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issn  2237-7131 

Missão
A Revista do Médico Residente (ISSN 2237-7131), editada des-

de 1999, é órgão oficial do Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Paraná e, com o apoio da Comissão Estadual de Residência 
Médica do Paraná, é editada trimestralmente com um único volume 
anual e tem por missão a publicação de artigos científicos da área 
biomédica e de artigos especiais que contribuam para o ensino e 
desenvolvimento da Residência Médica do Brasil. A Revista do Mé-
dico Residente aceita artigos escritos em português, espanhol e in-
glês nas seguintes categorias: artigos originais, artigos de revisão ou 
atualização, relatos de casos, ensaios, artigos de opinião, conferên-
cias, artigos de história e cartas ao editor. Outras seções poderão ser 
incluídas conforme o interesse do CRM-PR na divulgação de temas 
relevantes que não se incluam nas categorias citadas.

ManusCRiTos
Os artigos enviados para publicação devem ser inéditos e 

enviados somente por meio eletrônico (para: drjcs@uol.com.br 
ou revistadoresidente@crmpr.org.br) quando o autor principal 
receberá resposta por e-mail da confirmação do recebimento. os 
manuscritos devem estar acompanhados de uma carta de au-
torização, assinada pelo autor principal, seguindo o modelo 
abaixo e enviado eletronicamente. Uma vez aceito para publi-
cação, torna-se o artigo propriedade permanente da Revista do 
Médico Residente, com reserva dos direitos autorais.

Modelo de CaRTa de auToRizaÇão
O autor abaixo assinado, em nome dos coautores nominados 

(se houver ) transferem para a Revista do Médico Residente todos 
os diretos de publicação, em qualquer meio, do artigo (título), as-
sumem que é inédito, não foi encaminhado para outro periódico 
e que o estudo foi conduzido com aprovação prévia do Comitê 
de Ética em Pesquisa – CEP – da instituição onde foi realizado ou 
com o consentimento livre e informado nos estudo com pacien-
tes. Incluir nome completo, endereço postal, telefone, fax, e-mail.

Os artigos devem ser digitados em espaço simples em fonte 
Arial ou Times New Roman tamanho da fonte 12, devidamente 
numeradas, iniciando com a do título. Devem ser escritos de for-
ma clara e concisa, usando-se a terceira pessoa do singular ou 
plural, constando as partes adequadas do preparo de cada artigo 
referidas abaixo.

Incluir também:
1. Declaração de conflito de interesse (de acordo com resolu-

ção do CFM nº 1595/2000).
2. Indicar fontes de financiamento do trabalho, se houver, e 

o n.º do processo.
3. Ofício da aprovação do trabalho pela Comissão de Ética 

em Pesquisa da Instituição.

ReFeRênCias
A Revista do Médico Residente segue o “Uniform Requiremen-

tes for Manuscripts Submitted do Biomedical Periodical Journals”, ela-
borado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(www.icmje.org), conhecido como “Convenção de Vancouver”.

ReVisão enTRe os PaRes (PeeR ReVieW)
A Revista do Médico Residente tem os artigos avaliados pe-

los pares (peer-review). Os artigos anônimos são encaminhados 
via e-mail para dois membros também anônimos do Conselho 
dos Revisores ou do Conselho Editorial escolhidos pelo editor 
que, por meio de preenchimento de um roteiro de análise anexo, 
que envolvem relevância da contribuição, título, redação, origi-
nalidade, validades dos métodos, dos resultados e procedem a 
aprovação ou não. A critério do Editor Científico, o artigo poderá 
ser submetido a revisores externos. Artigos rejeitados serão de-
volvidos aos autores anexados com as sugestões dos revisores.

Somente serão enviados ao Conselho de Revisores os traba-
lhos que estiverem dentro das Normas de Publicação.

A Revista do Médico Residente analisa para publicação os 
seguintes tipos de artigos: editoriais, artigos originais, artigos de 
revisão, relatos de casos, artigos de história, ensaios especiais, 
notas prévias e cartas ao editor.

A Revista do Médico Residente apoia a posição do Interna-
tional Committe of Medical Journal Editors (ICMJE) e da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) para registro de ensaios clínicos. 
Portanto, a partir de 1.º de Janeiro de 2010, somente passaram a 
ser aceitos para publicação os ensaios controlados aleatoriamen-
te (randomized controlled trials) e ensaios clínicos (clinical trials), 
pesquisas que tenham recebido número de identificação em um 
dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios esta-
belecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis 
no site do ICMJE (www.icjme.org). O número de identificação 
deverá constar no final do artigo.

TiPos de aRTigos
Editorial: é o artigo inicial da revista. Geralmente escrito 

pelo editor principal ou solicitado por ele para algum editor ou 
nome de relevância na área da saúde.

Artigo original: é o resultado completo de um trabalho clí-
nico ou experimental, prospectivo ou retrospectivo, randomizado 
e, às vezes, duplo cego, constituído de resumo com até 300 pala-
vras, descritores com no máximo cinco palavras-chave que este-
jam contidas nos Descritores de Ciências da Saúde – DeCS (http://
decs.bvs.br) ou no MESH (www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.
html). Não devem ser usadas palavras-chave que não constem 
no DecS/MESH, pois poderão ser recusadas. Incluem: introdução, 
métodos, resultados, discussão, conclusão, abstract, keywords e 
referências. As referências devem ser limitadas a cerca de trinta 
(30), citando todos os autores até seis.Com mais de seis autores, 
cita-se depois dos seis nomes a expressão et al.

Artigos de revisão: o estilo é livre, devendo ser conciso, comple-
to e atual, acompanhado de uma análise crítica do autor. É necessário 
resumo e abstract. As referências são limitadas a cinquenta (50).

Relato de caso: descrição de casos clínicos peculiares, ge-

i n s T R u Ç Õ e s   a o s   a u T o R e s
a u T h o R s   i n s T R u C T i o n s
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ralmente raros e de interesse. Necessita resumo e abstract não 
estruturado. Número de autores, até seis (6).

Artigos de história: constituem relatos históricos sobre ins-
tituições, pessoas ilustres, técnicas e fatos da Medicina e da área 
da Saúde. Necessita resumo e abstract. Só é permitido um autor.

Artigo especial: são ensaios, conferências, análises críti-
cas. Discursos escritos ou discussão de temas especiais dirigi-
dos principalmente para a residência médica. Necessita resu-
mo e abstract.

Nota prévia: representa uma contribuição original clínica ou 
técnica apresentada de maneira resumida, não excedendo qui-
nhentas (500) palavras e no máximo cinco (5) referências.

Carta ao editor: são comentários sobre temas ou artigos 
publicados na Revista do Médico Residente, podendo ou não 
conter referências.

oRganizaÇão dos aRTigos oRiginais
Página de rosto: o título do artigo deve ser conciso e explica-

tivo representando o conteúdo do artigo e redigido em português 
e em inglês. Nome completo do(s) autor(es) e seus títulos profis-
sionais e nome da instituição onde o trabalho foi realizado,e de 
cada autor, cidade, estado e país. Incluir, ainda, o endereço com-
pleto do autor responsável e seu endereço eletrônico.

Resumo: deve ser estruturado e não exceder 300 palavras. Deve 
conter ainda o objetivo, com justificativa e propósito do trabalho.

Métodos: descrição do material, dos pacientes ou animais, 
descrição dos procedimentos.

Resultado: descrição das observações com dados estatísti-
cos e sua significância.

Conclusão: resposta da pergunta ou objetivo inicial.
Descritores (antes unitermos): utilizar até cinco (5), re-

comendados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
http://decs.bvs.br

PRePaRaÇão do TeXTo
Título: deve ser preciso e explicativo representando o con-

teúdo do artigo.
Introdução: deve salientar o motivo do trabalho e a hipótese 

formulada com citação pertinente. Porém, sem fazer revisão extensa 
da literatura. No final da introdução deve ser referido o(s) objetivo(s) 
do trabalho. Referir o nome da Instituição onde foi realizado o traba-
lho e os títulos acadêmicos de todos os autores (negrito), por ordem

Ética: toda matéria relacionada à investigação humana e à 
pesquisa animal deve ter aprovação prévia da Comissão de Ética 
da Instituição onde o trabalho foi realizado, cumprindo resolução 
n.º 196/96 do CNS e os preceitos do Colégio Brasileiro de Expe-
rimentação Animal (COBEA).

Métodos: identificar a amostragem, aparelhos, material, as 
drogas e substâncias químicas utilizadas, inclusive os nomes ge-
néricos, dosagens e formas de administração. Não utilizar nomes 
comerciais ou de empresas. Não usar nomes dos pacientes, ini-
ciais ou registros de hospital. Explicar qual método estatístico foi 
empregado e o grau de significância.

Resultados: devem ser apresentados em sequência e de ma-
neira concisa, sem comentários e fazendo quando pertinente re-

ferências às tabelas e ou figuras. Utilizar abreviaturas aprovadas 
e padronizadas.

gRáFiCos, QuadRos, TaBelas e FiguRas
As figuras devem ser as referidas no texto e devem vir logo 

após a referência no texto. As figuras não devem ser inseridas 
no documento principal. As legendas devem ser colocadas abai-
xo das figuras, descritas em folha separada e colocadas após as 
referências e tabelas. Quando se tratar de tabelas e gráficos, as 
legendas ficarão acima delas. Deve ser identificada no verso, 
através de etiqueta, com o nome do autor, número e orientação 
espacial com setas. Os números das fotos para artigos originais 
devem ser limitados a seis (6) e para relato de caso a quatro (4). 
Exceções serão julgadas pelo Editor Científico. Procurando uni-
formizar os termos anatômicos, os autores deverão usar a Ter-
minologia Anatômica, São Paulo, Editora Manole , 1ª ED, 2001.

Discussão: deve comparar os principais achados e significa-
dos com os anteriormente publicados na literatura. Salientar os 
novos e interessantes aspectos do estudo. Não repetir os dados 
dos resultados.

Conclusão: deve ser clara e precisa e responder aos objeti-
vos do estudo. Evitar informações que não sejam baseadas em 
seus próprios resultados.

Abstract: deve conter até 300 palavras e ser estruturado 
como no resumo: Background, Methods, Results, Conclusion and 
KeyWords.

Referências: a revista segue, como já referido, as normas de 
Vancouver. As referências devem ser restritas aos últimos cinco 
anos e numeradas consecutivamente na ordem em que foram 
mencionadas pela primeira vez no texto. Até seis autores, todos 
devem ser referidos. Acima de seis autores, referem-se os seis 
primeiros e a expressão et. al.

Abreviaturas dos títulos dos periódicos devem ser conforme 
àquelas usadas no Index Medicus.

Endereço para correspondência: informar o endereço com-
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*Editor Científico da Revista do Médico Residente

Reflections

João Carlos Simões*

“Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, como não se pode 
pensar num futuro sem poetas e filósofos. Os educadores, numa visão emancipadora, não 
só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também 
formam pessoas.” (Moacir Gadotti)

Estamos vivendo um momento delicado de 
perplexidades, incoerência política e de violên-
cia em vários aspectos da Medicina, da educa-
ção médica e da saúde no Brasil.

A maioria dos estudantes dos cursos de Me-
dicina está alienada e desmotivada. Não tem 
aulas práticas, nem examinam os pacientes. 
O Internato não é mais treinamento em servi-
ço! Os estudantes não gostam de extensão nos 
ambulatórios da periferia das cidades. Não se 
interessam por pesquisa. Nem a escola lhes 
proporciona pesquisa. Querem só o diploma 
no final do curso.

Os médicos residentes trabalham intensa-
mente e a grande maioria não tem um programa 
de treinamento em serviço apropriado. Muitos 
não têm supervisão adequada e os preceptores 
são incompetentes. Os médicos residentes não 
reivindicam nada em relação aos seus progra-
mas inadequados e que não seguem as compe-
tências e diretrizes da Comissão Nacional de 
Residência Médica. Querem, apenas, o título 
de especialista no final da residência.

Os profissionais médicos estão abúlicos, 
amímicos e atímicos. Os médicos estão em pro-
cesso de desagregação, são autofágicos e vi-
bram as suas línguas como espadas uns contra 

os outros e, desrespeitosamente, até contra os 
seus mestres e entidades de classe.

