da atividade e, celebrando 

o sucesso das conferências, o Dr. Daniel 

Salazar afi rmou que a Sessão foi um 

“presente de Natal da ANM para toda 

a comunidade científi ca”.
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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017 
 
 
À Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 
 
A Academia Nacional de Medicina (ANM) vem a público manifestar a 

sua preocupação em relação à criminalização do aborto no Brasil e 

suas consequências para as mulheres e para a saúde pública. Todos 

os anos, centenas de milhares de mulheres no país recorrem ao aborto 

para interromper uma gravidez indesejada, muitas vezes procurando 

serviços clandestinos que representam riscos para a sua segurança e 

saúde. Quando realizado em condições adequadas, segundo os 

protocolos recomendados pela OMS, o aborto é um procedimento 

seguro e eficaz, com baixo risco de sequelas e que contribui para 

reduzir a morbimortalidade materna. O tema precisa ser debatido com 

base em evidências científicas e nas experiências bem documentadas 

dos países onde a interrupção voluntária da gravidez é realizada 

legalmente. 
 
Enquanto organização cuja missão é promover informação médica e 

influenciar políticas públicas em saúde, entendemos que é nosso dever 

alertar para as graves consequências para a saúde pública geradas 

pela criminalização do aborto. 
 
O Brasil possui uma das legislações mais restritivas do mundo, 

permitindo o aborto apenas em casos de estupro, de risco à vida da 

mulher e, mais recentemente, em caso de anencefalia. Essa limitação 

força as mulheres, principalmente as com maior vulnerabilidade 

socioeconômica, a buscarem serviços clandestinos ou mesmo a 

provocar a interrupção da gravidez sem nenhuma segurança ou 

orientação médica, gerando mortes e sequelas que poderiam ser 

evitadas. Infelizmente, trata-se de uma prática bastante comum: mais 
de meio milhão de mulheres realizaram um aborto ilegal em 2015, 

quase uma mulher por minuto, de acordo com a Pesquisa Nacional do 

Aborto1. 

Carta da ANM à Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministra Cármen Lúcia A. Rocha, acerca da criminalização 

do aborto no Brasil - 27 de novembro de 2017
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A mortalidade materna é um problema persistente no Brasil apesar dos 

muitos esforços programáticos realizados para tentar reduzi-la ao longo 

das últimas décadas. A meta de redução da mortalidade materna em 

3/4 entre 1990 e 2015 representa o único dos Objetivos do Milênio do 

campo da saúde não alcançado pelo Brasil2. Há uma relação direta 

entre mortalidade materna e o aborto inseguro, corroborada por dados 

do Ministério da Saúde. As complicações por aborto inseguro estão 

entre as cinco principais causas de mortalidade materna direta  no 

país3. Um número que pode ser maior dependendo do contexto 

regional, como no caso da cidade do Rio de Janeiro, que viu o aborto 

saltar da sexta para quarta causa no último ano4. Por sua ilegalidade e 

estigma, pesquisas apontam que a morbi-mortalidade por aborto 

inseguro é ainda maior do que os números oficiais indicam. 
 
A cada ano, o SUS recebe cerca de 200 mil internações para 

tratamento das complicações relacionadas ao aborto5, o que 

representa o segundo procedimento mais comum nos serviços de 

ginecologia – gerando um custo adicional de R$ 40 milhões a um 

sistema já saturado6. Em países onde o aborto é legalizado, o aborto 

medicamentoso (combinação do uso de mifepristone com misoprostol) 

é realizada de forma simples, barata e segura, sem risco à saúde da 

mulher nem sobrecarga ao sistema de saúde. 
 
A experiência internacional demonstra, inclusive, que leis mais duras 

não garantem a diminuição dos abortos. Pelo contrário, uma maior 

restrição força mulheres a procurarem formas cada vez mais perigosas 

de interromper uma gravidez indesejada. Um estudo publicado no 

periódico britânico The Lancet em 2016 comprovou que em países 

onde o aborto foi legalizado houve uma queda tanto no número de 

procedimentos, quanto de mortes maternas. Se em 1990 cerca de 39 

milhões de casos de abortos eram registrados nos países de renda 

baixa, que tem leis mais restritivas, hoje eles chegam a 50 milhões. 

Nos países de renda alta, que ampliaram o acesso ao aborto seguro 

nas últimas décadas, eles foram em uma direção oposta, passando de 

12 milhões para 7 milhões7. 

Revista_ANM_189-2.indd   87Revista_ANM_189-2.indd   87 03/05/2018   12:22:4403/05/2018   12:22:44



s    88   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

 

Academia Nacional de Medicina 
 
 

Av. General Justo, 365 – 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
 

www.anm.org.br 

 

 
 
 
 
 
 

Diretoria 
Biênio 2017-2019 

 

 
 

Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva 

 
1º Vice-Presidente 
Antonio Egidio Nardi 

 
2º Vice-Presidente 
José de Jesus Peixoto Camargo 

 
Secretário Geral 
José Galvão Alves 

 
1º Secretário 
Ricardo José Lopes da Cruz 

 
2º Secretário 
Walter Araújo Zin 

 
Tesoureiro 
Milton Ary Meier 

 
1º Tesoureiro 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho 

 
Orador 
Omar da Rosa Santos 

 
Diretor de Biblioteca 
Carlos Antonio Mascia Gottschall 

 
Diretor de Arquivo 
José Luiz Gomes do Amaral 

 
Diretor de Museu 
Manassés Claudino Fonteles 

 
Presidente da Secção de Medicina 
José Carlos do Valle 

 
Presidente da Secção de Cirurgia 
Silvano Mário Atílio Raia 

 
Presidente da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina 
Eliete Bouskela 

A experiência recente de países como Uruguai e Portugal também 

ressalta a melhoria nos indicadores de saúde pública verificados após 

a legalização da interrupção voluntária da gravidez, associada à oferta 

de serviços adequados à população: os dois países registraram queda 

no número de abortos realizados e redução a zero da mortalidade 

materna em função do aborto8. Nos últimos anos, países Africanos, 

como Quênia, Etiópia e Ruanda, aprovaram leis para ampliar o acesso 

ao aborto em casos de risco à saúde da mulher9. E recentemente, a 

América do Sul viu Chile e Bolívia aumentarem as indicações em que o 

aborto é permitido. 
 
Na medida em que o Congresso Nacional contempla medidas que 

podem reduzir as situações em que uma mulher pode legalmente 

interromper uma gravidez, a ANM entende que este debate deve ser 

embasado em evidências científicas e numa perspectiva de saúde 

pública, e não sob uma ótica moral ou religiosa. 
 

Com a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

442, que foi protocolada em março no Supremo Tribunal Federal e que 

defende a descriminalização do aborto até a décima segunda semana 

de gravidez, o Brasil tem a chance de seguir uma tendência global de 

ampliação de direitos reprodutivos e sexuais e de tirar da 

clandestinidade uma prática que é comum  e persistente em  nossa 

sociedade. 
 
Diante deste imenso desafio de saúde pública, a ANM realizou em 

2016 um simpósio com especialistas em saúde reprodutiva, 

epidemiologia, economia e direito para discutir o impacto do aborto 

como problema de saúde pública e os possíveis caminhos para 

enfrentar a questão. Tivemos um debate amplo e embasado em 

aspectos médicos e éticos, cuja conclusão vê na descriminalização o 

caminho mais promissor para vencer o estigma e gerar evidências mais 

sólidas sobre a extensão dos abortos inseguros no país. É também por 

meio da descriminalização, acompanhada de um robusto incremento 

de educação em  saúde reprodutiva, aumento  do  acesso a  métodos 
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contraceptivos e planejamento familiar, que conseguiremos diminuir o 

número de mulheres, principalmente as mais pobres e em situação de 

vulnerabilidade, que põem suas vidas em risco para interromper uma 

gravidez indesejada. 
 

A ANM reitera a recomendação da ONU para que leis sejam revistas a 

fim de garantir o direito à saúde da mulher como uma política 

fundamental de direitos humanos e de saúde. Para nós, é primordial que 

os Ministros do STF encarem este debate com o compromisso de fazer 

cumprir os princípios de nossa Carta Constitucional. 
 
 
 
 
 
 
 

1 DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo and MADEIRO, Alberto. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. 
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2017, vol.22, n.2, pp.653-660. ISSN 1413-8123. 
2 Relatório elaborado pela Secretaria de Política para Mulheres (SMP) 
3 DataSUS, 2015 
4 Dados do SIM, julho de 2017 
5 DataSUS, 2017 
6 Levantamento do Aos Fatos no banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
(SIH/SUS) 
7 Sedgh G et al., Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional 
levels and trends, Lancet, 2016 
8 Dados de levantamento da Associação para o Planejamento da Família 
9 Briefing Paper: Abortion Worldwide: 20 years of reform. Center for Reproductive Rights. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
Jorge Alberto Costa e Silva 
Presidente 
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Exmº Presidente Acad. Jorge Alberto Cos-

ta e Silva

Senhor Secretário-Geral, Acad. José Gal-

vão Alves 

Senhoras e Senhores. Acadêmicos, 

Convidados,

Desejo cumprir a incumbência, que me 

cabe, por ocupar a Cadeira #17 da Secção 

de Medicina. – Esta Cadeira vem sendo 

ocupada, desde fi ns do século XIX, su-

cessivamente, pelos Acads. Carlos Pinto 

Seidl (eleito em 1895) / Miguel Osório 

de Almeida (eleito em 1927); Fioravanti 

Alonso Di Piero (eleito em 1956); e ago-

ra por mim (empossado em 20/6/1989). 

O Patrono da Cadeira é Carlos Pinto 

Seidl, nascido em Belém (Pará) em 24 

de novembro de 1867, portanto há 150 

anos, cujo Sesquicentenário não posso 

deixar passar sem trazer de volta sua gi-

gantesca fi gura!

Quisera recordar-lhes, em por-

menor, toda a vida consagrada desse 

Mártir que padeceu na vergonhosa 

fraqueza pusilânime dos políticos da 

sua época, que não hesitaram ao inu-

má-lo em vida no sepulcro (caiado) 

da irresponsabilidade cínica. – Não o 

farei já. Tudo está perenizado no his-

tórico folheto, separata do periódico O 

Hospital (volume 75(1), páginas 343 

a 365, de janeiro de 1968). Ali, nas 

vozes autorizadas dos arautos que lhe 

comemoraram o Centenário, os Acads.: 

Jorge Bandeira de Mello; Olimpio 

da Fonseca, filho; e Pinto da Rocha, 

este em texto extensivo e fartamente 

documentado; estão claramente gra-

fados os termos da Grande Injustiça 

24 de novembro de 2017

s

Sesquicentenário natalício do Acadêmico 

Carlos Pinto Seidl – 

Academia Nacional de Medicina
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perpetrada no bojo da tramoia de 

repelente memória que sacrificou um 

homem probo no altar de um emara-

nhado de sofismas e ardis de torpeza 

nauseante.

Carlos Seidl, de família católica, 

foi ainda adolescente enviado ao Semi-

nário de Santo Suplício (Paris) para 

estudos; embora, percebendo faltar-lhe 

o pendor para a carreira eclesiástica, 

retornou, depois de sancionada for-

mação humanista, ao Brasil, vindo a 

graduar-se na Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro na turma de 1892, 

da qual foi Orador.

Logo foi cometido na Direção do 

Hospital São Sebastião, no Retiro Sau-

doso, no Caju, que fora inaugurado em 

1889 por Pedro II. Lá, permaneceu por 

37 anos a tratar com a febre amarela, a 

sífi lis, a peste bubônica, a varíola, a rai-

va, a tuberculose e a malária! Exemplo 

de consagração e perseverança!

Na Academia, foi incorporado 

jovem, em 1895, vindo a dedicar-

-se de maneira modelar. Seu trabalho 

de admissão versou “O Isolamento 

Nosoconial”. A luminosa trajetória 

o conduziu à Presidência de 1911 a 

1913, sucedido por Miguel Couto; 

posteriormente exerceu a Presidência 

da Secção de Medicina Especializada, 

sempre reeleito, até o falecimento em 

19 de outubro de 1929, aos 62 anos.

Foi, per suma capita, Médico, 

Sanitarista, Administrador, Traba-

lhador infatigável, Poeta, Filósofo, 

Jornalista, Poliglota... versado na 

cultura e nas letras. – Resplandeceu 

na Medicina Social, na Saúde Públi-

ca e na Política Sanitária. Mereceu a 

Legião de Honra francesa!

 Ao assumir a Presidência na Aca-

demia, em 30/6/1911, conheceu o 

Ministro Rivadavia Correa, que passou 

a admirá-lo. Tanto que, com a saída de 

Pacheco Leão da Direção-Geral da Saú-

de Pública, fez questão de convidá-lo 

para o cargo, que exerceu sacerdotal-

mente por 6 anos, 9 meses e 5 dias, de 

junho de 1912 a outubro de 1918.

No Hospital de São Sebastião 

experimentou o apoio decisivo de 

Floriano Peixoto quando certa Com-

panhia Industrial poderosa quis 

comprar o conjunto dos terrenos 

do Hospital para destinação diversa. 

Reagiu duramente e venceu. –  Não 

cessou de argumentar pela obtenção 

de recursos e pessoal para os assuntos 
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da pasta Sanitária. Sempre, sempre... 

Debalde! Em 1915 e 1916 propugnou 

pela Profi laxia da Sífi lis, sem merecer 

sequer resposta... Lutou por um Edi-

fício para a Vacinação Regulamentada 

(diga-se, Obrigatória), mas o Ministro 

Carlos Maximiliano descurou na maté-

ria... Noutras tentativas esbarrou nas 

chicanas políticas que envolviam “con-

servadores”, “coligados” e civilistas. Já 

em 1918 fi ndava a Grande Guerra na 

Europa quando a formidável epidemia 

de infl uenza (a gripe espanhola) passou 

a grassar no âmbito planetário.

Exemplifi ca a atitude do Gover-

no que se deu quanto à profi laxia da 

sífi lis; já desistia dos pedidos quando, 

em 1917, recebeu do Ministro uma 

nota de jornal uruguaio sobre a maté-

ria. Retomou o trabalho; contudo, 

dias após, recebeu o aviso nº 864 pelo 

qual o mesmo Ministro desconsiderou 

a prioridade da campanha antiluética...

Em 22 de setembro de 1918 che-

gou a notícia de que a pandemia gripal 

atingira Dakar. – Foi então Seidl tra-

gado na emboscada impudente... na 

burla poltrã que veio vergastar-lhe a 

reputação ilibada... – Logo reinstou 

pelo aparelhamento do Lazareto da 

Ilha Grande, que vinha requerendo há 

muito, sem resposta. Instalou por sua 

conta um serviço de assistência domi-

ciliar e um posto de pronto-socorro. 

Nada obtinha! Nem recursos mate-

riais, nem pessoal para o trabalho... 

Até 17 de outubro seguiu na labuta, 

dia em que recebeu o arrimo minis-

terial quanto às medidas possíveis que 

tomara...  Pois, na mesma noite, foi 

procurado por Elmano Cardin, do 

Gabinete Ministerial, que lhe deu 

conta do “desgosto” do Presidente 

Wenceslau Brás, que o julgava culpa-

do (pasmem!) pela entrada da gripe 

na cidade, pelo vapor Demerara, e por 

vagar na tomada das medidas destina-

das a combatê-la! – Claro! Em carta 

do dia 18, depositou o cargo nas mãos 

do Sr. Ministro (que, se tem alta con-

sideração por saber jurídico, teve 

comportamento, no mínimo, dobre), 

seguindo-se a demissão, não sem cla-

ramente lembrar-lhe que se persistia 

no cargo era para não incorrer em 

covardia. – [descreve o Acad. Pinto da 

Rocha, com a reprodução ipsis-verbis 

de textos da época, o ambiente político 

lastimável no qual a farsa, a irresponsa-

bilidade, a ignorância, a procrastinação 
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e a desfaçatez conjugavam-se no tosco 

caldeirão lesa-pátria].

Diga-se que na época sequer se 

cogitava a vacinação contra a gripe. 

Apenas uma nota d’ A Noite, do mês de 

setembro, dava conta de um projeto em 

curso na Europa, que tomaria no míni-

mo um ano até tornar-se aplicável por 

cá... Isso, três semanas antes de increpa-

ção leviana... – A pandemia alastrou-se 

por todo o mundo sem que qualquer 

diretor de saúde, de qualquer país, fosse 

acusado... exceto aqui! – Infelizmente, 

o Presidente, mineiro contemporiza-

dor, por incompetência, ou por tibiez 

de caráter (ou ambas) incorreu na ini-

quidade tirânica!

Seidl conservou profunda mágoa. 

Não deixou de mostrar o desconexo 

do ocorrido e os motivos evidentes, 

que lhe assistiam... Exceto poucos lhe 

reconheceram a razão. Foi mouca a 

Sociedade... – Pelos onze anos últimos 

recolheu-se ao Hospital e à Acade-

mia. – Não tenho notícia de como 

se manifestou o Sodalício no assunto. 

Contudo, em 1968 foi-lhe votada a 

dita Sessão Solene Centenária, quando 

o Presidente Neves-Manta anunciou a 

confecção do busto de bronze, cópia 

daquele que habita (?) os jardins do 

Hospital de São Sebastião, no Caju. 

Esse busto está no sétimo pavimento 

do prédio desta Academia.

Carlos Seidl nasceu, como minha 

mãe, a 24 de novembro; no seu Cen-

tenário (1967) nasceu meu fi lho, hoje 

Acadêmico nesta Casa; naquele mes-

mo ano fui designado para trabalhar, 

até 1971, no Hospital de Isolamen-

to Francisco de Castro, no complexo 

hospitalar do Caju; ali pude elaborar a 

tese de Livre-Docência que me abriu 

a estrada universitária! Em 1989 vim a 

ocupar esta poltrona 17 da Secção 

de Medicina, patronímica de Carlos 

Seidl. – Haverão sido coincidências? 

– Talvez! – Quem sabe, como me 

ensinou Fioravanti Di Piero, ecos da 

tagarelice de certos Fios Insondáveis da 

Sapiência! Estes mesmos que me dão 

esta oportunidade!!!

Hoje está o conjunto dos Hospi-

tais de Isolamento no Caju de novo 

a ser negociado com uma empreitei-

ra... O Hospital Francisco de Castro, 

desativado há quase dez anos, transfor-

mou-se em valhacouto. – Quanto ao 

busto, Sr. Presidente, continuará ele no 

jardim do São Sebastião? – Não creio 

Revista_ANM_189-2.indd   93Revista_ANM_189-2.indd   93 03/05/2018   12:22:4703/05/2018   12:22:47



s    94   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

seja impertinência da minha parte pedir 

que a Academia reivindique a guarda 

daquele busto para que não seja levado 

a algum ferro-velho!

Carlos Pinto Seidl faz parte daque-

la pequena parcela dos homens que 

(no dizer de Raul Pompeia, copiado 

por Pinto da Rocha) têm as convicções 

ossifi cadas na espinha inquebrantável 

do caráter!

Acadêmico Omar da Rosa Santos

Cadeira 17 – Secção de Medicina
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RAUL CUTAIT

Lalo de Almeida/Folhapress

O que vem acontecendo em relação à 

abertura indiscriminada de escolas médi-

cas pelo país afora é um verdadeiro tiro 

no pé no futuro das atenções médicas. 

Estamos com 304 faculdades de medi-

cina em funcionamento ou autorizadas, 

sendo que 102 delas foram liberadas a 

partir de 2013.

O argumento de que faltam médi-

cos no Brasil é falacioso, uma vez que em 

alguns poucos anos estarão se formando 

ao redor de 30 mil médicos por ano, o 

que dará uma relação de 14 médicos por 

100 mil habitantes, quase o dobro da dos 

Estados Unidos e mais do que o dobro 

da taxa do Japão!

Para completar o cenário, ocorre 

uma má distribuição de médicos pelo 

Brasil afora, fruto de um mercado de 

trabalho assimétrico, uma vez que, após 

muitos anos de estudo, poucos optam 

por trabalhar em locais carentes de recur-

sos, com salários não estimulantes, sem 

maiores perspectivas de crescimento pro-

fi ssional e onde terão difi culdades para 

educar seus fi lhos.

Estender as atenções de saúde a toda 

a população é absolutamente correto, mas 

não é aumentando a esmo o número de 

médicos que se resolverá esse problema. 

Na verdade, está se criando um problema 

muito maior, que é o de se colocar no 

mercado profi ssionais mal preparados.

Explico: medicina não é um curso 

que se pode ensinar apenas com livros 

e aulas, pelo contrário. É preciso estar à 

beira do leito do paciente, não só para o 

aprendizado técnico, mas para entender 

o que é cuidar de pessoas, algo que não 

é intuitivo, mas que depende de orien-

tação e muito de exemplos.

s

Um tiro no pé
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Em outras palavras, um futuro médi-

co precisa aprender na graduação não 

apenas conhecimentos, mas comporta-

mento, a fi m de poder desenvolver relações 

médico-paciente de forma apropriada, em 

benefício de seus futuros pacientes.

Dentro dessa visão, estão coloca-

das as duas principais causas de uma 

catástrofe anunciada: não só faltam hos-

pitais-escola para todas essas faculdades 

recém-criadas, como também não há dis-

ponibilidade de professores capacitados; 

na sequência, não há sufi cientes progra-

mas de residência médica, fundamentais 

para qualquer área clínica ou cirúrgica.

Achar que os profi ssionais locais, 

mesmo quando competentes, consegui-

rão ser bons professores de graduação é 

quase como acreditar em Papai Noel. 

Essa situação estimula, portanto, a fi gu-

ra do professor itinerante, algo cabível 

em cadeiras básicas, mas absolutamen-

te indesejável na área clínica, onde os 

professores precisam no dia a dia viver 

os casos ao lado de seus alunos, serem 

seus mentores.

A entrada de médicos mal prepara-

dos no mercado de trabalho levará a um 

rebaixamento da qualidade do atendi-

mento, hoje já questionável em inúmeras 

situações, fora o custo do atendimento 

de complicações evitáveis.

Os erros por imperícia que esses 

médicos mal formados cometerão deve-

rão ser imputados exclusivamente a eles, 

ou o governo deve arcar com sua parcela 

de culpa por permitir que estes se for-

mem em faculdades pouco categorizadas?

E como fi cam os que pagam alguns 

milhares de reais de mensalidade, muitas 

vezes à custa de enormes sacrifícios de 

suas famílias (cerca de 60% das faculdades 

abertas nos últimos anos são privadas)?

O exame para o exercício da medici-

na, à semelhança do que pratica a OAB, 

é uma alternativa, mas será justo deixar 

jovens na fase de seu maior idealismo 

serem enganados por escolas médicas 

sem competência para formá-los?

A proposta de moratória do atual 

governo, num esforço do ministro Men-

donça Filho (DEM) com o apoio das 

principais entidades médicas, é alentadora.

Dará tempo para que se defi na o que 

fazer do ensino médico no Brasil, crian-

do-se oportunidade única para a criação 

e implantação de critérios efi cazes não 

para coibir novas escolas, mas para que se 

mantenham só aquelas com competência 

educacional, à semelhança do que acon-
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teceu há um século nos EUA, a partir do 

relatório Flexner.

A população brasileira não merece 

correr riscos desnecessários, e os jovens 

futuros médicos não merecem ser iludi-

dos. Nossa sociedade só pode agradecer!

RAUL CUTAIT, professor do Depar -

tamento de Cirurgia da Faculdade de 

Medicina da USP, é cirurgião do Hospi-

tal Sírio-Libanês e membro da Academia 

Nacional de Medicina.

PARTICIPAÇÃO

Para colaborar, basta enviar e-mail para 

debates@grupofolha.com.br

Os artigos publicados com assinatu-

ra não traduzem a opinião do jornal. Sua 

publicação obedece ao propósito de esti-

mular o debate dos problemas brasileiros 

e mundiais e de refl etir as diversas ten-

dências do pensamento contemporâneo.
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RESUMO

OBJETIVOS: Mostrar a importância da ecoen-

doscopia e da biópsia aspirativa ecoguiada, no 

diagnóstico dos tumores pancreáticos, benignos, 

malignos ou neuroendócrinos, para programa-

ção da estratégia de tratamento. MÉTODO: 

Esta revisão foi feita utilizando a base de dados 

do PUBMED/MEDLINE, além da Scientifi c 

Electronic Library Online (SCIELO) no perío-

do de 2011 a 2014. RESULTADOS: Após a 

pesquisa foram selecionados vinte trabalhos 

científi cos. A literatura evidencia de forma ex-

tensa e quase unânime que a ecoendoscopia 

e a biópsia por agulha fi na ecoguiada são os 

melhores métodos de avaliação para investigação 

e diagnóstico das massas tumorais pancreáticas. 

CONCLUSÃO: A ecoendoscopia e a biópsia 

ecoguiada por agulha fi na são métodos seguros 

e efi cazes, com sensibilidade e especifi cidade ele-

vadas, para o diagnóstico dos tumores, malig-

nos, benignos e neuroendócrinos do pâncreas, 

com isso promovendo um melhor planejamento 

terapêutico, seja este clínico ou cirúrgico.

A r t i g o

s

Avaliação Ecoendoscópica 

dos Tumores Pancreáticos

Ecoendoscopic Evaluation 

of Pancreatic Tumors

Celio Cortinhas Filho; Rossano Kepler Alvim Fiorelli; Jose Eduardo Câmara; 

Pedro Eder Portari Filho; Pietro Novellino.

Trabalho realizado no Programa de Mestrado Profi ssional em Medicina 

 – Técnicas videoendoscópicas da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO)
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PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia 

pancreática, Ultrassonografi a endoscópica, Eco-

endoscopia, Biópsia aspirativa por agulha fi na. 

ABSTRACT

OBJECTIVES: To show the importance 

of echoendoscopy and aspiration biopsy in the 

diagnosis of pancreatic, benign, malignant or 

neuroendocrine tumors for the treatment stra-

tegy. METHOD: Th is review was done using 

the PUBMED / MEDLINE database, in addi-

tion to the Scientifi c Electronic Library Online 

(SCIELO) in the period from 2011 to 2014. 

RESULTS: After the research, 20 scientifi c papers 

were selected. Th e literature shows in an extensive 

and almost unanimous way that echoendosco-

py and fi ne needle biopsy are the best methods 

of evaluation for investigation and diagnosis of 

pancreatic tumor masses. CONCLUSION: 

Echoendoscopy and fi ne needle aspiration biop-

sy are a safe and eff ective method, with high 

sensitivity and specifi city, for the diagnosis of 

malignant, benign and neuroendocrine tumors 

of the pancreas, thus promoting a better thera-

peutic planning whether this clinical or surgical.

KEY WORDS: Pancreatic Neoplasia, 

Endoscopic Ultrasonography, Echoendosco-

py, Fine Needle Aspiration Biopsy.

Introdução

Os tumores pancreáticos sempre 

foram um desafi o enorme com relação 

ao diagnóstico pré-operatório. Ao longo 

dos anos os métodos de imagem evoluí-

ram de forma concreta em sua qualidade 

e especifi cidade, mas nada substitui a 

informação sobre a estrutura celular do 

tumor. A biópsia aspirativa ecoguiada 

surge com o advento de somar infor-

mações por imagem e de ser capaz de 

estabelecer diagnóstico citopatológico e 

imuno-histoquímico com o uso de mar-

cadores oncogênicos, o que é de suma 

importância para os tumores de pân-

creas no que se refere ao seu diagnóstico 

diferencial, principalmente no tocante 

a malignidade e benignidade, e, com 

isso, propiciar com maior segurança uma 

melhor estratégia cirúrgica, se indicada, 

ou terapêutica clínica defi nida. 

As lesões pancreáticas sempre 

foram um desafi o ao cirurgião no seu 

diagnóstico, como no seu tratamento. 

A sequência histórica dessa difícil iden-

tifi cação começa pela identifi cação da 

presença de uma lesão tumoral, seguin-

do-se pela dúvida entre benignidade e 

malignidade, o que se fazia inicialmen-

te pela radiologia convencional, com os 
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métodos de imagem associados a con-

trastes orais pelo tubo digestivo, como 

por exemplo a duodenografi a hipotônica 

com bário, passando pela colangiografi a 

venosa, a qual era limitada pelos níveis 

séricos de bilirrubina sempre elevados 

nessas situa ções. No entanto esses méto-

dos sempre foram limitados à posição 

anatômica do tumor, com localização 

na cabeça do pâncreas em sua grande 

maioria. Quando os tumores eram de 

localização corpo caudal, esses métodos 

tinham pouca ou nenhuma valia para seu 

estudo, conti nuando assim a difi culdade 

de diagnóstico. Nos tumores de cabeça 

pancreática, os sinais e sintomas eram 

na realidade os grandes indicativos des-

se diagnóstico, fi cando sempre a dúvida 

entre benignidade e malignidade.

Os estudos radiológicos com bis-

muto, e posteriormente com bário, se 

iniciaram em 1896 com relação ao tubo 

digestivo. Com a evolução tecnológi-

ca, veio o ultrassom em 1948, que foi 

progressivamente aperfeiçoado. Já em 

1956 obtinham-se imagens com pouca 

defi nição, porém mesmo com a efetiva 

melhora da tecnologia o método man-

tinha limitações impostas pelo paciente 

(gases intestinais, obesidade) e, por ser 

operador dependente, continuavam as 

difi culdades para estudo das estruturas 

profundas como o pâncreas, ocasionando 

pouca precisão nas informações anatô-

micas e nas características das lesões.

Na década de 70, a tomografi a com-

putadorizada veio melhorar a capacidade 

para o estudo do pâncreas, evoluindo em 

1978, na quarta geração de tomógrafos 

computadorizados, com os cortes indi-

viduais de tórax e abdômen. Em 1989 

foram criados os tomógrafos helicoidais, 

e em 1998 os tomógrafos helicoidais de 

múltiplos cortes, com isso melhorando e 

muito a informação das relações anatô-

micas dos tumores com sua adjacência; 

posteriormente, viu-se a evolução para a 

angiotomografi a, que passou a mostrar as 

relações anatômicas dos tumores com as 

estruturas vasculares de grande porte, o 

que, no caso dos tumores pancreáticos, 

é fundamental como decisão de trata-

mento cirúrgico.

A ressonância magnética foi intro-

duzida na década de 70.  Em 1973 

foi feita a primeira imagem de um ser 

vivo (molusco). Em 1976 as primeiras 

imagens de segmentos do corpo foram 

observadas (dedo). Evoluiu com téc-

nicas e protocolos específi cos como a 
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colangiorressonância magnética, que 

tem aplicabilidade no estudo das lesões 

pancreáticas, principalmente as que se 

relacionam com a cabeça do pâncreas1. 

Mesmo com toda a evolução tec-

nológica, deixa a desejar a informação 

sobre o diagnóstico patológico – benig-

no ou maligno.

Com o advento da ecoendoscopia, 

na década de 80, que chegou em nosso 

meio na década de 90 e representa uma 

evolução da endoscopia convencional, 

observamos uma enorme evolução para 

o diagnóstico dos tumores pancreáti-

cos. Nessa modalidade de endoscopia, 

é acoplado a um endoscópio fl exível 

um transdutor de ultrassonografi a de 

7,5 a 12 MHz,que permite o estudo 

da parte interna do tubo digestivo, 

órgãos e estruturas em proximidade, e 

a relação anatômica destes, como vias 

biliares, fígado, cólon, pâncreas, cadeia 

linfonodal regional e estruturas vascu-

lares próximas. Além de ser de suma 

importância a possibilidade de coleta de 

material para exames citopatológicos, 

laboratoriais e imuno-histoquímicos 

por meio de punção por agulha fi na 

guiada diretamente por imagem ecoen-

doscópica, o que, de maneira objetiva, 

faz a escolha do melhor local para pun-

ção segundo as alterações estruturais 

nas lesões tumorais sólidas ou císticas.  

É nessa condição que vem a importân-

cia da ecoendoscopia no diagnóstico 

dos tumores pancreáticos benignos ou 

malignos.

Método

Esta revisão bibliográfi ca foi rea-

lizada selecionando artigos publicados 

entre 2011 a 2014, incluindo metanáli-

ses, utilizando a base de dados Pubmed 

/ Medline, além da Scientifi c Electronic 

Library Online (SCIELO). 

Resultados

Foram selecionados e revisados vin-

te artigos que citam a ecoendoscopia, 

guiando a biópsia por agulha fi na para 

a coleta de material citopatológico do 

tumor pancreático cístico ou sólido, para 

detecção precoce do adenocarcinoma 

pancreático, seja ele inicialmente uma 

lesão mucinosa papilar intraductal, tipo 

de lesão com malignidade indetermina-

da, ou associado a um adenocarcinoma 

nessa mesma lesão ou um adenocarcino-
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ma primário, como também os tumores 

neuroendócrinos.

Discussão

Oguz et al. mostram em seu tra-

balho que a ecoendoscopia também 

possibilita ver lesões císticas – a cole-

ta de material da lesão para estudo de 

marcadores oncogênicos CEA e CA19.9, 

que quando elevados e CEA > 365 ng/

mL tem sensibilidade de 100% para 

detecção da malignidade das lesões cís-

ticas – e mesmo com pouca quantidade 

de líquido aspirado em associação com 

estudo citopatológico demonstram que 

na diferenciação entre benignidade e 

malignidade a informação é precisa em 

88% dos casos estudados2.

Parikh et al. demonstraram que 

níveis muito elevados de CA19.9 são 

preditores de adenocarcinoma duc-

tal pancreático, porém em 15% dos 

pacientes com lesão em corpo e cauda o 

CA19.9 se achava normal; esse subgrupo 

de pacientes apresentou adenocarcinoma 

ductal pancreático, que no momento do 

diagnóstico já poderia ser doença avan-

çada, e estes apresentavam sintomas 

clínicos, sendo o mais comum a dor 

abdominal com aumento da probabili-

dade de doença linfonodal3.

Kamata K et al., em estudo retrospec-

tivo entre 2001-2009 com 167 pacientes 

com neoplasia papilar intraductal muci-

nosa, submetidos a investigação pela 

ecoendoscopia e pelos outros métodos 

de imagem, demonstraram que pacientes 

com neoplasia papilar intraductal muci-

nosa tiveram o diagnóstico associado 

de adenocarcinoma ductal pancreático 

no primeiro exame, evidenciando que 

a ecoendoscopia foi superior para esse 

diagnóstico a outros métodos de ima-

gem, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e ultrassonografi a. 

Com isso, o manejo da neoplasia papilar 

intraductal mucinosa com concomitan-

te adenocarcinoma ductal pancreático 

tornou-se mais efetivo pelo tratamento 

precoce dessa lesão invasiva4.

As lesões em pacientes jovens, < 35 

anos, são pouco frequentes; quando 

surgem, o diagnóstico pode ser feito 

pela ecoendoscopia. São importantes 

no diagnóstico também de tumores 

neuroendócrinos, como é citado por 

Redelman et al., onde 75% dos tumores 

estudados por citopatologia com pun-

ção por agulha fi na tem sensibilidade de 
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90% para os tumores neuroendócrinos, 

e 100% nas lesões sólidas pseudopapila-

res pancreáticas5.

Nas lesões císticas é demonstrado 

por Wu MD et al., em análise retros-

pectiva da punção por agulha fi na guiada 

por ecoendoscopia, que a citopatologia 

e/ou a dosagem do CEA são importantes 

no diagnóstico das lesões císticas muci-

nosas; foi mostrada a ausência de atipia 

severa em 97% dos 92 pacientes estu-

dados, levando com isso a uma conduta 

conservadora nesses casos, com valor 

preditivo negativo de 99%. O acompa-

nhamento foi de 4,4 anos6.

Shigetaka Y et al. citam que des-

de 1992 fi zeram a punção por agulha 

fi na guiada por ecoendoscopia nas mas-

sas sólidas do pâncreas com 78-95% 

de sensibilidade, 75-100% de sensi-

bilidade, valor preditivo positivo de 

98-100% e acurácia de 78-95%, com 

baixos níveis de complicação, entre 

0-2%.  Citam que, mais do que o 

número de punções realizadas no sítio 

adequado, talvez o calibre da agulha 

seja importante para melhorar o diag-

nóstico citopatológico feito “on site”.  

Também a análise molecular do mate-

rial aumenta a efi cácia do resultado7.

Julio Iglesias-Garcia e Enrique 

Dominguez-Muñoz demonstraram em 

seu trabalho que, nas lesões mucinosas 

papilares intraductais, é considerado o 

método da ecoendoscopia com punção 

guiada por agulha fi na a melhor das 

ferramentas para diagnóstico de ade-

nocarcinoma precoce nessas lesões, ou 

para detecção de pequenas lesões pan-

creáticas malignas, como também para 

o acompanhamento a longo prazo das 

lesões mucinosas papilares intraductais, 

quando não há malignidade comprovada 

no primeiro exame8.

Também é citado por Onyekachi 

Henry Ogbonna e Muhammad Wasif 

Saif o uso da ecoendoscopia com pun-

ção guiada por agulha fi na para estudo 

de massas pancreáticas, com o objetivo 

de estudar marcadores moleculares para 

terapia-alvo, e estes surgem como uma 

possibilidade de tratamento. Foi realiza-

do estudo de 61 pacientes com câncer 

de pâncreas, e 61% deles expressaram 

na amostra ativação de HER3 e 52% 

de um ou mais HER. 33% expressaram 

HER2 e HER3 ativados, como também 

os outros marcadores com PIBK e AKT9.

Isso levanta a possibilidade de tera-

pias-alvo, com inibidores dos fatores de 
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crescimento epidérmico e vascular endo-

telial, respectivamente.

Uma metanálise realizada por Srini-

vas R P et al., na University of Illinois, 

utilizando-se de várias bases de dados, 

inicialmente levando 2.610 referências 

a análise, restando 140 de caráter rele-

vante, e para escolher 13 estudos com 

456 casos com punção por agulha fi na 

guiada por ecoendoscopia para tumores 

neuroendócrinos do pâncreas, eviden-

cia que esse é um excelente método para 

diagnóstico, com sensibilidade de 87,2% 

(IC 95%) e especifi cidade de 98% (IC > 

95%),  sendo importante no diagnóstico 

dos insulinomas e gastrinomas10.

Abdelgawwad MS, Alston E e 

Eltoum IA, em uma metanálise utilizan-

do a base de dados PubMed e Scopus, 

e ainda o Betheseda System for Repor-

ting Cytopathology of the Pancreas, 

relatam que o diagnóstico de citologia 

atípica é um problema difícil – levan-

taram 23 estudos, porém somente 12 

tinham informações completas sobre 

os desfechos, mostrando que o risco de 

malignidade nas atipias variava de 25 a 

100%, e ainda uma signifi cante hetero-

geneidade nos estudos. Concluíram que a 

taxa de diagnósticos de citologias atípicas 

é semelhante à de citologias tireoidianas, 

entretanto com gravidade maior para o 

pâncreas, e que há uma necessidade de 

padronização para as punções por agulha 

fi na, guiadas por ecoendoscopia11.

Hye Yon Park et al., cita, em relato 

de três casos de tumor sólido pseudo-

papilar pancreático, que a punção por 

agulha fi na guiada por ecoendoscopia 

tem diagnóstico seguro pela análise 

citopatológica e imuno-histoquímica, 

apesar de ser patologia rara, e com essa 

informação pré-operatória, sendo seu 

tratamento curativo a ressecção cirúr-

gica, pode-se optar por procedimento 

minimamente invasivo quando as con-

dições o permitirem12.

Uma outra metanálise realizada 

por Haq Nawaz et al., na University of 

Pittsburgh, faz a análise comparando o 

estadiamento pré-opeatório pela ecoen-

doscopia por estudo do estadiamento 

linfonodal, invasão vascular e resseca-

bilidade do tumor pancreático, com a 

tomografi a computadorizada de forma 

randomizada. Foram incluídos 29 estu-

dos de 49 selecionados, e tendo como 

medida de desfecho sensibilidade, espe-

cifi cidade, valores preditivos positivo e 

negativo da ecoendoscopia com punção 

Revista_ANM_189-2.indd   104Revista_ANM_189-2.indd   104 03/05/2018   12:22:4903/05/2018   12:22:49



s    105   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

guiada por agulha fi na, para identifi cação 

de comprometimento linfonodal, inva-

são e ressecabilidade.  Como resultado 

tiveram 69% de sensibilidade, 81% de 

especifi cidade para estadiamento linfo-

nodal, para invasão vascular sensibilidade 

de 85% e especifi cidade de 91%. Para 

ressecabilidade a especifi cidade foi de 

86% e sensibilidade de 90%.

Quando comparado à tomografi a 

computadorizada, em todos os critérios 

do estudo linfonodal mostra sensibilida-

de de 24% e invasão vascular de 58%. 

No entanto, quando mensurada a espe-

cifi cidade do estadiamento linfonodal e 

invasão vascular, os percentuais são 88% 

e 95% respectivamente. No referente a 

ressecabilidade, os métodos são compa-

ráveis tanto em especifi cidade quanto em 

sensibilidade. Apesar da heterogeneida-

de dos trabalhos analisados, a metanálise 

indica que a ecoendoscopia é o mais acu-

rado método de avaliação pré-operatória 

para o estadiamento linfonodal, invasão 

vascular e ressecabilidade para o adeno-

carcinoma pancreático13.

Parmar AD et al. estudaram e 

compararam pacientes que fi zeram eco-

endoscopia e os que não fi zeram com 

aumento de sobrevida no câncer pan-

creático em pacientes idosos utilizando 

a base de dados SEER-MEDICARE, 

demonstrando que não há benefício de 

sobrevida a longo prazo14.

Chen et al., em outra metanálise, 

mostraram que a punção por agulha 

fi na guiada por ecoendoscopia tem a 

maior sensibilidade e especifi cidade para 

o diagnóstico de câncer pancreático, e 

utilizaram para isso o agrupamento de 

várias variáveis estatísticas como espe-

cifi cidade, sensibilidade, valor preditivo 

positivo e negativo e relação de proba-

bilidade diagnóstica, sumarizando todos 

os resultados em uma curva “ROC”15. 

Woolf KM et al., em seu estudo, 

mostraram uma revisão feita em 733 

casos para o estudo citopatológico feito 

por ecoendoscopia com punção guiada 

com agulha fi na.  Refere que é muito bai-

xo o índice de falso positivo, porém o 

índice de falso negativo é elevado quan-

do cruzado com as ressecções cirúrgicas, 

sendo a maior causa de falso negativo na 

citologia um erro na análise de amostra e 

signifi cativamente menor nas amostras 

de conteúdo cístico do que nas lesões 

sólidas16.

Como já foi dito, existe um percen-

tual de citologia que é inconclusivo por 
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erro no método de preparo do material; 

outro fator é a experiência dos ecoendos-

copistas no procedimento da punção por 

agulha fi na do tumor pancreático guia-

do pela ecoendoscopia. Suzuki R et al., 

em um estudo feito no MD Anderson 

Hospital com 913 pacientes, entre 2005 

e 2011, mostram que nos tumores sóli-

dos a repetição da ecoendoscopia de um 

resultado inconclusivo, nas mãos de 

ecoendoscopistas mais experientes, e em 

um centro de referência, transformou-se 

em diagnóstico alterado independente-

mente do número de punções feitas no 

procedimento e do tamanho do tumor17.

Claudio De Angelis, Rosario 

Francesco Brizzi e Rinaldo Pellicano, 

em estudo realizado no Hospital San 

Giovanni – Universidade de Turim – 

mostram que a investigação das massas 

pancreáticas, sólidas ou císticas, deve 

seguir ordenamento que se inicia pelos 

métodos de imagem, tomografi a com-

putadorizada helicoidal e ressonância 

magnética como primeiro passo para 

diagnóstico. Como segundo passo a 

ecoendoscopia, quando no primeiro 

passo persiste a dúvida diagnóstica ou 

há necessidade de diagnóstico citopato-

lógico, sendo isso em futuro próximo o 

melhor teste diagnóstico para indicação 

terapêutica das massas pancreáticas18.

Mais recentemente foi realizada 

uma metanálise na Universidade Médi-

ca Militar de Shangai, com o uso de 

ecoendoscopia com elastografi a para 

defi nição do diagnóstico de benignidade 

e malignidade, método este baseado nas 

propriedades mecânicas dos tecidos por 

superposição de cor em escala de cinza 

em “B – MODE SCAN”19.

Considerações finais

Os tumores pancreáticos sempre 

foram um desafi o do ponto de vista de 

diagnóstico etiológico – benigno, malig-

no ou neuroendócrino, na investigação 

clínica desses casos, sendo levadas em 

conta também as possibilidades de tra-

tamento, clínico/paliativo cirúrgico ou 

minimamente invasivo ou cirúrgico 

curativo. Essa decisão, na maioria dos 

casos, era tomada no intraoperatório. 

Com o desenvolvimento dos métodos de 

imagem, essas informações foram se apri-

morando com dados anatômicos para 

confi rmação de invasão local e a doen-

ça à distância nos casos de malignidade 

suspeitadas. Os marcadores oncogênicos 
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vieram somar alguma positividade nesses 

diagnósticos, porém sem especifi cidade. 

Sempre persistia a dúvida se maligno 

ou benigno20, ressecável ou irressecável, 

curativo ou paliativo.

Com a introdução da ecoendos-

copia passamos a ter uma informação 

precisa das lesões (se sólidas ou císticas), 

sobre a condição anatômica local e do 

comprometimento vascular, e principal-

mente dos linfonodos peripancreáticos e 

regionais (TNM), com a possibilidade 

de punção por agulha fi na guiada pela 

ecoendoscopia e com isso defi nindo a 

melhor conduta para cada caso, não só 

nos tumores malignos, mas também 

nos diagnósticos diferenciais das lesões 

infl amatórias benignas, o que muda 

sobremaneira a conduta para o tratamen-

to a ser indicado; troca-se uma indicação 

cirúrgica complexa por um acompanha-

mento clínico rigoroso.

Hoje, com a evolução da imuno-

-histoquímica dos receptores tumorais, 

podemos pensar em propor as terapias-

-alvo e de quimioterapia como também 

possibilidade de terapia neoadjuvante 

nas lesões malignas, levando a sua citor-

redução e a possibilidade de reestudo 

visando a ressecabilidade. Não signifi -

ca que os métodos de imagem percam 

sua indicação e devam deixar de ser 

realizados.  Toda investigação se inicia 

por eles, ultrassom abdominal, tomo-

grafi a computadorizada, ressonância 

magnética, colangiopancreatografia 

retrógrada endoscópica e colangiorres-

sonância magnética.

O método é seguro, com baixo 

custo e índice de complicações também 

reduzido.

A qualidade desse método se rela-

ciona à experiência do endoscopista e 

do preparo do material citopatológico 

colhido, seja de massa sólida ou cística.

A ecoendoscopia com punção por 

agulha fi na guiada é hoje o método 

padrão ouro para o diagnóstico das lesões 

tumorais pancreáticas. 

Conclusão

A ecoendoscopia e a biópsia eco-

guiada por agulha fi na são métodos 

seguros e efi cazes, com sensibilidade e 

especifi cidade elevadas, para o diagnós-

tico dos tumores, malignos, benignos e 

neuroendócrinos do pâncreas, com isso 

promovendo um melhor planejamento 

terapêutico, seja este clínico ou cirúrgico.
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RESUMO

O climatério ocasiona impacto negativo 

na sexualidade feminina, mas outros fatores 

também podem impactar, como a síndro-

me metabólica. O estudo objetiva avaliar a 

associação entre a síndrome metabólica e 

a  sexualidade de pacientes climatéricas em um 

ambulatório-escola. Trata-se de um estudo 

caso-controle envolvendo 98 pacientes clima-

téricas, divididas em dois grupos, com e sem 

síndrome metabólica. Os dados foram obti-

dos por meio de questionário e prontuários. 

Estudou-se a associação das características da 

sexualidade com a síndrome metabólica por 

meio de cálculo de odds ratio e seus respectivos 

intervalos de confi ança, com nível de signifi -

cância p < 0,05. As pacientes foram divididas 

em 43 com síndrome metabólica e 55 sem 

síndrome metabólica. Entre todas, 43,9% 

apresentavam idade entre 51-55 anos, 90,8% 

eram brancas, 73,5% viviam com parceiro, 

45,9% possuíam primeiro grau incomple-

to, 40,8% apresentavam sobrepeso, 50% 

com início do climatério entre 46-50 anos, 

55,1% sem menopausa. Quanto às caracte-

rísticas da sexualidade, 61,2% das pacientes 

apresentaram desejo sexual hipoativo, 55,1% 

transtornos de excitação, 20,4% anorgasmia, 

43,9% dispareunia, 50,2% com 0-4 relações 

por mês, 52% com desempenho sexual des-

favorável. A análise bivariada não evidenciou 

associações signifi cativas entre as característi-

cas da sexualidade e a presença de síndrome 

metabólica. Os resultados aqui apresentados 

permitiram concluir que não houve associação 

ou risco signifi cativo entre a SM na população 

e as características negativas da sexualidade 

feminina durante o climatério. 

Palavras-chave: Climatério. Sexualida-

de. Síndrome Metabólica.

ABSTRACT

Th e climacteric period causes a negative 

impact on female sexuality, but other fac-

tors can also impact, such as the metabolic 

syndrome. Th is study aimed to evaluate the 

association between the metabolic syndro-

me and the sexuality of climacteric patients 

in a school outpatient clinic. Th is study is 

a case-control study involving 98 climacte-

ric patients, divided into two groups, with 

and without metabolic syndrome. Data were 

obtained through questionnaires and medi-

cal records. Th e association between sexuality 

characteristics and metabolic syndrome was 

studied by calculating odds ratios and their 

respective confi dence intervals, with signifi -
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cance level p < 0.05. Patients were divided 

into 43 patients with metabolic syndrome and 

55 without metabolic syndrome. Among all 

patients, 43.9% were 51-55 years old, 90.8% 

were white, 73.5% lived with their partners, 

45.9% studied until the fi rst grade, 40.8% 

were overweight, 50% had a climacteric period 

beginning at 46-50 years, and 55.1% were 

not in menopause. As for the characteristics 

of sexuality, 61.2% of the patients presented 

hypoactive sexual desire, 55.1% excitation 

disorders, 20.4% anorgasmia, 43.9% dyspa-

reunia, 50.2% with 0-4 relations per month, 

52% with unfavorable sexual performance. 

Bivariate analysis did not show any signifi -

cant associations between the characteristics 

of sexuality and the presence of metabolic 

syndrome. Th e results presented here showed 

that there was no association or signifi cant risk 

between metabolic syndrome in this popula-

tion and the negative characteristics of female 

sexuality during the climacteric period.

Keywords: Climacterium. Sexuality. 

Metabolic Syndrome.

Introdução

O climatério é caracterizado por 

um período de transição entre os anos 

reprodutivos e não reprodutivos da 

mulher, defi nido como um distúrbio 

endócrino fi siológico decorrente da 

defi ciência de hormônios esteroides 

sexuais, resultante da insufi ciência ova-

riana, secundária à redução do número 

de folículos primordiais(1-4). Apesar 

de ser uma condição fi siológica, pode 

apresentar consequências patológicas 

sob forma de manifestações genitais e 

extragenitais(4). Esse período associa-se 

a diversas mudanças físicas, hormonais, 

psicológicas e sociais(3,5-7), e a manifes-

tação ou não dos sintomas climatéricos 

dependerá também de fatores socioe-

conômicos(4). Essas alterações, como 

a instabilidade vasomotora, o sangra-

mento menstrual irregular e a atrofi a 

genitourinária, em conjunto com o 

processo de envelhecimento, provocam 

modifi cações e impacto negativo na 

sexualidade da mulher(4,6,8-10). 

A sexualidade pode ser afetada 

por inúmeros fatores extrínsecos que 

ocorrem no climatério(11). Nessa fase, 

as mulheres acumulam experiências 

para remodelar suas crenças, rejeitar ou 

assimilar as designações a elas impostas, 

para se envolverem ou não em um rela-

cionamento com seu parceiro, afetando 
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a maneira com que lidam com a própria 

sexualidade(12). 

A disfunção sexual feminina (DSF) 

é uma condição que provoca alterações 

sexuais importantes, causando infe-

licidade e angústia, repercutindo no 

relacionamento com o parceiro e con-

sigo mesma(13,14). Seu quadro clínico 

caracteriza-se por distúrbios e mudanças 

psicofi siológicas no âmbito da resposta 

sexual, incluindo distúrbios de excitação, 

desejo sexual, orgasmo, dor e ressecamen-

to vaginal(14,15). A atrofi a vulvovaginal, 

ocasionada pelo hipoestrogenismo, 

provoca redução da rugosidade de sua 

mucosa, levando à queda da lubrifi cação 

e modifi cações da fl ora local, predispon-

do ao aparecimento de prurido vulvar e 

dispareunia(14). Consequentemente, tais 

difi culdades deterioram a qualidade de 

vida dessas mulheres, gerando, em mui-

tas, repulsa do parceiro(1). 

Acredita-se que o estado geral e 

mental dessas mulheres tem maior 

impacto na sexualidade do que o hipo-

estrogenismo por si só(12). Outros fatores 

também podem agravar o estado físico e 

emocional, como, por exemplo, a jorna-

da de trabalho, os hábitos alimentares, 

a tendência a infecções e as doenças 

metabólicas, com maior propensão de 

aparecimento nessa fase da vida. Um des-

ses distúrbios no metabolismo parece ser 

a síndrome metabólica (SM)(6,16).

A SM é um transtorno complexo, 

caracterizado por um conjunto de fato-

res de risco cardiovasculares, comumente 

relacionados à deposição central de gor-

dura e resistência à insulina(17,18). A SM é 

considerada um dos maiores problemas 

de saúde pública nos países ocidentais, e 

sua prevalência nas diferentes populações 

é dependente dos critérios utilizados para 

sua defi nição e das características étnicas 

regionais(19,20).

A prevalência da SM na população 

brasileira é de 29,6%, aumentando para 

50,6% em pacientes climatéricas(20). É 

importante ressaltar que a perda do efeito 

protetor do estrogênio, típico do cli-

matério, assim como uma diminuição da 

sensibilidade dos receptores para os hor-

mônios lipolíticos, pode estar associada 

ao aparecimento da SM(20,21).

Existem relatos sugerindo a associa-

ção entre a SM e a DSF(16,22-24). Dessa 

forma, torna-se importante o entendi-

mento dos aspectos que infl uenciam 

a resposta sexual no climatério, assim 

como as alterações durante o processo de 
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envelhecimento(25). Essas situações tor-

nam-se ainda mais preocupantes quando 

associadas à SM, uma vez que muitas 

mulheres portadoras parecem sentir-se 

ainda mais insatisfeitas com o próprio 

corpo(6,18). 

A literatura, ainda escassa sobre 

o assunto, o aumento progressivo da 

prevalência da SM em mulheres clima-

téricas, suas complicações e seu impacto 

na qualidade de vida foram a base para 

este estudo. Dessa forma, objetivou-se 

avaliar a infl uência da SM na sexua-

lidade das mulheres no período do 

climatério.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo caso-con-

trole, desenvolvido no ambulatório de 

ginecologia e obstetrícia da Universidade 

do Sul de Santa Catarina, localizado no 

município de Palhoça, estado de Santa 

Catarina, no período de março a novem-

bro de 2015. A amostra foi calculada 

pela fórmula de estudo caso-controle, 

no programa OpenEpi 2.3.1, com os 

seguintes parâmetros: intervalo de con-

fi ança de 95%, poder do teste de 80%, 

razão de controles para casos de 1:1, per-

centual de controles expostos de 40%, 

percentual de casos expostos de 70%, 

odds ratio de pelo menos 3,5, acrescido 

de 10% para possíveis perdas. O proce-

dimento resultou em um tamanho de 

amostra fi nal de 84 pacientes (42 casos 

e 42 controles), selecionada por inter-

médio de sorteio aleatório. 

A seleção da amostra do estudo foi 

efetuada de maneira consecutiva. Foram 

incluídas as pacientes com diagnóstico 

de climatério, alfabetizadas e que reali-

zaram consultas no período estabelecido. 

As mulheres histerectomizadas e aque-

las cujos prontuários não continham as 

informações necessárias ao estudo foram 

excluídas do estudo. A fi m de minimi-

zar o viés do entrevistador, a aplicação 

do questionário foi feita por apenas um 

entrevistador. Para o diagnóstico de cli-

matério utilizou-se como critério a idade 

da paciente e a presença de sintomas de 

hipoestrogenismo(4), até cinco anos após 

a menopausa.

As pacientes foram divididas em 

dois grupos, sendo o grupo caso com 

SM e o grupo controle sem SM. Para 

o diagnóstico de SM, foram utilizados 

os critérios propostos pela National 
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Cholesterol Education Program’s Adult 

Treatment Panel III (NCEP-ATP III), 

na qual devem estar presentes três dos 

cinco seguintes critérios: Circunferência 

Abdominal (CA) > 88 cm (para mulhe-

res); HDL-colesterol < 50 mg/dL (para 

mulheres); Triglicerídeos (TG) ≥ 150 

mg/dL e/ou uso de medicações hipo-

lipemiantes; Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) ≥ 130 mmHg e/ou Pressão Arte-

rial Diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg e/

ou uso de medicações anti-hipertensivas 

e Glicemia de Jejum (GJ) ≥ 110 mg/

dL ou diagnóstico de Diabetes Mellitus 

(DM)(28,29). O diagnóstico pode já ter 

sido fi rmado pelo médico durante con-

sultas prévias à entrevista ou realizado 

a partir de dados obtidos do prontuá-

rio. Consideraram-se os resultados dos 

exames realizados nos últimos 12 meses, 

devido à rotina anual do serviço.

O estudo apresentou a SM como 

a variável dependente, enquanto as 

independentes foram as características 

relacionadas às disfunções sexuais e ao 

desempenho sexual, defi nido pelo ques-

tionário Quociente Sexual Feminino 

(QS-F)(26). O QS-F foi especialmente 

elaborado para a população brasileira, 

apresentando dez questões autorres-

ponsivas, levando a um escore fi nal, 

que representa o desempenho sexual. O 

desempenho e a satisfação sexual femi-

nina são avaliados de forma global e 

também isoladamente, domínio por 

domínio. Para interpretar os resulta-

dos, as pacientes com DSF Regular a 

Bom e Bom a Excelente foram agrupa-

das como DSF favorável, enquanto os 

padrões Nulo a Ruim, Ruim a Desfa-

vorável e Desfavorável a Regular foram 

agrupados como DSF  desfavorável.

As informações foram analisadas 

pelo programa SPSS 18.0. As variáveis 

foram inicialmente descritas em núme-

ros absolutos e proporções. Estudos de 

associação foram efetuados utilizan-

do-se o teste qui-quadrado. Foram 

calculados as razões de prevalência e os 

respectivos intervalos de confi ança de 

95%, com nível de signifi cância esta-

belecido p < 0,05. 

O estudo obedeceu a todos os cri-

térios éticos necessários; tendo sido 

submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade 

do Sul de Santa Catarina sob CAAE 

38862214.3.0000.5369. Os riscos ine-

rentes a essa pesquisa foram mínimos, 

uma vez que foram assegurados a priva-
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cidade e o anonimato das informações 

coletadas. 

Resultados

Foram selecionadas 140 pacientes 

climatéricas. Em virtude de não apre-

sentarem prontuários completos com os 

dados necessários, ocorreram 30 perdas. 

Foram excluídas 12 pacientes hister  ecto-

mizadas, totalizando 98 pacientes. Entre 

elas, 43 pacientes apresentavam SM e 55 

mulheres fi zeram parte do grupo controle.

A idade média das mulheres foi 

de 53,2 (± 6,1) anos, variando de 41 

a 63 anos de idade. A idade de início 

do climatério variou de 42 a 54 anos, 

com média de 50,1 (± 4,3) anos. Entre 

as 44 mulheres que se encontravam na 

menopausa, a idade do início dessa etapa 

variou de 39 a 56 anos de idade, com 

média de 52,8 (± 3,5) anos. As caracte-

rísticas sociodemográfi cas e clínicas da 

população estudada estão descritas na 

tabela 1. As características da sexualidade 

da população em estudo estão descritas 

na tabela 2.

Em relação às condições necessá-

rias ao diagnóstico da SM, 77 (78,6%) 

pac ientes tinham CA maior do que 88 cm. 

Tabela 1. Características sociodemográfi cas 

e clínicas da população em estudo. Palhoça, 

SC, 2015 (n=98).