O governo, por outro lado, aumentou, incon-
sequentemente, em 2.500 vagas de alguns cursos 
de Medicina com a pretensão de que haja uma 
distribuição equânime dos médicos no territó-
rio nacional. Servirá apenas para insuflar mais e 
mais os profissionais nos grandes centros urba-
nos. Não fixará o médico no seio da população 
e nas periferias das grandes cidades – que é um 
problema tão grave quanto a falta de médicos 
em mais de 500 municípios no País.

O modelo de saúde atual no País é um triân-
gulo autofágico composto pelo paciente, as fon-
tes pagadoras e os prestadores de serviço, que se 
distanciam progressivamente e que levará a um 
colapso futuramente. Vivemos um verdadeiro 
“apartheid” médico que é mostrado todos os dias 
pelos programas jornalísticos da televisão.

Qual a saída? A reflexão crítica não basta, 
como também não basta a prática sem a refle-
xão sobre ela. Seremos prisioneiros dos proces-
sos econômicos, das políticas delirantes do go-
verno federal, da violência social e das palavras, 
ou reabilitaremos o pragmatismo da ética e do 
humanismo na Medicina contemporânea. De-
pende só de nós.
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Certa vez, estava eu em Salvador, na con-
dição de presidente da AMB, prestigiando 
um movimento reivindicatório dos médicos 
estaduais, quando ao ser entrevistado por 
uma repórter local, me foi, por ela relatado, o 
seguinte diálogo: “Perguntei ao governador 
Nilo Coelho, se ele não estava preocupado 
com uma possível demissão em massa dos 
médicos”. Em resposta ele teria afirmado 
com ironia e desprezo: 
“Para mim, médico é 
como sal: branco, barato 
e eu encontro em todo o 
lugar”. Eu preferi não 
responder naquele mo-
mento. O fato passou e 
o tempo também. Con-
tudo, nos dias de hoje sou obrigado a refletir 
sobre o que ele disse, diante da triste reali-
dade que atinge o ensino superior, preocu-
pando-me sobremaneira com o que possa vir 
acontecer.

 Nosso País conta, hoje, com 196 escolas 
médicas. Só neste século foram criados 93 
cursos. Nove de uma vez no último dia 5 de 
junho. Outros 18 novos cursos foram autori-
zados para diversas IES federais, na depen-

dência apenas de ato autorizador do MEC, 
para iniciarem seus cursos. Ou seja, 27 novas 
faculdades autorizadas em apenas um dia. 
Ao mesmo tempo, também se aumentava o 
número de vagas do primeiro ano (1.395 no-
vas vagas) em diversas escolas federais, mais 
especificamente no Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste.

É uma verdadeira “festa política”, equivo-
cada e desastrosa, ape-
nas para atender o dese-
jo do Planalto que quer 
porque quer mais 4.500 
vagas em Medicina.

Além do mais, 60 
cursos médicos até ago-
ra autorizados a funcio-

nar precisam ainda submeter-se ao processo 
de reconhecimento, sem o que os diplomas 
por elas atribuídos não poderão ser registra-
dos nos Conselhos Regionais de Medicina 
para o exercício legal da profissão.

Mais autorizações estão a caminho e, 
provavelmente, virão “enriquecer” o já tão 
comprometido cenário do ensino médico no 
Brasil. Neste verdadeiro “festival de escolas 
médicas”, a Comissão de Ensino Médico do 

Onde querem levar a profissão médica? 
Where do they want to take the medical profession to?

Antonio Celso Nunes Nassif *

“Não sois máquinas; homens é o que sois.”
(charles chaplin)

*Ex-Presidente da Associação Médica Brasileira, membro da Comissão de Ensino Médico do MEC e coordenador do portal 
Escolas Médicas (www.escolasmedicas.com.br).

"A inafastável garantia de 
qualidade e a necessidade 
social dos novos cursos foi 

deixada de lado para que a meta 
determinada pela Presidente 

Dilma seja alcançada."
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MEC, presidida pelo Prof. Dr. Adib Domin-
gos Jatene, que durante três anos auxiliou, de 
forma honorífica, as decisões da SESu/MEC, 
sequer foi consultada, numa demonstração 
clara de descaso do Ministro da Educação 
para com seus membros.

A inafastável garantia de qualidade e a ne-
cessidade social dos novos cursos foi deixa-
da de lado para que a meta determinada pela 
Presidente Dilma seja alcançada.

É oportuno, portanto, citar mais uma vez 
o ex-consultor da República, Prof. Dr. Saulo 
Ramos, que no seu Parecer nº SR-78 enfati-
zou, em dois itens, o seguinte:

Item 33 - “A	educação,	direito	de	todos	e	dever	
do	Estado,	não	pode	ser	transformada,	sobretudo	
nos	 cursos	 superiores,	 em	 simulacro	 diplomado.	
A	sociedade	deseja	médico	que	saiba	medicina,	que	
se	tenha	preparado	cientificamente	para	cuidar	da	
saúde	do	povo	e	que	não	seja,	pela	precariedade	do	

ensino	improvisado	na	industrialização	de	diplo-
mas,	uma	ameaça	à	vida	do	paciente	assim	como	o	
advogado	malformado	é	ameaça	ao	patrimônio	e	à	
liberdade	individual	e	o	engenheiro,	sem	curso	sé-
rio,	é	candidato	a	construir	obras	que	desabarão”.

No item 34 - “Não	se	pode	permitir,	isto	sim,	
o	desabamento	da	estrutura	do	ensino	brasileiro,	
com	a	instalação	de	curso	de	medicina	sem	os	mí-
nimos	recursos,	sem	hospital	na	região,	sem	corpo	
docente,	sem	bisturi.	O	dever	do	Estado	é	minis-
trar	 a	 educação	 e,	 no	 curso	 superior,	 assegurar	
o	 conhecimento	 científico	 que	 irá,	 efetivamente,	
beneficiar	a	comunidade.	O	simples	diploma	não	
cumpre	essa	finalidade;	antes,	seria	um	esteliona-
to	contra	a	sociedade	e	uma	grave	lesão	á	teologia	
constitucional”.

Há que se impedir que, os que integram 
uma profissão tão digna quanto sublime se 
transformem em “mercadoria ou máqui-
nas”... E menos ainda, em “sal”.

Onde querem levar a profissão médica?
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No ano em que formei, fui obrigado a me 
apresentar ao glorioso Exército Brasileiro. Nes-
se dia, um major falou que o serviço no estilo 
“ditadura militar” só viria depois de dar bai-
xa e seria chamado de residência médica. Esta 
afirmação só tinha um defeito: ser verdadeira.

No filme "Nascido	 Para	Matar" (Full	 Metal	
Jacket) o Stanley Kubrick consegue colocar o 
espectador numa rotina de treinamento militar 
que muito se assemelha à residência médica.

Em ambos os treinamentos temos uma car-
ga horária excessiva, que 
impede a recuperação 
física e mental do dia 
a dia. Sempre sabemos 
que horas o dia irá come-
çar, mas nunca quando 
terminará.

O sargento Hartmann 
é o “profissional de ele-
vada qualificação ética e profissional” respon-
sável pelo treinamento no filme. Ele sabe gri-
tar, humilhar, cobrar o que não ensinou e achar 
que é deus na terra (ou talvez o diabo). Enfim, 
um personagem clássico dos centros cirúrgicos, 
enfermarias e UTI. É muito efetivo em cobrar, 
porém a metodologia de ensino deixa a dese-
jar. No filme ele persegue o recruta Lawrence, 
que é o que tem mais dificuldade para acompa-
nhar o treinamento. Ultrapassa o limite de uma 
maneira tão brutal que nem Freud seria capaz 

de curar o sofrimento psíquico do jovem.
Hartmann cria um ambiente contínuo de 

humilhação que é associado a uma carga in-
tensa de trabalho físico e mental, conseguindo 
assim o controle moral da tropa. Este é tão in-
tenso que consegue fazer com que os recrutas 
culpem uns aos outros pelas dificuldades e 
castigos, quando, na verdade, a culpa é do sis-
tema, mais precisamente do seu representante 
(o sargento).

Os mais pessimistas encontrarão ainda uma 
grande semelhança no 
motivo do treinamen-
to. Lá era para a guerra 
do Vietnã, aqui é para a 
guerra do SUS.

A principal diferença 
é que residência não é 
um serviço obrigatório, 
pelo contrário, é preciso 

preparar-se intensamente para conseguir ser 
aprovado nos concursos. A grande maioria dos 
médicos decide fazer a residência por um mo-
tivo muito simples: tornar-se um profissional 
melhor. Talvez essa combinação de concorrên-
cia, ideal e ambiente militar seja a explicação 
de existir tão poucas reclamações formais jun-
to aos órgãos competentes (Amerepar, Cerem, 
CRM etc.) sobre os programas de residência, já 
que a grande maioria dos programas de resi-
dência não respeita a Lei 6.932, de 1981, que em 

serviço militar obrigatório
Mandatory Military Service

Bernardho Anthonio Lopes Paggi*

*Presidente da Associação dos Médicos Residentes do Paraná – Amerepar.

"Residente, se estiver sendo 
desrespeitado, ou se a lei estiver 

sendo desrespeitada, reclame. Não 
espere bater o carro, pois dormiu 
no volante depois de 72 horas de 
plantão; ou entrar em depressão; 

ou desistir. Você não está sozinho."
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poucas palavras exige uma carga horária de no 
máximo 60 horas semanais e preceptoria ade-
quada.

Neste quase um ano de Amerepar fui solici-
tado em duas situações em que a lei não estava 
sendo cumprida. Gostaria de relatar que foram 
totalmente resolvidas. Gostaria. Pode ter sido 
minha incapacidade, mas as denúncias são 
tão esparsas e pequenas se comparadas com 
o número e qualidade das infrações que não 
conseguimos atingir uma massa crítica com 
força política para exigir o cumprimento da lei. 
Como muitas coisas no Brasil ser correto é ser 
o patinho feio. Assim, precisamos quebrar este 
modelo de dizer “sim senhor” a todos os abu-
sos que ocorrem diariamente nos hospitais.

Quando o chefe vier puxar assunto e falar 
algo como “este País não vai pra frente porque 
o PT, PSDB, PMDB etc., são um bando de la-
drões hediondos...”, devemos responder com 
cara de paisagem: “Pois é doutor, este País não 
vai pra frente porque o senhor ganha para ser 

meu preceptor e passa o plantão dormindo; ló-
gico que isso só ocorre quando o senhor vem 
trabalhar”. Vamos incomodar! Colocar o dedo 
na ferida e perguntar se está doendo.

Obviamente existem bons programas. Que 
contribuem para formar ótimos profissionais. 
Posso citar a Medicina de Família e Comunida-
de da PUC-PR e a Pediatria da UFPR. Corro o 
risco de ser injusto. Evidente que há outras que 
desconheço e por isso não posso citar.

Então residente, se estiver sendo desrespei-
tado, ou se a lei estiver sendo desrespeitada, 
reclame. Não espere bater o carro, pois dormiu 
no volante depois de 72 horas de plantão; ou 
entrar em depressão; ou desistir. Você não está 
sozinho. Para aqueles que querem fazer alguma 
residência, conversem com os atuais residentes, 
confira se há preceptoria, se existe um programa 
que é respeitado. Não se engane pelo nome da 
instituição, ou pelo “volume” de pacientes, pois 
corre o risco de subutilizar o potencial de apren-
dizado que existe na residência.

Serviço militar obrigatório
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São palavras do Dr. Henrique Carlos Gonçal-
ves, Presidente do Conselho Regional de Medi-
cina de São Paulo: “O Sistema Único de Saúde 
constitui o maior programa de inclusão social do 
Brasil, e quiçá, do mundo. Os princípios da uni-
versalidade, equidade, hierarquização, descentra-
lização e participação/controle social demarcam o 
caráter democrático e humanitário do sistema”.

A partir dessa premissa, com a qual eu con-
cordo integralmente, pois ainda não tive conhe-
cimento de algo mais 
completo e que atenda 
de uma forma ampla 
e irrestrita, todo o con-
tingente populacional, 
independente de ter ou 
não contribuído para 
tal, tentarei analisar o 
programa sobre dois aspectos básicos: o político 
e das escolas de Medicina.