Características 
sociodemográfi cas e clínicas

n (%)

Idade

< 40 anos 1 1,0

41-45 anos 9 9,2

46-50 anos 34 34,7

51-55 anos 43 43,9

> 55 anos 11 11,2

Cor da Pele

Branca 89 90,8

Negra 8 8,2

Outras 1 1,0

Vive com o parceiro

Sim 72 73,5

Não 26 26,5

Escolaridade

Sem escolaridade 0 0,0

1º grau incompleto 45 45,9

1º grau completo 15 15,3

2º grau incompleto 5 5,1

2º grau completo 24 24,5

Superior incompleto 3 3,1

Superior completo 6 6,1

Índice de massa corporal

18,0-24,9 kg/m2 20 20,4

25,0-29,9 kg/m2 40 40,8

30,0-34,9 kg/m2 25 25,5

35,0-39,9 kg/m2 11 11,2

≥ 40 kg/m2 2

Idade de início do 
climatério

41-45 anos 12 12,2

46-50 anos 49 50,0

51-55 anos 37 37,8

Idade da menopausa

< 40 anos 3 3,1

41-45 anos 3 3,1

46-50 anos 13 13,3

51-55 24 24,5

> 55 anos 1 1,0
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Sobre a pressão arterial, 55 (56,1%) 

mulheres apresentaram PAS menor que 

130 mmHg, e 67 (68,4%) com PAD 

menor que 85mmHg. Ao analisar os 

exames laboratoriais, observou-se que 

em 51 (52%) pacientes o HDL encon-

trava-se maior ou igual a 50 mg/dl, 75 

(76,5%) delas possuíam TG menor que 

150 mg/dl e 85 (86,7%) estavam com 

a GJ abaixo de 110 mg/dl. Quanto à 

presença de DM, 86 (87,8%) mulheres 

não apresentavam a doença. O uso de 

anti-hipertensivos orais foi encontrado 

em 48 (49%) pacientes. Observou-se 

que 83 (84,7%) mulheres não utilizavam 

hipolipemiantes.

Após a análise bivariada entre as 

características da sexualidade e a pre-

sença da síndrome metabólica entre as 

pacientes climatéricas, não foi evidencia-

da nenhuma associação signifi cativa. Os 

resultados dessa análise estão descritos 

na tabela 3.

Discussão

Esta pesquisa apresenta, como 

aspecto positivo, o fato de haver um 

questionário(26) sobre sexualidade, 

elaborado especialmente para a popu-

lação brasileira, autorresponsível, num 

ambulatório com infraestrutura adequa-

da para o trabalho. A maior limitação 

encontrada para a sua realização foi a 

falta de algumas informações necessárias 

nos prontuários. 

De acordo com Chedraui e cola-

boradores(27), a prevalência da SM nas 

Tabela 2. Características da sexualidade da 

população em estudo. Palhoça, SC, 2015 

(n=98).

Características da sexualidade n (%)

Desejo sexual hipoativo

Sim 60 61,2

Não 38 38,8

Transtorno de excitação

Sim 54 55,1

Não 44 44,9

Anorgasmia

Sim 20 20,4

Não 78 79,6

Dispareunia

Sim 43 43,9

Não 55 56,1

Frequência sexual

Nunca a raramente (0-4x/mês) 57 58,2

Frequentemente a sempre 

     (2-7x/semana)

41 41,8

Desempenho sexual

Nulo a ruim 7 7,1

Ruim a desfavorável 21 21,4

Desfavorável a regular 23 23,5

Regular a bom 24 24,5

Bom a excelente 23 23,5
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mulheres cresce na quinta e na sexta 

décadas de vida, coincidindo com o 

período pós-menopausa. Uma revisão de 

literatura, realizada por Mendes e cola-

boradores(28), confi rma essa informação e 

conclui que, na maioria dos trabalhos, a 

transição menopausal foi preditora inde-

pendente para a síndrome metabólica. 

Tabela 3. Associação entre síndrome metabólica e sexualidade na 

população em estudo. Palhoça, SC, 2015 (n=98).

Características da 

sexualidade

Síndrome metabólica

Valor de p OR (IC95%)
Sim Não Total

n (%) n (%) n (%)

Desejo sexual hipoativo

Sim 29 

(48,3)

31 (51,7) 60 (61,2) 0,264 1,60 (0,70-3,68)

Não 14 

(36,8)

24 (63,2) 38 (38,8) 1,00

Transtornos de excitação

Sim 28 

(51,9)

26 (48,1) 54 (55,1) 0,078 2,08 (0,92-4,73)

Não 15 

(34,1)

29 (65,9) 44 (44,9) 1,00

Anorgasmia

Sim 10 

(50,0)

10 (50,0) 20 (20,4) 0,536 1,36 (0,51-3,65)

Não 33 

(42,3)

45 (57,7) 78 (79,6) 1,00

Dispareunia

Sim 15 

(34,9)

28 (65,1) 43 (43,9) 0,113 0,52 (0,23-1,17)

Não 28 

(50,9)

27 (49,1) 55 (56,1) 1,00

Frequência sexual

Nunca a raramente 28 

(49,1)

29 (50,9) 57 (58,2) 0,217 1,67 (0,74-3,80)

Frequentemente a sempre 15 

(36,6)

26 (63,4) 41 (41,8) 1,00

Desempenho sexual

DSF desfavorável 24 

(47,1)

27 (52,9) 51 (52,0) 0,509 1,31 (0,59-2,92)

DSF favorável 19 

(40,4)

28 (59,6) 47 (48,0) 1,00

Revista_ANM_189-2.indd   118Revista_ANM_189-2.indd   118 03/05/2018   12:22:5203/05/2018   12:22:52



s    119   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

A prevalência da SM foi de 34,9% em 

estudo com mulheres da Tunísia(29), de 

30,1% em outro estudo com mulheres 

pós-menopausa, com idade média de 

53 anos(30) – dados diferentes do atual 

estudo por apresentarem características 

populacionais distintas. Llaneza e cola-

boradores(31) sugerem que a SM é um dos 

fatores que mais infl uenciam na quali-

dade de vida de mulheres no climatério. 

Quanto às características sexuais, na 

população em estudo, 61,2% pacien-

tes relataram desejo sexual hipoativo, 

55,1% transtornos de excitação, 20,4% 

referiram anorgasmia, e a dispareunia 

esteve presente em 43,9% delas. Estu-

dos(32,33) realizados na Austrália, com 

mulheres entre 45 e 55 anos, demons-

traram um signifi cativo aumento das 

mudanças na sexualidade no período 

de transição climatérica. Cavalcanti e 

colaboradores(34) evidenciam que 34,6% 

das participantes do estudo afi rmaram 

insatisfação sexual e que 46,2% delas 

apresentaram disfunção sexual.

Por meio da aplicação do QS-F 

observou-se que o padrão de desempenho 

sexual Bom a Excelente foi encontrado 

em 23,5% pacientes, o padrão Regular a 

Bom em 24,5% pacientes, o padrão Des-

favorável a Regular em 23,5% pacientes, 

o padrão Ruim a Desfavorável em 21,4% 

pacientes, e o padrão Nulo a Ruim 

em 7,1 pacientes entrevistadas. Dessa 

forma, 52% das pacientes estudadas 

apresentaram desempenho sexual desfa-

vorável. Estudo realizado por Cavalcanti 

e colaboradores34 constatou que 23,7% 

exibiram padrão de desempenho Bom a

Excelente, 30,1% de Regular a Bom, 

24,3% de Desfavorável a Regular, 17,9% 

de Ruim a Desfavorável, e 4% delas apre-

sentaram padrão de desempenho sexual 

de Nulo a Ruim – valores similares ao 

do estudo atual.

Ao relacionar SM e as característi-

cas da sexualidade, observou-se que, das 

pacientes com SM, 67,4% mostraram-

-se com desejo sexual hipoativo e 65,1% 

com transtorno de excitação, 23,2% das 

mulheres relataram anorgasmia e 34,9% 

das entrevistadas referiram dispareunia. 

Percebe-se que uma minoria com SM 

apresentou dispareunia no atual estudo. 

Tal dado se confi rma analisando os estu-

dos(16,18), que, embora tenham utilizado o 

questionário FSFI (Female Sexual Func-

tion Index), evidenciaram que o domínio 

“dor” não apresentou diferença signifi -

cante entre mulheres pós-menopausa 
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com ou sem SM. Esposito e colabo-

radores(5) avaliaram 120 mulheres na 

pré-menopausa com SM e perceberam 

a redução da satisfação sexual e diminui-

ção da excitação, orgasmo e lubrifi cação 

comparadas às mulheres sem SM. 

Quanto ao padrão de desempenho 

sexual nas pacientes com SM, observou-

-se 21,0% das pacientes na categoria Bom 

a Excelente, 23,3% na categoria Regular a

Bom, 27,9% na categoria Desfavorável 

a Regular, 23,3% na categoria Ruim a Des-

favorável e 2 (4,65%) na categoria Nulo a 

Ruim. Da Silva(30) observou, em seu traba-

lho, ainda que utilizando o questionário 

FSFI, desempenho sexual desfavorável 

em 57,4% das pacientes com SM na 

pós-menopausa. Silva e colaboradores(22) 

relatam, em seu estudo, que 82,6% das 

mulheres apresentaram risco aumentado 

para complicações metabólicas e 78,3% 

possuíam risco elevado para disfunção 

sexual – e, destas, todas apresentaram 

pelo menos um fator de risco para disfun-

ção sexual, nos quais hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e dislipidemia apresen-

taram maiores prevalências.

Esposito e colaboradores(5) assim 

como Martinelli e colaboradores(16) rela-

taram que mulheres com SM apresentam 

mais alterações no padrão de desempenho 

sexual global. Otunctemur e colabora-

dores(24) relatam que a prevalência de 

desempenho sexual desfavorável foi maior 

nas mulheres na pré e pós-menopausa com 

SM do que nas sem SM. Outro estudo(16) 

constatou não existir associação entre SM 

e disfunção sexual nas mulheres entre 

45-65 anos na pós-menopausa; entretan-

to, outros estudos(18,30) concluíram que 

as mulheres após a menopausa com SM 

apresentam mais alterações sexuais do que 

aquelas na mesma faixa etária sem SM. 

Os resultados do atual trabalho 

foram diferentes no que tange as mulheres 

climatéricas, com valores de p não signifi -

cantes. Lara e colaboradores(12) afi rmaram 

que não está claro se as alterações sexuais 

ocorrem pelo hipoestrogenismo ocasiona-

do por essa fase, pela idade ou por ambos, 

uma vez que muitos fatores interferem na 

vida da mulher nessa etapa da vida. 

A hipótese inicial do estudo de que 

haveria relação causal entre sexualidade de 

mulheres climatéricas e a presença de SM 

não foi concluída, uma vez que não houve 

signifi cância estatística entre as variáveis.

Os resultados obtidos nesta pesquisa 

indicam que as alterações na sexualidade 

da mulher, nessa etapa da vida, são signi-
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fi cativas, porém não se pode afi rmar que 

podem ser relacionadas à SM, uma vez 

que o hipoestrogenismo típico dessa fase 

e o envelhecimento por si só também 

podem ser considerados possíveis cau-

sas, isoladas ou associadas, das alterações 

sexuais dessas mulheres. 

Conclusões

Os resultados aqui apresentados 

permitiram concluir que não houve 

associação ou risco signifi cativo entre 

a SM na população e as característi-

cas negativas da sexualidade feminina 

durante o climatério. 
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RESUMO 

Diabetes mellitus continua a ser conside-

rada uma prioridade em saúde pública, devido 

a sua alta e crescente prevalência, afetando 

8,8% da população mundial. Seus diferentes 

tipos exibem em comum um estado de hiper-

glicemia que, quando mantida a longo prazo, é 

responsável por uma série de fenômenos oxida-

tivos e infl amatórios, que por sua vez induzem 

alterações estruturais e funcionais nas células, 

tecidos e órgãos por todo o corpo, incluindo 

o trato gastrointestinal, e sua inervação. Mais 

de 75% da população diabética exibe algum 

sintoma gastrointestinal e o reconhecimento 

precoce destes é essencial, não só para alívio e 

melhora da qualidade de vida dos pacientes, 

como também para a prevenção da progressão 

da doença e suas complicações. O objetivo des-

A r t i g o
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Manejo das complicações gastroenterológicas 

no paciente diabético

José Galvão-Alves, Bruna Cerbino de Souza 
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te artigo é revisar o conhecimento atual sobre 

a fi siopatologia das complicações gastroentero-

lógicas causadas pelo diabetes, sua terapêutica 

e perspectivas futuras para esse contexto tão 

corriqueiro ao gastroenterologista. 

Palavras-chave: Diabetes mellitus, compli-

cações gastrointestinais, gastroparesia diabética, 

doença hepática gordurosa não alcoólica, insufi -

ciência exócrina do pâncreas, supercrescimento 

bacteriano do intestino delgado 

Introdução 

Diabetes mellitus (DM) constitui um 

grupo heterogêneo de desordens metabó-

licas que têm em comum a hiperglicemia, 

decorrente de defeitos na ação da insulina, 

em sua secreção ou em ambas. Estima-

-se que sua prevalência na população 

mundial seja da ordem de 415 milhões 

de indiví duos acometidos, e que alcance 

642 milhões em 2040.
1 

O número de dia-

béticos está em ascensão, em virtude do 

crescimento e envelhecimento populacio-

nal, da maior urbanização, do progressivo 

predomínio da obesidade e do sedentaris-

mo, assim como da maior sobrevida desses 

pacientes. A classifi cação atual do DM é 

fundamentada em sua etiologia, e não 

mais no tipo de tratamento, e subdivide-se 

em quatro categorias clínicas: DM tipo 1 

(DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos 

específi cos de DM e DM gestacional. Há 

ainda duas classes, ditas como pré-diabe-

tes, que são a glicemia de jejum alterada 

e a tolerância à glicose diminuída. Esses 

tipos não são entidades clínicas, apesar de 

serem considerados fatores de risco para 

o desenvolvimento de DM e doenças 

cardiovasculares. 

Os distúrbios gastrointestinais são 

complicações frequentes do diabetes 

mellitus de longa data, responsáveis por 

deterioração importante na qualidade de 

vida desses pacientes, defi cits nutricio-

nais, além de signifi cativo aumento no 

uso dos recursos fi nanceiros destinados 

à Saúde. Tais complicações afetam quase 

toda a parte do trato gastrointestinal, do 

esôfago ao reto, causando uma variedade 

de situações clínicas, como a gastropa-

resia, insufi ciência exócrina pancreática 

(IEP), doença hepática gordurosa não 

alcoólica (DHGNA), doença do refl uxo 

gastroesofágico (DRGE), supercresci-

mento bacteriano do intestino delgado 

(SCBID) e, menos comumente, a hepa-

topatia glicogênica (HG). 
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Nos últimos anos, novas descober-

tas a respeito do desenvolvimento das 

alterações gastroenterológicas causadas 

pelo DM vêm sendo reveladas, e, além 

da marcante e já consagrada neuropatia 

autonômica, destaca-se ainda um papel 

crescente da participação do sistema ner-

voso entérico e seus neurotransmissores, 

além de outros mecanismos subjacentes, 

como variações de estresse oxidativo e 

fatores de crescimento. A compreensão 

da fi siopatologia da gastroenteropatia 

diabética é fundamental para o desen-

volvimento de alternativas terapêuticas 

capazes de controlar os sintomas des-

ta comum condição, numa tentativa 

de minimizar a notável redução na 

qualidade de vida e bem-estar de seus 

portadores.

Neste presente trabalho, abor-

daremos algumas das manifestações 

gastrointestinais causadas pelo diabetes 

mellitus, métodos para o correto diag-

nóstico e o que há de mais recente em 

relação ao tratamento desses distúrbios 

crônicos, considerados fonte de descon-

forto e incapacidade para os pacientes 

e tão comuns no dia a dia de nossos 

consultórios. 

Classificação etiológica do DM 

O DM tipo 1 é marcado por um 

dano permanente às células beta, res-

ponsável pela acentuada deficiência 

insulínica, podendo ser subdividido nos 

tipos 1A e 1B. A forma 1A, mais comum, 

resulta da destruição imunomediada de 

células beta pancreáticas. Os marcadores 

de autoimunidade são os autoanticor-

pos anti-ilhota ou antígenos específi cos 

da ilhota, sendo eles: anticorpos anti-

-insulina, antidescarboxilase do ácido 

glutâmico (GAD 65), antitirosina fosfa-

tase (1A2 e 1A2B) e antitransportador de 

zinco (Znt). Tais marcadores podem ser 

detectados no sangue meses ou anos antes 

do diagnóstico da doença, ou seja, em sua 

fase pré-clínica, e em até 90% dos pacien-

tes quando se identifi ca hiperglicemia. 

A fi siopatologia do DM tipo 1A 

compreende fatores genéticos e ambien-

tais. Trata-se de condição poligênica, na 

maioria dos casos, sendo os principais 

genes envolvidos localizados no sistema 

do antígeno leucocitário humano (HLA) 

classe II. Esses alelos podem ocasionar o 

desenvolvimento da doença ou proteger 

o organismo contra ela. Entre os fatores 

ambientais potenciais para o estímulo 
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da autoimunidade em indivíduos gene-

ticamente predispostos, pode-se citar as 

infecções virais, fatores nutricionais (p. 

ex., introdução precoce de leite de vaca) 

e defi ciência de vitamina D. A taxa de des-

truição das células beta é variável, sendo 

comumente mais rápida em crianças. Já 

a forma lentamente progressiva se mani-

festa principalmente em adultos, a qual se 

denomina diabetes autoimune latente do 

adulto (LADA, do inglês latent autoimmune 

diabetes in adults). 

A forma 1B é referida como idiopática 

e caracteriza-se pela ausência dos marca-

dores de autoimunidade e não associação 

a haplótipos do sistema HLA. Os indi-

víduos acometidos por esse tipo de DM 

podem apresentar cetoacidose, além de 

graus variáveis de defi ciência de insulina. 

A forma mais comum, identifi ca-

da em 90 a 95% dos casos, é a DM2, a 

qual se caracteriza por defeitos na ação e 

secreção de insulina e na regulação da pro-

dução hepática de glicose. Resulta da 

interação entre fatores genéticos e ambien-

tais, como sedentarismo, dietas ricas em 

gorduras e envelhecimento. A resistência 

insulínica e o defeito na função das células 

beta estão presentes precocemente, des-

de a fase pré-clínica. Grande parte dos 

pacientes com esse tipo de DM apresenta-

-se com sobrepeso ou obesidade, possui 

mais de 40 anos e raramente desenvolve 

cetoacidose espontaneamente, ocorrendo 

quando associada a outras situações, como 

infecções. Não há indicadores sorológicos 

específi cos para o DM2, e seus portadores 

não dependem de insulina exógena para 

sobreviver, no entanto podem ter seu 

tratamento otimizado com esta, visando 

obter um adequado controle glicêmico. 

O diabetes gestacional compreende 

qualquer intolerância à glicose cujo início 

ou diagnóstico ocorra durante a gestação 

e se relaciona tanto à resistência insulínica 

quanto à diminuição da função das células 

beta. Na maioria dos casos, há reversão 

para a tolerância normal após a gravidez 

no entanto, o risco para o desenvolvimen-

to de DM2 é de 10 a 63% dentro de 5 a 

16 anos após o parto.
2 

Em relação aos outros tipos de dia-

betes, as formas de apresentação clínica 

desse grupo são as mais variadas e depen-

dem principalmente da alteração de base. 

Estão incluídos nessa categoria defeitos 

genéticos na função das células beta, 

defeitos genéticos na ação da insulina, 

doenças do pâncreas exócrino, endocri-

nopatias com aumento dos hormônios 
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contrarreguladores de insulina (GH, cor-

tisol e glucagon) e uso de medicamentos 

associados a alterações no metabolismo 

da glicose. (Quadro 1)
2 

Diagnóstico 

O diagnóstico de diabetes se baseia 

nos critérios da Associação Americana de 

Diabetes (ADA), posteriormente acei-

tos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pela Sociedade Brasileira de Dia-

betes (SBD). Um dos critérios admitidos 

para o diagnóstico de DM é a glicemia ao 

acaso (coletada em qualquer momento do 

dia, independente do horário das refei-

ções) acima de 200 mg/dL, associada aos 

sintomas clássicos – poliúria, polidipsia, 

polifagia e perda ponderal não inten-

cional. Considera-se ainda glicemia de 

jejum maior ou igual a 126 mg/dL, que 

em caso de pequenas elevações deve ser 

confi rmado com nova coleta, ou resulta-

do da glicemia de 2 horas pós-sobrecarga 

de 75 gramas de glicose, conhecido como 

teste de tolerância oral à glicose ou cur-

va glicêmica, maior ou igual a 200 mg/

dL. Em janeiro de 2010, a dosagem de 

hemoglobina glicada (HbA1C) passou 

a fazer parte dos critérios diagnósticos 

validados pela AGA, a qual determinou 

o valor de HbA1C maior ou igual a 6,5% 

compatível com o diagnóstico de DM, 

que, no entanto, deve ser confi rmado em 

outra coleta. Exceção para os casos com 

sintomas evidentes ou glicemia > 200mg/

mL, que torna dispensável a realização do 

segundo exame. Indivíduos com níveis de 

HbA1C entre 6 e 6,4% possuem alto ris-

co de evoluir para DM. O valor de 5,7 

apresenta uma sensibilidade de 66% e 

uma especifi cidade de 88% para predizer 

o desenvolvimento do diabetes mellitus 

nos seis anos subsequentes.
2 

Complicações 

gastroenterológicas do 

DM Doença do refluxo 

gastroesofágico 

A doença do refl uxo gastroesofá-

gico (DRGE) pode ser defi nida como 

uma condição que se desenvolve quan-

do o refl uxo do conteúdo gástrico causa 

sintomas incômodos ou complicações. 

Suas manifestações típicas são a pirose e a 

regurgitação, no entanto sintomas extra-

esofágicos podem estar presentes, como 

tosse crônica, erosão dentária, dor torácica 

não cardíaca, asma e laringite. A prevalên-
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cia dos sintomas da DRGE em pacientes 

diabéticos se aproxima de 41%, segundo 

estudo conduzido em Nova Jersey, Estados 

Unidos.
3 

Vários são os fatores responsáveis 

pelo estabelecimento da DRGE no pacien-

te diabético, entre os quais se destacam: 

redução da secreção salivar relacionada à 

neuropatia, lentifi cação do esvaziamento 

gástrico, retardo na depuração ácida cau-

sada pela redução da atividade motora 

do esôfago/estômago também relativa à 

neuropatia, aumento do limiar sensorial 

devido à agressão aos nervos sensoriais do 

esôfago, hipotonia do esfíncter esofágico 

inferior (EEI) causada pelo dano à sua 

musculatura lisa e regurgitação ácida gera-

da pela maior frequência de relaxamentos 

transitórios do EEI, sendo este último 

considerado o mais relevante mecanismo 

facilitador do refl uxo. 

A ferramenta primordial para o diag-

nóstico da DRGE é a história clínica. A 

anamnese deve identifi car os sintomas 

característicos, sua frequência, intensi-

dade, fatores desencadeantes e de alívio, 

padrão de evolução ao longo do tempo e 

impacto na qualidade de vida. O primeiro 

exame a ser realizado deve ser a endosco-

pia digestiva alta (EDA), capaz de revelar 

a presença de erosões, úlceras e eventuais 

complicações como estenose péptica e esô-

fago de Barrett. Esofagite erosiva (EE) foi 

encontrada com mais frequência (66,7%) 

nos pacientes diabéticos com neuropatia 

quando comparados com aqueles sem 

neuropatia (33,3%).
4 

A impedâncio-pHmetria representa 

o novo padrão ouro para o diagnóstico 

de DRGE, a medida que possibilita uma 

detecção mais apurada e melhor caracte-

rização das naturezas física e química do 

refl uxato, permitindo correlação mais pre-

cisa com sintomas. 

A ocorrência da DRGE foi inversa-

mente relacionada ao controle glicêmico, 

e a melhora deste pode aliviar os sinto-

mas associados à dismotilidade esofágica 

e refl uxo. 

O manejo da doença do refl uxo tem 

por objetivos abolir ou reduzir a frequên-

cia dos sintomas, cicatrizar as lesões da 

mucosa esofágica e prevenir o desenvol-

vimento de complicações. Várias drogas 

podem ser utilizadas para seu tratamento, 

sendo a primeira escolha os inibidores de 

bomba de prótons (IBP) em dose plena, 

durante 6 a 12 semanas. Caso não se atinja 

o controle dos sintomas, a dose deve ser 

dobrada por mais 12 semanas e, na presen-

ça de sintomas atípicos, o tratamento deve 
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ser prolongado. Pacientes também devem 

ser orientados a ingerir líquidos logo após 

tomar medicamentos, a fi m de evitar eso-

fagite induzida por pílulas. 

Gastroparesia 

Gastroparesia é uma síndrome clí-

nica que se caracteriza pelo retardo no 

esvaziamento gástrico na ausência de obs-

trução mecânica. Seus principais sintomas 

incluem plenitude pós-grandial, saciedade 

precoce, náuseas, vômitos, dor e distensão 

abdominal. Possui múltiplas etiologias, 

podendo surgir como complicação pós-

-cirúrgica, principalmente em cirurgias 

bariátricas por by-pass e fundoplicaturas 

para tratamento da DRGE, em conco-

mitância com a progressão de doenças 

neurológicas ou reumatológicas, a exemplo 

da doença de Parkinson, amiloidose e escle-

rodermia, como síndrome paraneoplásica, 

em consequência do mau controle glicêmi-

co no diabetes mellitus ou mesmo de causa 

idiopática (possivelmente ocorrendo após 

uma infecção viral). 

O termo “gastroparesia diabeticorum” 

foi introduzido em 1958 por Kassander
5

, 

para designar o esvaziamento gástrico len-

tifi cado exibido pelos pacientes diabéticos 

e observado por meio de estudos baritados. 

Nos dias atuais, a prevalência da gastro-

paresia varia, de acordo com os métodos 

diagnósticos empregados; no entanto, 

pode ser encontrada em pelo menos 65% 

dos pacientes com DM1 e em 30% dos 

portadores de DM2. Náuseas e vômitos 

foram os sintomas mais reportados pelos 

pacientes, sendo referidos em 96 e 80%, 

respectivamente.
6,7 

Além da importante redução na 

qualidade de vida de seus portadores, a 

gastroparesia diabética também se associa 

a prejuízos nutricionais. Em um grande 

estudo realizado, constatou-se que os 

pacientes com gastroparesia consumiram 

somente 58% da ingesta calórica diária 

recomendada, e muitos desses indivíduos 

possuíam defi ciências vitamínicas e mine-

rais signifi cativas.
8 

Fisiologia normal do esvaziamento 

gástrico 

O processo de esvaziamento gástrico 

envolve diferentes segmentos anatômicos 

do estômago e do intestino delgado. O 

estômago proximal, composto pelo fundo 

e terço superior do corpo gástrico, atua 

como um reservatório para os alimentos. 
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Após a ingestão de refeições, essa região 

sofre um refl exo mediado pelo nervo 

vago, chamado refl exo de acomodação, 

que amplia o volume gástrico com míni-

ma alteração na pressão intraluminal. 

Em seguida, o alimento ingerido alcan-

ça o estômago distal, representado pelo 

antro gástrico, em conjunto com o piloro e 

região proximal do duodeno. É submetido 

então a trituração e mistura por contrações 

antrais de alta amplitude, responsáveis 

pela quebra do alimento em partículas de 

aproximadamente 2mm de diâmetro, para 

enfi m iniciar o processo de esvaziamento 

gástrico. A velocidade de esvaziamento é 

infl uenciada pelo volume das refeições, 

teor calórico e osmolaridade.
9 

O piloro e 

a região proximal do duodeno também 

participam do processo de trituração e mis-

tura dos alimentos; no entanto, opõem-se 

à transferência do conteúdo gástrico para 

o duodeno, atuando como fator inibidor 

do esvaziamento gástrico, uma vez que 

apresentam resistência ao fl uxo gastro-

duodenal. Quando o alimento atinge o 

intestino delgado, os hormônios regula-

dores de glicose são liberados. Glucagon e 

incretinas, como amilina e peptídeo seme-

lhante ao glucagon-1 (GLP-1), retardam 

o esvaziamento gástrico, possibilitando a 

transferência do alimento em velocidade 

controlada, de modo a facilitar a digestão 

e regular a glicemia pós-prandial. 

Patogenia da gastroparesia 

diabética 

Várias alterações estruturais, químicas 

e funcionais são encontradas nos pacien-

tes com gastroparesia diabética, sendo a 

mais conhecida delas a neuropatia auto-

nômica. Outros fatores que podem atuar 

em sua patogênese incluem: expressão 

neuronal reduzida de óxido nítrico sin-

tase (nNOS)
10

, fi brose da musculatura 

lisa, presença de macrófagos alterados, 

contendo infi ltrados imunes, mudanças 

hormonais (ex.: aumento dos níveis de 

glucagon) e depleção ou dismorfi a das 

células intersticiais de Cajal. 

As células intersticiais de Cajal são 

células não neuronais responsáveis pela 

geração das ondas lentas rítmicas gástricas, 

além de atuarem na transmissão neuro-

muscular dos neurônios entéricos para a 

musculatura lisa gástrica.
11 

A perda das 

células de Cajal é a anormalidade histo-

lógica mais comumente encontrada na 

gastroparesia diabética, e está associada a 

disritmias de onda lenta. (Figura 1) 
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Elevação no nível de hemoglobina 

glicada, doença de longa data, com diag-

nóstico há mais de dez anos e presença de 

complicações macro ou microvasculares 

são aceitos como fatores de risco para o 

estabelecimento da gastroparesia diabética. 

Além destes, retardo no esvaziamento 

gástrico pode ser causado ou exacerbado 

pelas medicações empregadas na terapêuti-

ca do DM, incluindo análogos da amilina 

(ex.: Pramlitide) e GLP-1 (ex.: Exenatide 

e Liraglutide). Transtornos psiquiátricos 

podem coexistir e devem ser investigados, 

pois são capazes de contribuir para os sin-

tomas de gastroparesia. Estudo transversal 

revelou que os estados aumentados de 

ansiedade, depressão e neuroticismo foram 

associados a aproximadamente o dobro da 

prevalência de sintomas gastrointestinais 

em pacientes diabéticos.
13 

Diagnóstico 

O consenso da Associação America-

na de Gastroenterologia recomenda uma 

avaliação inicial com minuciosa coleta da 

Figura 1: Alterações responsáveis pela patogênese da gastroparesia 

diabética e sintomas associados.

Traduzido e adaptado da referência12
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história clínica e exame físico detalhado, 

que deve buscar evidências da presença 

de neuropatia periférica e autonômica e 

de complicações micro ou macrovascula-

res do DM, embora a gastroparesia possa 

ocorrer na ausência destas. 

Prosseguindo na investigação, deve-se 

solicitar inicialmente exames laboratoriais, a 

saber: hemograma completo, função tireoi-

diana, glicemia de jejum, hemoglobina 

glicada, breve painel metabólico, amilase 

e teste de gravidez, quando indicado. Na 

sequência, endoscopia digestiva alta deve 

ser realizada, a fi m de afastar a possibilidade 

de obstrução mecânica. Na presença de dor 

abdominal intensa, uma ultrassonografi a 

de abdome é recomendada, para descartar a 

hipótese de cólica biliar. O achado de restos 

alimentares mal digeridos no estômago ao 

exame endoscópico, após 12h de jejum, na 

ausência de obstrução piloroduodenal, é 

altamente sugestivo de gastroparesia. 

O padrão ouro para o diagnóstico 

da gastroparesia é a cintilografi a do esva-

ziamento gástrico utilizando coloide de 

99 mTc adicionado a uma refeição sólida 

controlada. Trata-se de método não inva-

sivo, com exposição à radiação ionizante, 

que permite documentar o processo de 

esvaziamento gástrico por meio da cap-

tura de imagens seriadas, em intervalos 

de 15 minutos num período de 4 horas 

após a ingestão do alimento marcado 

com radionuclídeo. Retenção de 14,15  

mais de 10% da refeição passadas as 4 

horas é considerado anormal, selando o 

diagnóstico.
14,15

 

Para a realização do exame, medicamen-

tos capazes de alterar a motilidade gástrica, 

como opioides, anticolinérgicos e procinéti-

cos devem ser suspensos 72h antes. 

Outros métodos diagnósticos vêm 

sendo desenvolvidos, como o teste res-

piratório para o esvaziamento gástrico e 

a SmartPill®, porém ainda encontram-se 

indisponíveis no Brasil. 

Tratamento 

O adequado manejo da gastropare-

sia diabética engloba a correção de fatores 

de exacerbação, incluindo a otimização 

do controle glicêmico e dos eletrólitos, 

modifi cações dietéticas, emprego de dro-

gas que aceleram o esvaziamento gástrico 

ou diminuem as náuseas e os vômitos, psi-

coterapia e, nos casos de falha das medidas 

gerais e do tratamento clínico, abordagem 

endoscópica ou cirúrgica. 
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Abordagens gerais e dietéticas 

Os cuidados gerais abrangem a manu-

tenção de uma boa hidratação, correção 

dos distúrbios eletrolíticos, adequado con-

trole glicêmico e redução dos sintomas com 

a terapia farmacológica. Medicamentos 

como anti-hipertensivos (ex.: bloqueadores 

do canal de cálcio ou clonidina), agentes 

anticolinérgicos (ex.: antidepressivos) e ago-

nistas do receptor do GLP-1 (ex.: exenatide, 

liraglutide)
16 

devem ser descontinuados e 

substituídos por outras drogas com menor 

potencial de retardo no esvaziamento gástri-

co sempre que possível. 

As modifi cações dietéticas incluem o 

fracionamento das refeições, redução na 

ingesta de fi bras não digeríveis e alimentos 

gordurosos, aumentar a ingesta de opções 

alimentares à base de líquido, pois a veloci-

dade de esvaziamento gástrico para líquidos 

tende a ser preservada nos casos leves a 

moderados de gastroparesia. A manutenção 

da euglicemia é um dos pilares no manejo 

da gastroparesia diabética, já que a hiper-

glicemia retarda o esvaziamento gástrico, 

reduz o tônus do fundo gástrico, aumenta 

a sensibilidade gástrica à distensão, altera o 

ritmo das ondas lentas e provoca contrações 

pilóricas espásticas. 

Terapia farmacológica 

Devido a sua habilidade para acelerar 

o esvaziamento gástrico, os procinéticos 

são considerados as drogas de primei-

ra linha no tratamento da gastroparesia 

diabética. Metoclopramida possui ação 

procinética ao atuar como antagonista 

dopaminérgico periférico (D2) e agonista 

serotoninérgico (5-HT4) e ação antie-

mética como antagonista dos receptores 

D2 centrais e 5-HT3. Pode ser utilizada 

na dose de 10mg, 2 a 3 vezes ao dia, 30 

minutos antes das refeições. No entanto, 

seu uso deve ser limitado a um período de 

até 12 semanas, devido aos importantes 

efeitos colaterais que apresenta. Devido 

a sua capacidade de atravessar a barrei-

ra hematoencefálica, é capaz de causar 

proemi nentes manifestações extrapirami-

dais, reações distônicas e discinesia tardia. 

Domperidona é um antagonista peri-

férico do receptor D2 e apresenta efeitos 

procinéticos e antieméticos. Ao contrá-

rio da metoclopramida, a domperidona 

possui uma penetração limitada à barreira 

hematoencefálica, o que limita a ocorrên-

cia de paraefeitos associados ao sistema 

nervoso central. Porém, exibe como temi-

do efeito colateral o prolongamento do 
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intervalo QT, podendo causar arritmias 

ventriculares.
17 

As diretrizes atuais reco-

mendam a realização de eletrocardiograma 

(ECG) antes do início do tratamento com 

domperidona, e ECGs seriados, a cada 2 

meses durante o intervalo de 1 ano e a 

cada 6 meses após esse período. Deve ser 

utilizada na dose de 10mg, 3 vezes ao dia, 

30 minutos antes das refeições. 

Caso a dose de domperidona seja 

aumentada ou medicamentos que apre-

sentem interação medicamentosa com 

esta sejam introduzidos, ECGs de controle 

devem ser realizados com mais frequência. 

Eritromicina é uma droga da clas-

se dos macrolídeos que, além do efeito 

antimicrobiano, atua como agonista dos 

receptores de motilina, gerando contra-

ções gastroduodenais que potencializam 

o esvaziamento gástrico.
18 

Pode ser admi-

nistrada por via oral ou parenteral, na dose 

de 250mg, 3 vezes ao dia, devendo ser 

utilizada por no máximo 2 semanas.  A 

eritromicina provoca efeitos colaterais gas-

trointestinais signifi cativos, incluindo dor 

abdominal, náuseas e vômitos, que podem 

limitar seu uso na gastroparesia diabética. 

Também é capaz de prolongar o intervalo 

QT, sendo razoável a monitorização com 

ECGs seriados. A droga deve ser pres-

crita com intervalos, a fi m de permitir o 

“upregulation” dos receptores de motilina. 

Benefícios procinéticos semelhantes são 

observados com o uso de azitromicina.
19 

Tratamentos endoscópicos e 

cirúrgicos 

Injeções de toxina botulínica na 

região pilórica por via endoscópica vêm 

sendo propostas para o tratamento da 

gastroparesia. Essa neurotoxina inibe a 

liberação de acetilcolina na junção neu-

romuscular, causando paralisia do piloro e 

reduzindo assim suas contrações espasmó-

dicas, provocando melhora dos sintomas, 

aceleração do esvaziamento gástrico que 

persiste por 3 a 6 meses, especialmente 

em mulheres e nos casos de gastroparesia 

idiopática. Também foi observado bene-

fício em homens idosos com vômitos. No 

entanto, pequenos ensaios controlados 

não confi rmaram o benefício da toxina 

botulínica versus placebo.
20,21 

A estimulação elétrica gástrica de 

alta frequência e baixa energia tem como 

objetivo modular a transmissão aferente 

vagal, reduzindo os sintomas de gastro-

paresia. Seu uso foi aprovado em 2000 

pelo FDA, todavia os dispositivos não 
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afetam o esvaziamento gástrico ou as 

ondas lentas, apesar de terem sido relacio-

nados a redução dos sintomas e melhora 

do controle glicêmico e da qualidade de 

vida.
22 

Outras tecnologias mais recentes 

nesse campo incluem o uso de estimu-

ladores gástricos em miniatura e sem 

fi o, inseridos via endoscopia. Porém, são 

necessários mais estudos para verifi car a 

efi cácia desses dispositivos em relação às 

demais técnicas. 

Os tratamentos cirúrgicos raramente 

são realizados, sendo restritos aos casos de 

pacientes com sintomas gastroparéticos 

refratários a todas as outras medidas ou 

para implantação de cateteres para des-

compressão ou alimentação.

A escolha do suporte nutricional e 

sua via de administração dependem da 

severidade da doença.

As indicações para nutrição ente-

ral incluem: perda de 10% ou mais de 

peso não intencional, inabilidade para 

atingir o peso ideal com alimentação 

oral, repetidas internações por sintomas

refratários, necessidade de sonda nasogás-

trica para alívio dos sintomas.

A colocação de cateteres via endos-

cópica ou cirúrgica para descompressão 

ou alimentação jejunal é reservada para 

os casos severos. A jejunostomia mantém 

o aporte nutricional, alivia os sintomas e 

diminui a frequência das hospitalizações, 

devendo ser precedida por uma alimen-

tação nasojejunal bem-sucedida.

Insuficiência exócrina 

pancreática 

A insufi ciência exócrina do pâncreas 

(IEP) é caracterizada pela defi ciência das 

enzimas produzidas pela região acinar 

pancreática, resultando na incapaci-

dade de executar o processo digestivo 

adequadamente. Essa inadequada diges-

tão, especialmente de gorduras, ocorre 

progressivamente, iniciando-se como dis-

função subclínica, que se torna evidente 

e bastante sintomática quando mais de 

90% da função exócrina pancreática foi 

perdida, levando a um estado de des-

nutrição caracterizado por esteatorreia, 

perda de peso, defi cits vitamínicos e 

minerais. Podem também integrar esse 

quadro sintomas dispépticos e fl atu-

lência. Inúmeras são as causas da IEP, 

incluindo: doenças do parênquima pan-

creático, que levam à perda do tecido 

pancreático exócrino, como pancreati-
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te crônica, fi brose cística e pancreatite 

aguda extensa necrotizante; condições 

neoplásicas, por meio da obstrução do 

ducto pancreático, tal qual adenocarcino-

ma de pâncreas, tumor mucinoso papilar 

intraductal, cistoadenoma mucinoso e 

tumores benignos; pós-ressecção pancreá-

tica, devido à redução da densidade de 

células acinares; diminuição dos níveis 

de colecistocinina causada pela atrofi a 

das vilosidades duodenais vista na doença 

celíaca, que resulta em menor estímulo 

para a liberação das enzimas pancreáti-

cas; inapropriada inativação das enzimas 

pancreáticas promovida pelos tumores 

neuroendócrinos gastrinoma e somatos-

tinoma; doenças metabólicas sistêmicas, 

como diabetes mellitus, que em sua 

pluralidade de sítios de acometimento 

danifi ca também o funcionamento pan-

creático por uma série de mecanismos, 

como se verá adiante. 

Fisiologia pancreática normal 

O pâncreas é uma glândula mista 

composta pela porção exócrina, respon-

sável pela secreção de suco pancreático 

e pela porção endócrina, que tem por 

sua vez a função de regular hormô-

nios importantes para o metabolismo, 

como a insulina e o glucagon. Essas 

porções, além de estarem próximas ana-

tomicamente, exercem uma interação 

morfológica e funcional entre elas, o 

eixo endócrino-exócrino do pâncreas. 

A função exócrina pancreática é reali-

zada pelas células acinares, que sofrem 

estímulo pela colecistocinina e gastrina, 

pelo sistema nervoso parassimpático via 

acetilcolina. A insulina secretada pelas 

células das ilhotas de Langerhans tem 

efeito trófi co sobre as células acinares, 

e a diminuição ou resistência à sua ação 

pode levar a atrofi a acinar e diminuição 

da produção enzimática. (Figura 2) 

Patogenia da IEP causada pelo 

DM 

Fisiopatologicamente, o diabe-

tes mellitus de longa data (tipos I e II) 

pode predispor à insufi ciência exócrina 

do pâncreas, e, inversamente, a insufi -

ciência exócrina pancreática de avançada 

progressão é capaz de levar ao diabetes 

mellitus (nesse caso, classifi cado como 

tipo IIIc). 
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Existem vários mecanismos possí-

veis para explicar o desenvolvimento da 

insufi ciência exócrina pancreática nos 

pacientes diabéticos, e acredita-se que a 

longa duração da doença, a necessidade 

de altas doses de insulina para manu-

tenção da euglicemia e o desequilíbrio 

frequente no controle glicêmico estejam 

relacionados com a maior ocorrência e 

severidade da IEP. Como já mencionado, 

a insulina exerce um fator trófi co sobre 

as células acinares, e sua marcante falta 

no DM é considerada a principal con-

dição atribuída ao surgimento da IEP. 

Em contrapartida, a elevação dos hor-

mônios contrarreguladores, glucagon e 

somatostatina, leva à atrofi a do tecido 

pancreático. Outros fatores, em associa-

ção, contribuem para a gênese da IEP, 

como a neuropatia autonômica caracte-

rística do DM, que leva à diminuição dos 

refl exos enteropancreáticos, e a angio-

patia diabética, responsável por lesões 

arteriais que reduzem o suprimento 

sanguíneo para o pâncreas, provocando 

fi brose e atrofi a tissular e o envolvimento 

Figura 2. Efeitos daInsulina.
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do tecido exócrino na destruição autoi-

mune das células das ilhotas. 

Diagnóstico 

A principal consequência clínica da 

IEP é a má digestão de gorduras, que se 

manifesta por meio de esteatorreia, e pro-

voca a má absorção de micronutrientes e 

vitaminas lipossolúveis. Vários métodos 

foram desenvolvidos para o diagnóstico 

da IEP, sendo divididos entre testes dire-

tos e indiretos. 

Os métodos diretos, representados 

pelo teste da secretina e colecistocini-

na, apresentam maior sensibilidade e 

especifi cidade, permitindo o diagnós-

tico mais precoce, quando a IEP ainda 

se encontra mais branda, em estágio 

inicial. São realizados por meio da aná-

lise do suco pancreático, mensurando a 

concentração hidroeletrolítica e enzimá-

tica do mesmo via aspirado duodenal, 

após estímulo hormonal adequado com 

secretina e/ou colecistocinina. Apesar de 

precisos, são pouco disponíveis, caros 

e desconfortáveis ao paciente, sendo 

realizados apenas em centros especiali-

zados. Os métodos indiretos são os mais 

comumente utilizados em nossa prática 

clínica, ainda que sejam menos sensí-

veis e efetuem o diagnóstico somente em 

estados mais avançados. O teste quanti-

tativo da gordura fecal de 72h consiste 

na administração de dieta padronizada 

contendo 100g de gordura e na poste-

rior quantifi cação da perda de gordura 

nas fezes coletadas dos últimos três dias. 

É considerado positivo quando valor 

acima de 7g/dia de gordura nas fezes é 

encontrado, caracterizando a síndrome 

de má absorção. 

Outro meio habitualmente utilizado 

é a dosagem da elastase tipo 1, enzima de 

origem exclusivamente pancreática que 

permanece estável durante sua passagem 

pelo trato gastrointestinal, podendo ser 

quantifi cada em uma única amostra de 

fezes. O valor normal é >200mg/g e, 

quanto mais baixo da referência, mais 

alta é a probabilidade de IEP. 

Tratamento 

As opções terapêuticas para a IEP 

incluem medidas dietéticas, reposição de 

enzimas pancreáticas e controle efi caz da 

doença de base. 
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Orientações dietéticas 

Adequada orientação nutricional 

se faz necessária, objetivando uma die-

ta com satisfatória ingesta calórica e 

correção apropriada das defi ciências vita-

mínicas e minerais. A dieta a ser seguida 

pelos pacientes com insufi ciência exócri-

na pancreática não necessita de grandes 

restrições alimentares, mas deve ser bem 

balanceada, com 35kcal/kg/dia, 1-1,5g/

kg/dia de proteínas e 30% de gorduras, 

rica em carboidratos, pobre em fi bras, 

sufi ciente para a manutenção do status 

nutricional e considerando as necessi-

dades particulares de cada indivíduo.23 

Os pacientes devem ser encorajados 

a consumir porções menores, em maior 

frequência, reduzir a ingesta de álcool, 

devido ao efeito tóxico deste sobre o pân-

creas, e a cessar o tabagismo. O fumo é 

considerado fator de risco para câncer 

pancreático e pancreatite, estando ainda 

relacionado a uma maior probabilidade 

de redução da função exócrina pancreá-

tica.24,25 Como a ingestão de alimentos 

ricos em fi bras parece inibir a atividade 

da lipase em mais de 50%, uma redu-

ção no consumo de fi bras é considerado 

benéfi co na IEP.26 

Reposição oral de lipase 

A reposição oral de enzimas pan-

creáticas é o alicerce do tratamento da 

IEP, que tem por meta fornecer concen-

tração enzimática sufi ciente para que, 

ao alcançar o duodeno simultaneamen-

te ao alimento ingerido, possa otimizar 

a digestão deste e favorecer a absorção 

dos nutrientes. 

Os extratos pancreáticos encon-

tram-se comercialmente disponíveis sob 

a forma de pó, drágeas, cápsulas normais 

e cápsulas com minimicroesferas. 

A melhor forma de apresentação 

é a que contém minimicroesferas, pois 

são gastrorresistentes, impedindo a ina-

tivação das enzimas pela secreção ácida 

gástrica. Devem ser administradas junto 

às refeições, em quantidade necessária 

para compensar a secreção pancreática 

insufi ciente, que em um indivíduo adul-

to considera-se em torno de 50.000 UI 

para as refeições principais e 25.000 UI 

para lanches. 

Em caso de manutenção da má 

absorção, após garantir a aderência e 

tomada correta do suplemento enzimá-

tico, pode-se dobrar a dose do mesmo. 

Caso a resposta inadequada à terapêu-
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tica persista, recomenda-se a adição de 

inibidor de bomba de próton, a fi m de 

garantir a supressão ácida. Se a reposição 

enzimática permanece inefi caz, é impres-

cindível revisar o diagnóstico de IEP e 

considerar a hipótese de supercrescimen-

to bacteriano de delgado. (Figura 3) 

Supercrescimento bacteriano do 

intestino delgado 

O intestino delgado normalmente 

abriga um pequeno número de bactérias, 

comparativamente ao cólon, devido a sua 

peristalse. O supercrescimento bacteria-

no do intestino delgado (SCBID) ocorre 

quando há um desequilíbrio na micro-

biota, aumentando a colonização deste 

por diferentes tipos de bactérias patogê-

nicas que, ao habitá-lo, geram alterações 

metabólicas que resultam em má absor-

ção e assim repercutem clinicamente 

como distensão abdominal, fl atulência, 

diarreia, perda de peso e anemia. 

A excessiva proliferação bacteriana 

causa danos diretos às células epite-

liais intestinais e à borda em escova, 

Figura 3. Manejo da terapia de reposição de enzimas pancreáticas.

Traduzido e adaptado da referência27.
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prejudicando a absorção de proteínas, 

carboidratos e minerais. 

Desconjugação bacteriana de 

sais biliares pode causar a formação 

desajustada de micelas, ocasionan-

do menor absorção de gorduras com 

esteatorreia e deficiência de vitaminas 

lipossolúveis. Absorção microbiana de 

nutrientes específicos reduz os níveis 

de vitamina B12 e carboidratos. A pas-

sagem dos sais biliares e carboidratos 

mal digeridos ao cólon leva a diarreia 

com componente osmótico e secretó-

rio e aumento da flatulência. 

As causas mais comuns para o 

SCBID incluem: acloridria gástrica, 

como a induzida pelo uso crônico dos 

inibidores de bomba de prótons; pós-

-procedimentos cirúrgicos, tal qual 

ressecção da válvula ileocecal e síndrome 

da alça aferente após gastrojejunostomia 

a Billroth II; alterações anatômicas, a 

exemplo dos divertículos congênitos de 

delgado; presença de fístula gastrocó-

lica ou colicoentérica devido a doença 

de Crohn ou neoplasia maligna e desor-

dens da motilidade do intestino delgado, 

oriundas de vagotomia, esclerodermia, 

pseudo-obstrução intestinal crônica e 

enteropatia diabética. 

Patogenia da enteropatia 

diabética 

A patogenia da enteropatia diabé-

tica, à semelhança do acometimento de 

outros órgãos do TGI, é multifatorial e 

tem na neuropatia associada à hiperglice-

mia crônica seu embasamento elementar. 

A neuropatia autonômica é considerada 

a maior causa de disfunção da motilidade 

intestinal, pois as fi bras nervosas danifi -

cadas pelo estresse oxidativo e infl amação 

causados pelo DM de longa data são 

responsáveis pelo retardo na peristalse. 

No entanto, outros fatores auxiliam no 

controle da motilidade intestinal, como 

hormônios enterais, células muscula-

res lisas, células intersticiais de Cajal e 

microbiota intestinal, que podem estar 

alterados no DM, favorecendo a insta-

lação da enteropatia diabética. 

Entre os hormônios entéricos, as 

incretinas (ex.: GLP-1) coordenam a res-

posta intestinal à ingesta alimentar, mas 

também parecem desempenhar função 

protetora sobre os neurônios intesti-

nais.28,29 Serotonina e somatostatina, 

liberadas diante de estímulos mecânicos 

e químicos, atuam como neurotransmis-

sores locais que estimulam a motilidade 

Revista_ANM_189-2.indd   142Revista_ANM_189-2.indd   142 03/05/2018   12:22:5803/05/2018   12:22:58



s    143   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

gastrointestinal, porém novas descober-

tas apontam para uma atuação conjunta 

como fator de crescimento para os neu-

rônios entéricos.30 

Pesquisas recentes atribuíram impor-

tante papel ao microbioma alterado pelo 

DM na dismotilidade intestinal desses 

doentes, à medida que essa fl ora bacte-

riana modifi cada prejudicaria a liberação 

de neurotransmissores e hormônios, por 

meio de infl amação, comprometimento 

da função e permeabilidade das células 

da mucosa intestinal.28 Além disso, tam-

bém considerou-se o papel da renovação 

epitelial intestinal alterada na patogênese 

da enteropatia diabética, observada na 

mucosa intestinal de roedores diabéticos, 

revelando assim um rearranjo tissular 

local31,32 que também se associou a um 

trânsito intestinal alterado.33 

Figura 4: Fisiopatologia da enteropatia diabética. Descontrole glicêmico 

provoca aumento do estresse oxidativo e infl amação, ativando elementos 

celulares relacionados à imunidade. Em conjunto, células imunes, citoci-

nas infl amatórias e espécies reativas do oxigênio agridem as fi bras nervosas 

e neurônios entéricos, em particular as células intersticiais de Cajal (CIC), 

impedindo assim a regeneração neuronal. Alterações na microbiota 

também podem levar à infl amação da mucosa e, consequentemente, à 

redução na absorção de nutrientes. Traduzido e adaptado da referência36
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A estase intestinal gerada pela ente-

ropatia diabética é responsável pela 

criação de um microambiente favorá-

vel à colonização e desenvolvimento de 

uma fl ora bacteriana modifi cada, levan-

do ao supercrescimento bacteriano do 

intestino delgado, condição clínica que 

acomete aproximadamente 14,8-40% 

dos pacientes com DM.34,35 (Figura 4) 

Diagnóstico 

O padrão ouro para o diagnóstico de 

SCBID é a cultura do aspirado de secre-

ção do jejuno proximal demonstrando a 

presença de mais de 10organismos/mL. 

Entretanto, é um método invasivo, caro 

e disponível apenas em centros de pes-

quisa. A cultura de jejuno foi largamente 

substituída por testes respiratórios com 

hidrogênio expirado, que possuem sim-

ples execução e apresentam sensibilidade 

de 60-90% e especifi cidade de 85%, 

quando comparados à cultura.37 

A medida do metano expirado, em 

associação ao hidrogênio, amplia o ganho 

diagnóstico em torno de 15%, pois há 

um grupo de indivíduos que apresenta 

microbiota metanogênica exclusiva. O 

resultado do teste respiratório é baseado 

na curva de hidrogênio/metano expirado 

após a ingestão de substrato contendo 

glicose, a qual é prontamente absorvi-

da no intestino delgado e, portanto, em 

circunstâncias normais, não deve resultar 

em aumento de hidrogênio/metano na 

respiração. O teste respiratório de hidro-

gênio e metano é um método barato, 

amplamente disponível e não invasivo 

para o diagnóstico de SCBID. 

Tratamento 

Considerando que o mau controle 

glicêmico é fator de risco para todas as 

complicações diabéticas, a manutenção da 

glicemia em níveis preconizados pelo con-

senso da AGA representa a primeira linha 

de intervenção, que possibilita a prevenção 

da enteropatia diabética e, consequente-

mente, evita a instalação do SCBID. 

O tratamento para o SCBID é rea-

lizado com a prescrição de antibióticos 

efetivos contra micro-organismos aeró-

bios e anaeróbios. Possui duração de 

14 dias, por via de administração oral, 

e as drogas de escolha incluem: Cipro-
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fl oxacino 500mg 2x/dia, Norfl oxacino 

400mg 2x/dia, Amoxicilina + clavulana-

to 875mg 2x/dia, metronidazol 400mg 

3x/dia. Rifaximina 400mg 3x/dia é um 

antibiótico não absorvível que parece ser 

efetivo e apresenta menos efeitos adver-

sos que os demais antimicrobianos. Para 

pacientes que apresentam recorrência dos 

sintomas, terapia cíclica (ex.: 1 a cada 4 

semanas) pode demonstrar benefício a 

longo prazo. Antibioticoterapia contí-

nua deve ser evitada, se possível, a fi m 

de prevenir resistência bacteriana. 

Doença hepática gordurosa não 

alcoólica 

Doença hepática gordurosa não 

alcoólica (DHGNA) é condição clínica 

caracterizada pelo depósito de triglice-

rídeos no interior dos hepatócitos na 

ausência de ingesta alcoólica, distúr-

bios hereditários ou uso de medicação 

que favoreça seu desenvolvimento. 

DHGNA é considerada hoje a cau-

sa mais comum de doença hepática 

crônica no mundo, afetando aproxi-

madamente 30% da população geral, 

e a previsão para os próximos anos é 

que esse número aumente ainda mais, 

devido à epidemia global de obesida-

de.38 Enquanto a maioria dos casos de 

DHGNA permanece assintomática, 

apresentando apenas esteatose hepáti-

ca, cerca de 30% de seus portadores 

evoluem para esteato-hepatite não 

alcoó lica,39 um estado mais avançado da 

doença, com infl amação hepática crô-

nica, que pode levar à fi brose, cirrose, 

insufi ciência hepática e, por fi m, ao car-

cinoma hepatocelular (CHC). O fígado 

é o sítio da gliconeogênese, produção 

e armazenamento de glicogênio, e da 

degradação de insulina. Dessa forma, 

o fígado tanto participa dos mecanis-

mos fi siopatológicos do DM quanto 

sofre as consequências das alterações 

do metabolismo glicídico. Indivíduos 

com DHGNA e DM compartilham 

vários mecanismos fi siopatológicos, 

como aumento da resistência à insuli-

na, de citocinas circulantes e do estresse 

oxidativo. Devido a essa semelhança na 

patogênese, o DM2 ocorre como com-

plicação em muitos casos de DHGNA 

e, inversamente, vários casos de DM2 

são ainda mais agravados pela DHGNA. 

Em um estudo ultrassonográfi co, 

realizado por Targher e cols., a prevalên-
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cia de DHGNA em pacientes diabéticos 

foi de 69,5%.40 

A maioria dos pacientes é assinto-

mática, porém alguns podem apresentar 

sintomas inespecífi cos, como mal-estar 

e dor no quadrante superior direito. A 

condição clínica da DHGNA varia des-

de elevação moderada das transaminases 

hepáticas a doença hepática grave com 

fi brose e degeneração nodular. 

Patogenia 

O desenvolvimento da DHG-

NA é complexo e multifatorial, sendo 

fortemente infl uenciado pela obesida-

de, síndrome metabólica e resistência 

insulínica. De acordo com a teoria dos 

múltiplos hits, a mais aceita atualmente, 

a resistência insulínica atuaria como con-

dição inicial para o acúmulo de ácidos 

graxos no hepatócito (fi rst hit), visto que 

favorece a lipogênese e inibe a lipólise, 

até mesmo no fígado, ampliando o apor-

te de ácidos graxos em excesso ao órgão. 

Em sequência, a ocorrência de eventos 

como o aumento do estresse oxidativo, 

estresse do retículo endoplasmático, 

disfunção mitocondrial e endotoxemia 

crônica (multi hits) provoca a evolu-

ção da forma clínica de esteatose para 

esteato-hepatite. O fígado esteatótico se 

tornaria vulnerável aos “multiple hits”, 

levando a lesão hepatocelular, infl amação 

e fi brose, que pode evoluir para cirrose e 

carcinoma hepatocelular. 

Diagnóstico 

Para o diagnóstico de DHGNA, 

segundo o consenso da Associação 

Americana para o Estudo das Doenças 

do Fígado (em inglês, AASLD), deve-se 

excluir as seguintes condições: histó-

ria de ingesta alcoólica > 20g/d, causas 

nutricionais (ex.: nutrição parenteral e 

rápida perda de peso), alterações meta-

bólicas (desordens do armazenamento de 

glicogênio), hepatite crônica (especial-

mente a hepatite C, genótipo 3), outras 

causas de doença hepática crônica (ex.: 

doenças autoimunes do fígado, doença 

de Wilson, hemocromatose) e doenças 

endócrinas, como síndrome do ovário 

policístico, hipopituitarismo e hipoti-

reoidismo. Vários são os medicamentos 

(ex.: glicocorticoides, estrogênio sinté-

tico, amiodarona, metotrexato e drogas 
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antirretrovirais) que podem contribuir 

para a esteatose hepática, e seu uso deve 

também ser pesquisado. 

A biópsia hepática é considera-

da o padrão ouro na identifi cação das 

diferentes formas de apresentação da 

doença. As limitações para o seu uso 

rotineiro incluem a alta prevalência da 

DHGNA em nossa população, erro de 

amostragem, morbidade e mortalidade 

relacionadas ao procedimento. Métodos 

não invasivos foram então desenvolvidos 

e vêm sendo utilizados na prática diá-

ria com grande sucesso, em alternativa 

à biópsia hepática, fi cando esta restrita 

a algumas situações, como dúvida diag-

nóstica ou para avaliação prognóstica. O 

ultrassom representa o método mais prá-

tico e simples, sendo de fácil realização. 

No entanto, possui como desvantagens 

o fato de ser operador dependente e de 

detectar a esteatose apenas quando esta 

excede os 30%. Para esteatoses menos 

intensas (5 a 30%), a ressonância nuclear 

magnética possui maior sensibilidade. 

A elastografi a hepática transitória 

(EHT) avalia, por meio de vibrações 

controladas, à semelhança do ultrassom, 

a elasticidade do tecido hepático, forne-

cendo uma estimativa para o grau de 

fi brose. É método não invasivo, rápido, 

livre de radiação ionizante e bastante sen-

sível, permitindo a detecção da esteatose 

em sua fase inicial (quando em torno 

de 5%). Em relação aos testes séricos, 

estes podem ser classifi cados como dire-

tos, relacionados à síntese e degradação 

da matriz extracelular (ex.: colágenos, 

laminina, ácido hialurônico, metalopro-

teinases, citoqueratina-18 ou CK-18), e 

indiretos, representados por alterações 

bioquímicas de transaminases, gama-GT, 

plaquetas, albumina e pela presença de 

DM. A determinação sérica da CK-18, 

marcador que avalia a apoptose hepática, 

tem sido utilizada para detectar a pre-

sença de esteato-hepatite em pacientes 

com DHGNA, com uma sensibilidade 

de 78% e especifi cidade de 87%.41,42 

A associação de testes bioquími-

cos com exames de imagem constitui a 

melhor forma de avaliar o grau de fi brose 

hepática dos pacientes com DHGNA. 