1. Político.
Nest e aspecto só tenho uma certeza: a de que 

o numerário reservado à saúde, ao SUS, é certa-
mente utilizado em outras direções, deixando de 
ser aplicado naquilo que deveria ser destinado, 
unicamente, que é o atendimento médico da po-
pulação; daí, sempre vai faltar dinheiro, não só 
para investimento na melhoria da saúde popu-
lacional quanto para pagamento, seja dos Hospi-

tais ou dos profissionais que a ela se dedicam, nas 
14 áreas em que se dividiu a saúde da sociedade.

2. Escolas de Medicina
Este talvez seja um aspecto maior e reconhe-

cido como o mais abrangente de toda a proble-
mática da saúde. A proliferação indiscriminada 
das escolas médicas não permitiu que houvesse 
uma preparação de massa crítica para ensinar 
nessas escolas.

O resultado é que o 
produto final – o mé-
dico que é apresentado 
ao mercado – não tem a 
qualificação necessária 
para o atendimento in-
tegral à política de saú-
de implantada no País: 

o maravilhoso SUS, que assim só permanece no 
papel.

A preocupação básica das escolas médicas, 
principalmente as não estatais, deixou de ser 
formar um médico, literalmente, para se preo-
cupar com a avaliação do ENADE e a pontuação 
que o Ministério da Educação lhes confere, atra-
vés de fiscalizações periódicas e sistematizadas.

Atualmente, o importante é mostrar belos labo-
ratórios, com os mais diversos equipamentos, al-
guns de última geração, alunos bem vestidos para 
conversar com os avaliadores, mostrar uma esco-

O SUS é um problema ou é uma solução?
Sus is a problem or a solution?

Armando Jose d’Acampora*

*Chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Florianópolis. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC) e 
conselheiro do Conselho Regional de Santa Catarina (Cremesc).

"A preocupação básica das escolas 
médicas deixou de ser formar 

um médico, literalmente, para se 
preocupar com a avaliação do ENADE 

e a pontuação que o Ministério 
da Educação lhes confere."
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la que não apresenta grandes mazelas e que tem 
uma grande preocupação em formar médicos para 
a atenção primária. Aparentemente isso é ótimo.

Quando perguntamos quantos dos alunos 
dos dois últimos períodos pretendem prestar 
concurso para Residência Médica, mais de 90% 
se apresentam para tal requisito. E, se aprofun-
darmos um pouco mais, quase todos pretendem 
ser treinados em alguma super especialidade, 
daquelas que se utilizam da mais alta tecnologia 
para poder ser exercida. Portanto, deverão per-
manecer em grandes centros médicos.

Pior ainda é quando se pergunta quantos fa-
rão Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirur-
gia Pediátrica, Clínica Médica, Ortopedia Pediá-
trica, Infectologia e Cirurgia Geral. A resposta é 
muito simples: “Com qualquer dessas especiali-
dades eu não vou conseguir viver em nenhum 
lugar, além de não conseguir resolver muita coi-
sa, pois aonde eu for exercer Medicina geral não 
haverá estrutura de exames para que eu faça um 
diagnóstico seguro”.

As melhores, segundo os próprios alunos, são 
aquelas especialidades que dependam de ima-
gens, exames, especialidades com instrumental in-
vasivo... “Ali sim eu vou resolver alguma coisa...”.

Só que isso não serve ao SUS, pois em peque-
nas populações tais recursos não são abundan-
tes. Resultado: nenhum dos alunos quer ir para 
pequenos povoados.

Hoje o médico que trabalha em grandes cen-
tros e com a política do SUS não mais se respon-
sabiliza pelo paciente.

Escuto frequentemente nos ambulatórios e 
enfermarias algum médico dizer ao doente: “O 
senhor(a) não é meu paciente. O senhor (a) é 
um paciente do SUS, do hospital, da Instituição, 
mas não meu”. Falta cidadania aos dois. Um 
não sabe sequer das suas obrigações e o outro 
não conhece seu direito.

Aqui eu vejo mais um problema de forma-
ção, pois não é e nunca será problema salarial. É 
sim, de formação. O mais importante é se livrar 
do paciente, empurrá-lo para outro médico, 
aquilo que eu chamo de “medicina do ao-ao”, 
pois se vê o paciente e se encaminha ao (jocosa-
mente au-au) especialista, pois quem o atende 
não sabe Medicina suficiente para tratar os 95 % 
dos pacientes que nos aparecem e encaminhar 
os 5% que não consegue resolver a contento.

Ninguém mais quer tratar um diabetes con-
trolável em um ambulatório qualquer, para o 
qual não seja necessária insulina, encaminhan-
do o pobre coitado com uma glicemia no limite 
superior, para o endocrinologista, sobrecarre-
gando o mesmo com mais um paciente que de-
veria e poderia ser tratado por qualquer indiví-
duo que se dissesse médico, com uma formação 
básica mínima em Medicina.

Aqui começa o que eu denomino “medici-
na do ao-ao”. O doente chega e o médico que o 
atende, pouco escuta de suas queixas e sequer o 
examina de forma conveniente. Imediatamente 
já o encaminha ao especialista, pois não sabe o 
que fazer com aquele paciente.

As sociedades de especialidade também têm 
seu papel no esvaziamento das especialidades 
mais abrangentes, obrigando os médicos a se 
tornarem super especialistas e determinando a 
esses super especialistas uma fatia do mercado 
que antes era de todos.

Lamento, mas se as escolas médicas, se a po-
lítica de saúde não mudar, em mais cinco ou seis 
anos não haverá no mercado clínicos e cirurgiões 
gerais, além de pediatras e outras especialidades; 
salvando-se a Obstetrícia por motivos óbvios. Os 
pequenos povoados não serão assistidos por uma 
programação tão bem elaborada. Uma pena.

Mas continuo achando que o SUS é solução e 
não problema.

O SUS é um problema ou é uma solução?
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Neil Ferreira Novo3

Taylor Brandão Schnaider4

R e s u M o

ObjEtivO : O conceito de qualidade de vida pode ser definido como a “percepção do indiví-
duo da sua posição na vida, no contexto da sua cultura e dos sistemas de valores da sociedade em 
que vivem e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Atualmente, 
o cuidado médico se direciona no sentido que os humanos tenham uma vida mais efetiva, com 
maior qualidade, preservando a capacidade funcional e o bem-estar. Objetivos: Avaliar qualidade 
de vida, autoestima, depressão e espiritualidade em pais cuidadores de menores diabéticos.
MÉtODOS: A casuística foi constituída de pais cuidadores de usuários do ambulatório do servi-
ço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade do Vale do Sapucaí. Os 
instrumentos utilizados para avaliação foram: Medical Outcomes Study 36-item Short-form Heathy 
Survey (SF-36), Escala de autoestima Rosenberg UNIFESP/EPM, Inventário de Depressão de Beck 
(IDB) e Espiritualidade (Pinto e Pais-Ribeiro). Para confrontar os domínios do SF-36 utilizou-se a 
Análise de Variância de Friedman; para comparar os escores de crença e de esperança/otimismo foi 
empregado o Teste de Wilcoxon; adotou-se nível de significância menor que 5% (p<0,05).
RESULtADOS: Com relação aos domínios do SF-36 observou-se diferença estatística signifi-
cante entre os domínios capacidade funcional e aspectos sociais e os demais domínios. No que se 
refere à autoestima, apresentou um escore médio de 9,38. No que tange a depressão, 47,6% não 
apresentaram, 42,9% apresentaram depressão leve/moderada e 9,5% apresentaram depressão se-
vera. Em relação à espiritualidade não ocorreu diferença estatística significante entre os quesitos 
crença e esperança/otimismo.
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CONCLUSÃO: Os domínios capacidade funcional e aspectos sociais do SF-36 e os quesitos da 
espiritualidade foram os que mais impacto apresentaram nos pais cuidadores de menores diabé-
ticos; 47,6% não apresentaram depressão, sendo baixa a autoestima.
DESCRitORES: Qualidade de vida; Autoimagem; Depressão; Espiritualidade; Cuidadores; Diabetes Mellitus.

Almeida AM, Nunes FA, Rezek GSS, Novo NF, Schnaider tb. Qualidade de vida, autoestima, depres-
são e espiritualidade em pais cuidadores de menores diabéticos. Rev. Med. Res., Curitiba, v.4, n.2, p. 
94-100, abr./jun. 2012.

i n T R o d u Ç ã o
O conceito de qualidade de vida pode ser de-

finido como a “percepção do indivíduo da sua 
posição na vida, no contexto da sua cultura e dos 
sistemas de valores da sociedade em que vivem 
e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”(1). O objetivo do cuida-
do médico é obter uma vida mais efetiva para os 
pacientes, com maior qualidade e preservando a 
capacidade funcional e o bem-estar(2).

Os instrumentos de medida de qualidade 
de vida podem ser classificados em genéricos 
e específicos. Os questionários genéricos, como 
o Medical	 Outcomes	 Study	 36-item	 Short-form	
Health	Survey	(SF-36)(2), são instrumentos mul-
tidimensionais que permitem sua utilização 
em uma variedade de populações e abrangem 
aspectos de qualidade de vida, tais como físi-
cos, emocionais, sociais e psicológicos. Os ins-
trumentos específicos são capazes de avaliar, 
de forma individual e específica, determinados 
aspectos da qualidade de vida, proporcionan-
do maior capacidade de detecção da melhora 
ou piora do aspecto em estudo. Podem ser es-
pecíficos para uma determinada função como 
a capacidade física, sono, função sexual, para 
uma determinada população como de adul-
tos e idosos ou para um determinado sintoma 
como dor(3). O SF-36 é um instrumento genéri-
co de avaliação de qualidade de vida, original-

mente criado na língua inglesa, de fácil admi-
nistração e compreensão. No Brasil, o SF-36  foi 
traduzido, adaptado à nossa cultura e validado 
por Ciconelli em 1997(4).

A escala de Rosenberg aborda especificamen-
te um aspecto relevante da qualidade de vida 
que é a autoestima, caracterizando-se como um 
instrumento específico(5). O termo autoestima 
foi introduzido por William James há mais de 
100 anos e pode ser definido como o sentimento, 
o apreço e a consideração que uma pessoa sente 
por si própria, ou seja, o quanto ela gosta de si, 
como ela se vê e o que pensa sobre ela mesma. 
A autoimagem é o centro da vida subjetiva do 
indivíduo, determinando seus pensamentos, 
sentimentos e comportamento. A análise e a 
quantificação do retrato que as pessoas fazem 
de si próprias podem ser medidas objetivamen-
te baseando-se nas suas experiências sociais(6). 
Dini traduziu o questionário de autoestima Ro-
senberg	Self	Esteem	Scale para a língua portugue-
sa, adaptou-o para a cultura brasileira e o vali-
dou para uso no Brasil(7).

O Inventário de Depressão de Beck, ideali-
zado para medida da intensidade de depres-
são, foi traduzido para a língua portuguesa, 
adaptado para a cultura brasileira e validado 
para uso no Brasil por Gorenstein e Andrade(8).

Estudos sugerem estreita relação entre espi-
ritualidade/religiosidade e qualidade de vida, 
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sendo que autores descrevem associações posi-
tivas e negativas(9-11). Religiosidade e espirituali-
dade são conceitos diferentes, pois a religiosida-
de refere-se ao grau de participação ou adesão 
às crenças e práticas de um sistema religioso. A 
religião é institucional, dogmática e restritiva, ao 
passo que a espiritualidade é pessoal, subjetiva 
e enfatiza a vida(12). A escala de espiritualidade 
de Pinto e Pais-Ribeiro contém cinco itens que 
quantificam a concordância do indivíduo com 
questões relacionadas com a dimensão da es-
piritualidade. Da análise fatorial resultam duas 
subescalas, uma constituída por dois itens, que 
se referem a uma dimensão vertical da espiritu-
alidade, a que denominamos “Crenças”, e outra 
constituída por três itens que se referem a uma 
dimensão horizontal da espiritualidade, tendo 
sido denominada “Esperança/Otimismo”(12).

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a qua-
lidade de vida, autoestima, depressão e espiritua-
lidade em pais cuidadores de menores diabéticos.