Tratamento 

A terapêutica mais efi caz para a 

DHGNA consiste em tratar a condição 

hepática simultaneamente às comor-
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bidades metabólicas associadas, como 

obesidade, dislipidemia, resistência insu-

línica e DM2. 

Modificações no estilo de vida e 

redução do peso corporal 

Alterações na dieta e estilo de vida, 

aliadas à prática de atividade física regu-

lar (200 minutos de atividade moderada 

por semana) e redução do peso corpo-

ral, constituem pilares para o tratamento 

da DHGNA. Perda de peso equivalen-

te a 3-5% se relaciona com a melhora 

da esteatose, enquanto perdas maiores, 

da ordem de 7-10%, benefi ciam esta-

dos mais avançados, com melhoria da 

infl amação e do grau de fi brose. Vários 

estudos têm demonstrado que a modi-

fi cação do estilo de vida pode reduzir os 

níveis das aminotransferases e melhorar 

a esteatose, comprovada por ultras-

som43,44,45 ou ressonância magnética.46

Terapia farmacológica 

Agentes sensibilizadores de insulina: 

As duas principais classes emprega-

das no tratamento da DHGNA são as 

biguanidas (ex.: metformina) e as tiazo-

lidonas (ex.: pioglitazona). Metformina 

aumenta a sensibilidade à insulina por 

meio de decréscimo da gliconeogêne-

se hepática e redução na produção de 

triglicerídeos. Duas metanálises recen-

tes mostraram que, apesar da redução 

na resistência insulínica e nos níveis de 

aminotransferases, a terapia com metfor-

mina não demonstrou qualquer melhora 

na histologia hepática, não sendo mais 

recomendada para o tratamento dos 

pacientes com DHGNA.47,48 

Pioglitazona atua promovendo 

um aumento na sensibilidade hepática 

e periférica à insulina, além de elevar 

os níveis de adiponectinas circulantes. 

Metanálise atual comprovou a melhora 

na sensibilidade à insulina, nos níveis 

de aminotransferases, esteatose, infl a-

mação e balonização dos hepatócitos 

após tratamento com pioglitazona49 

em pacientes com ou sem DM2, sen-

do, portanto, indicada para os casos de 

esteato-hepatite confi rmados por meio 

de biópsia hepática. 

Vitamina E: Por seu efeito antioxi-

dante, a vitamina E vem sendo estudada 
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como terapia para a DHGNA, que tem 

no estresse oxidativo seu mecanismo de 

injúria celular e fator de progressão da 

doença. Seu consumo, na dose de 800 

UI/dia, levou a melhora histológica, e 

por isso pode ser considerada medica-

ção de primeira linha para o tratamento 

da esteato-hepatite em adultos não 

diabéticos. No entanto, a vitamina E 

não é recomendada para o tratamen-

to de EHNA em diabéticos, esteatose 

hepática não confi rmada por biópsia, 

cirrose criptogênica ou devido a EHNA, 

necessitando de mais estudos para sua 

recomendação nessas condições.50 

Incretinomiméticos: As incretinas são 

hormônios gastrointestinais liberados 

após ingesta alimentar e que aumentam 

a insulina lançada pelas células beta pan-

creáticas. Os incretinomiméticos são 

drogas desenvolvidas para atuar à seme-

lhança dos hormônios verdadeiros, e seu 

representante principal, os análogos do 

GLP-1, possuem um papel bem estabele-

cido no tratamento do DM2. Acredita-se 

que tais drogas possam emergir como 

novas opções no manejo da DHGNA, 

devido a sua similar patogênese com o 

DM2, porém ainda é prematuro indi-

cá-las para o tratamento da doença 

hepática. 

Ácido ursodesoxicólico e ômega 3: Não 

há, atualmente, nenhuma clara evidência 

para o uso de ômega 3 no tratamento 

específi co da DHGNA; no entanto, estes 

parecem ter algum benefício no controle 

da hipertrigliceridemia.51,52 

Ácido ursodesoxicólico também não 

demonstrou nenhuma melhora histoló-

gica ou na redução das aminotransferases, 

não sendo, nos dias atuais, indicado para 

o tratamento da DHGNA.53 

Cirurgia bariátrica 

A despeito da maior prevalência de 

esteatose e esteato-hepatite nos indi-

víduos elegíveis à cirurgia bariátrica, é 

precoce sua indicação como opção tera-

pêutica específi ca para a DHGNA. A 

redução do peso corporal não cirúrgica é 

comprovadamente efetiva na melhora de 

todas as variantes histológicas da doença 

hepática, incluindo a fi brose. Todavia, a 

manutenção da perda de peso é difícil 

de alcançar e, nos pacientes com IMC 

maior que 40 kg/m² ou acima de 35 kg/m²
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na presença de outras comorbidades 

associadas, a cirurgia bariátrica pode ser 

aventada, visando uma melhora global 

da saúde desses indivíduos. 

Metanálise realizada em 2015 evi-

denciou que a maioria dos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica apresen-

tou melhora ou resolução completa dos 

achados histopatológicos da esteatose, 

infl amação e balonização.54 

A cirurgia bariátrica pode auxiliar 

no tratamento da DHGNA no obeso 

grave, contudo sua indicação deve ser 

criteriosa. 

Hepatopatia glicogênica 

A hepatopatia glicogênica (HG) 

pode ser defi nida como condição res-

ponsável pelo acúmulo de glicogênio no 

interior dos hepatócitos, levando a hepa-

tomegalia e elevação das transaminases. 

É eventualmente vista em pacientes 

portadores de DM1 de longa data, mal 

controlado e em uso irregular de insuli-

na. Foi primeiramente descrita em 1930, 

como componente da síndrome de Mau-

riac, observada em crianças diabéticas 

do tipo 1 que apresentavam retardo no 

crescimento, caracteres cushingoides, 

hipercolesterolemia, baixa estatura, atra-

so na maturidade sexual, e que possuíam 

em comum uma labilidade no controle 

glicêmico.55 Atualmente, se reconhece 

que o depósito de glicogênio nos hepató-

citos possa ocorrer independentemente 

das outras características da síndrome. 

Sua fi siopatogenia envolve o des-

controle da glicemia, que possibilita a 

entrada excessiva de glicose nos hepa-

tócitos, haja visto que no fígado, 

contrariamente aos demais órgãos, a 

passagem de glicose para o interior das 

células ocorre por difusão passiva e inde-

pende da presença de insulina. Quando 

a insulina se encontra disponível na cor-

rente sanguínea, oriunda do tratamento 

da doença de base, o DM1 na grande 

maioria dos casos, esta ativa a glicogênio 

sintase, enzima responsável pela conver-

são da glicose em glicogênio no interior 

dos hepatócitos, levando ao acúmulo 

deste no citoplasma das células hepáti-

cas. Geralmente, se manifesta com dor 

abdominal, náuseas, vômitos e alterações 

laboratoriais de função hepática. 

É condição subdiagnosticada, 

comumente confundida com a DHG-

NA devido à semelhança dos achados 
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ultrassonográfi cos, e a diferenciação das 

duas doenças se torna possível com res-

sonância nuclear magnética ou biópsia 

hepática.56 O grande marco da hepato-

patia glicogênica é sua reversibilidade 

diante da otimização da insulinoterapia. 

Diferentemente da esteatose, a sobrecar-

ga de glicogênio não costuma ocasionar 

a fi brose do tecido hepático.57 Assim, 

melhorar o controle glicêmico é o supor-

te principal da terapia para a hepatopatia 

glicogênica, e a efi caz reabilitação dian-

te do manejo adequado do DM1 é 

vista dentro de quatro semanas nesses 

pacientes.58,59 

Conclusão 

Diante da crescente prevalência do 

diabetes mellitus, é essencial que os gas-

troenterologistas se mantenham atentos 

para o diagnóstico e manejo dos sintomas 

gastrointestinais associados à doença. 

Reconhecimento precoce das compli-

cações e terapêutica efi caz são benéfi cos 

não apenas para reduzir a progressão da 

doença, mas também contribuem para o 

ganho em qualidade de vida e bem-estar 

desses pacientes. 

Novos estudos para elucidar a 

complexa fi siopatologia das alterações 

do trato gastrointestinal causadas pelo 

DM se fazem necessários, pois, embora 

nossas terapias atuais sejam úteis na ate-

nuação dos sintomas, um vasto campo 

relacionado a neuromodulação, regula-

ção humoral e regeneração neuronal se 

mostra ainda inexplorado, desconhecido 

e muito promissor. 
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1. Introdução

A prescrição de medicamentos 

em idosos é um ato médico que só faz 

aumentar de frequência e importân-

cia. Nos EUA cerca de 1/3 das receitas 

médicas foram para pacientes idosos, 

quando estes ainda representavam 13% 

da população americana. Cálculos fei-

tos pela diretoria de pesquisas do IBGE, 

disponíveis do site do IBGE, mostram 

que a população brasileira no fi nal de 

2017 alcançou a cifra de 207.660.929 

habitantes, e continuará crescendo em 

um ritmo cada vez mais lento até 2042, 

quando totalizará 228.287.681 pessoas. 

A partir de 2043 começará a cair paula-

tinamente de modo que em 2060 estará 

em 218.173.888 indivíduos. A popula-

ção com 60 ou mais anos, entretanto, 

não vai parar de crescer. No fi nal de 2017 

os idosos serão 25.964.619 cidadãos, 

crescerão em taxas elevadas atingindo a 

cifra de 73.551.010 de pessoas em 2060, 

lembrando que no censo de 2010 a faixa 

geriátrica com 60 ou mais anos era de 

20.590.779 habitantes, o que represen-

tará um aumento de mais de 375% e 

mais do que 33,7% da população total 

da futura época. Haverá um predomínio 

de mulheres (51,3%) sobre os homens 

(48,7%). A estimativa do IBGE tam-

bém mostra que todas as faixas etárias 

de idosos aumentarão, mas esse aumento 

será mais signifi cativo nas mais elevadas; 

A r t i g o

s

Princípios de antibioticoterapia 

nos pacientes idosos

Nelson Gonçalves Pereira, Carolina Bandeira e Juliana Lapa

Revista_ANM_189-2.indd   157Revista_ANM_189-2.indd   157 03/05/2018   12:23:0103/05/2018   12:23:01



s    158   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

os indivíduos com 90 ou mais anos por 

exemplo eram 616.336 no fi nal de 2017 

e serão 5.024.073 em 2060. 

As infecções participam como causa 

primária ou contribuem indiretamen-

te para os óbitos em cerca de 1/3 dos 

pacientes com mais de 65 anos nos EUA. 

Além da letalidade elevada, as infecções 

nos idosos têm uma morbidade maior, 

com recuperação mais prolongada que 

nos adultos mais jovens e maior tempo 

de internação. Comumente as infecções 

agravam as doenças de base que o paciente 

geriátrico já tinha; elas podem ainda ace-

lerar o envelhecimento e a progressão do 

declínio funcional, tornando os pacientes 

dependentes de cuidados especiais.

A apresentação das doenças infec-

ciosas nos idosos tem características 

próprias, classifi cadas por alguns auto-

res como atípicas. Na realidade não 

são atípicas e sim variações do quadro 

clínico dos adultos que ocorrem comu-

mente nos idosos, e refl etem as alterações 

fi siológicas do envelhecimento. Cada vez 

mais se torna necessário o conhecimento 

da apresentação clínica das doenças nos 

pacientes idosos, em função do “tsunami 

prata” (9) que vem por aí; clínicos com 

boa formação geriátrica estão se tornan-

do fundamentais para lidar corretamente 

com esses pacientes. 

Os enfermos com mais de 60 anos 

apresentam as mesmas doenças infecciosas 

que podem ocorrer em qualquer pes-

soa, acrescidas de algumas enfermidades 

comuns na senectude. Entre as infecções 

mais diagnosticadas nos idosos destacam-

-se as do trato urinário, as pneumonias, 

as viroses respiratórias, com realce para a 

infl uenza, as infecções da pele e do tecido 

subcutâneo, incluindo o chamado pé dia-

bético, as sepses, a endocardite infecciosa, 

doença cada vez mais geriátrica, diarreias 

infecciosas, incluindo a infecção pelo C. 

diffi  cile, a diverticulite e outras infecções 

intra-abdominais, a tuberculose, infecções 

por fungos, entre outras. Todas as infec-

ções relacionadas aos cuidados da saúde 

são mais comuns nos doentes geriátricos. 

O estudo clínico detalhado dessas infec-

ções foge ao objetivo deste trabalho, bem 

como o do seu tratamento específi co.

2. Principais fatores que facilitam 

as infecções nos idosos

2.1. Disfunção imune relacionada à idade

O envelhecimento é acompanhado 

gradualmente de alterações do sistema 
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imune, processo que é denominado de 

imunossenescência (IS). A IS traz como 

consequências potenciais a disfunção 

do sistema imune, uma suscetibilida-

de aumentada para o aparecimento de 

infecções, neoplasias malignas, doenças 

autoimunes, diminuição da resposta às 

vacinas e um estado crônico de infl ama-

ção (infl ammaging) que se admite deve 

contribuir para o surgimento de arteros-

clerose, osteoporose, diabetes mellitus, 

artrites, doenças neurodegenerativas e 

outras relacionadas ao envelhecimento.

Os estudos sobre a imunidade inata 

têm revelado que nos idosos saudáveis 

o número dos neutrófi los, monócitos, 

células dendríticas, macrófagos em geral 

e de células natural killers (NK) parece 

estar preservado, entretanto a sua ativi-

dade funcional vai sendo comprometida 

ao longo do tempo, alcançando maior 

intensidade no chamado idoso fragili-

zado (IF). Os neutrófi los parecem ter a 

quimiotaxia para os processos infl ama-

tórios, a capacidade de fagocitose e o 

poder de destruição dos microrganismos, 

reduzidos. Há apoptose prematura dos 

neutrófi los, diminuindo sua sobrevida 

no processo infl amatório. Em estímulos 

mais intensos há uma retração da res-

posta ao fator estimulador de colônias 

de granulócitos na medula óssea; sua 

mobilização da medula para o sangue 

é mais lenta quando comparada à dos 

adultos jovens. Também se descreve 

uma menor resposta dos neutrófi los 

às citocinas. Alterações similares são 

descritas nos macrófagos, monócitos e 

células dendríticas, que parecem produ-

zir menos citocinas e apresentam menor 

quimiotaxia e poder de destruição de 

microrganismos. A quantidade dos pre-

cursores dos macrófagos e monócitos 

está diminuída nos idosos. A matura-

ção das células dendríticas é defeituosa, 

afetando a apresentação dos antígenos 

aos linfócitos T, diminuindo a resposta 

inicial principalmente diante de agen-

tes novos. Os receptores do tipo TLR 

(Toll like receptors) estão diminuídos 

nos idosos, ocasionando difi culdades no 

reconhecimento rápido dos patógenos e 

na orquestração de produção de citoci-

nas, determinando maior suscetibilidade 

às infecções. As células NK, embora não 

diminuam em número, apresentam um 

declínio na sua citotoxicidade, bem como 

na produção de citocinas e quimiocinas.

Infl ammaging é uma infl amação 

crônica de pequena intensidade, estéril, 
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que é descrita em pacientes idosos, prin-

cipalmente os fragilizados. Existe uma 

elevação dos níveis de vários marcado-

res infl amatórios, como a proteína C 

reativa, e também de algumas citocinas 

proinfl amatórias, como a interleucina 6, 

o fator de necrose tumoral alfa e a inter-

leucina 1 beta, quando se compara com 

os níveis de adultos jovens. Sua patoge-

nia ainda é pouco conhecida, mas a IS 

desempenha importante papel; admite-

-se a participação de fatores hormonais, 

do dano celular que vai ocorrendo com 

o envelhecimento das células e da pro-

dução de ativadores endógenos pelo 

sistema imune inato; alguns autores 

consideram que pode haver também 

uma alteração na resposta anti-infl a-

matória dos idosos, prolongando as 

infl amações. Clinicamente esse estado 

pode vir acompanhado de hiporexia, 

perda de peso, fraqueza muscular e des-

nutrição, que também podem ocorrer 

em infecções, entretanto no infl amma-

ging a infl amação é estéril. Admite-se 

que esse estado de infl amação crônica 

pode contribuir para o aparecimento 

de infecções, além de várias enfermi-

dades, como a arteriosclerose, diabetes 

mellitus, doenças neurodegenerativas, 

insufi ciência cardíaca crônica, câncer, 

entre outras (14, 15, 20).

Há uma diminuição da imunidade 

adquirida nos idosos. Existe um declínio 

na produção dos linfócitos T e B virgens 

(naïve). Isso parece relacionado à involu-

ção do timo, que começa na puberdade 

e ocasiona uma redução na população e 

na diferenciação dos linfócitos virgens 

quando diante de antígenos novos; a 

resposta dos remanescentes também é 

menor; há também uma diminuição 

das células tronco e das precursoras dos 

linfócitos da medula óssea. Em con-

trapartida, há um maior acúmulo de 

linfócitos de memória. Esse fato não sig-

nifi ca necessariamente maior resistência, 

pois a ativação funcional dessas células é 

mais fraca, assim como são reduzidos os 

níveis de citocinas produzidas por eles, 

entretanto a imunidade antiga parece 

menos afetada que a imunidade para 

novos patógenos. Descreve-se também 

uma redução das células T regulatórias, 

com possível aumento na infl amação e 

no surgimento de autoimunidade. Há 

uma difi culdade no relacionamento dos 

linfócitos com as células apresentadoras 

de antígenos do sistema imune inato. A 

imunidade humoral dos idosos declina 
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com a idade particularmente nos IF. Des-

se fato parece resultar menos proteção 

contra doenças produzidas por alguns 

fungos e protozoários, e uma respos-

ta mais baixa às vacinações. A relação 

entre os linfócitos T e os linfócitos B 

está alterada, particularmente contra os 

antígenos novos. Há uma redução do 

número de linfócitos B na medula óssea, 

há um declínio dos linfócitos B virgens, 

uma menor resposta às moléculas esti-

muladoras da produção de anticorpos 

humorais, embora também haja um 

aumento das células B de memória. 

Levando em consideração IS, alguns 

autores chegam a recomendar a preferên-

cia para antibióticos com mecanismo de 

ação primariamente bactericida nesses 

enfermos; essa proposta, embora lógica 

teoricamente, carece de trabalhos com-

parativos e não tem base científi ca sólida 

até o momento para ser radicalmente 

aplicada na prática.

2.2. Alterações das barreiras protetoras

As barreiras anatômicas e funcionais 

atuam como um efi ciente elemento na 

defesa contra as infecções. Na medida 

em que o envelhecimento se instala, pro-

fundas alterações ocorrem no organismo 

dos idosos que muito contribuem para 

o surgimento de infecções. 

No aparelho urinário a bexiga 

torna-se menos elástica, há redução da 

sua capacidade, tem menor contratili-

dade e menos inervação autonômica, 

menor poder de reter a urina além de 

esvaziamento incompleto; existe menor 

capacidade de adiar a micção, há a pre-

sença de urina residual e aumentam as 

contrações involuntárias. O prolapso 

da bexiga em mulheres e a hipertro-

fi a prostática no homem aumentam a 

estase urinária. Existem alterações no 

uroepitélio que facilitam a aderência de 

bactérias. As alterações hormonais após a 

menopausa completam o quadro favore-

cendo colonização por gram negativos na 

microbiota vaginal. Esses fatores facili-

tam a colonização e as infecções do trato 

urinário.

No trato gastrointestinal, diminui 

a produção e o poder bactericida da 

saliva podendo interferir com a micro-

biota orofaríngea; a língua perde força, 

e a deglutição é mais vagarosa. Há uma 

diminuição da acidez gástrica por conta 

de atrofi a da mucosa gástrica, do uso de 

inibidores de bomba de prótons, cirur-
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gias, entre outras que interferem com a 

microbiota intestinal incluindo o del-

gado e estômago. Há uma diminuição 

da motilidade intestinal e mudanças na 

microbiota, com diminuição de bactérias 

consideradas protetoras como as bifi do-

bactérias e os anaeróbios em geral, ao 

lado de aumento das enterobactérias. Há 

mudanças qualitativas no muco intes-

tinal. O uso de antimicrobianos pode 

agravar o problema, facilitando a insta-

lação de gastroenterites e da diarreia pelo 

Clostridium diffi  cile.

As pneumonias são comuns nos 

idosos. Além da IS, várias alterações 

fi siológicas no trato respiratório con-

tribuem para isso. Destacam-se o 

enfraquecimento da tosse e de outros 

refl exos respiratórios, a diminuição do 

clearance mucociliar, o movimento ciliar 

é menos efetivo para eliminar os pató-

genos e os poluentes; descreve-se ainda 

queda nos níveis de imunoglobulinas nas 

secreções traqueobrônquicas. A elastici-

dade e a complacência pulmonar vão se 

alterando com a idade; relata-se também 

o enfraquecimento da musculatura res-

piratória. O aumento do ph da secreção 

gástrica parece facilitar colonização de 

patógenos no orofaringe. Os episódios 

de microaspiração e as pneumonias por 

macroaspiração também são comuns nos 

idosos.

Na pele e no tecido subcutâneo há 

uma perda do colágeno da derme jun-

tamente com difi culdade de cicatrização 

dos ferimentos, além de perda de tecido 

celular subcutâneo. Há uma redução do 

tamanho dos vasos sanguíneos da der-

me, difi cultando a chegada e liberação 

de células do sistema imune. Ocorre um 

achatamento nas junções da derme com 

a epiderme, além de alteração na adesão 

da derme com a epiderme, aumentando 

as consequências dos traumas comuns. A 

capacidade de ligação da camada córnea 

com a água está diminuída, tornando a 

pele seca e quebradiça, mais vulnerável 

a traumas e infecções (2, 12, 17).

No sistema nervoso central são refe-

ridas alterações estruturais e funcionais 

na micróglia, facilitando a instalação de 

infecções. No sistema endócrino dos 

idosos existe um aumento gradual na 

liberação do cortisol, um catabolismo 

crescente com a resultante hiporexia, 

perda de peso, decréscimo da massa 

muscular e adinamia. No sistema mus-

culoesquelético há progressiva redução 

da massa óssea e muscular com dimi-
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nuição da força e da funcionalidade. 

Enfi m, todo o organismo dos idosos 

sofre com as alterações produzidas pelo 

envelhecimento.

2.3. Desnutrição

Estima-se que 10 a 30% dos idosos 

tenham défi cits nutricionais; essas cifras 

chegam a 50% se forem considerados 

somente os idosos institucionalizados. 

A desnutrição, seja global, ou específi ca 

por carência de proteínas ou de microe-

lementos, causa desregulação do sistema 

imune e é reconhecida como fator de 

risco de infecção. Deve ser diagnosticada 

e tratada corretamente para se romper o 

ciclo vicioso de que as infecções aumen-

tam a demanda metabólica que agrava 

a desnutrição, que por sua vez agrava a 

infecção e interfere com a sua recupera-

ção (27). Suas causas principais são de 

natureza socioeconômica, psicológica 

por estresse ou depressão, biológica por 

perda do olfato, do paladar, problemas 

dentários, comorbidades, aumento de 

produção de citocinas infl amatórias, 

principalmente no idoso fragilizado, 

distúrbios na produção dos peptídeos 

reguladores do apetite, além de alterações 

hormonais. A desnutrição é considera-

da um preditor  de maior letalidade nas 

infecções mais graves dos idosos. Mesmo 

no paciente bem nutrido, é importante o 

aporte nutricional adequado como item 

da terapêutica. A desidratação também 

é comum nos doentes geriátricos; visto 

que seus refl exos homeostáticos estão 

alterados, sentem menos sede e inge-

rem poucos líquidos. Os organismos 

dos anciãos têm cerca de 10% menos 

água quando comparados aos adultos 

jovens; apresentam também alterações na 

resposta à vasopressina. Embora menos 

comum, no extremo oposto, admite-se 

que a obesidade nos idosos também é 

fator de risco para muitas infecções.

2.4. Comorbidades crônicas

Ao contrário dos pacientes pediá-

tricos e dos adultos jovens, os pacientes 

longevos comumente têm doenças asso-

ciadas que requerem cuidados médicos 

junto com as infecções. Na medida em 

que a idade avança, o número de comor-

bidades vai também se elevando, e em 

média existem de 3 a 9 enfermidades 

por doente. São comuns a hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, osteoporose, 
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incontinência urinária, bronquite crô-

nica, insufi ciência cardíaca, neoplasias, 

quadros demenciais diversos, insufi -

ciência renal crônica, cirrose hepática, 

artroses, sequelas de acidentes vasculares 

cerebrais, entre outras. O progresso da 

medicina vem aumentando a sobrevida 

nessas condições, mas em contrapartida 

aparecem muitas infecções, com elevada 

morbidade, complicações, convalescen-

ça mais prolongada e maior letalidade. 

As comorbidades com maior frequên-

cia de infecções são o diabetes mellitus, 

a insufi ciência cardíaca e as neoplasias 

malignas, principalmente quando são 

objeto de quimioterapia ou cirurgias. 

O controle das comorbidades faz parte 

também do tratamento adequado das 

infecções nos idosos. 

A síndrome do idoso fragilizado afe-

ta 13 a 28% dos pacientes geriátricos em 

geral e acima de 1/3 dos enfermos com 

80 ou mais anos. Tem sido defi nida (9) 

pela presença de 3 ou mais das seguin-

tes características: perda de peso não 

programada, cansaço e adinamia perma-

nentes, andar vagaroso e pouca atividade 

física; outros achados comuns incluem 

quedas frequentes, delírios e desabili-

dade fl utuante; essas manifestações se 

confundem com as das infecções bem 

defi nidas. Existe um processo infl ama-

tório crônico de baixa intensidade sem 

a presença demonstrável de infecções. 

Comumente detectam-se alterações na 

coagulação sanguínea, anemia, proteína 

C reativa e IL6 elevadas. As múltiplas 

alterações fi siológicas do envelhecimen-

to costumam estar claramente presentes 

nesses pacientes

 As doenças clínicas agudas nesses 

doentes também se complicam com 

infecções e, da mesma forma que as 

infecções agudas, parecem acelerar a 

progressão do envelhecimento e dos 

quadros demenciais, particularmente a 

doença de Alzheimer. 

Alguns autores destacam a existência 

de uma condição nos idosos chamada 

sarcopenia, mais comum que a síndrome 

do idoso fragilizado, e que se caracteri-

za por uma signifi cativa perda da massa 

muscular e da massa óssea, que culmi-

na com perda de força muscular e baixa 

capacidade física. Após os 50 anos esti-

ma-se que haja uma perda de 1 a 2% ao 

ano da massa muscular, de modo que 

aos 80 anos quase 50% dos idosos têm 

sarcopenia. É considerada um preditor 

independente de letalidade.
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2.5. Infl uência do local onde vive o idoso

Nos EUA cerca de 1,4 milhão de ido-

sos vive em casas de repouso, onde tem 

alimentação, recreação e os cuidados de 

saúde necessários; existem outras institui-

ções, como por exemplo casas de saúde de 

apoio de longa permanência, asilos, clubes 

ou grupos comunitários que concentram 

populações de idosos, além de institui-

ções sociais para anciãos. As estimativas 

americanas são de que esses números vão 

aumentar continuamente. Quando neces-

sário, os anciãos são encaminhados para 

serviços de emergência ou para hospitais, 

retornando posteriormente ao seu local de 

origem caso não venham a falecer (1). O 

risco de infecções nesse grupo de doentes 

é aumentado quantitativa e qualitativa-

mente, pois comumente são causadas por 

micro-organismos resistentes, tais como 

estafi lococo MRSA, enterococos VRE, 

pneumococos e enterobactérias resistentes 

às fl uoroquinolonas, gram negativos mul-

tirresistentes, produtoras de amp C ou 

ESBL e carbapenemases, o Clostridium 

diffi  cile entre outros. Com a proximidade 

desses pacientes entre si nessas comuni-

dades de idosos, os profi ssionais de saúde 

cuidando de vários pacientes facilitam a 

transmissão; os que são dependentes de 

cuidados desses profi ssionais para suprir as 

suas necessidades diárias, mesmo em sua 

residência, têm um risco maior. Os idosos 

que usam cateteres de longa permanên-

cia também têm maior risco. Outro fator 

importante nessas instituições é a carência 

de clínicos com boa formação geriátrica, 

além da falta de comissões de controle do 

uso de antimicrobianos, fatos que levam a 

um uso abusivo de antibióticos, estimado 

em casas de repouso americanas entre 25 

e 75% das prescrições, evento que facilita 

a instalação da infecção pelo C. diffi  cile e 

pressão seletiva para bactérias resistentes.

Os idosos que vivem em suas casas 

têm menor probabilidade de infecções 

por germens resistentes quando compa-

rados aos que vivem em casas de repouso 

ou que têm necessidade de hospitaliza-

ções; de um modo geral, os que vivem 

em suas casas têm menos comorbidades e 

por isso menor dependência de cuidados 

dos familiares ou profi ssionais da saúde.

3. O uso de antibióticos no idoso

Nos EUA os idosos são cerca de 

14% da população, mas recebem cerca 

de 1/3 das prescrições de medicamentos. 

Revista_ANM_189-2.indd   165Revista_ANM_189-2.indd   165 03/05/2018   12:23:0303/05/2018   12:23:03



s    166   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

Por conta do aumento das infecções, os 

antibióticos estão entre os medicamentos 

mais prescritos nessa faixa etária. Os ido-

sos da população geral recebem em média 

antibióticos 1,1 vez ao ano, comparado 

a 0,88 vezes ao ano em crianças e em 

adultos mais jovens. Em casas de idosos 

as cifras de uso de antibióticos aumenta 

para 2,53 a 4,56 vezes ao ano por pacien-

te, com uma média de 3 a 5 antibióticos 

por ano. Nos ambulatórios cerca de 8% 

dos idosos recebem antibióticos em suas 

consultas. Esses números dão uma ideia 

da importância do tema que será revisto 

a seguir. Estima-se que 13,5% dos efeitos 

adversos das drogas nos idosos são cau-

sados pelos antimicrobianos.

4. Alterações farmacocinéticas 

nos idosos (29)

A maioria dos estudos terapêuticos 

com medicamentos na prática clínica 

exclui os pacientes idosos, e as conclusões 

obtidas em adultos jovens são transpostas 

sem pesquisas específi cas para essa faixa 

etária. As bulas dos medicamentos de 

uma forma geral não incluem instruções 

para idosos, embora essas informações 

comecem a ser exigidas por alguns paí-

ses. A fi siologia, a farmacocinética e a 

farmacodinâmica dos antibióticos nos 

anciãos têm muitas particularidades que 

devem ser consideradas, e as principais 

serão revisadas a seguir (5).

4.1. Absorção. Vias de introdução dos 

antibióticos

Embora haja variações individuais, 

com o passar dos anos o ph do suco gás-

trico vai fi cando mais alto, visto que as 

células parietais do estômago atrofi am-se 

e produzem menos ácido, levando a uma 

hipocloridria ou acloridria.  O uso de 

medicamentos que diminuem a secreção 

ácida bem como algumas comorbidades 

produzem o mesmo efeito. A ionização 

e a solubilidade de alguns antibióticos 

que dependem do ph baixo podem sofrer 

alterações, interferindo na sua absorção, 

como por exemplo o itraconazol, sulfo-

namidas, pirimetamina, cefuroxima e o 

atazanavir; a dapsona fi ca insolúvel no 

ph neutro. Alguns antibióticos que são 

ácido-lábeis podem ter a sua absorção 

aumentada, como a eritromicina, a clari-

tromicina e as penicilinas. Há diminuição 

progressiva da superfície de absorção 

intestinal. Os antibióticos são absorvi-
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dos por difusão passiva e por isso não 

sofrem alterações signifi cativas, entretan-

to alguns medicamentos que dependem 

de sistema de transporte ativo na mucosa 

intestinal, como a vitamina B12, podem 

ser mais afetados. Há uma diminuição 

do fl uxo sanguíneo esplâncnico, em 

função das alterações vasculares que se 

instalam com a idade, o que pode dimi-

nuir a absorção de medicamentos. Nos 

idosos, o tempo de esvaziamento gástrico 

e a motilidade intestinal estão lentifi ca-

dos, o que pode acarretar diminuição ou 

retardo na absorção de antibióticos, além 

de um tempo maior para se alcançar a 

concentração máxima; essas modifi ca-

ções não parecem afetar a área sob a 

curva dos antibióticos que foram estu-

dados. Alguns autores recomendam usar 

inicialmente a via venosa quando se quer 

atingir rapidamente as concentrações 

máximas. A diminuição da motilidade, 

ao permitir um contato mais prolonga-

do dos antimicrobianos com a mucosa 

intestinal, parece compensar as alterações 

descritas na absorção. A via oral continua 

sendo a mais utilizada nos idosos. Mais 

importante que as alterações descritas é 

a questão da adesão correta ao tratamen-

to, em virtude da polimedicação, muito 

comum nesses enfermos, das alterações 

da memória do idoso, alterações da visão 

e da audição que acarretam erros na lei-

tura ou no entendimento da prescrição, 

considerando ainda a presença de qua-

dros demenciais associados que no seu 

conjunto acarretam até 50% de erros 

nas tomadas dos medicamentos por via 

oral. Dessa forma, a via oral nos idosos 

deve ser supervisionada; também se reco-

mendam aqueles antibióticos, quando 

possível, que tenham menos tomadas 

diárias, evitando-se ainda os fármacos 

que não sejam essenciais ao caso. 

As alterações descritas são mais pro-

nunciadas no IF, lembrando que algumas 

doenças do trato gastrointestinal podem 

interferir com a absorção dos medica-

mentos, particularmente quando cursam 

com vômitos e diarreia.

A via venosa dos antibióticos é a 

preferida para as infecções graves. Veias 

periféricas de  idosos são mais difíceis de 

se conseguir e também de se conservar. 

A manutenção torna-se ainda mais com-

plicada em casos de delírio ou demência. 

As infecções relacionadas a cateteres são 

mais comuns nos idosos; assim que seja 

possível deve-se passar para a via oral. 

Os idosos também são mais propensos a 
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apresentar fl ebites químicas com os anti-

bióticos do que os adultos mais jovens.

A via muscular só deve ser usada em 

idosos se as demais alternativas foram 

esgotadas. A massa muscular dos anciãos 

diminui 1 a 2% ao ano após os 50 anos, 

ao mesmo tempo que vai sendo subs-

tituída por gordura, mesmo naqueles 

enfermos que não apresentam sinais 

evidentes de obesidade, fazendo com 

que a injeção muscular seja em parte 

intralipomatosa. A absorção após uso 

intramuscular é irregular; acrescente-

-se o fato de a circulação dos músculos 

também estar alterada nos idosos. Os 

fenômenos irritativos no local das inje-

ções intramusculares no grupo geriátrico 

são mais comuns, bem como os absces-

sos estéreis no sítio da injeção (35).

As vias subcutânea, sublingual, 

clister, cremes, pomadas, aerossol, entre 

outras, não parecem estar alteradas nos 

idosos, porém existem poucos estudos 

sobre o tema.

4.2. Distribuição

A maioria dos pacientes geriátri-

cos tem uma perda de peso relacionada 

linearmente com a idade. Aos 90 anos 

50% dos enfermos têm peso abaixo das 

tabelas ideais de adultos, 40% estão na 

faixa normal e somente 10% estão aci-

ma do peso ideal. A água corporal aos 

80 anos é 10 a 15% menor comparada 

aos adultos. A massa óssea, muscular e 

a da maioria dos órgãos diminui entre 

12 e 19%. Em direção oposta, o teci-

do adiposo aumenta progressivamente 

nos anciãos, alcançando 18 a 36% da 

massa corporal dos homens e cifras 

maiores ainda nas mulheres, mesmo na 

ausência de sinais clínicos de obesidade. 

Dessa forma, o volume de distribuição 

das drogas hidrofílicas está diminuído, 

como por exemplo os betalactâmicos 

em geral, os aminoglicosídeos e os gli-

copeptídeos. Esse quadro pode se agravar 

diante de doenças que cursam com perda 

hídrica ou com o uso de diuréticos. O 

uso das doses preconizadas para adultos 

jovens nos idosos pode resultar em con-

centrações plasmáticas mais elevadas e 

determinar mais efeitos adversos, prin-

cipalmente com antibióticos de faixa 

terapêutica estreita como os aminogli-

cosídeos e a vancomicina (13).

As drogas lipofílicas, ao contrário, 

têm um volume de distribuição maior 

em função do aumento da massa adi-
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posa; ocorre um prolongamento da 

meia-vida das drogas, há uma maior 

demora em se atingir as concentrações 

máximas, pode haver um acúmulo 

das drogas no organismo e um efei-

to mais prolongado; a rifampicina, as 

fl uoroquinolonas, os macrolídeos, as 

oxalidonas, as tetraciclinas, a anfoteri-

cina B e os imidazólicos antifúngicos 

estão neste grupo. 

Com o passar da idade, os níveis 

de albumina dos idosos vão diminuin-

do, atingindo 10 a 20% menos quando 

comparados com os jovens. Essa queda 

tem sido atribuída à menor ingesta pro-

teica e à diminuição da síntese hepática. 

Essa redução pode levar a uma menor 

ligação dos antibióticos com as proteí-

nas, aumentando a sua fração livre e, 

portanto, a fração farmacologicamente 

ativa. O problema tende a agravar-se 

em idosos em uso de múltiplos medi-

camentos, aumentando a possibilidade 

de haver deslocamento das ligações pro-

teicas, aumento da toxicidade de alguns 

fármacos e maior interação de drogas. 

Especial atenção deve-se ter em enfermos 

desnutridos e naqueles com comorbida-

des que diminuem a albumina, como as 

neoplasias malignas e as hepatopatias, 

como a cirrose, onde há maior risco de 

toxicidade inesperada. 

4.3. Metabolização

O fígado é a principal sede de meta-

bolização das drogas. Como todo o resto 

do organismo, ele também sofre com a 

idade. Seu tamanho vai reduzindo, e em 

média o peso cai entre 20 e 35%; o retí-

culo endoplásmico diminui, e o espaço 

extracelular aumenta. O fl uxo sanguíneo 

esplâncnico diminui. O fl uxo hepático 

se reduz de 0,3 a 1,5% ao ano após os 

25 anos, chegando a uma queda de até 

40% no IF. O fl uxo biliar diminui bem 

como a síntese proteica, de gorduras e de 

glicose. Apesar dessas modifi cações, as 

provas de função hepática não são altera-

das, exceto a albumina mais baixa. Com 

o decréscimo do fl uxo, diminui a metabo-

lização da primeira passagem das drogas 

pelo fígado, quando a terapêutica é usa-

da por via oral. As drogas demoram mais 

tempo para serem depuradas, o que pode 

aumentar a meia-vida de algumas delas e 

elevar as concentrações séricas de alguns 

antimicrobianos, tais como macrolídeos, 

quinolonas (exceto o  levofl oxacino), imi-

dazois antifúngicos (exceto o fl uconazol), 
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a rifampicina e o trimetoprim + sulfameto-

xazol. A metabolização da fase I (oxidação, 

redução e hidroxilação) de algumas drogas 

pode alterar-se nos idosos. Há um declínio 

na atividade funcional de várias enzimas 

do sistema citocromo P- 450; essas alte-

rações podem sofrer variações individuais 

de natureza genética. Não há como avaliar 

em termos práticos a intensidade dessas 

alterações em cada paciente. Admite-se 

que há um risco potencial de acúmulo 

das drogas não metabolizadas correta-

mente e surgimento de efeitos adversos 

no idoso. As drogas metabolizadas na fase 

II (conjugação com a glicina, sulfatação, 

acetilação, glucuronização) parecem ser 

pouco afetadas. Eventualmente, nos 

pacientes polimedicados, essas mudanças 

aumentam o risco de interações, devendo-

-se estar atento para esses fatos. Em vários 

medicamentos, como a isoniazida, a idade 

é considerada fator de risco para o apa-

recimento de hepatotoxicidade. Especial 

atenção também para os idosos com hepa-

topatias (40, 33).

4.4. Eliminação

Descreve-se no idoso uma progressi-

va diminuição da massa parenquimatosa 

renal, que após os 50 anos atinge cerca de 

10% por década; aos 90 anos em média 

o rim é 30% menor quando comparado 

com adultos, principalmente na cama-

da cortical, com relativa preservação da 

medular. O número de glomérulos tam-

bém diminui após os 40 anos, de modo 

que entre os 20 e os 90 anos a função 

glomerular declina de 35 a 50%. O fl uxo 

renal encolhe mais ou menos 1% ao ano 

após os 50 anos. A secreção e a reabsor-

ção tubular também se alteram. A maior 

parte dos doentes com 80 anos já per-

deu cerca de 40% da sua função renal. 

Essas alterações se amplifi cam quando 

comorbidades se associam às alterações 

fi siológicas dos anciãos, tais como a 

hipertensão arterial, insufi ciência cardía-

ca congestiva, diabéticos com lesão renal 

e outras nefropatias crônicas. As conse-

quências práticas dessas alterações são a 

diminuição da eliminação renal dos anti-

bióticos, seja na sua forma ativa ou seus 

metabolitos, aumento das suas concen-

trações séricas, da meia-vida, fatos que 

podem determinar acúmulo das drogas 

e aparecimento de efeitos adversos. Nos 

idosos evitam-se medicamentos nefrotó-

xicos sempre que possível. É fundamental 

avaliar a função renal dos idosos quando 
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se usam antibióticos que são eliminados 

pelos rins. São necessários ajustes nos 

intervalos de acordo com o clearance 

de creatinina, particularmente naqueles 

com faixa terapêutica estreita, como é o 

caso da vancomicina e o dos aminogli-

cosídeos. Idealmente esses antibióticos 

deveriam ser controlados com dosagens 

séricas periódicas, de modo a preservar 

a ação antimicrobiana e diminuir o risco 

de toxicidade pelo seu acúmulo. O nível 

de creatinina dos idosos é mais baixo em 

função da sua perda de massa muscular. 

Provas mais fi nas da função renal comu-

mente não estão disponíveis na prática 

clínica, nas emergências. Muitos autores 

ainda sugerem a utilização de fórmulas, 

como a de Cocroft & Gault, que mesmo 

com as suas imperfeições dão uma ideia 

da função renal com rapidez. Comu-

mente o uso de medicamentos que são 

eliminados pelos rins nos idosos deve ser 

feito como se eles tivessem insufi ciência 

renal leve ou moderada (3, 21, 36).

5. Farmacodinâmica (FD) dos 

antibióticos nos idosos (3, 26, 39)

Embora haja variações individuais, 

existem alterações farmacocinéticas, 

citadas no tópico anterior, que são 

decorrentes do envelhecimento e das 

comorbidades que o acompanham. Des-

sa forma, também é fundamental adotar 

medidas para otimizar a posologia dos 

antimicrobianos, aplicando os princí-

pios da farmacodinâmica nos idosos 

(24). Se a posologia for correta, aumen-

tam-se as chances de se alcançar não só a 

cura clínica, mas também a erradicação 

dos microrganismos do local da infec-

ção, além de diminuição dos efeitos 

adversos e da prevenção da resistência. 

O impacto da idade nos modelos de far-

macodinâmica e os ajustes necessários 

para seu uso nos pacientes geriátricos 

são pouco estudados. Os receptores 

onde os antibióticos atuam estão nos 

microrganismos do foco infeccioso e 

não mudam nos idosos; eles em princí-

pio não deveriam  agir nas células dos 

idosos, ao contrário da maioria dos fár-

macos usados em terapêutica (7).

A chegada dos antibióticos no 

sítio de ação depende de uma série de 

propriedades químicas das drogas, sua 

farmacocinética, além da estrutura 

e vascularização dos tecidos afetados e 

das características anatômicas de cada 

infecção. 
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Os antimicrobianos do ponto de vista 

da FD são classifi cados em tempo-depen-

dentes e concentração-dependentes. Nos 

antibióticos tempo-dependentes, o 

melhor índice FD que se correlaciona 

com sua efi cácia é o período em que 

ele fi ca acima da concentração inibitó-

ria mínima (T > MIC). Após atingir a 

concentração ótima de ação, nesse grupo 

de antibióticos, é inútil elevar as doses, 

considerando-se que os receptores bac-

terianos estão saturados e a sua ação 

não aumenta. Nos microrganismos com 

o MIC baixo, estudos mostram que a 

utilização dos antibióticos na dosagem 

menor, dentro da faixa correta de uso, 

produz resultados semelhantes aos da 

dosagem maior dentro da faixa reco-

mendada, o que seria acompanhado de 

menos efeitos adversos, problema sempre 

importante nos idosos. Esses antibióticos 

devem ser administrados preferentemen-

te em infusões prolongadas ou contínuas; 

como alternativa, injeções EV em 30 

minutos com intervalos de tempo curto. 

Com essas formas de administração há 

um enfraquecimento da concentração 

máxima, porém aumenta o T > MIC.  

Entre os antibióticos tempo-dependentes 

incluem-se os betalactâmicos (merope-

ném, imipeném, ertapeném, piperacilina 

+ tazobactam, cefepima, ceftazidima 

etc.), clindamicina, entre outros. O efei-

to clínico nos idosos com essa estratégia 

é semelhante ao de outras faixas etárias. 

Nos idosos com a via renal de eliminação 

alterada, quando houver necessidade de 

ajustes, recomenda-se ajustar as doses e 

manter os intervalos para tentar obter 

um maior T > MIC.

Os antimicrobianos concentra-

ção-dependentes têm forte correlação 

na sua efi cácia com a concentração 

máxima obtida dividida pela MIC (C 

max / MIC) e com a área sob a cur-

va dividida pela MIC (AUC / MIC). 

Entre os antimicrobianos desse grupo, 

citam-se os aminoglicosídeos, macrolí-

deos, metronidazol, fl uoroquinolonas, 

tetraciclinas e a daptomicina. Nesse 

conjunto a estratégia recomendada é 

a de utilizar sempre que possível uma 

dose única diária, com infusão em cer-

ca de 30 minutos. Os aminoglicosídeos 

são bem estudados, e a sua posologia 

mais recomendada é a de injeção em 

monodose diária atingindo a concen-

tração máxima, a mais alta possível 

dentro da faixa terapêutica. Além do 

efeito terapêutico melhor, as reações 
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adversas também são menos frequen-

tes quando comparado com as doses 

fracionadas que se usavam no passado. 

Os aminoglicosídeos são nefrotóxicos 

e ototóxicos e por isso pouco usados 

principalmente em idosos. Deve-se 

monitorar a função renal antes e durante 

o uso dos aminoglicosídeos. Se houver 

necessidade de ajustes na insufi ciência 

renal, dá-se preferência em aumentar 

os intervalos entre as doses, mantendo 

a dose inicial alta. Se possível, dosar os 

aminoglicosídeos no sangue. A efi cácia 

dessa estratégia também é comprovada 

nos idosos, principalmente naqueles 

em que a função renal é relativamente 

preservada e não haja alternativas para 

o tratamento, recomendando-se ainda 

tratar com a duração mais curta possí-

vel dentro da proposta terapêutica de 

cada infecção. O efeito pós-antibiótico 

nesse grupo comumente é prolongado, 

indo ao encontro da dose única diária. 

Dentro da faixa terapêutica recomenda-

da, quando o MIC do microrganismo 

é baixo, dependendo da localização da 

infecção, podem ser utilizadas as doses 

do nível mínimo da faixa, a fi m de 

minimizar os efeitos adversos nos ido-

sos, sem prejuízo terapêutico. 

6. Reações adversas aos 

antibióticos nos idosos

Inúmeros trabalhos atestam a 

grande frequência de reações adversas 

às drogas (RAD) nos idosos. Compa-

rados com adultos jovens, os anciãos 

apresentam 2 a 3 vezes mais RAD. Os 

idosos nos diversos países recebem 30 

a 40% do total das prescrições, apesar 

de no momento corresponderem a 10 

a 20% da população, variando com o 

país. Estima-se nos USA que o custo 

total de RAD é de cerca de 200 bilhões 

de dólares anuais. As RAD causa ou 

contribui para o óbito em 200 mil 

pacientes anuais nos EUA. As RAD são 

responsáveis direta ou indiretamente 

por 1/5 das internações dos enfermos 

geriátricos e respondem por 5 a 10% 

dos custos hospitalares. A cada ano, até 

35% dos idosos polimedicados tratados 

em ambulatórios, referem RAD. Dentro 

deste imenso universo das RAD os anti-

bióticos contribuem com 5 a 41% dos 

casos, dependendo do setor do hospital 

estudado (1, 30).

A maior frequência das RAD na 

senectude tem sido atribuída primor-

dialmente aos seguintes fatores: 1) 

Revista_ANM_189-2.indd   173Revista_ANM_189-2.indd   173 03/05/2018   12:23:0503/05/2018   12:23:05



s    174   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

alterações fi siológicas e anatômicas; 2) 

comorbidades; 3) polimedicação; 4) 

outros fatores (13).

As alterações fi siológicas dos idosos 

como foi revisto, interfere diretamente 

na farmacocinética e na farmacodinâ-

mica dos antibióticos. Por outro lado, a 

reserva funcional dos diferentes órgãos 

está diminuída, com capacidade menor 

para tolerar as agressões tóxicas dos anti-

microbianos. A maior parte da a pesquisa 

terapêutica é desenvolvida em adultos 

jovens e tem sido transportada para os 

idosos sem estudos específi cos que levem 

em conta suas particularidades. 

Os enfermos geriátricos comu-

mente apresentam doenças associadas, 

principalmente insufi ciência cardíaca, 

diabetes, hepatopatias, desnutrição, 

insufi ciência renal crônica, entre outras 

que se adicionam ás alterações descritas 

anteriormente, agravando o problema.

Os idosos comumente são poli-

medicados, em função dos múltiplos 

problemas que apresentam. Várias revi-

sões mostram que os idosos tratados 

em enfermarias ou nos ambulatórios, 

ingerem entre 2,8 a 8,3 remédios por indi-

víduo. Registre-se que nestes estudos em 

geral não estão incluídos remédios casei-

ros e aqueles de venda livre no comércio, 

como analgésicos, anti-infl amatórios, 

vitaminas, etc que podem causar efeitos 

adversos nada desprezíveis. Este último 

problema ocorre inclusive em países 

desenvolvidos, entretanto é mais comum 

entre nós. O número de RAD aumenta 

com o número de medicamentos usa-

dos. O uso errado das drogas em estudo 

durante 1 ano ocorreu em 15% com 1 

fármaco; com 4 drogas passou para 35% 

e com 8 ou mais drogas chegou quase a 

100% de erros nas tomadas. Estes erros 

são mais comuns em idosos que não 

têm supervisão na sua medicação oral; 

são atribuídos ao esquecimento, decisão 

deliberada de não tomar o remédio, 

presença de RAD, não saber adminis-

trar corretamente o medicamento pela 

via indicada, não entender a prescrição, 

falhas na memória recente, quadros 

demenciais, entre outras razões.  Os erros 

de prescrição também podem estar rela-

cionados ao médico e incluem medicação 

inadequada para o caso, doses incorretas 

para mais ou para menos, esquemas mais 

longos que o necessário; vários trabalhos 

mostram que 5 a 20% dos remédios pres-

critos são desnecessários ou redundantes, 

fato importante e facilmente evitável. A 
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polimedicação favorece o aparecimen-

to de interações medicamentosas. Estas 

interações na atualidade contam-se aos 

milhares. Devem ser analisadas em cada 

prescrição e avaliar se podem ter impor-

tância clínica no paciente em questão. 

As interações de maior destaque serão 

citadas adiante nos principais grupos 

antibióticos utilizados nos doentes geriá-

tricos (7). 

Outros fatores que podem con-

tribuir: uso de bebidas alcoólicas, que 

pode alterar a absorção, distribuição, 

metabolização, a eliminação e o efeito 

de algumas drogas, principalmente as 

que agem no sistema nervoso central; as 

RAD são mais comuns nos IF e vários 

autores destacam que são mais comuns 

no sexo feminino. As RAD crescem 

linear mente com a idade.

6.1. Efeitos adversos no local da aplicação

Os efeitos irritativos locais, tais 

como manifestações de intolerância 

digestiva, dor abdominal, vômitos, fl ebi-

tes superfi ciais e profundas, infecções no 

sítio de inserção dos cateteres, infecções 

relacionadas a cateteres, dor e irritação 

química nos locais de injeções muscu-

lares são mais comuns nos pacientes 

idosos, quando se compara com outras 

faixas etárias como foi relatado no tópico 

absorção dos antibióticos. 

6.2. Diarreia associada ao uso de 

antibióticos (DAA). O Clostridium 

diffi  cile

A DAA é mais relatada em idosos e 

ocorre  de 2 a 25 % dos cursos terapêuti-

cos mormente com o uso da amoxicilina 

+ clavulanato, eritromicina, ampicilina, 

clindamicina, cefalosporinas, além de 

outros,  particularmente quando têm 

largo espectro e atuam em anaeróbios. 

O primeiro conjunto de DAA é rela-

cionado ao efeito direto nos intestinos de 

alguns antibióticos. A eritromicina tem 

efeito agonista nos receptores da motili-

na, acelerando o esvaziamento gástrico, 

produzindo contração do antro, duode-

no e da vesícula biliar.  A eritromicina 

atua na musculatura lisa do duodeno 

e interfere na contratilidade intestinal. 

Estas alterações são correlacionadas 

com a comum intolerância digestiva à 

eritromicina, manifesta principalmente 

por vômitos, dor abdominal e diarreia. A 

amoxicilina + clavulanato também esti-

mula o peristaltismo intestinal causando 

Revista_ANM_189-2.indd   175Revista_ANM_189-2.indd   175 03/05/2018   12:23:0503/05/2018   12:23:05



s    176   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

comumente diarreia. Este efeito colateral 

é devido principalmente ao clavulanato e 

aumenta com as doses mais elevadas da 

droga. A amoxicilina isoladamente não 

parece ter ação signifi cativa na motilida-

de intestinal.

 Em indivíduos com uma alimenta-

ção normal cerca de 70g de carboidratos 

chegam por dia ao cólon. Esta fração é 

composta principalmente por carboi-

dratos não digeridos no delgado, fi bras, 

açúcares não absorvíveis e oligossacarí-

deos. Estes alimentos são quebrados por 

várias espécies bacterianas existentes 

no cólon, mormente anaeróbios, mais no 

cólon esquerdo que no direito. Deste 

processo resulta a formação de ácidos 

graxos de cadeia curta e gases, particu-

larmente acetatos, butirato e propionato 

e ácidos orgânicos. Em condições nor-

mais a fermentação dos hidratos de 

carbono é completa ou quase completa. 

Estes ácidos graxos têm função nutriente 

e exercem um papel trófi co importan-

te na mucosa colônica, sendo usados 

como fonte de energia pelos colonóci-

tos. A diarreia pode ocorrer quando a 

capacidade da microbiota de fermentar 

é ultrapassada por um excesso de ingesta 

de carboidratos, levando a um acúmulo, 

juntamente com ácidos graxos remanes-

centes e cátions ligados a ácidos graxos 

aniônicos; a diarreia é resultante da 

hiperosmolaridade. Admite-se que os

antibióticos, principalmente os que atuam 

em anaeróbios, ao diminuir a microbio-

ta intestinal interferem neste processo, 

tudo indicando que podem produzir 

diarreia por este mecanismo. 

Em seres humanos existem 2 ácidos 

biliares ou sais biliares primários: os áci-

dos cólico e o quenodeoxicólico. Eles são 

produzidos pelos hepatócitos, armazena-

dos na vesícula biliar e excretados na bile, 

conjugados com a glicina e a taurina; a 

maior parte exerce a sua ação no intesti-

no delgado, principalmente na digestão 

das gorduras, sendo reabsorvidos cerca 

de 90% no íleo distal. A parte dos ácidos 

biliares que chega ao cólon é degradada 

por enzimas bacterianas da microbiota 

residente, resultando a formação do áci-

do deoxicólico e o ácido litocólico. Os 

ácidos biliares livres ou conjugados têm 

ação catártica na mucosa colônica pela 

indução da secreção de água e eletrólitos. 

Com a redução da microbiota bacte-

riana, principalmente de anaeróbios, 

diminui o desdobramento dos ácidos 

biliares que chegam ao cólon, fato que 
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para a maioria dos pesquisadores explica 

parte da patogenia das DAA. Assinale-se 

ainda que a interferência na fermenta-

ção dos hidratos de carbono e falta de 

desdobramento dos ácidos biliares pare-

cem atuar simultaneamente na gênese 

das DAA deste grupo

Embora descrita também na 

comunidade, a doença causada pelo 

C. diffi  cile (DCd) é na atualidade uma 

importante causa de diarreia associada 

aos cuidados de saúde, principalmen-

te nos hospitais, respondendo por 15 a 

25% dos casos de DAA. O seu conheci-

mento vem despertando muito interesse 

não só pelo aumento da frequência 

no mundo inteiro, mas também pelo 

aumento da gravidade, principalmente 

após a caracterização da cepa hiperviru-

lenta B1/NAP1/027 em vários países, 

incluindo o Brasil. A DCd pode ocorrer 

em quase todas as faixas etárias, contudo 

a sua frequência aumenta com a idade, 

sendo mais comum após os 65 anos, os 

quais contribuem com mais de 70% dos 

enfermos. 

As fontes de infecção da DCd são 

representadas pelos indivíduos doentes e 

pelos portadores assintomáticos que eli-

minam esporos do bacilo junto com as 

fezes.  A transmissão basicamente é feita 

pessoa a pessoa via fecal-oral. O contato 

com objetos e utensílios contaminados 

pelos esporos e posterior deglutição é o 

mecanismo preponderante. O Cd é 

comumente encontrado em superfícies 

de mesas, cadeiras, camas, mobiliário 

em geral, dispositivos e instrumental 

médico como estetoscópio, aparelho de 

pressão, termômetros, roupas e calçados, 

no solo e nos sanitários e torneiras das 

enfermarias, tornando a contaminação 

fácil. O carreamento do Cd pelo pessoal 

de saúde é considerado um mecanis-

mo importante e evitável pela lavagem 

adequada das mãos e seguimento das 

precauções básicas.

Cerca de 90% dos indivíduos com 

DCd apresentam um ou mais fatores 

de risco associados que facilitam o seu 

surgimento. Os pacientes que adquirem 

a DCd no hospital são na maioria das 

vezes idosos, com múltiplas comorbida-

des em uso de antibióticos por alguma 

razão. O uso de antibióticos é o fator 

mais comum, estando presente em até 

96% dos casos. Eles podem romper o 

equilíbrio da microbiota intestinal, prin-

cipalmente se atuam em gram negativos 

entéricos e anaeróbios, diminuindo a 
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resistência à colonização pelo Cd, faci-

litando a transformação dos esporos 

em formas vegetativas e diminuindo a 

competição para a sua instalação e pro-

dução das toxinas. Em princípio todos os 

antibióticos podem causar a DCd, entre-

tanto as quinolonas, as cefalosporinas, 

a clindamicina e as penicilinas de largo 

espectro são os mais envolvidos. A idade 

maior que 65 anos tem um risco 10 vezes 

maior de apresentar a DCd quando com-

parado a adultos jovens; quanto maior 

a idade maior o risco; as recorrências, 

a morbidade e a letalidade também são 

mais elevadas nos idosos. As razões pare-

cem múltiplas, tais como a presença de 

comorbidades as mais diversas, o declí-

nio fi siológico da imunidade e da função 

renal, internações mais comuns e mais 

prolongadas, uso comum de antibióti-

cos, quimioterapia antineoplásica, uso 

de medicamentos imunossupressores, 

diminuição da acidez gástrica com a ida-

de, diminuição da resposta imunitária às 

toxinas do Cd, diminuição da capacida-

de fagocítica dos polimorfonucleares em 

relação ao Cd, gastrostomia, presença de 

sonda nasogástrica, proveniência de asilo 

de idosos principalmente se houve longa 

permanência, entre outras, levando a um 

risco cumulativo elevado. A gravidade 

e a letalidade também são mais acen-

tuadas nos idosos. O uso de inibidores 

da bomba de prótons acompanha-se de 

um risco aumentado de DCd.  As cirur-

gias também podem elevar a frequência 

da DCd, particularmente em idosos, 

cirurgias gastrointestinais e procedi-

mentos endoscópicos, uso de profi laxia 

antibiótica e as cirurgias de urgência. A 

doença infl amatória intestinal vem tam-

bém se associando mais comumente à 

DCd. Outras condições muito citadas 

na literatura são as neoplasias sólidas e 

hematológicas, principalmente durante 

a quimioterapia antineoplásica; diabetes 

mellitus; cirrose hepática; doença renal 

crônica; paciente transplantados de 

órgãos sólidos ou de medula; imunos-

supressores, imunossupressão primária 

ou secundária, aids; desnutrição e hipo-

albuminemia; fi brose cística; presença 

de gastrostomia, jejunostomia ou sonda 

nasogástrica; consumo de carnes proces-

sadas, entre outros. 