M é T o d o s
Trata-se de um estudo clínico, observacio-

nal e transversal, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do 
Sapucaí sob o Protocolo CEP 1154/09.

Os critérios de inclusão foram pais cuidado-
res de usuários menores de idade do ambulató-
rio do serviço de Endocrinologia Pediátrica do 
Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), 
em Pouso Alegre (MG), com idades entre 18 e 
65 anos. Os critérios de exclusão se limitaram 
às eventuais recusas de participar do estudo e 
à incapacidade de comunicação verbal.

Para a avaliação da qualidade de vida foi 
utilizado o Medical	 Outcomes	 Study	 36-item	
Short-form	Heathy	Survey	(SF-36). É um questio-
nário multidimensional formado por 36 itens 
distribuídos em 11 questões. Dez questões en-

globam as oito dimensões da vida de um indi-
víduo: capacidade funcional, aspectos físicos, 
dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos 
sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 
Uma questão é sobre a saúde geral comparada 
à de um ano atrás. Apresenta um escore de 0 a 
100, em que zero corresponde ao pior estado 
geral de saúde e 100 o melhor estado de saú-
de, com mais uma questão comparativa entre a 
saúde atual e a de um ano atrás.

Para avaliar a autoestima, será utilizada a Es-
cala de autoestima Rosenberg UNIFESP/EPM. 
Trata-se de uma escala de quatro pontos do tipo 
Likert (1 = concordo fortemente, 2 = concordo, 3 
= discordo e 4 = discordo fortemente),contendo 
10 itens. Desse total de itens, cinco avaliam sen-
timentos positivos do humano sobre si mesmo e 
cinco avaliam sentimentos negativos. O interva-
lo dessa escala varia de 10 a 40. Alta pontuação 
indica elevada autoestima.

O Inventário de Depressão de Beck (IDB) 
consta de 21 itens, configuradas no tempo pre-
sente e estabelecidas em uma escala de quatro 
pontos (0 a 3). O propósito do IDB é a evolu-
ção da medida de depressão. Cada pergunta se 
relaciona com uma palavra chave e particular 
de cada problema. O zero (0) representa um 
estado não depressivo. As pontuações podem 
flutuar e 0 até 63, indicando as pontuações al-
tas uma maior severidade na depressão. Seu 
propósito é avaliar a depressão de acordo com 
os novos critérios estabelecidos na DSM-IV, 
atuando na faixa etária de 13 a 80 anos, tendo 
um tempo de administração de cinco minutos.

A escala de espiritualidade de Pinto e Pais-
Ri beiro contém cinco itens que quantificam a 
concordância do indivíduo com questões rela-
cionadas com a dimensão da espiritualidade. As 
respostas podem variar entre o “Não Concor-
do” (1), “Concordo um pouco” (2), “Concordo 
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bastante” (3) e “Plenamente de acordo” (4). Da 
análise fatorial resultam duas subescalas, uma 
constituída por dois itens que se referem a uma 
dimensão vertical da espiritualidade, a que de-
nominamos “Crenças”, e outra constituída por 
três itens, que se referem a uma dimensão ho-
rizontal da espiritualidade, tendo sido denomi-
nada “Esperança/Otimismo”. A cotação de cada 
subescala é efetuada através da média dos itens 
da mesma. Exemplo: Crenças=(Esp 1 + Esp 2)/2; 
Esperança/otimismo=(Esp3 + Esp4 + Esp5)/3. 
Quanto maior o valor obtido em cada item, 
maior a concordância com a dimensão avaliada.

Para análise dos resultados foram aplicados: 
Análise de variância de Friedman  (Siegel) para 
confrontar os oito domínios do SF36; Teste de 
Wilcoxon (Siegel) para comparar os escores de 
crença e de esperança obtidos na mesma casu-
ística. Fixou-se em 0,05 ou 5% o nível de rejei-
ção da hipótese de nulidade.

R e s u l T a d o s
Com relação aos dados sociodemográficos 

de pais cuidadores de menores diabéticos, ve-
rificou-se que: 4 (19,04%) eram do gênero mas-
culino e 17 (80,96%) do gênero feminino; 16 
(76,19%) eram brancos e 5 (23,81%) não bran-
cos; 18 (85,71%) católicos e 3 (14,29%) evangé-
licos; 20 (95,24%) casados e 1 (4,76%) viúvo; 4 
(19,04%) tabagistas e 4 (19,04%) etilistas.

No que se refere à depressão, 47,6% dos pais 
cuidadores de menores diabéticos não a apre-
sentaram, 14,4% apresentaram depressão leve, 
28,5% apresentaram depressão moderada e 
9,5% depressão severa.

No que se refere à autoestima, Rosenberg, 
na mesma casuística, observou-se um escore 
médio de 9,38 (mediana = 10).

No que tange à qualidade de vida, os do-
mínios capacidade funcional e aspectos sociais 

apresentaram escores superiores aos demais, 
com diferença estatística significante (Tabela 1).

Com relação à crença e à esperança/otimis-
mo não foi observada diferença estatística sig-
nificante (Tabela 2).

d i s C u s s Â o
Revisão da literatura, junto às bases de da-

dos LILACS,	MEDLINE,	SciELO	e	PubMed, em-
pregando os descritores qualidade de vida, 
cuidadores, mães, pais e paralisia cerebral, no 
período de 1995 a 2009, mostraram que pelo 
menos alguns aspectos da qualidade de vida 
dos cuidadores de crianças com paralisia cere-
bral são de um modo geral pior que o dos cui-
dadores de crianças saudáveis(13). No presente 
estudo observou-se que os domínios capacida-
de funcional e aspectos sociais apresentaram 
escores superiores aos demais.

Estudo com casuística constituída por 47 
pacientes oncológicos, 40 diabéticos e 44 acom-
panhantes/familiares/cuidadores, que respon-
deram às Escalas de Esperança de Herth e de 
Autoestima de Rosenberg e o Inventário de De-
pressão de Beck, observou que: os pacientes com 
doença crônica e seus familiares apresentaram 
escores altos de esperança; a esperança corrre-
lacionou-se negativamente com a autoestima e 
a depressão(14). Nessa pesquisa os cuidadores 
apresentaram altos índices de espiritualidade, 
correlacionando-se negativamente com a auto-
estima (escore médio de 9,38) e com a depressão 
(62,0% sem depressão ou depressão leve).

Pesquisa avaliando a qualidade de vida re-
lacionada à saúde de 360 cuidadores de crian-
ças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, 
por meio do instrumento Medical	 Outcomes	
Study	36-item	Short-form	Health	Survey	(SF-36), 
constataram que esses cuidadores não apre-
sentaram prejuízo na sua qualidade de vida 
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relacionada à saúde(15). No presente estudo 
verificou-se que os domínios capacidade fun-
cional e aspectos sociais apresentaram escores 
superiores aos demais.

Estudo avaliando a sobrecarga de cuidado e 
qualidade de vida de 32 cuidadores de crianças/
adolescentes, durante o tratamento quimiote-
rápico, por meio dos instrumentos Caregiver	
Burden	Scale (sobrecarga de cuidado) e Medical	
Outcomes	Study	36-item	Short-form	Health	Survey	
(SF-36), observaram escore geral de sobrecarga 
1,92 ± 0,09 e escores do SF-36 mais comprome-
tidos: aspectos emocionais, vitalidade e dor. 
Os autores constataram correlação significati-
va entre sobrecarga, saúde mental e vitalidade, 
concluindo que os cuidadores apresentaram 
sobrecarga de cuidado e aspectos de qualidade 
de vida comprometidos(16). Nessa pesquisa veri-
ficou-se que os domínios capacidade funcional 
e aspectos sociais apresentaram escores menos 
comprometidos em relação aos demais.

Pesquisa com casuística de 32 cuidadores 
de crianças com neoplasia cerebral, em que fo-
ram utilizados os instrumentos Whoqol-abrev 
e escala hospitalar de ansiedade e depressão 
(Hads) constatou que: a prevalência de ansieda-
de na casuística foi de 50,0% e a de depressão 
de 46,9%; a percepção da qualidade de vida foi 
moderada; o domínio social foi o fator relevante 
para a depressão e o domínio físico para a ansie-
dade(17). Na presente pesquisa observou-se que 
52,4% cuidadores apresentaram depressão.

Estudo analisou a relação entre a qualidade 
de vida de 100 mães de crianças com paralisia 
cerebral com a evolução da função motora gros-
sa das crianças. A qualidade de vida das mães 
foi avaliada pelo Medical	Outcomes	Study	36-item	
Short-form	Health	Survey	(SF-36)	e a função moto-
ra das crianças pela Medição da Função Motora 
Grossa (GMFM). Após 10 meses de reabilitação, 

as crianças obtiveram melhora significativa na 
função motora grossa (p<0,001) e as mães apenas 
no domínio dor (p<0,001). A melhora da função 
motora grossa das crianças não influenciou as 
mudanças ocorridas na qualidade de vida das 
mães(18). No presente estudo verificou-se que os 
domínios capacidade funcional e aspectos sociais 
apresentaram escores superiores aos demais, 
com diferença estatística significante.

Pesquisa analisou a correlação entre o desem-
penho funcional de crianças com paralisia cere-
bral e a qualidade de vida de seus 17 cuidadores, 
verificando ainda eventual correlação entre o ní-
vel de função motora e o desempenho funcional 
dessas crianças. A qualidade de vida dos cuida-
dores foi avaliada pelo Medical	Outcomes	 Study	
36-item	Short-form	Health	Survey	(SF-36); a função 
motora das crianças pelo Gross	Motor	 Function	
Classification	 System	 (GMFCS) e o desempenho 
funcional pelo Inventário de Avaliação Pediá-
trica de Disfunção (PEDI). Nenhuma correlação 
significativa foi observada entre a classificação 
no GMFCS ou o escore no PEDI e os escores dos 
domínios dos cuidadores no SF-36. Foi encontra-
da forte correlação negativa entre os escores das 
crianças no PEDI e os níveis do GMFCS. A quali-
dade de vida de cuidadores dessas crianças não 
foi influenciada pelo grau de limitação funcional 
das crianças(19). No presente estudo verificou-se 
que os domínios capacidade funcional e aspectos 
sociais apresentaram escores superiores aos de-
mais domínios dos cuidadores.

C o n C l u s ã o
Os domínios capacidade funcional e aspec-

tos sociais do SF-36 e os quesitos da espiritua-
lidade são os que mais impacto apresentaram 
nos pais cuidadores de menores diabéticos; 
47,6% não apresentaram depressão, sendo bai-
xa a autoestima.
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Domínios Média Mediana

Capacidade funcional 88,9 95

Limitação por aspectos físicos 76,19 100

Dor 67,19 62

Estado geral de saúde 59,7 62

Vitalidade 61,6 60

Aspectos sociais 80,35 75

Limitação por aspectos emocionais 77,6 100

Saúde mental 59,2 64

Espiritualidade Média Mediana

Crença 3,33 3,5

Esperança e Otimismo 3,26 3,6

Qualidade de vida, autoestima, depressão e espiritualidade em pais cuidadores de menores diabéticos

Tabela 1. Pais cuidadores de menores diabéticos segundo os escores dos 8 domínios do sF36.

Tabela 2. Pais cuidadores de menores diabéticos segundo os escores de crença e esperança/otimismo.