6.3. Efeitos adversos de natureza alérgica

As reações alérgicas nos idosos são 

responsáveis por 6 a 10% das reações 
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adversas aos antibióticos. A maioria 

considera que a faixa etária onde mais 

ocorrem reações alérgicas aos antibióticos 

é dos 20 aos 49 anos. O problema maior 

nos idosos é o aumento da morbidade 

e da letalidade diante de reações mais 

graves, em função das alterações fi sio-

lógicas e das comorbidades comumente 

presentes. Em princípio todos os antibió-

ticos podem causar alergia, entretanto, 

como em outras faixas etárias, predo-

minam as penicilinas, cefalosporinas e 

os sulfamídicos.  A maioria dos tipos de 

reação alérgica também já foram descri-

tas em todos os antibióticos. Embora a 

letalidade das reações alérgicas nos ido-

sos seja maior, a maioria delas é de leve 

intensidade. Os idosos também podem 

apresentar reações pseudoalérgicas com 

alguns antimicrobianos, como é o caso 

da infusão rápida da vancomicina cau-

sando a síndrome do homem vermelho

6.4. Outros efeitos adversos nos principais 

grupos de antibióticos em idosos

Os idosos apresentam as mesmas 

reações adversas que os demais pacientes. 

A revisão a seguir não tem como obje-

tivo listar todos os efeitos adversos dos 

principais grupos de antibióticos e sim 

focalizar naqueles que são mais caracte-

risticamente encontrados na faixa etária 

acima de 60 anos.

6.4.1. Penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenemas

Estes antibióticos estão entre os mais 

seguros nos idosos, mormente aqueles 

com função renal preservada. A penicili-

na G cristalina tem 1,6 mEq de potássio 

em cada 1.000.000 de ui. Em doses ele-

vadas, em pacientes com insufi ciência 

renal ela pode causar hiperpotassemia e 

todas as suas consequências, devendo-se 

levar em conta no equilíbrio eletrolítico 

do paciente. Em doses altas, a ampicili-

na, oxacilina, carbenicilina, ceftriaxona, 

cafazolina, cefradina e cefalexina têm 

quantidades signifi cativas de sódio, as 

quais podem determinar problemas em 

cardiopatas e hepatopatas. Estes mesmos 

medicamentos podem interagir com a 

digoxina facilitando o surgimento de 

intoxicação digitálica.

A penicilina G cristalina, imipeném, 

cefepima, carbenicilina, ampicilina, cefa-

zolina, cefotaxima  e cefuroxima, em 

doses elevadas, em idosos com signifi -
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cativo comprometimento renal, podem 

ser neurotóxicas, causando crises con-

vulsivas, mioclonias, confusão mental 

e psicoses. Essas drogas parecem atuar 

como antagonistas do GABA. Quando 

há uremia, observa-se um aumento da 

permeabilidade da barreira hematoen-

cefálica; a acidose difi culta a passagem 

dos antibióticos do líquor para o sangue, 

fatos que contribuem para aumentar a 

concentração destas drogas no sistema 

nervoso central. Os idosos com doenças 

neurológicas de base, principalmente as 

sequelas de acidente vascular cerebral, 

também têm maior risco destes efeitos 

adversos. 

A cefalotina parece aumentar seu 

potencial nefrotóxico se associada à furo-

semida ou a aminoglicosídeos

A ampicilina, amoxicilina, várias 

cefalosporinas, podem diminuir a síntese 

de vitamina K pela microbiota intestinal 

e interferir no seu metabolismo. A cefo-

perazona pode interferir no metabolismo 

da trombina, podendo complicar a tera-

pêutica anticoagulante feita por alguns 

pacientes.

A amoxicilina + clavulanato tem sido 

relacionada à hepatoxicidade principal-

mente na ancialidade, recomendando-se 

monitorar as transaminases durante o 

seu uso em doses elevadas e prolongadas 

nestes enfermos

6.4.2. Aminoglicosídeos (22, 35)

Os aminoglicosídeos apresentam 

um potencial elevado de oto e nefro-

toxicidade nos idosos. A ototoxicidade 

por exemplo ocorre em cerca de 3% em 

enfermos com 14 anos e sobe para 26% 

aos 90 anos. Desta forma, sempre que 

possível devem ser evitados. No caso de 

serem usados, quando não há alternati-

vas, controla-se rigorosamente a função 

renal durante todo o tempo de uso, como 

ocorre no tratamento da endocardite por 

enterococos, idealmente com dosagem 

sérica da gentamicina. São medicamen-

tos de faixa terapêutica estreita e capazes 

de produzir lesões e disfunção do túbulo 

proximal além de diminuição da fi ltra-

ção glomerular; nos idosos estas ações 

se juntam às alterações fi siológicas já 

citadas. Outros fatores que aumentam 

a nefrotoxicidade são a desidratação, 

uso simultâneo de vancomicina, ácido 

etacrínico, furosemida, cefalotina e os 

AINH. A nefrotoxicidade parece ser 

mais comum que a ototoxicidade; a sua 
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frequência é semelhante com o uso da 

gentamicina, amicacina ou tobramici-

na.  A ototoxicidade parece relacionada 

às elevadas concentrações que estes anti-

bióticos atingem na endo e perilinfa do 

órgão de Corti e das células vestibulares. 

Os fatores de risco são os mesmos da lesão 

renal. Em geral a ototoxicidade aparece 

em pacientes que apresentam também 

lesão renal. Nos tratamentos prolonga-

dos o oitavo par deve ser monitorado 

com audiometria. As frequências mais 

altas são as inicialmente atingidas e são 

detectadas na audiometria. Nos idosos é 

necessário realizar audiometria de base 

pois é comum haver défi cits auditivos 

signifi cativos pré-existentes. Os pacientes 

devem fi car atentos para a presença de 

vertigens, zumbido e perda auditiva; as 

lesões diagnosticadas no início podem 

ser reversíveis.  Registre-se ainda a pos-

sibilidade de bloqueio neuromuscular, 

principalmente em pacientes cirúrgicos, 

com estes antibióticos. 

6.4.3. Glicopeptídeos

A vancomicina deve também ser evi-

tada nos idosos, sempre que possível. O 

aumento das infecções pelos estafi loco-

cos MRSA e pelos esfi lococos coagulase 

negativa resistentes à oxacilina, fazem 

com que o seu uso seja relativamente 

comum em medicina hospitalar. É oto 

e nefrotóxica e o risco aumenta quando 

é associada aos aminoglicosídeos, nas 

doses mais elevadas e nos tratamentos 

prolongados. Quando tiver de ser utiliza-

da nos idosos deve-se controlar a função 

renal e as lesões para o oitavo par. Os ido-

sos comportam-se como pacientes com 

insufi ciência renal fi siológica; a vanco-

micina praticamente não é metabolizada 

e tem eliminação exclusiva renal. Desta 

forma os intervalos entre as doses devem 

ser ajustados nos pacientes com insu-

fi ciência renal e os seus níveis séricos, 

idealmente, deveriam ser mensurados 

pois é um antibiótico de faixa terapêu-

tica estreita. Lembrar que a vancomicina 

tem como efeito colateral a degranulação 

de mastócitos e se for infundida rapida-

mente por via EV causa a síndrome do 

homem vermelho, que imita clinicamen-

te reações alérgicas do tipo 1 mas não 

tem nada a ver com a imunoglobulina E.

 A vancomicina por via oral é o tra-

tamento de escolha para os casos graves 

da colite pelo C. diffi  cile, comum em 

idosos; registre-se que a vancomicina não 
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é absorvida por via oral e sua adminis-

tração por esta via em geral não causa 

reações adversas de signifi cado, incluin-

do os casos com insufi ciência renal.

A teicoplanina, o outro componente 

deste grupo, é menos usada na prática e 

tem quase as mesmas indicações que a 

vancomicina; o seu custo é mais elevado 

porém vários autores consideram-na com 

tolerância melhor quando comparada à 

vancomicina.

6.4.4. Macrolídeos, incluindo a 

azitromicina. Clindamicina

Os macrolídeos normalmente são 

drogas bem toleradas na senescência. A 

eritromicina em função da sua intole-

rância digestiva tem sido substituída pela 

azitromicina e claritromicina na maio-

ria das indicações. Em doses elevadas, 

mormente em idosos com insufi ciência 

hepática ou renal, podem ser ototóxicos, 

produzindo hipoacusia e vertigens, efeito 

que costuma ser reversível com a parada 

da droga. A azitromicina e a claritromi-

cina raramente tem causado delírios e 

psicoses, particularmente em enfermos 

com pneumonia durante a sua senes-

cência; nestes pacientes citam-se ainda 

sonolência cefaleia, ansiedade podendo 

evoluir para delírio e psicose. Os macro-

lídeos podem diminuir o metabolismo 

de várias drogas, como a digoxina, teo-

fi lina e o warfarin. Podem aumentar 

o espaço QT e desencadear arritmias 

ventriculares; este efeito é mais descri-

to em idosos. Recomenda-se evitar os 

macrolídeos quando usados com outros 

medicamentos que aumentem o espaço 

QT, particularmente alguns antiarrítmi-

cos em pacientes cardiopatas. A absorção 

digestiva da azitromicina diminui se 

prescrita com fármacos contendo alu-

mínio ou magnésio.

A clindamicina, juntamente com as 

cefalosporinas e quinolonas, são s anti-

bióticos mais implicados como causa da 

enterite pelo C. diffi  cile; outras formas de 

diarreia associada a antibióticos também 

são comuns com o uso da clindamicina 

em pacientes longevos. 

6.4.5. Quinolonas

As fluoroquinolonas são muito 

utilizadas na prática, em geral são bem 

toleradas, o que não signifi ca ser isenta 

de efeitos adversos, particularmente na 

velhice. Alguns efeitos adversos das qui-
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nolonas têm relação com o uso de doses 

altas e tempo prolongado. Nos doentes 

geriátricos as alterações na eliminação 

renal e alterações na metabolização 

hepática podem contribuir para o seu 

acúmulo, recomendando-se avaliar a 

função renal antes do seu uso nos idosos. 

Como já foi citado as quinolonas podem 

causar diarreia associada a antibióticos, 

particularmente funcionar como fator 

seletivo para a chamada cepa NAP 1 do 

C. diffi  cile, resistente a este grupo de 

fármacos. As quinolonas em 0,9 a 11% 

dos pacientes podem causar tonteiras, 

cefaleia, insônia, alterações do humor, 

confusão, perda do apetite e tremores, 

que muitas vezes são interpretadas como 

fazendo parte do comportamento dos 

idosos; raramente são descritos casos 

de alucinações, delírio e psicoses; em 

pacientes senis e neuropatas, estas alte-

rações são mais acentuadas. Raramente 

podem causar crises convulsivas atribuí-

das a um efeito antagonista do GABA, 

que pode ser agravado por AINH e a 

teofi lina (32). 

As quinolonas podem aumentar o 

espaço QT e causar arritmias ventri-

culares polimorfas graves; é preciso ter 

cuidado ao usá-las em pacientes com 

aumento do espaço QT, hipocalemia, 

hipomagnesemia, e em uso de alguns 

antiarrítmicos que podem prolongar o 

espaço QT, como a quinidina, procai-

namida, amiodarona e o sotalol; estas 

reações adversas são mais citadas em 

idosos cardiopatas. 

Podem ocasionar tendinites e rotura 

de tendões, descritos até alguns meses 

após o uso; o uso simultâneo de corticoi-

des, doença renal crônica, idade maior 

que 60 anos são considerados fatores de 

risco para o seu aparecimento. É uma 

reação adversa incomum.

As quinolonas diminuem a meta-

bolização de algumas drogas como o 

warfarin e a teofi lina, aumentando a 

sua ação; sua absorção diminui quando 

ministrada junto com fármacos conten-

do alumínio, magnésio, antiácidos, ferro 

e zinco.

6.4.6. Tetraciclinas

O uso das tetraciclinas entre nós 

fi cou mais restrito, em indicações bem 

precisas, por conta do seu uso abusivo 

durante décadas. As tetraciclinas têm 

como RAD mais comuns queixas diges-

tivas em cerca de 10% dos pacientes, 

Revista_ANM_189-2.indd   183Revista_ANM_189-2.indd   183 03/05/2018   12:23:0703/05/2018   12:23:07



s    184   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

principalmente diarreia. Comparada 

às tetraciclinas de primeira geração a 

doxiciclina é considerada com melhor 

tolerância e com a farmacocinética mais 

favorável, facilitada por 1 ou 2 tomadas 

diárias. Nos idosos o seu uso também não 

é frequente e os efeitos adversos são seme-

lhantes aos mais jovens. Na insufi ciência 

renal não são recomendadas por conta da 

sua ação catabolizante; caso seja indispen-

sável em geral utiliza-se a doxiciclina que 

é eliminada em grande parte por regur-

gitação colônica. Muito importante nos 

idosos polimedicados são as interações 

medicamentosas com as tetraciclinas. Sua 

absorção é inibida com antiácidos, leite, 

medicamentos com alumínio, magnésio, 

ferro, kaolin-pectina, salicilato de bismu-

to, bicarbonato de sódio; decrescem sua 

absorção ou as inativam. Aumentam a 

toxicidade da digoxina. Interferem com o 

metabolismo da vitamina K, aumentam a 

ação de vários anticoagulantes. A hepatite 

não é comum. 

6.4.7. Sulfamídicos. Trimetoprim + 

sulfametoxazol (SMZ + TMP)

O uso das sulfonamidas isoladamen-

te nos dias atuais está restrito a poucas 

indicações; em geral dá-se preferência 

à associação SMZ + TMP. Os efeitos 

adversos são comuns e muito variados, 

ocorrendo em frequência semelhante 

tanto na ancialidade como em pacien-

tes mais jovens. 

A anemia, neutropenia e mais 

raramente aplasia medular são refe-

ridas como mais comuns em idosos. 

Especial atenção deve ser dedicada aos 

idosos polimedicados, por conta das 

inúmeras interações dos sulfamídicos 

com medicamentos comumente usados 

na senectude. 

O SMZ + TMP diminui a secreção 

de potássio no túbulo distal, podendo 

causar hipercalemia. Este efeito é mais 

descrito na senilidade, principalmente 

nos nefropatas prévios e nos que estão 

em tratamento com os IECA, os BRA e 

as espirolactonas. 

Vários fármacos, como a rifampicina, 

rifapentina, fenobarbital, carbamazepina 

e a fenitoina,  podem elevar os níveis do 

SMZ + TMP, aumentando a sua toxici-

dade. Algumas drogas, quando usadas 

juntamente com o SMZ + TMP, têm 

seus efeitos adversos aumentados, com 

destaque para as sulfonilureias, causan-

do hipoglicemia, o warfarin levando a 
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hipoprotombinemia e sangramentos, o 

metotrexate e a pirimetamina aumen-

tam a anemia. Várias drogas podem ter 

os seus níveis aumentados e mais risco 

de reações adversas, com destaque para 

a amiodarona, dapsona, losartana, feni-

toina, rifampicina, e o warfarin

6.4.8. Rifampicina. Isoniazida. 

Pirazinamida. Etambutol

Deve-se ter com estes medicamentos 

têm os mesmos cuidados recomendados 

no tratamento da tuberculose tam-

bém nos idosos. A maioria das reações 

adversas com o habitual tratamento da 

tuberculose ocorrem igualmente em 

todas as faixas etárias. 

A rifampicina é metabolizada no 

fígado e deve ser evitada em pacientes 

com insufi ciência hepática. A rifampi-

cina tem várias dezenas de interações 

medicamentosas; nos idosos polime-

dicados recomenda-se consultar estas 

interações e avaliar o seu signifi cado em 

cada caso e se possível evitá-las. O risco 

da hepatite pela rifampicina aumenta 

com a associação da isoniazida.

As reações adversas da isoniazida são 

as mesmas dos pacientes mais jovens, 

entretanto há uma relação linear entre 

a idade e a frequência da hepatite por 

isoniazida, partindo de menos de 1% nos 

jovens e chegando 2,3% nos doentes com 

mais de 50 anos. Acredita-se os idosos 

têm uma capacidade menor de regene-

ração das lesões hepáticas da isoniazida. 

O alcoolismo, a presença de hepatopatias 

prévias, a subnutrição, associação com a 

rifampicina e a pirazinamida são consi-

derados fatores de risco para a hepatite. 

Os idosos desnutridos têm mais risco de 

neurites com a isoniazida. As interações 

da isoniazida são em muito menor núme-

ro do que a rifampicina. 

A pirazinamida, embora seja também 

hepatotóxica, nas doses em se usa na tuber-

culose, costuma ser bem tolerada, embora 

o risco de hepatite aumente quando se uti-

liza o RIPE; o restante das reações adversas 

não tem maior risco na senectude. 

O etambutol nos idosos não parece 

ter diferenças nas reações adversas com-

parado ao seu uso em mais jovens.

6.4.9. Cloranfenicol

Antibiótico com indicações restritas 

na atualidade por conta das RAD e pela 

disponibilidade de alternativas cm menor 

Revista_ANM_189-2.indd   185Revista_ANM_189-2.indd   185 03/05/2018   12:23:0703/05/2018   12:23:07



s    186   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

risco para tratar da maioria das infec-

ções em que se usava este antibiótico. A 

mielotoxicidade do cloranfenicol ocor-

re em qualquer idade, entretanto alguns 

autores consideram-na mais acentuada 

nos idosos. Recomenda-se especial aten-

ção nos hepatopatas, se possível evitá-lo 

por conta da defi ciente metabolização. 

Nos idosos polimedicados mais uma 

vez cuidados especiais com as interações 

particularmente com os cumarínicos, 

hipoglicemiantes orais (sulfonilureias) e 

alguns anticonvulsivantes.

6.4,10. Outros antibióticos.

A anfotericina B,  fosfomicina, dap-

tomicina, linezplina, as polimixinas, 

metronidazol, tigeciclina, nitrofurantoi-

na nos idosos não apresentam diferenças 

signifi cativas na senescência em relação 

ao seu uso nos pacientes mais jovens, a 

não ser as recomendações gerais comen-

tadas na farmacocinética que são válidas 

para qualquer fármaco.

Quanto às interações elas devem ser 

preocupação constante, que hoje con-

tam-se aos milhares, sendo impossível 

memorizar todas elas, sendo necessário 

se dispor de locais para consulta; parti-

cularmente comuns as interações com 

os cumarínicos, hipoglicemiantes orais, 

digoxina, os antagonistas dos canais de 

cálcio, a cimetidina, a teofi lina, os anti-

convulsivantes, betabloqueadores e a 

sinvastatina (11).

6.4.11. Tratamento antirretroviral nas 

pessoas com 60 ou mais anos

A população idosa com HIV tem 

crescido nos últimos anos. Dados brasi-

leiros apontam a redução de casos novos 

de HIV em todas as faixas etárias, exce-

to em homens de 20 a 24 anos, e em 

maiores de 60 anos em ambos os sexos. 

Em 2006 a taxa de detecção de casos 

novos nesta última faixa era de 10,8 e 

5,6 por 100 mil habitantes para homens 

e mulheres respectivamente, em 2016 

houve aumento para 12,9 e 6,4 por 

100 mil habitantes (4). Cada vez mais 

as pessoas completam 60 ou mais anos 

em boas condições de saúde e com vida 

sexual ativa; mudanças sociais também 

vêm ocorrendo aceitando este compor-

tamento com naturalidade, infelizmente 

muitas vezes sem a conscientização ade-

quada das medidas preventivas que 

devem ser adotadas (18). 
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O contínuo progresso da terapêuti-

ca antirretroviral (TARV) transformou a 

infecção pelo HIV em uma doença crô-

nica e de tratamento ambulatorial. Nos 

USA a expectativa de vida dos pacientes 

em uso de TARV tem uma defasagem de 

somente 5 anos em relação à população 

geral (37), portanto é de se esperar que 

número de pessoas com infecção pelo 

HIV acima dos 60 anos irá crescer, a 

menos que se alcance a tão sonhada cura 

da doença (10).

No Brasil a atualmente a recomen-

dação de início de terapia antirretroviral 

é para todos os pacientes HIV positivos. 

O esquema inicial deve ser composto de 

dois inibidores de transcriptase reversa 

análogos nucleosídeos, lamivudina e 

tenofovir e um inibidor de integrase, 

dolutegravir. O último manual brasileiro 

de setembro de 2017 (6) não recomenda 

alteração desse esquema para as pes-

soas de 60 ou mais anos, porém solicita 

atenção e acompanhamento dos idosos 

devido à possível nefrotoxicidade e a 

desmineralização óssea decorrente do 

uso do tenofovir. O tratamento de HIV 

nesse grupo apresenta o mesmo sucesso 

em controle da carga viral do que nos 

pacientes mais jovens, porém a recu-

peração do CD4 é habitualmente mais 

modesta (38).

Apesar dessa indicação padrão de 

uso de medicamentos, é importante uma 

avaliação individualizada do esquema 

(8), em particular na população idosa. 

Nesse grupo de pacientes encontramos 

desafi os como presença de comorbida-

des, disfunção renal, polifarmácia, risco 

aumento de efeitos adversos, interações 

medicamentosas, delirium, quedas, fra-

turas e má adesão.

Estudos demonstram maior fre-

quência de alterações na TARV básica 

em idosos devido a RAD. Os inibidores 

de protease, em especial, são o grupo de 

drogas mais envolvido. Essa classe de fár-

macos é metabolizada pelo citocromo P 

450, sistema que pode estar menos ativo 

nessa faixa etária. O uso de inibidores de 

integrase, por ser uma classe mais nova 

de medicamentos, foi  menos estudado 

nos idosos, porém sugere-se que sejam 

mais bem tolerados em comparação aos 

inibidores de protease e os inibidores 

de transcriptase reversa não análogos 

nucleosídeos.

A polifarmácia, comum na senec-

tude, aumenta o risco de interações 

medicamentosas com a TARV; são refe-
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ridas dezenas delas.  Os fármacos com 

maior potencial de interações incluem os 

de uso em doenças cardiovasculares, os 

de atuação em SNC (ansiolíticos, anti-

drepressivos e anticonvulsivantes), entre 

outros. (Quadro 1).

A presença de doenças crônicas em 

pacientes idosos, associadas à infecção 

pelo HIV, traz difi culdades para a escolha 

da TARV, pois o uso de algumas des-

sas drogas aumenta o risco de alterações 

metabólicas e/ou funcionais do organis-

mo, ou de deterioração de uma condição 

clínica preexistente já inadequada. A 

prescrição da TARV em idosos deve levar 

em conta essas difi culdades para que seja 

minimizado o risco de piora da qualida-

de de vida e  das comorbidades.

De acordo com o Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas para Manejo 

da Infecção pelo HIV em adultos de 

2017 (6), a idade acima de 50 anos, a 

hipertensão arterial não controlada e 

a doença renal prévia aumentam o risco 

de ocorrência de nefrotoxicidade com o 

uso do fumarato de tenofovir, um inibi-

dor da transcriptase reversa análogo de 

nucleotídeo recomendado como uma 

das drogas a serem utilizadas no esque-

ma inicial para tratamento, não devendo 

ser prescrito portanto para pacientes 

com nefropatia prévia (taxa de fi ltra-

ção glomerular menor que 60mL/min) 

ou insufi ciência renal (16, 19). Além 

disso, esse medicamento deve ser utili-

zado com precaução em pacientes com 

osteo penia devido à diminuição da mas-

sa óssea observada com o seu uso (34, 

23). Outros inibidores da transcriptase 

reversa análogo de nucleosídeos como 

a zidovudina estão associados ao risco 

de ocorrência de diabetes e resistência 

insulínica.

Em pacientes que fazem uso de 

suplementos a base de cálcio e ferro, 

utilizados comumente pela população 

mais velha, estes devem ser tomados com 

intervalo de duas horas após ou seis horas 

antes do dolutegravir, um inibidor da 

integrasse e droga de primeira escolha 

para composição do esquema tríplice de 

tratamento atualmente (31).

Nas primeiras semanas de uso do 

efavirenz, um inibidor da transcriptase 

reversa não análogo nucleosídeo, pode 

ocorrer alteração do padrão de sono 

(como insônia ou sonolência), tonteira 

e até ocorrência de quadro depressivo, 

situações que no paciente idoso podem 

aumentar o risco de queda e complica-
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Quadro 1. Interações medicamentosas da TARV  

de maior  relevância clínica em idosos:

Cardiovasculares:

ATV/r DRV/r EFV DTG RAL ABC 3TC TDF AZT

Atorvastatina

Fluvastatina

Pravastatina

Rosuvastatina

Sinvastatina

Anlodipina

Diltiazem

Verapamil E

Varfarina ou ou

Fármacos que atuam em SNC:

ATV/r DRV/r EFV DTG RAL ABC 3TC TDF AZT

Diazepam

Midazolam (oral)

Carbamazepina D D D D

Lamotrigina

Fenitoína D D D D D D
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Quadro 1. Interações medicamentosas da TARV  de maior  relevância clínica em idosos: 

(Continuação)

Antidepressivos:

ATV/r DRV/r EFV DTG RAL ABC 3TC TDF AZT

Citalopram

Escitalopram

Fluoxetina

Paroxetina ou

Sertralina

Duloxetina ou ou

Venlafaxina

Amitripitilina

Nortriptilina

Bupropiona

Outros:

ATV/r DRV/r EFV DTG RAL ABC 3TC TDF AZT

IBP D E

Bloqueadores H2 D E

Sindenafi l

Ext. de óleo de 

Erva São João

D D D D D

Siglas: ATV/r – Atazanavir associado a ritonavir 

DRV/ – darunavir associado a ritonavir

EFV – Efavirenz

DTG – Dolutegravir

RAL – Raltegravir

ABC – Abacavir

3TC – Lamivudina

TDF – Tenofovir

AZT – Zidovudina

 Esses medicamentos não devem ser coadministrados

 Potencial interação

 Sem interação 

  a associação do retroviral aumenta o nível sérico 

da droga

 a associação do retroviral diminui o nível sérico da 

droga

E a associação do medicamento eleva o nível sérico 

do antiretroviral

D a associação do medicamento diminui o nível 

sérico do antiretroviral
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ções decorrentes, como fraturas, além de 

piora da qualidade de vida e de autono-

mia desses indivíduos.

Inibidores de protease como lopina-

vir/ritonavir, classe atualmente utilizada 

como segunda linha de tratamento, estão 

associados à ocorrência de dislipidemia 

em pacientes com fatores de risco para 

doença cardiovascular, como obesos e 

diabéticos, independente da faixa etá-

ria. O atazanavir/ritonavir aumenta a 

possibilidade de colelitíase, condição 

relativamente já comum no idoso.

A utilização do raltegravir em 

pacientes que já fazem uso de estatinas, 

drogas muito utilizadas por idosos, pode 

aumentar o risco de mialgia, miopatia e 

rabdomiólise.
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RESUMO – Racional: As medidas 

quantitativas de comprimento dos colos 

transverso e sigmoide realizadas pela disseca-

ção de cadáveres, colonoscopias tomográfi cas 

computadorizadas, ressonância magnética e 

em laparotomias não apresentam resultados 

fi dedignos. A morfologia desses segmentos do 

cólon apresenta posicionamento variável na 

cavidade abdominal, desde o nascimento até 

a idade adulta. Essas variações morfológicas 

podem colaborar na elucidação de afecções do 

colo. Objetivo: Estabelecer um método capaz 

de avaliar qualitativamente o padrão morfo-

A r t i g o
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Contribuição ao Estudo anatômico dos 

Colos Transverso e Sigmoide
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AND SIGMOID COLON SEGMENTS
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lógico dos colos transverso e sigmoide, com 

relação à forma e ao tamanho, e suas variações. 

Métodos: Neste estudo qualitativo, foram ana-

lisadas 258 imagens radiográfi cas pelo enema 

de bário com duplo contraste, excluindo as 

que apresentavam doenças macroscópicas ou 

intervenções cirúrgicas. As imagens radiográ-

fi cas foram distribuídas em dois grupos: G1 

(110 imagens de pacientes com 1 dia de vida 

a 12 anos de idade; 58 femininos e 52 mascu-

linos) e G2 (148 imagens  de pacientes com 

13 a 80 anos de idade; 117 femininos e 31 

masculinos). Resultados: O colo transverso 

apresenta confi guração variada (sinuosa, reti-

línea e oblíqua) com haustros bem evidentes, 

situado acima da crista ilíaca no grupo 1 e 

ultrapassando a crista ilíaca no grupo 2. O 

colo sigmoide, em ambos os grupos, apresenta 

confi guração semelhante, em alças, novelos e 

formas mistas, podendo se localizar em posi-

ção anterior ou à direita da coluna, sendo a 

forma em novelo mais frequente no grupo 2. 

Conclusões: A análise qualitativa pelo estudo 

radiográfi co com enema opaco com duplo 

contraste parece ser um método seguro para 

avaliar a forma e o comprimento dos segmen-

tos cólicos transverso e sigmoide.

DESCRITORES – Anatomia. Colo 

transverso. Colo sigmoide. Tamanho do 

órgão.

ABSTRACT – Background: Th e quanti-

tative measures of the transverse and sigmoid 

colon length performed through cadaver dis-

section, computed tomographic colonoscopy, 

magnetic resonance imaging and laparotomies 

have shown unreliable results. Th e mor-

phology of these colonic segments presents 

variable positioning in the abdominal cavity 

from birth to adulthood. Th ese morphologi-

cal variations can help in the elucidation of 

colon disorders. Aim: To establish a method 

able to qualitatively evaluate the morpholo-

gical pattern of the transverse and sigmoid 

colon, with respect to shape and size, and its 

variations. Methods: In this qualitative study, 

258 radiographic images using barium enema 

with double contrast were analyzed, excluding 

those presenting macroscopic diseases or sur-

gical interventions. Th e radiographic images 

were distributed into two groups : G1 (110 

images from patients with 1 day of life to 12 

years of age, 58 female and 52 male) and G2 

(148 images from patients with 13 to 80 years 

of age, 117 female and 31 male). Results: Th e 

transverse colon presents a varied confi gura-

tion (sinuous, rectilinear and oblique) with 

well-defi ned haustros, located above the iliac 

crest in G1 and surpassing the iliac crest in 

G2. In both groups the sigmoid colon pre-

sents a similar confi guration in handles, balls 

or mixed shapes, which may be located in 
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anterior position or to the right of the spine, 

and the ball shape is the most frequent in 

G2. Conclusions: Th e qualitative analysis by 

the radiographic study with double contrast 

opaque enema seems to be a safe method to 

evaluate the shape and length of the transverse 

and sigmoid colon segments.

HEADINGS – Anatomy. Transverse 

colon. Sigmoid colon. Organ size. 

Introdução

O número sempre crescente de pro-

cedimentos endoscópicos, radiológicos, 

tomográfi cos, ressonâncias magnéti-

cas, avaliações clínicas e intervenções 

cirúrgicas sobre os colos; as difi culdades 

encontradas pelas radiologias na iden-

tifi cação de pequenos tumores no colo 

sigmoide4,5,15; os obstáculos na progres-

são do endoscópio durante a coloscopia 

e as medidas discrepantes de compri-

mento dos segmentos cólicos transverso 

e sigmoide têm motivado muitos pes-

quisadores para o real motivo desses 

fatos18,19.

O estudo morfológico dos segmen-

tos cólicos tem mostrado grande variação 

morfológica e de comprimento, que 

pode justifi car vários sintomas referi-

dos por pacientes e ainda implicações a 

erros diagnósticos. Alguns autores20,22,23, 

embora utilizassem colos de cadáveres, 

apresentam resultados semelhantes para 

o comprimento dos segmentos cólicos, 

no qual o colo transverso mede de 50 a 

60 cm e o colo sigmoide de 30 a 50 cm. 

Moore et al.14 afi rmam que o colo trans-

verso mede aproximadamente 45 cm e é 

o mais variável; o colo sigmoide, também 

de comprimento variável, mede aproxi-

madamente 40 cm, caracterizado pela 

alça em S.

O intestino grosso é caracterizado 

pela sua capacidade de distensibilidade, 

possuindo mobilidade considerável, 

especialmente o colo transverso e sig-

moide. O mesocolo transverso, devido 

ao seu comprimento, faz com que ele 

se disponha inferiormente, abaixo das 

cristas ilíacas. O colo sigmoide possui 

forma e posição dependendo do grau 

de enchimento, tornando-se mais lon-

go quando está cheio, podendo atingir 

o epigátrio7.

Gregoire8 descreve o colo transverso 

como uma alça côncava; em dois casos 

mediu seu comprimento em adultos 

vivos e encontrou no gênero masculi-

no a medida de 35 cm e no feminino a 

Revista_ANM_189-2.indd   197Revista_ANM_189-2.indd   197 03/05/2018   12:23:1003/05/2018   12:23:10



s    198   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

de 40 cm, podendo variar de 35 cm a 

1 metro; ele pode sofrer deslocamentos 

consideráveis, modifi cando sua posição 

na cavidade abdominal ao passar da 

posição vertical para a “trendelemburg”; 

mesmo em indivíduos com ptose dos 

colos, o alongamento do colo transver-

so é susceptível às mudanças de direção 

(em arco, em U ou em V, S horizontal, 

S vertical, W ou em M). O colo termi-

nal (sigmoide) apresenta variações de 

um indivíduo para o outro, sendo mais 

móvel e mais longo na idade adulta e 

na velhice do que na infância, medindo 

cerca de 40 a 45 cm; pela radioscopia 

observam-se imagens variáveis de com-

primento, podendo ser tanto curto 

quanto longo.

Kantor11, em seus estudos sobre 

anomalia do duodeno e do colo pelo 

enema opaco, observa que em 1.614 

casos, 258 deles (16%) apresentaram 

redundância do colo; essa anomalia afeta 

os dois gêneros (54% feminino e 46% 

masculino), e o colo distal é a parte mais 

afetada, apresentando alça pélvica central 

ou a direita da coluna; essas dobras se 

devem a aderências bastante frequentes.

Bryant2, estudando anomalia do 

comprimento do colo em autopsias de 

fetos, crianças e adultos, encontrou alon-

gamento ou redundância do colo, sem 

contudo apresentar medições.

Para Cannon3, a ptose do colo trans-

verso é bastante comum, assume a forma 

em V e se estende para baixo até a pelve; 

cita como causas anomalias congênitas, 

atonia do sistema neuromuscular entre 

outras.

Andrade et al.1, em suas observações 

sobre a ptose do colo transverso, concluí-

ram que esta ocorreu em 18,1% dos 193 

enemas opacos examinados, abaixo da 

espinha ilíaca anterossuperior esquerda, 

sendo mais prevalente em mulheres.

Saunders et al.18, com o objetivo de 

encontrar uma possível base anatômi-

ca que justifi casse a difi culdade maior 

de execução de coloscopia em pacientes 

femininos, fi zeram estudos inicialmente 

utilizando o enema opaco de bário e sobre 

as radiografi as mediram o comprimento 

de segmentos cólicos utilizando o opisô-

metro. Para os autores, o comprimento 

do colo foi maior no gênero feminino 

(48 cm) do que no masculino (40 cm). 

Ainda com o objetivo de avaliar as difi -

culdades na coloscopia, Saunders et al.19 

realizaram medições do colo durante a 

laparotomia e encontraram medidas para 
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o colo transverso de 25 a 81 cm, média 

de 45,6 cm. Os autores referem que as 

maiores difi culdades foram a mobiliza-

ção do colo e as fi xações pelos ligamentos 

cólicos aos órgãos anexos.

Utilizando a ressonância magné-

tica em três dimensões com o auxílio 

das coloscopias, para medição de par-

tes do colo, Rowland et al.16 verifi caram 

que seus resultados são semelhantes aos 

resultados de outros autores que empre-

garam o enema de bário para o estudo 

radiográfi co. Os autores observaram que 

nas mulheres o colo tende a ser discreta-

mente maior do que nos homens e que 

as diferenças são mais visíveis no colo 

transverso.

Hanson et al.9 verificou que o 

aumento de comprimento dos colos 

transversos visto pela tomografi a com-

putadorizada está de acordo com o 

aumento de comprimento identifi cado 

pelo enema de bário.

Sadahiro et al.17 avaliaram o com-

primento de cada segmento do intestino 

grosso usando o enema de bário em 920 

japoneses e concluíram que o compri-

mento do colo transverso foi o maior, 

seguido do colo sigmoide, e que tende a 

ser aumentado com a idade.

A fi m de avaliar uma possível causa 

de vólvulo do colo sigmoide, Madiba et 

al.13 estudaram o comprimento do colo 

sigmoide por meio de estudo radiográ-

fi co com enema opaco, e sobre o fi lme 

usaram para medição o opisômetro. O 

colo sigmoide foi signifi cativamente 

mais redundante em africanos (90%) 

quando comparados a indianos (25%) 

e brancos (24%), com média de idade 

de 52 anos. Os autores acreditam que a 

redundância do colo sigmoide não seja 

uma anomalia como sugere Tan21, mas 

uma variação normal.

Haubrich10 concluiu em sua pesqui-

sa que o segmento do colo transverso 

mede de 40 a 50 cm, é mais móvel e sua 

parte central alcança níveis variáveis. Para 

o autor, os haustros são mais proeminen-

tes nesse segmento. Com relação ao colo 

sigmoide, cita apenas seu comprimento, 

que pode variar de 15 a 50 cm.

Khashab et al.12 afi rmam que a tomo-

grafi a colonográfi ca computadorizada é 

um instrumento seguro para analisar 

a anatomia dos colos in vivos, o que é 

difícil medir pelos métodos radiológi-

cos convencionais3,9,13, endoscópicos16, 

cirúrgicos19 ou em cadáveres20,22,23. Os 

autores relatam que o colo transverso é 
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o de maior comprimento, seguido pelo 

colo sigmoide.

Alguns autores relatam que a difi cul-

dade na realização do estudo radiográfi co 

do colo sigmoide com enema de duplo 

contraste para diagnosticar pequenas 

lesões, pólipos e carcinomas pode ocor-

rer em decorrência da morfologia, do 

comprimento desse segmento e às vezes 

pelas alças sobrepostas4,5,14,15.

Dentro desse contexto, pode ser 

observado que a literatura compulsada, 

além de se referir minimamente às carac-

terísticas morfológicas dos segmentos 

cólicos transverso e sigmoide, apresenta 

métodos com várias difi culdades para 

se medir o comprimento dos mesmos. 

Assim, o objetivo deste trabalho é ana-

lisar o padrão morfológico no que diz 

respeito a forma e comprimento dos seg-

mentos cólicos transverso e sigmoide, por 

um método qualitativo, em diferentes 

faixas etárias. Acredita-se que esse méto-

do poderá colaborar para uma melhor 

avaliação da morfologia dessas regiões, 

visto que as metodologias empregadas 

referidas na literatura apresentam resul-

tados muito discrepantes. Além disso, os 

resultados deste estudo podem ser utili-

zados com um critério adicional para a 

atualização dos livros-textos de anatomia 

humana, o que certamente contribuiria 

para o entendimento das variações ana-

tômicas do intestino grosso, permitindo 

que os estudantes e profi ssionais da área 

da saúde possam entender melhor essas 

estruturas e atuar com maior precisão 

na área.  

Métodos

O material utilizado consta de 258 

estudos radiográfi cos dos colos por meio 

de enema opaco com duplo contras-

te, todos obtidos do Setor de Arquivo 

Radiológico do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), em um período de 11 anos, de 

1999-2011.

As radiografi as foram divididas em 

dois grupos: G1 (110 radiografi as da 

faixa etária de um dia de vida a doze 

anos – 58 femininos e 52 masculinos) e 

G2 (148 radiografi as da faixa etária de 

treze a oitenta anos – 117 femininos e 

31 masculinos).

Todas as radiografi as foram obtidas 

durante exame radiológico específi co 

para esse fi m. A preparação do paciente 
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para o exame constituiu-se no jejum de 

oito horas que antecede o exame. Para 

limpeza intestinal, foi utilizado o “fl eet-

-enema” – 130 ml (fosfato de sódio 

monobásico 160 mg/ml e fosfato de 

sódio dibásico 60 mg/ml) diluídos em 

um litro de suco. A ingestão de 100 ml 

foi feita em intervalos de 20 minutos 

até ocorrer a parada de eliminação de 

fezes dos colos. O contraste radiológico 

utilizado foi o sulfato de bário (1 g/ml – 

400 ml de bário diluídos em 400 ml 

de água), colocado em um suporte, em 

um nível superior à mesa de exame, para 

que pudessem correr para dentro dos 

colos. Iniciava-se a infusão do contraste 

e radiografavam-se os segmentos cóli-

cos até seu preenchimento. O paciente 

era posicionado na mesa de exame para 

propiciar estudos radiográfi cos de todos 

os segmentos cólicos, evitando a super-

posição dos mesmos. Esvaziava-se o 

excesso de contraste da bolsa, e a seguir 

enchiam-na com ar e com compressão 

bem leve e controlada para começar a 

infl ar lentamente o intestino grosso até 

atingir um duplo contraste em todos os 

segmentos cólicos. Em seguida era radio-

grafado cada segmento cólico usando-se 

fi lmes 24 x 30. Também radiografava-se 

o reto com duplo contraste em perfi l e 

em PA.

Foram selecionadas as radiografi as 

de melhor padrão técnico e excluídas as 

que apresentavam lesões orgânicas, inter-

venções cirúrgicas no abdome, doenças 

diverticulares ou traumas abdominais. A 

avaliação foi realizada por meio de laudos 

radiológicos que foram fornecidos pelos 

radiologistas do Serviço de Imagem do 

Hospital de Clínicas da UFU. O mate-

rial foi cadastrado em fi chas contendo o 

número da radiografi a analisada, a idade 

e o gênero, e obedecendo-se a ordem de 

chegada dos pacientes para realização do 

enema opaco. 

A pesquisa foi aprovada pela Comis-

são de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos da UFU (projeto CAAE 

65421417.3.0000.5152).

Análise dos dados

A análise radiográfi ca foi realizada 

com o auxílio de negatoscópio, onde foi 

possível observar as variações morfológi-

cas de posições dos segmentos dos colos 

transverso, sigmoide e das fl exuras cóli-

cas direita e esquerda. Para delimitação 
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do colo transverso, foram tomadas como 

referência as cristas ilíacas e as fl exuras 

cólicas direita e esquerda, cujos limites 

e formas são ainda imprecisos. Para deli-

mitação do colo sigmoide, foi utilizada 

como referência a espinha ilíaca anteros-

superior esquerda até a terceira vértebra 

sacral. Estabelecidos os limites, as radio-

grafi as panorâmicas foram fotografadas 

e a análise qualitativa da morfologia dos 

segmentos cólicos foi realizada.

A análise qualitativa foi realizada 

considerando a forma dos colos trans-

verso e sigmoide (retilíneo, oblíquo, 

sinuoso, em novelo ou pélvico) e a dimen-

são do comprimento desses segmentos 

(longos e menos longos), correlacio-

nando esses dados com a idade. Vinte 

estudos radiográfi cos com nomes fanta-

sias foram distribuídos aleatoriamente a 

quatro avaliadores, dois cirurgiões e dois 

anatomistas, para que os mesmos classi-

fi cassem os segmentos cólicos em longos 

e menos longos. Para avaliar estatisti-

camente a classifi cação qualitativa dos 

segmentos cólicos transverso e sigmoide 

em longos e menos longos, foi utilizada 

a estatística de “Fleiss’ kappa”23.

Resultados

Grupo 1 – Faixa etária de um dia de vida a 

doze anos

Foi observado que nos três primei-

ros anos de vida as alças intestinais do 

colo se distribuíam de maneira anômala, 

fato que difi culta a adoção de método de 

avaliação mais pormenorizado. Com o 

avançar da idade, observam-se os limi-

tes e o posicionamento dos segmentos 

cólicos (Figura 1A). 

O colo transverso apresenta-se 

sinuo so em 60 (54,5%) das 110 radiogra-

fi as estudadas (Figura 1B); em 40 casos 

(36,36%) mostra-se retilíneo (Figura 

1C); oblíquo e com haustros bem evi-

dentes em 6 casos (5,45%) (Figura 1D) 

e em 4 estudos (3,65%) observaram-se 

alças longas, próximas à pelve (Figura 

1E) (Tabela 1). 

O colo sigmoide mostrou uma con-

fi guração morfológica bastante variável, 

susceptível à infusão do enema e de ar 

durante o estudo radiográfi co dos colos. 

Esteve presente em todos os 110 casos 

estudados (100%), apresentando con-

formação em alça em 64 casos (58,2%) 

(Figura 1B), em novelo em 14 casos 

(12,7%) (Figura 1D) ou ainda em for-

Revista_ANM_189-2.indd   202Revista_ANM_189-2.indd   202 03/05/2018   12:23:1103/05/2018   12:23:11



s    203   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (2), 2017

Tabela 1. Aspecto morfológico do segmento do colo transverso observado nas faixas 

etárias de um dia de vida a doze anos (G1) e de treze a oitenta anos de idade (G2).  

Grupos  Sinuoso Retilíneo Oblíquo Cristas ilíacas

G1 – 110 casos 60 casos 
(54,5%)

40 casos 
(36,36%)

06 casos 
(5,45%)

04 casos 

Acima das cristas ilíacas

(3,65%)

G2 – 148 casos 61 casos 
(41,2%)

28 casos 
(19,0%)

25 casos

(16,9%)

32 casos

Abaixo das cristas ilíacas

(21,6%)

Figura 1. Fotografi as panorâmicas evidenciando os colos transverso e sigmoide – faixa etária de um 

dia de vida a doze anos. A- Anomalia dos colos, um mês de vida, gênero feminino; B- Colo transverso 

sinuoso (*) e colo sigmoide em alça (**), dez anos de idade, gênero masculino; C- Flexura cólica esquerda 

com angulação bem estreita (*) e colo transverso retilíneo (**), sete anos de idade, gênero masculino; 

D- Flexura cólica direita com angulação bem estreita(*), colo transverso oblíquo com haustros bem 

evidentes (**) e colo sigmoide em novelo (***), nove anos de idade, gênero feminino; E- Flexuras cólicas 

direita e esquerda próximas entre si (*) e colo transverso próximo à pelve (**), doze anos de idade, 

gênero feminino; F- Colo sigmoide em alça e em novelo (*), quatro anos de idade, gênero feminino.
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mas mistas em 32 casos (29,1%) (Figura 

1F) (Tabela 2). Foi observada uma con-

fi guração em alça ora à direita da coluna 

vertebral, ora na linha mediana.

Grupo 2 – Faixa etária de treze anos a 

oitenta anos

O colo transverso apresenta-se retilí-

neo em 28 (19,0%) das 148 radiografi as 

(Figura 2A); sinuoso em 61 casos (41,2%) 

(Figura 2B); oblíquo em 25 casos (16,9%) 

(Figura 2C) e abaixo da crista ilíaca em 

32 casos (21,6%) (Figura 2D) (Tabela 1). 

O colo sigmoide demostra confi guração 

em alça em 66 casos (44,6%) (Figura 2E); 

em novelo em 48 casos (32,4%) (Figura 

2B e 2D); e em formas associadas, alças 

e novelo, ocorrem em 28 casos (19,0%) 

(Figura 2F) (Tabela 2).

Pelo estudo radiográfi co em ambos 

os grupos, foi verifi cado que os segmen-

tos cólicos transverso e sigmoide nos 

gêneros masculino e feminino apresen-

taram variações de tamanho, ora longos, 

ora menos longos, o que foi confi rmado 

pela análise estatística qualitativa. Nas 

Tabelas 3 e 4 são apresentados os resulta-

dos da classifi cação dos colos transverso e 

sigmoide, respectivamente, onde a nota 

(-1) foi dada ao segmento menos longo 

e a nota (1) atribuída ao mais longo.

Foi observado pelo estudo radiográ-

fi co que o grupo 1 apresentou morfologia 

dos segmentos cólicos transverso e sig-

moide semelhante ao grupo 2, no entanto 

os colos transverso e sigmoide são mais 

tortuosos e de tamanho maior no grupo 

2. A morfologia desses segmentos cóli-

cos é bastante variável, especialmente a 

forma em novelo do colo sigmoide, o 

que pode tornar difícil a realização de 

medidas quantitativas. 

Tabela 2. Aspecto  morfológico do segmento do colo sigmoide observado nas faixas etárias de 

um dia de vida a doze anos (G1) e de treze a oitenta anos de idade (G2).  

Grupos Em alça Em novelo Formas mistas
G1 – 110 casos 64 casos 

(58,2%)

14 casos 

(12,7%)

32 casos 

(29,1%)

G2 – 148 casos 66 casos 

(44,6%)

48 casos 

(32,4%)

28 casos

(19,0%)
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FIGURA 2. Fotografi as panorâmicas evidenciando os colos transverso e sigmoide – faixa etária de 

treze a oitenta anos. A- Colo transverso retilíneo (*), quarenta anos de idade, gênero feminino; B- 

Flexura cólica direita com angulação acentuada (*), colo transverso sinuoso próximo à pelve (**) e 

colo sigmoide em novelo (***), sessenta anos de idade, gênero feminino; C- Colo transverso oblíquo 

próximo à crista ilíaca (*) e colo sigmoide em alça longa (**), 45 anos de idade, gênero feminino; 

D- Colo transverso abaixo da crista ilíaca (colo pélvico) (*) e colo sigmoide em novelo (**), sessenta 

anos de idade, gênero feminino; E- Colo sigmoide em alça, anterior à coluna vertebral (*), 38 anos de 

idade, gênero feminino; F- Colo sigmoide em novelo e alça longa (forma mista) (*), 64 anos de idade, 

gênero feminino.
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Tabela 3. Tabela “Fleiss’ kappa” para o colo transverso (CT). 

 Paciente Esp.1 Esp.2 Esp.3 Esp.4 % curtos % longos

CT CT CT CT -1.00 1.00 Pi

João 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Marcos 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Aécio 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Cida 1 -1 1 -1 2.00 2.00 0.67

Sarah 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

José 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Beto 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Carla 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Lúcia -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Pedro -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Ricardo -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Celso -1 -1 -1 1 3.00 1.00 0.83

Vera -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Leo -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Divino -1 -1 1 -1 3.00 1.00 0.83

Tina 1 -1 1 -1 1.00 3.00 0.83

Cesar -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Nelci 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Katia -1 1 1 -1 2.00 2.00 0.67

Maria 1 -1 -1 -1 3.00 1.00 0.83

Total 38.00 42.00

N=20 pj 0.48 0.53

K=2 Pb=0.97

n=4

Soma=80 K=0.93

Esp.= avaliador, Pacientes = nome fantasia, -1= menos longo, 1= mais longo
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Tabela 4. Tabela “Fleiss’ kappa” para o colo sigmoide. 

 Paciente Esp.1 Esp.2 Esp.3 Esp.4 % curtos % longos

CS CS CS CS -1.00 1.00 Pi

João -1 1 -1 -1 3.00 1.00 0.83

Marcos 1 1 -1 1 1.00 3.00 0.83

Aécio -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Cida 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Sarah 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

José -1 -1 -1 -1 4.00 0.00 1.33

Beto 1 1 -1 -1 2.00 2.00 0.67

Carla 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Lúcia 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Pedro 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Ricardo 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Celso -1 -1 1 -1 3.00 1.00 0.83

Vera 1 1 1 -1 1.00 3.00 0.83

Leo 1 -1 -1 -1 3.00 1.00 0.83

Divino 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Tina 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Cesar 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Nelci 1 1 1 -1 1.00 3.00 0.83

Katia 1 1 1 1 0.00 4.00 1.33

Maria 1 -1 1 1 1.00 3.00 0.83

Total 23.00 57.00

N=20 pj 0.29 0.71

K=2 Pb=0.93

n=4

Soma=80 K=0.82

Esp.= avaliador, Pacientes = nome fantasia, -1= menos longo, 1= mais longo
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Discussão

O colo é um segmento do sistema 

digestório susceptível às variações de 

comprimento e diâmetro, devido em 

parte às suas características anatômicas 

e funcionais. Os colos transverso e sig-

moide são os que mais apresentam essas 

variações8,9,13,16.

Grupo 1 – Faixa etária de um dia de vida a 

doze anos de idade.

No grupo 1 pode-se observar, em 

alguns casos, que o colo não se encontra 

morfologicamente distribuído na cavi-

dade abdominal até os dois ou três anos 

de vida. Com o processo de crescimento 

somático, a partir dos três a quatro anos 

de idade, o colo já se esboça de maneira 

anatômica, desconfi gurando a anomalia 

irregular2,11. Não se consideraram colos 

mais longos e menos longos como ano-

malias de desenvolvimento e sim como 

fase de crescimento somático.

Com as técnicas radiológicas empre-

gadas durante a infusão do contraste 

(bário e ar), o colo sigmoide apresenta 

uma confi guração morfológica bastante 

variável quanto à forma, posicionamento 

no abdome e comprimento4,5,13,15, visto 

em várias fases do crescimento somático. 

Em adultos, o mais comum é a alça 

pélvica central alongada ou à direita da 

coluna e em dupla fl exura, e que essas 

dobras do colo presumivelmente são 

devidas a aderências que são bastante 

frequentes11. Na casuística do presente 

trabalho, foi encontrado esse posiciona-

mento em todas as faixas etárias, estando 

ainda preservados os haustros e as tortuo-

sidades desses segmentos, possivelmente 

não devidos às aderências. 

As variações morfológicas observa-

das no colo transverso fazem com que o 

mesmo se apresente com alterações do 

comprimento, sugerindo um alonga-

mento segmentar permanente.

Foi verifi cado que há poucos relatos 

específi cos sobre a morfologia dos colos 

nos primeiros anos de vida, fato que 

merece estudos mais específi cos.

Grupo 2 – Faixa etária de treze anos a 

oitenta anos de idade.

O colo transverso apresenta muitas 

alterações morfológicas que podem suge-

rir aumento ou diminuição de tamanho 

e estar associadas ao crescimento somá-

tico, às alterações funcionais e ainda às 
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fi xações pelos ligamentos com órgãos 

anexos19. Essas morfologias podem se 

alterar durante o estudo radiográfi co, em 

decorrência de movimentos peristálticos, 

do volume de contraste aplicado e do 

posicionamento do paciente durante o 

exame radiológico. 

De modo semelhante ao presente 

trabalho, alguns autores também refe-

rem que o colo transverso pode estar 

abaixo das cristas ilíacas esquerdas1,3,7,8,10. 

Outros relatam que o colo transverso 

assume forma de V quando se estende até 

a pelve10,11,14,15; essa angulação pode ser 

mais acentuada dependendo da fi xação 

nas fl exuras cólicas direita e esquerda3, 

fato também observado nesta pesquisa.

Estudos têm sido feitos para ava-

liar o comprimento do colo transverso 

utilizando-se vários métodos, como a 

dissecação de colos de cadáveres20,22,23, 

apresentando resultados semelhantes (50 

a 60 cm). É importante ressaltar que os 

líquidos fi xadores, como o formol ou o 

ácido crômico, retraem as túnicas intes-

tinais como refere Grégoire8, o que pode 

alterar a medição quantitativa do colo.

Embora não relatando o método 

empregado para medição do colo trans-

verso, Haubrich10 cita como medida de 

40 a 50 cm para o colo transverso, e que 

sua parte central alcança níveis variáveis, 

sendo os haustros mais proeminentes 

nesse segmento. O que se questiona é a 

medida quantitativa do colo transverso.

Em seus estudos sobre a difi culdade 

de se introduzir o coloscópio em pacien-

tes do gênero feminino em relação ao 

masculino, Saunders et al.18 utilizaram o 

opisômetro sobre radiografi as com ene-

ma opaco para medir o comprimento de 

cada segmento cólico. A medida do colo 

transverso foi maior na mulher do que no 

homem (48 cm e 40 cm, respectivamen-

te). É importante ressaltar que haustros, 

sinuosidades, superposição de segmen-

tos cólicos, retrações ou alongamentos 

transitórios podem difi cultar a medição, 

considerando que opisômetro é utilizado 

para medir em linhas retas e curvas no 

mesmo plano. 

Utilizando a ressonância magné-

tica como auxílio nas coloscopias para 

medir o comprimento do colo trans-

verso, Rowland et al.16 encontraram em 

homens 38,5 cm e 41 cm em mulheres. 

Já Saunders et al.19, que mediram o colo 

transverso durante laparotomia, encon-

traram 45,6 cm, e Saunders et al.18 

encontraram, pelo enema opaco, 40 cm 
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para homens e 48 cm para mulheres. 

Esses dados indicam que, embora os 

valores sejam próximos, existe uma dis-

crepância entre os mesmos, talvez devido 

aos métodos empregados.

Hanson et al.9, para elucidar as 

dificuldades encontradas na colosco-

pia óptica em pacientes com idade 

entre 58 e 63 anos, compararam os 

resultados de comprimento do colo 

transverso, pela tomografia colono-

gráfica, com aqueles obtidos pelo 

enema de bário. Para os autores, o 

comprimento do colo transverso foi 

o achado mais comum, mostrando que 

os resultados são semelhantes nos dois 

métodos aplicados.

Para Khashab et al.12 e Sadahiro et 

al.17, o colo transverso é signifi cativa-

mente maior em adultos acima de 60 

anos quando comparado com adultos 

mais jovens, medindo 57,5 +/- 13,4 cm 

e 60,9 +/- 13,7 cm, respectivamente. 

Sadahiro et al.17 citam que o colo trans-

verso e o colo sigmoide aumentam de 

tamanho em pacientes de idade mais 

avançada. Essas observações também são 

referidas por Grégoire8. Nesta pesquisa 

foi observada a existência de colos maio-

res e menores, tanto no grupo 1 quanto 

no grupo 2, porém mais acentuadas nas 

faixas etárias maiores.

Andrade et al.1 observaram que o 

colo transverso foi visualizado abaixo da 

crista ilíaca esquerda em 18%, enquanto 

os resultados encontrados nesta pesquisa 

foram de 21,6%.

Com relação ao colo sigmoide, 

Moreton15, pelo estudo radiográfi co 

com duplo contraste, refere que seu com-

primento médio é de 45 cm e que sua 

forma em espiral ou fi gura em oito pode 

prejudicar a exposição desses segmentos, 

difi cultando a visão de pequenas lesões. 

Observando sua morfologia, acredita-se 

ser difícil medir seu comprimento pelos 

métodos tradicionais. 

Farrar5 e Ettinger e Elkin4 ressaltam 

que o colo sigmoide mede em média 

40 cm, e que suas variações anatômicas, 

mesocolo de tamanho variável, podem 

alterar seu posicionamento. A redundân-

cia do colo sigmoide não é uma anomalia 

como sugerem Tan21 e Bryant2, mas sim 

uma variação normal13. Os colos trans-

verso e sigmoide aumentam de tamanho 

em pacientes de idade mais avançada8,17, 

podendo medir de 35 cm a 1 metro8.

Sintetizando os resultados da pre-

sente pesquisa, pode-se observar que o 
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estudo radiográfi co dos colos, nas duas 

faixas etárias, mostrou que há uma cor-

relação importante na morfologia e no 

tamanho dos segmentos cólicos estuda-

dos, sugerindo que estão inseridos no 

processo somático de crescimento. 

Pode-se observar ainda que na lite-

ratura compulsada há uma discrepância 

dos valores das medições realizadas por 

vários métodos. Isso vem corroborar 

o fato de que não foi encontrado um 

método capaz de oferecer resultados 

quantitativos fi dedignos, em decorrên-

cia do arranjo morfológico dos colos, em 

especial os colos transverso e sigmoide. 

Acredita-se que o método de escolha seja 

a avaliação qualitativa pela análise radio-

gráfi ca dos colos, que permite relatar se 

os colos transverso e sigmoide são mais 

ou menos longos. 

Com relação aos comentários de 

alguns autores1,16 sobre a correlação entre 

segmentos cólicos longos com constipa-

ção, em mulheres, vale ressaltar que esse 

fato também foi observado pelos presen-

tes pesquisadores, durante muitos anos 

de prática na clínica. Acredita-se que 

essa característica morfológica de tama-

nho do segmento seja a responsável pela 

constipação, vista no gênero feminino 

com maior frequência, somando-se a ela 

a variabilidade de fatores que concorrem 

para essa sintomatologia. Porém sabe-se 

que isso só poderá ser comprovado com 

estudos específi cos sobre o assunto.

Dentro deste contexto, espera-se 

que esse estudo possa colaborar com 

novas pesquisas na elucidação de outras 

afecções do colo.

Conclusões

Da análise dos resultados, pode-

-se concluir que a medição quantitativa 

de comprimento dos segmentos cóli-

cos apresentadas pela dissecação em 

cadáveres, coloscopias tomográfi cas com-

putadorizadas, ressonância magnética, 

com o auxílio do opisômetro e ainda por 

meio da laparotomia apresentaram resul-

tados discrepantes. Isso se deve ao fato de 

que a morfologia desses segmentos cóli-

cos apresenta posicionamento variável na 

cavidade abdominal, desde o nascimento 

até a idade adulta. Portanto, a análise 

qualitativa pelo estudo radiográfi co com 

enema opaco com duplo contraste pare-

ce ser um método seguro para avaliar a 

forma e o comprimento dos segmentos 
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cólicos transverso e sigmoide. Além dis-

so, pode-se afi rmar que esses segmentos 

podem ser mais ou menos longos e que 

acompanham o crescimento somático.
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