Análise de Variância de Friedman
X2=37,48 (p<0,0001)

Capacidade funcional e Aspectos sociais>que os demais domínios

Teste de Wilcoxon
z=0,51 (p=0,6090)

a B s T R a C T

ObjECtivE: The quality of life concept can be defined as the individual’s perception of their life 
position, in the context of their culture and value systems of society in which they live and in re-
lation to their goals, expectations, standards and concerns. Nowadays, medical care is centered in 
the sense that human beings must have more effective lives, with higher quality, preserving their 
functional capacities and their well-being. Objectives: To evaluate the quality of life, the self-esteem, 
the depression and the spirituality of the parents who are raising diabetic children.
MEtHODS: The sample was consisted of parents from the Endocrinology Pediatric Service of Vale 
do Sapucaí University. The tools used for evaluation were: the Medical Outcomes Study 36-Item 
Short-form Heathy Survey (SF-36), Rosenberg self-esteem scale UNIFESP / EPM, Beck Depression 
Inventory (BDI) and Spirituality (Pinto and Pais-Ribeiro). To confront the SF-36 domains it was 
used the Friedman Analysis of Variance; to compare the scores of belief and hope / optimism, the 
Wilcoxon Test was performed; it was adopted a level of significance lower than 5% (p <0 , 05).
RESULtS: Regarding to the SF-36 domains there was a statistically significant difference between 
functional capacity and social aspects and the other fields. Regarding self-esteem, it was shown a 
score of 9.38. Regarding depression, 47.6% presented no depression at all, 42.9% presented slight/
moderate depression and 9.5% presented severe depression. Regarding spirituality, there was sta-
tistically significant difference between the questions belief and hope / optimism.
CONCLUSiON: The functional capacity and social aspects of SF-36 and the questions of spirituality were those that 
had more impact on parents caregivers of children with diabetes, 47.6% did not have depression but low self-esteem. 
KEYWORDS: Quality	of	Life;	Self	Concept;	Depression;	Spirituality;	Caregivers;	Diabetes	Mellitus.
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R e s u M o

ObjEtivO : Avaliar o impacto dos principais fatores prognósticos do adenocarcinoma gástrico 
na sobrevida global de pacientes submetidos a tratamento cirúrgico da neoplasia no Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC).
MÉtODOS: Análise retrospectiva de dados epidemiológicos, clínicos e anatomopatológicos de 
43 pacientes atendidos pelo serviço de oncologia do HUEC entre os anos de 2005 a 2010.
RESULtADOS: A idade média dos pacientes ao diagnóstico foi de 60,63 anos, prevalecendo pa-
cientes do sexo masculino (72,1%). Todos apresentavam algum tipo de sintoma. Da amostra, a 
maioria dos pacientes não era tabagista (72,1%) e/ou etilista (81,4%). Gastrectomia total (58,1%) 
e subtotal (41,9%) foram os procedimentos realizados. A média de linfonodos removidos foi de 
13,56. Nenhum paciente foi submetido à linfadenectomia D3. A maioria (55,8%) foi submetida à 
quimioterapia adjuvante devido ao estádio avançado localmente ou metastático (60,5%). Apenas 
1 paciente (2,3%) foi submetido à terapia combinada com radioterapia. A sobrevida global (SG) 
em dois anos dos pacientes foi de 46,2%. Em relação ao estadiamento TNM, pacientes portadores 
de EC III e IV tiveram risco de óbito cerca de três vezes superior e as menores taxas de sobrevida 
(32,2%) em relação aos pacientes EC I e II (66,7%).
CONCLUSÃO: O estadiamento TNM continua como a principal variável determinante da evolu-
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i n T R o d u Ç ã o
O câncer gástrico é a segunda neoplasia 

maligna mais comum no mundo. No Brasil, 
Segundo dados do INCA, foram estimados 
21.500 novos casos de câncer gástrico para o 
ano de 2010, configurando como a terceira e 
quinta neoplasia mais frequente para o sexo 
masculino e feminino, respectivamente(1).

O tipo histológico mais frequente de câncer 
gástrico é o adenocarcinoma, correspondendo 
a 95% dos tumores de estômago, sendo o lin-
foma e o leiomiossarcoma tipos histológicos 
menos comuns(2).

São conhecidos diversos fatores que pre-
dispõem ao aparecimento do câncer gástrico, 
dentre eles, podemos citar como principais em 
termos de prevalência: maus hábitos alimenta-
res, como o consumo exagerado de sal, nitrosa-
minas e certas toxinas, infecção pelo H. pylori, 
condições pré-cancerosas, como gastrite crôni-
ca, anemia perniciosa e metaplasia intestinal, 
história familiar, tabagismo e pacientes que fo-
ram submetidos à gastrectomia subtotal(3,4).

Os sintomas do câncer gástrico não são es-
pecíficos, o que dificulta o diagnóstico preco-
ce. Sintomas como massa palpável em abdome 
superior, hepatomegalia, linfonodomegalia su-
praclavicular e periumbilical, mais específicos, 
já sugerem doença avançada, com presença de 
metástase a distância(2).

O tratamento do câncer gástrico ainda é 
eminentemente cirúrgico, consistindo de for-
ma geral na realização de gastrectomia total, 
subtotal ou mucosectomia em doenças locali-

zadas e uma associação variável de gastrecto-
mia, radioterapia e ciclos neo-adjuvantes e ad-
juvantes de quimioterapia nos casos de doença 
mais avançada(4).

O prognóstico do câncer gástrico varia de 
acordo com diversos fatores, como: idade, sexo, 
tipo histológico, nível socioeconômico, entre ou-
tros, porém o maior determinante prognóstico é 
o estadiamento no momento do diagnóstico(5).

Os objetivos do presente estudo foram: ava-
liar o perfil epidemiológico, clínico, anatomopa-
tológico e terapêutico de pacientes atendidos e 
tratados no Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba (HUEC), como também avaliar o impac-
to dos principais fatores prognósticos no câncer 
gástrico nas taxas de sobrevida global (SG).

M é T o d o s
O estudo foi realizado mediante a análise 

retrospectiva de prontuários de 43 pacientes 
atendidos pelo serviço de oncologia do HUEC 
entre os anos de 2005 a 2010 e disponíveis em 
arquivos do serviço de cancerologia cirúrgica e 
anatomia patológica do HUEC.

Foram considerados os seguintes critérios 
para definição da amostra: câncer de estômago 
comprovado histologicamente, subtipo adeno-
carcinoma e tratados cirurgicamente entre os 
anos de 2005 a 2010. Pacientes com presença de 
uma segunda neoplasia primária, expectativa 
de vida inferior a quatro meses e com informa-
ções incompletas nos prontuários foram exclu-
ídos do estudo.

Dos dados coletados foram analisadas as 

ção e sobrevida de pacientes portadores de adenocarcinoma gástrico.
DESCRitORES: Adenocarcinoma; Neoplasias gástricas; Prognóstico.
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variáveis epidemiológicas (sexo, idade, pre-
sença ou não de tabagismo e etilismo), clínicas 
(presença de sintomatologia ao diagnóstico e o 
estadiamento TNM), anatomopatológicas (tipo 
e grau histológico) e terapêuticas (tipo de gas-
trectomia e linfadenectomia realizadas e reali-
zação ou não de terapia adjuvante).

Na análise estatística foi empregado o SPSS 
for Windows na versão 16.0. A mensuração 
das variáveis quantitativas foi expressa pelas 
médias e respectivos desvios-padrão e as vari-
áveis qualitativas pelas respectivas freqüências 
absolutas e relativas.

Na análise da sobrevida global foi emprega-
da a técnica de Kaplan-Meier e a significância 
pelo teste de Logrank. A sobrevida global (SG) 
foi definida pelo período de tempo, em meses, 
decorrido entre a data da cirurgia (gastrecto-
mia) e a data do óbito ou do último seguimento.

Para a análise múltipla de sobrevida foi em-
pregado o modelo de riscos proporcionais de 
Cox. As variáveis selecionadas para o mode-
lo múltiplo foram as que atingiram p<0,20 na 
análise univariada. Permaneceram no modelo 
múltiplo as variáveis com p<0,05 ou com signi-
ficância próxima a este valor.

R e s u l T a d o s
Os resultados em relação à frequência das 

variáveis epidemiológicas estão expostos na 
Tabela	1.

A média de idade dos pacientes ao diagnósti-
co foi de 60,63 anos e mediana de 63,0, variando 
de 38 a 85 anos, sendo que apenas cinco pacien-
tes (11,6%) tiveram o diagnóstico antes dos 45 
anos. Da amostra, a maior parte dos pacientes 
não era fumante (72,1%) e/ou etilista (81,4%).

A Tabela 2 demonstra a freqüência das vari-
áveis clinicas e anatomopatológicas dos 43 pa-
cientes analisados.

Tabela 1. número e porcentagem de pacien-
tes segundo dados epidemiológicos.

VARIÁVEL CATEGORIA N %
Sexo Masculino 31 72,1

Feminino 12 27,9

Idade 45 5 11,6

>45 38 88,4

Tabagismo Não 31 72,1

Sim 12 27,9

Etilismo Não 35 81,4

Sim 8 18,6

Total 43 100

Tabela 2. número e porcentagem de pacien-
tes segundo dados clínicos e anatomopatoló-
gicos (macro e microscópicos).

VARIÁVEL CATEGORIA N %
Grau 

histológico
I 1 2,3

II 10 23,3

III 32 74,4

Estádio pT T1 2 4,7

T2 6 14

T3 29 67,4

T4 4 9,3

Tx 2 4,7

Estádio pN N0 10 23,3

N1 19 44,2

N2 6 14,0

N3 3 7,0

Nx 5 11,6

Sintoma-
tologia

Sim 43 100

Não 0 0

EC TNM I 3 7,0
II 10 23,3

III 11 25,6

IV 15 34,9

Não informado 4 9,3

Total 43 100

Todos os pacientes eram portadores do tipo 
histológico adenocarcinoma e apresentavam 
algum tipo de sintoma ao diagnóstico, des-
tacando-se dor abdominal e emagrecimento 
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como os principais. O grau histológico predo-
minante foi o G3 (74,4%) e apenas 1 paciente 
apresentava grau bem diferenciado. O estádio 
patológico T predominante foi o T3 (67,4%), 
enquanto o patológico N foi o N1 (44,2%). Em 
nossa amostra apenas 3 pacientes apresenta-
vam doença precoce (7%), sendo o estádio clí-
nico IV o mais prevalente, contando com 15 pa-
cientes (34,9%), seguido do estádio III (25,6%) 
e II (23,3%).

As frequências das variáveis terapêuticas es-
tão demonstradas na Tabela	3.

Tabela 3. número e porcentagem de pacien-
tes segundo dados clínicos e anatomopatoló-
gicos (macro e microscópicos).

VARIÁVEL CATEGORIA N %
 Tipo de 
cirurgia

Gastrecto-
mia total

1 2,3

Gastrectomia 
subtotal

25 23,3

Linfade-
nectomia

D1 4 9,3

D2 39 90,7

Quimiotera-
pia adjuvante

Não 19 44,2

Sim 24 55,8

Radioterapia
adjuvante

Não 42 97,7

Sim 1 2,3

Terapia 
combinada

Não 42 97,7

Sim 1 2,3

Total 43 100

A média de linfonodos removidos foi de 
13,56. O número máximo de linfonodos re-
movidos foi de 52. Nenhum paciente foi sub-
metido à linfadenectomia D3. A maioria dos 
pacientes foi submetida à quimioterapia ad-
juvante, correspondendo a 55,8%, e um único 
paciente (2,3%) recebeu tratamento adjuvante 
combinado de quimioterapia e radioterapia.

A sobrevida global em dois anos encontra-
da em nossa amostra de pacientes está expres-
sa na Figura	1.

Figura 1. estimador Kaplan-Meier para o tempo de so-
brevida global.

A SG dos pacientes após um período de dois 
anos de seguimento foi de 46,2%.

Entre as variáveis epidemiológicas e terapêu-
ticas, nenhuma foi selecionada para o modelo 
múltiplo de análise da sobrevida, pois não hou-
ve significância estatística (p>0,2).

Para a análise da SG no estádio N, foi analisado em N0 
e N+, demonstrando taxas de SG de 77,8% para os pacien-
tes que não apresentavam linfonodos histologicamente 
positivos e 36,3% para os pacientes portadores de N0.

Figura 2. estimador Kaplan-Meier para a sobrevida glo-
bal relativamente ao estadiamento.
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Em relação ao estadiamento TNM, pacientes 
portadores de EC III e IV tiveram menores taxas 
de sobrevida em dois anos (32,2%) em relação 
aos pacientes EC I e II (66,7%), conforme expres-
so na Figura	2.

Na análise multivariada, pacientes portado-
res de EC III e IV tiveram risco de óbito cerca de 
três vezes superior em relação aos pacientes EC 
I e II (p=0,041, IC 95% 1,051 – 9,787).

d i s C u s s ã o 
Quando analisamos as variáveis de sexo e 

idade no câncer gástrico, os dados do presen-
te trabalho refletem os dados da literatura. Se-
gundo dados do INCA, o sexo masculino é o 
mais prevalente e aproximadamente 65% dos 
pacientes diagnosticados têm idade superior a 
50 anos(2). A literatura aponta uma variação na 
incidência de 50 a 70 anos e a relação sexo mas-
culino para feminino como sendo de 2:1(2). Em 
nossa casuística a média de idade dos pacientes 
ao diagnóstico foi de aproximadamente 60 anos 
e apenas cinco pacientes (11,6%) tiveram o diag-
nóstico antes dos 45 anos, sendo o sexo masculi-
no prevalente na amostra.

Em relação ao tabagismo e etilismo, C.V. 
Tovo e cols em análise retrospectiva de pron-
tuários de pacientes com câncer de estômago, 
comprovados pelo anatomopatológico, quase 
60% dos pacientes da amostra eram fumantes(6). 
Em outro estudo demonstrou-se prevalência 
de consumo de álcool, sobretudo de cerveja e 
destilados, correspondendo a cerca de 70% da 
sua amostra(7). Em nosso levantamento, menos 
de 30% dos pacientes tinham histórico de taba-
gismo. De forma análoga, o etilismo foi encon-
trado numa minoria dos pacientes (18,6%). Em 
nosso estudo não foi possível concluir com sig-
nificância estatística acerca da importância da 
ausência do tabagismo e etilismo como fator de 

bom prognóstico. Nota-se entretanto uma ten-
dência de maior sobrevida para as variáveis de 
melhor prognóstico como ausência de etilismo e 
tabagismo e gastrectomia subtotal. Talvez com 
um maior número de pacientes fosse possível 
demonstrar com significância estatística estas 
diferenças observadas, como também a maior 
necessidade de padronizar estas variáveis, e que 
variam entre os diferentes estudos da literatura.

Todos os pacientes apresentavam algum tipo 
de sintoma ao diagnóstico, destacando-se dor 
abdominal e emagrecimento como os princi-
pais, estando de acordo com o estudo de Garcia 
e cols(8), que demonstrou a prevalência dos mes-
mos sintomas, 89,9% e 84% respectivamente, na 
avaliação de 90 pacientes com a patologia. Tal 
característica somada ao pico de incidência de 
idade tardio e a alta prevalência dessa forma de 
neoplasia em nosso país reforçam a necessidade 
de método de rastreamento precoce da doença.

A cirurgia, através da remoção total ou par-
cial do estômago, associada à linfadenectomia, 
continua sendo a principal modalidade terapêu-
tica.  Segundo Dias e Luz, o tratamento padrão-
-ouro permanece como a cirurgia radical isola-
da não associada a qualquer terapia combinada, 
seja ela radioterapia, quimioterapia ou “alvote-
rapia”(9). A gastrectomia total e subtotal foram 
os procedimentos realizados, sendo a primeira 
realizada em quase 60% dos pacientes (58,1%) 
e a segunda modalidade nos demais. O padrão 
de linfadenectomia em nossa casuística foi a D2, 
sendo superior a 90%, enquanto que a D1 foi 
inferior a 10%. Nenhum paciente foi submetido 
à linfadenectomia D3, visto que os estudos de-
monstram que a ressecção dos linfonodos a D2 
é o procedimento padrão e considerando-se a 
maior morbimortalidade das linfadenectomias 
mais extensas e ausência de impacto positivo 
e comprovado nas taxas de sobrevida, além do 
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elevado número de pacientes portadores de do-
ença avançada e metastática.

Em relação ao estadiamento no momen-
to do diagnóstico, observamos que apenas 7% 
dos pacientes em nossa amostra possuíam do-
ença precoce (estádio I). Esta taxa foi inferior 
à encontrada em outros estudos realizados em 
países ocidentais, onde as taxas variaram de 10 
a 16% do total de casos diagnosticados(10,11). Se 
compararmos as taxas de diagnóstico de câncer 
gástrico precoce obtidas em nossa análise com 
as taxas obtidas em centros japoneses, onde o 
diagnóstico de casos precoces de câncer gás-
trico atinge taxas superiores a 70% do total de 
diagnósticos, entendemos que ainda há muito a 
avançar em termos de detecção precoce do cân-
cer gástrico, algo que teria grande impacto nas 
taxas de sobrevida finais, uma vez que lesões 
em estádio precoce têm índices de sobrevida 
global muito superiores quando comparados 
aos estádios mais avançados da doença(12).

Em relação à diferença em termos de taxa 
de sobrevida global entre os casos diagnostica-
dos em diferentes graus do estadiamento TNM, 
concluímos de nossa análise que casos diagnos-
ticados em estádio III e IV tiveram menor sobre-
vida em dois anos que casos diagnosticados em 
estádio I e II (32,2% de SG em cinco anos contra 
66,7% respectivamente).

Pelo fato de termos de agrupar os estadia-
mentos III e IV para que se obtivesse significân-
cia estatística dos dados relativos à sobrevida 
nos diferentes estadiamentos, tornou-se difícil a 
comparação com dados da literatura, pois estes, 
de uma forma geral, analisam a sobrevida relati-
va aos estadiamentos de forma individual e não 
agrupada. No entanto, pôde se perceber que os 

índices obtidos neste estudo são semelhantes a 
outros estudos realizados em países ocidentais, 
onde a taxa de sobrevida global em cinco anos 
de casos avançados de câncer gástrico foi menor 
que 20%(13). Estes dados revelam com muita cla-
reza a agressividade deste tipo de câncer quan-
do diagnosticado tardiamente e ratificam, por-
tanto, a importância de se investir no aumento 
das taxas de diagnóstico precoce desta doença 
em nossa população.

Em relação à sobrevida global dos pacien-
tes estudados na amostra, o índice encontrado 
foi de 46,2% de sobrevida em dois anos após o 
diagnóstico. Este dado é semelhante aos encon-
trados em outros estudos, representando o diag-
nóstico tardio desta neoplasia em nosso meio.

C o n C l u s ã o
Analisando-se os dados apresentados, obser-

va-se que o perfil epidemiológico dos pacien-
tes da amostra estudada coincide com o perfil 
apresentado em diversos estudos na literatura 
no que diz respeito à maior incidência em pa-
cientes do sexo masculino e de idade avançada. 
Observa-se o mesmo em relação aos aspectos 
anatomopatológicos, clínicos e terapêuticos, 
sendo a maior parte dos pacientes portadora 
de adenocarcinoma gástrico grau histológico 
III, em estadiamento avançado no momento do 
diagnóstico, apresentado alguma sintomatolo-
gia e predominando a gastrectomia total como o 
tratamento cirúrgico principal, associado à lin-
fadenectomia D2 e à quimioterapia adjuvante. 
O estádio TNM continua sendo o principal fator 
prognóstico e determinante das taxas de sobre-
vida dos pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico do câncer gástrico.

Análise de fatores prognósticos no tratamento cirúrgico do câncer gástrico
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R e s u M o

ObjEtivO : O manejo incorreto do diabetes mellitus pode acarretar complicações micro e ma-
crovasculares importantes. O objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento da técnica correta de 
aplicação de insulina por alunos dos três últimos anos do Curso de Medicina da Universidade 
Positivo (Curitiba-PR).
MÉtODOS: Estudo transversal observacional realizado a partir do emprego de um questionário 
de nove perguntas sobre técnicas de aplicação de insulina aos estudantes da 4ª, 5ª e 6ª séries. Os 
dados coletados foram analisados com o programa Statistica® v.8.0.
RESULtADOS: 159 alunos responderam o questionário, 56 (4ª série), 62 (5ª série) e 41 (6ª série). O 
grupo acertou 64,2% das questões (IC: 61,5%-66,9%). 69,1% dos participantes acertaram de 5 e 7 
questões. Houve diferença significativamente estatística ao se comparar o número e o percentual 
de questões certas da 4ª série com a 5ª série (P= 0,001) e da 4ª série com a 6ª série (P< 0,001). O que 
não se repetiu ao compararmos a 5ª série com a 6ª série (P= 0,123).
DiSCUSSÃO: Mais da metade dos alunos (69,1%) tiveram êxito em reconhecer corretamente a 
maioria das técnicas de aplicação de insulina. Comumente esperam-se resultados melhores na-
queles da última série, o que de fato ocorreu. Entretanto, quando comparados os acertos entre as 
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três turmas, não houve diferenças significativas entre os alunos da 5ª e 6ª séries (P= 0,123), talvez 
devido ao fato da disciplina de Clínica Médica estar presente na 3ª e na 4ª séries, momento em 
que há maior contato com pacientes da área da endocrinologia.
CONCLUSÃO: Apesar dos resultados positivos do trabalho, a técnica de aplicação de insulina 
exógena é raramente discutida entre os profissionais da saúde, dificultando uma padronização. 
Logo, seria de fundamental valor que o tema fosse incluso de forma oficial nos cursos da área da 
saúde, visando alcançar um controle glicêmico satisfatório.
DESCRitORES: insulina; terapêutica; Diabetes Mellitus.

E.P. brum, L.Follador, L.C. Gabardo, M.F.U. Carvalho, C.N. baer. Avaliação do conhecimento dos 
acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade Positivo acerca do manejo e aplicação da insoli-
noterapia no diabetes mellitus. Rev. Med. Res., Curitiba, v.4, n.2, p. 108-115, abr./jun. 2012.

i n T R o d u Ç ã o
O diabetes mellitus (DM) é um grupo de 

doenças metabólicas crônicas que afetam a 
população de forma crescente(1). O manejo ina-
dequado desta afecção pode acarretar compli-
cações tanto micro quanto macrovasculares, 
desencadeando insuficiência renal, amputação 
de membros, cegueira, doença cardiovascu-
lar, além de complicações agudas envolvendo 
coma e evolução muitas vezes fatal(2).

A abordagem terapêutica visa redução en-
fática da glicemia, visto que a relação entre o 
grau de controle glicêmico e o aparecimento de 
complicações e sequelas é bastante reconheci-
da tanto no DM tipo 1 quando do tipo 2.

Dentro deste contexto, a insulinoterapia 
apresenta-se como um importante instrumen-
to para o controle metabólico do diabetes. No 
DM tipo 2, por exemplo, a terapia com a insuli-
na exógena torna o tratamento de escolha mais 
eficiente quando há deficiência parcial ou total 
da secreção de insulina(3).

No entanto, a ação da insulina exógena está 
diretamente relacionada a fatores envolvidos 
desde a sua aquisição até sua aplicação, de 
modo que é necessário que o seu aplicador (na 

maioria das vezes o próprio paciente), seja bem 
orientado a manuseá-la corretamente.

1.1 Fatores que influenciam na absorção da 
insulina exógena:

Diversos fatores relacionados ao manuseio 
da insulina influenciam na absorção da mesma 
interferindo assim no controle glicêmico como: 
o horário da aplicação, o tempo de início, de 
pico e a duração de cada tipo de droga no orga-
nismo, o tamanho do depósito de tecido celular 
subcutâneo, a técnica de aplicação e o local de 
injeção(4,5,6).

 Quanto mais espesso for o tecido celu-
lar subcutâneo do paciente, por exemplo, mais 
reduzida será a absorção da insulina. Sendo 
assim, pacientes com resistência insulínica e, 
consequentemente, maior depósito de gordu-
ra, necessitarão de várias doses ao dia(5).

A técnica de aplicação da injeção de insu-
lina também deve ser bem observada. Tanto a 
aplicação com seringas quanto com as canetas 
necessitam de um ângulo da entrada e de uma 
profundidade de penetração adequados para 
atingir a taxa de absorção adequada. Uma in-
serção muito superficial pode provocar uma 
injeção intradérmica dolorosa, proporcionan-
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do baixa absorção. Por outro lado, uma apli-
cação perpendicular em uma área magra pode 
resultar em uma injeção intramuscular cuja ab-
sorção é mais rápida(7).

Com relação às áreas de aplicação, o paciente 
deve ser orientado a utilizar uma área do corpo 
em que cerca de 2,5 centímetros (uma polegada) 
de gordura subcutânea possa ser comprimida 
entre dois dedos. A agulha deve ser introduzida 
perpendicularmente à pele comprimida e, em 
seguida, a insulina deve ser injetada(14).

A seringa não deve ser retirada antes da in-
jeção e não se deve remover a agulha ser vier 
sangue na seringa. O correto é manter a agulha 
no mesmo local por alguns segundos antes de 
retirá-la. Isto é de extrema importância quando 
se utilizam canetas para que se evite a perda de 
insulina após a retirada da agulha(14).

A variabilidade diária da ação da insulina 
pode ser obtida através da rotação aleatória de 
locais de aplicação de uma região do corpo para 
outra. Os principais locais para a injeção de in-
sulina são os braços, a parede abdominal (aonde 
é absorvida mais rapidamente), coxas e nádegas 
(onde é absorvida mais lentamente). Em qual-
quer um desses locais, a rapidez da absorção da 
insulina varia inversamente com a espessura de 
gordura subcutânea(5,8). O objetivo principal do 
trabalho era avaliar o conhecimento das técni-
cas corretas de aplicação de insulina por alunos 
do Curso de Medicina (dos três últimos anos) 
da Universidade Positivo, na cidade de Curitiba 
(PR). Além disso, pretendeu-se avaliar se hou-
ve algum ganho de conhecimento significativa-
mente estatístico entre as séries estudadas.

M é T o d o s
Trata-se de um estudo transversal obser-

vacional que, após a aprovação no Comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade Positivo, rea-

lizou a aplicação de um questionário (Anexo 1) 
aos estudantes da quarta, quinta e sexta séries 
do Curso de Medicina da mesma Universida-
de, na cidade de Curitiba (PR).

O questionário contou com nove perguntas 
de múltipla escolha, tendo apenas uma única 
resposta correta. O conteúdo das questões era 
relacionado à aplicação da insulina sobre o teci-
do celular subcutâneo em pacientes diabéticos.

Os alunos foram instruídos por uma das au-
toras do trabalho para responderem o questio-
nário. A identidade dos alunos foi preservada. O 
tempo de resposta foi de no máximo 15 minutos.

Os critérios de inclusão foram os alunos 
matriculados no Cursos de Medicina (quarta, 
quinta e sexta séries) da Universidade Positi-
vo, que assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido (Anexo 2) e responderam os 
questionários por completo. Os critérios de ex-
clusão foram: recusa em participar da pesqui-
sa, recusa em preencher o questionário, ques-
tionários incompletos ou com perguntas com 
duas ou mais respostas.

Como não existem estudos prévios sobre o 
assunto em questão, não foi possível calcular o 
tamanho da amostra da pesquisa. Sendo assim, 
a pesquisa partiu de uma base de 150 alunos.

Após a coleta dos questionários, os resulta-
dos foram descritos no programa Microsoft	Ex-
cel® 2010 para análise estatística.

Os resultados obtidos no estudo foram ex-
pressos por frequências e percentuais ou por 
médias, medianas, valores mínimos, valores 
máximos e desvios padrões. Para estimar per-
centuais de acertos foram construídos interva-
los de 95% de confiança. Para a comparação 
dos grupos definidos pela série em relação ao 
acerto em cada questão foi considerado o tes-
te exato de Fisher. Em relação ao número de 
questões certas e ao percentual de questões cer-
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tas, os grupos foram comparados usando-se o 
teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Valo-
res de p<0,05 indicaram significância estatísti-
ca. Os dados foram analisados com o programa 
computacional Statistica®	v.8.0.

 
R e s u l T a d o s
O estudo contou com a participação de um 

total de 159 indivíduos, sendo 56 da 4ª série, 62 
da 5ª série e 41 da 6ª série. Para cada participante 
foram registrados: o acerto (sim ou não) de cada 
questão, o número total de questões certas e o 
percentual de questões certas (número de ques-
tões certas em relação ao total de nove questões).

Em média, o grupo acertou 64,2% das ques-
tões (IC: 61,5% a 66,9%). No Gráfico	1 são apre-
sentados os percentuais de participantes que 
acertaram cada questão e o percentual médio 
de todas as questões.

Gráfico 1. Percentual de participantes que 
acertaram cada questão.

Gráfico 2. Número de acertos por participantes.

Quando abordamos as frequências e os 
percentuais de participantes de acordo com o 
número de questões certas, das nove questões 
propostas, a maioria dos participantes (69,1%) 
acertou entre cinco e sete questões, conforme 
demonstrado no Gráfico	2.

Gráfico 3. Percentual de acertos de cada 
questão por série estudada.

Ao compararmos os grupos por séries em 
relação ao acerto de cada questão, nos depa-
ramos com o Gráfico	 3. Para cada uma das 
questões, os grupos definidos (4ª, 5ª e 6ª série) 
foram comparados dois a dois em relação à 
probabilidade de acerto da questão. Para tan-
to, testou-se a hipótese nula de que a proba-
bilidade de acerto é igual para as duas séries 
sob comparação versus a hipótese alternativa 
de probabilidades diferentes. A partir disso, 
percebeu-se uma diferença significativamente 
estatística ao compararmos tanto o número de 
questões certas quanto o percentual de ques-
tões certas da 4ª série com a 5ª série (P= 0,001) e 
da 4ª série com a 6ª série (P < 0,001). Resultado 
que não se repetiu ao compararmos a 5ª série 
com a 6ª série (P= 0,123).

d i s C u s s ã o
Os resultados do presente estudo permitem 

avaliar que mais da metade dos estudantes de 
Medicina dos três últimas séries (69,1%) tive-
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ram êxito em reconhecer corretamente a maio-
ria das técnicas de aplicação de insulina. Pela 
evolução de conhecimento e de experiência 
com o tempo, comumente se esperam resulta-
dos melhores naqueles da última série, o que 
de fato ocorreu. Entretanto, quando compara-
dos os acertos entre as três turmas, observou-
-se que não houve diferenças significativas en-
tre os alunos da 5ª e 6ª séries (P= 0,123), talvez 
devido ao fato da disciplina de Clínica Médica 
estar presente na 3ª e na 4ª séries, momento em 
que há maior contato com pacientes da área 
de Endocrinologia. Sendo assim, aqueles da 4ª 
série ainda não haveriam passado em sua to-
talidade pela disciplina prática em que a tera-
pêutica é mais prescrita, enquanto os dos dois 

últimos anos já teriam maior embasamento.

C o n C l u s ã o
Apesar dos resultados positivos encontra-

dos no trabalho, é sabido que a técnica de apli-
cação de insulina exógena é raramente discuti-
da entre os profissionais da saúde, dificultando 
assim uma padronização. Levando-se em conta 
a importância de quem prescreve o tratamento 
saber realizar e ensinar o seu manejo, seria de 
fundamental valor que o tema fosse incluído 
de forma mais prática e oficial nos cursos da 
área da saúde, visando dessa forma o alcance 
de um controle glicêmico satisfatório e a dimi-
nuição de complicações advindas do tratamen-
to incorreto.

1. QUEStiONÁRiO UtiLiZADO:

QUESTIONÁRIO	DE	INSULINOTERAPIA
1)	Que	tipos	de	meios	existem	para	realização	da	in-
sulinoterapia?
a) Em bolus, caneta e bomba insulínica.
b) Somente caneta.
c) Somente em bolus.
d) Somente bomba insulínica.
e) Caneta e bomba insulínica.

2)	Qual	o	material	necessário	para	realizar	a	aplica-
ção	de	insulina,	além	do	frasco	de	insulina,	seringa	e	
material	para	antissepsia?	E	o	tamanho	da	agulha?
a) 1 agulha descartável para retirada do frasco 
e aplicação da insulina de 6mm.
b) 2 agulhas descartáveis: uma para retirada do 
frasco e outra para aplicação da insulina ambas de 
6mm.
c) 2 agulhas descartáveis: uma para retirada 
do frasco e outra para aplicação da insulina de 

tamanho variável dependendo da adiposidade 
do paciente variando entre 6-12,5mm.
d) 2 agulhas não-descartáveis: uma para retira-
da do frasco e outra para aplicação da insulina 
de tamanho variável dependendo da adiposi-
dade do paciente variando entre 12,7-15mm.
e) 2 agulhas descartáveis: uma para retirada 
do frasco e outra para aplicação da insulina de 
tamanho variável dependendo da adiposidade 
do paciente ambas de 12,5mm.

3)	Como	fazer	o	preparo	para	aplicação	da	insulina	
uma	vez	já	realizada	a	antissepsia?
a) Após fazer prega cutânea, aplicá-la sem ne-
cessidade de agitar o frasco.
b) Agitar o frasco 20 vezes e aplicar após pegar 
prega cutânea.
c) Agitar o frasco 20 vezes e aplicar sem pegar 
prega cutânea.
d) Não há necessidade de agitar o frasco, nem 
de realizar a prega cutânea.

a n e X o s
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e) Agitar o frasco 5 vezes e aplicar sem prega cutânea.

4)	Quais	são	os	locais	mais	indicados	para	a	aplica-
ção	de	insulina?
a) Coxa anterior e lateral; abdome lateral e bra-
ço externo.
b) Coxa anterior; glúteo e panturrilha.
c) Panturrilha, glúteo e abdome lateral.
d) Glúteo, braço externo e coxa anterior.
e) Glúteo, coxa anterior e braço externo.

5)	Qual	a	via	de	administração?	E	a	angulação	da	
agulha	para	aplicação?
a) Intradérmica em 45 graus.
b) Subcutânea somente em 90 graus.
c) Intramuscular em 45 graus.
d) Subcutânea em 90 ou 45 graus, dependendo 
do grau de adiposidade.
e) Intradérmica em 90 ou 45 graus, dependen-
do do grau de adiposidade.

6)	Qual	o	tempo	para	aplicação?	Deve-se	massagear	
área	após?
a) 30 segundos, sim.
b) 5 segundos, não.
c) 30 segundos, não.
d) 5 segundos, sim.
e) 1 minuto, sim.

7)	Quais	as	complicações	da	aplicação?
I) Se intramuscular: desconforto, dor, sangra-
mento, absorção acelerada, hipoglicemia ime-

diata e hiperglicemia tardia.
II) Se intradérmica: desconforto, dor, reação lo-
cal, formação de pápula e absorção acelerada.
III) Se subcutânea: hipoglicemia, edema insulí-
nico e lipodistrofia.
a) Somente I correta.
b) I e II corretas.
c) I e III corretas.
d) II e III corretas.
e) Todas corretas.

8)	Como	se	faz	a	conservação	da	insulina?
a) Deixando na porta da geladeira e longe do 
congelador.
b) Em qualquer lugar, desde que bem conser-
vado e ao abrigo da luz e de umidade.
c) Longe do congelador, podendo ficar na ga-
veta de frutas, entre 2-8 graus, não deixando na 
porta da geladeira.
d) No congelador abaixo de 2 graus, de preferência.
e) Na porta da geladeira entre 2-8 graus, não 
deixando na gaveta de frutas.

9)	Há	necessidade	de	intercalar	a	aplicação	dos	locais?
a) Sim, a cada 14 dias.
b) Sim, a cada 3 aplicações.
c) Sim, a cada 5 dias.
d) Sim, a cada 30 dias.
e) Não, não há melhor resultado.

RESPOSTAS	CORRETAS	DO	QUESTIONÁRIO:
1- A / 2- C / 3- B / 4- A /  5- D / 6- B / 7- E / 8- C / 9- A

2. tERMO DE CONSENtiMENtO LivRE E ESCLARECiDO:

TERMO	DE	CONSENTIMENTO	LIVRE	E	ESCLARECIDO
Eu,_________________________________, estou sendo convidado a participar de um estudo 

denominado Avalição do Conhecimento dos Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade 
Positivo acerca do Manejo e Aplicação da Insulinoterapia no Diabetes Mellitus, cujo objetivo é ava-
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liar o conhecimento das técnicas corretas de aplicação de insulina dos acadêmicos de medicina da 
quarta, quinta e sexta séries da Universidade Positivo. Secundariamente, pretende-se com o estudo 
avaliar e reciclar a maneira de ensino da prática adequada da insulinoterapia aos pacientes diabé-
ticos dependentes de insulina exógena realizada por acadêmicos e outros profissionais da saúde.

Responderei um questionário composto por nove perguntas acerca de técnicas de preparação 
e aplicação da insulina. Cada pergunta possui apenas uma resposta e o tempo para completar o 
questionário se dará em no máximo 15 (quinze) minutos.

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro 
dado que possa me identificar, será mantido em sigilo.

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu con-
sentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não 
sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Cinthya Natel Baer, Edisom de Paula 
Brum, Lorete Follador, Luiza Cribari Gabardo e Maria Fernanda Uady Carvalho, e com eles po-
derei manter contato pelos telefones ...

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza 
e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando total-
mente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

Curitiba,__de______________de 20__.

a B s T R a C T

bACKGROUND: : The mismanagement of diabetes mellitus can cause major macrovascular and mi-
crovascular complications. To evaluate the knowledge of the correct technique of insulin administra-
tion by students of the last three years of medical school at the University Positive (Curitiba-PR).
MEtHODS: Cross-sectional study conducted from the use of a questionnaire of nine questions 
about techniques of insulin to students of the 4th, 5th and 6th grades. The collected data were 
analyzed using the Statistica ® v.8.0.
RESULtS: 159 students completed the questionnaire, 56 (4th grade), 62 (5th grade) and 41 (6th 
grade). The group hit 64.2% of the questions (CI: 61.5% -66.9%). 69.1% of participants agreed on 5 
and 7 questions. There were statistically significant differences when comparing the number and 
percentage of certain issues in the 4th grade to 5th grade (P = 0.001) and 4th grade to 6th grade (P 
<0.001). What was not repeated when comparing the 5th grade and 6th grade (P = 0.123).
DiSCUSSiON: Over half of students (69.1%) succeeded in correctly recognizing most of the techni-
ques for insulin application. Usually best results are expected in those of the last series, which actually 
occurred. However, when comparing the arrangements between the three groups, no significant diffe-
rences between students of 5th and 6th grade (P = 0.123), perhaps because the subject of Clinical Medici-
ne attend the 3rd and 4th grade, when there is more contact with patients in the field of endocrinology.
CONCLUSiON: Despite the positive results of the work, the technique of application of exoge-

Avaliação do conhecimento dos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade 
Positivo acerca do manejo e aplicação da insulinoterapia no diabetes mellitus



115REV. MED. RES. - CURITIBA - V. 14 - N.2 - P. 83-144 - ABR/JUN 2012

nous insulin is rarely discussed among health professionals, making it difficult to standardize. So it 
would be of fundamental value that the subject was included officially in the course of health care 
in order to achieve a satisfactory glycemic control.
KEYWORDS: insulin; therapeutics; Diabetes Mellitus.
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Quase toda a atividade da Residência Médica se desenvolve em torno de três atores principais: o 
paciente, o residente e o preceptor. O primeiro, como objeto de estudo e razão de todo o treina-
mento proposto; o segundo, como aquele que busca aprender e desenvolver capacidades técnicas 
e intelectuais que o capacitem a exercer a atividade profissional; e o terceiro como o responsável 
pelo preparo profissional, ético e humanista do residente mas, também, pela supervisão no aten-
dimento prestado ao paciente.
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Metodologia do ensino na preceptoria da residência médica
Teaching methodology in the preceptorship of medical residency

i n T R o d u Ç ã o
A figura do preceptor está presente na edu-

cação médica desde há muito tempo. Se a re-
sidência médica como tal é reconhecida desde 
1889, quando foi implantada na Universidade 
Johns Hopkins por William Halsted, o apren-
dizado dos médicos mais jovens com aqueles 
de maior experiência é reconhecido desde os 
primórdios da civilização quando a atividade 

de curar se iniciava de maneira informal com 
o treinamento sendo orientado por um prático. 
No Brasil esta forma de pós-graduação iniciou-
se em 1944 com implantação da residência de 
ortopedia na Universidade de São Paulo, se-
guida de perto pelo programa de residência do 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro, em 1948.

Diferentemente de outras situações, a resi-

"Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Higéia e Panacéia, e tomo por testemunhas 
todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa 
que se segue: estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte..."
(JuraMento de hipócrates)
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dência médica é uma forma de treinamento em 
serviço, ou seja, à medida que o residente se 
especializa nas diversas áreas da Medicina, ele 
presta atendimento aos pacientes, em geral do 
Sistema Único de Saúde (SUS), e vêm se tor-
nando, neste aspecto, a grande responsável por 
esta forma de atendimento, quando, sob o olhar 
do preceptor, responde por grande número de 
atendimentos na área pública de saúde.

Historicamente a figura do preceptor é a de 
um médico mais velho, com experiência pro-
fissional reconhecida, de elevado padrão ético 
e que centra o aprendizado de seus estagiários 
em atividades práticas. Ele é responsável pela 
inserção do profissional mais jovem no mer-
cado de trabalho. O seu papel tem crescido 
de importância à medida que se observa que 
muitas das escolas de Medicina deixaram de 
exercer a sua terminalidade, já que nem sem-
pre fornecem todo o conjunto de habilidades 
e conhecimentos necessários para a prática da 
profissão, fazendo com que a residência faça 
parte fundamental da boa formação médica.

A maioria dos preceptores é escolhida pelos 
seus méritos profissionais, o que nem sempre 
se reflete na capacidade de ensinar. Muitos de-
les não possuem – ou possuem muito pouco – 
preparo propriamente pedagógico, o que pode 
prejudicar o aproveitamento da residência.

a T R i B u T o s  d e  u M 
B o M  P R e C e P T o R
Embora muito já tenha sido discutido e ava-

liado em termos de residência médica, a análi-
se dos atributos necessários a um bom precep-
tor, assim como a oferta de treinamento para o 
exercício adequado da preceptoria, ainda não 
receberam a devida atenção. Uma análise fei-
ta com preceptores de Pediatria, por Wuillau-
ne, em 2000, mostrou que os atributos de um 

preceptor bem-sucedido (segundo sua própria 
ótica) são: exercício da tutoria, ética e humanis-
mo, domínio do conteúdo, capacidade de edu-
cação permanente e capacidade didática.

Tutor é um termo oriundo do latim e que 
serve para designar a pessoa que cuida de 
outra, considerada incapaz. Este termo é usa-
do no sistema de aprendizagem baseada em 
problemas para designar o professor que se 
preocupa em ensinar o aluno a “aprender a 
aprender”. Nesse contexto, o preceptor assu-
me a figura de um facilitador que serve de guia 
para um processo de aprendizagem focado no 
residente, fornecendo instrumentos para que 
o mesmo desenvolva por si próprio não só a 
habilidade procurada, mas outras que venham 
a ser necessárias posteriormente. Esta é uma 
atividade que requer planejamento, competên-
cia, capacidade de improvisação e sensibilida-
de, exercício na qual o treinamento na área de 
pedagógica pode fornecer instrumentos para o 
melhor desempenho.

Transpondo para a residência médica al-
guns modelos conceituais da área da gradua-
ção, pode-se notar que o aprendizado obtido 
sofre fortes influências da motivação para tal 
e que estratégias para despertar essa motiva-
ção são influenciadas pelo contexto no qual o 
aprendizado acontece. É amplamente aceito 
que estratégias profundas de aprendizado, que 
incluem uma aproximação integradora ao co-
nhecimento, proporcionam melhores resulta-
dos do que uma aproximação superficial (ou 
reprodutora) baseada na memorização. Uma 
aproximação profunda é motivada pelo dese-
jo intrínseco de aprender e envolve táticas que 
resultam num entendimento integrado e pes-
soal, ao passo que o aprendizado de superfície 
é motivado pelo medo de falhar, envolve me-
morização e está associado com alta demanda 
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de trabalho. A conscientização da alta deman-
da de trabalho e a sensação de estresse estão 
ligadas a maneiras desorganizadas de apren-
dizado.

e s T R a T é g i a s  d e 
a P R e n d i z a d o
P R o F u n d o  n a
R e s i d ê n C i a  M é d i C a
Um aprendizado profundo está associado 

à percepção das escolhas e sentimento de in-
dependência, e requer um clima de trabalho 
receptivo. Todavia, a capacidade de dosar o 
grau de supervisão exercida versus o grau de 
independência de atuação deve ser treinada 
cuidadosamente. Se por um lado o excesso de 
liberdade na prática profissional pode levar o 
residente a se sentir abandonado, uma super-
visão muito próxima pode interferir com a sen-
sação de liberdade e prejudicar o desenvolvi-
mento de habilidades que devem durar o resto 
da vida.

Embora as estratégias de aprendizado se-
jam adotadas pelo residente e sofram influ-
ência das características próprias do mesmo, 
cabe ao preceptor não só desenvolver táticas 
que favoreçam o aprendizado profundo como 
propiciar um clima adequado para que este se 
desenvolva. Manyon e cols, ao estudar as ca-
racterísticas de preceptores considerados efeti-
vos, observou que tais preceptores são aqueles 
que recebem bem os residentes novos, criam 
um papel central para o mesmo no cuidado ao 
pacientes  e favorecem um ambiente seguro 
para a prática de novas habilidades. Outros au-
tores ressaltaram que preceptores que adotam 
o modelo profundo de ensino são pessoas com 
uma automotivação própria para o aprendiza-
do e que preferem, elas próprios, maneiras in-
dependentes de  educação médica continuada.

Obviamente uma maneira efetiva de exercer 
a preceptoria, embora crucial, não é tarefa fácil. 
Pelo menos três grandes problemas interferem 
com sua execução. Por primeiro, note-se que 
no ambiente em que a mesma acontece existe 
o paciente. O	preceptor,	além	da	atenção	a	ser	
dada	ao	médico	residente,	deve	atender	ao	pa-
ciente,	com	seus	requerimentos,	necessidades	
e	angústias	–	o	qual	interfere	diretamente	no	
processo,	nem	sempre	permitindo	uma	abor-
dagem	 gradativa	 do	 assunto	 a	 ser	 discutido	
ou	o	acontecer	natural	de	um	raciocínio.

Em segundo lugar, é necessário que o pre-
ceptor consiga realizar sua tarefa com compe-
tência em um curto espaço de tempo, dada a 
sobrecarga de trabalho existente nos hospitais 
universitários e centros de saúde.

Um terceiro problema a ser enfrentado é o 
de que a percepção do preceptor acerca das ne-
cessidades de aprendizado do residente nem 
sempre coincide com a percepção do residen-
te acerca daquilo que ele precisa aprender, 
ocasionando problemas de motivação. Este é 
um aspecto bem evidente ao se preparar, em 
hospitais terciários, futuros médicos que irão 
trabalhar no interior. O reconhecimento pelo 
preceptor, da percepção do residente acerca de 
suas preferências de aprendizado e da relevân-
cia atribuída a cada assunto, torna o processo 
mais efetivo.

P R e C e P T o R i a
d e  u M  M i n u T o
Chemello et al. sugerem o chamado modelo 

de “Preceptoria em um minuto”, que permiti-
ria um aprendizado em tempo limitado e em 
meio às demandas criadas pelo atendimento 
ao paciente. Os	passos	sugeridos	por	esses	au-
tores	seriam:

a) Permitir ao residente que, logo após a 
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apresentação do caso clínico de seu paciente ao 
preceptor, demonstre a sua interpretação acer-
ca do mesmo. Perguntas abertas, como “O que 
você acha que está acontecendo?” ou “Qual a 
sua ideia acerca da conduta a ser tomada?”, 
antes de qualquer outro tipo de comentário 
pelo preceptor, estimulam o residente a orde-
nar seus pensamentos acerca do problema a ser 
resolvido. Perguntas muito específicas podem 
reduzir o espaço para discussões e inibir a livre 
manifestação do residente.

b) Questionar o residente acerca dos funda-
mentos de suas opiniões, procurando perce-
ber qual é o seu raciocínio acerca do processo 
e qual o seu grau de conhecimento acerca do 
mesmo. Este questionamento deve acontecer 
antes de que o preceptor expresse opinião pró-
pria. Perguntas sugeridas, aqui, são: “O que 
você acha disso?” ou “ O que mais você consi-
dera a respeito?”

c) Introduzir o aprendizado de regras gerais 
ao invés de informações detalhadas. À medida 
que o conhecimento do residente aumenta, a 
discussão pode se tornar mais complexa. To-
davia, os aspectos básicos devem estar bem se-
dimentados.

d) Corrigir o que está errado. Erros não cor-
rigidos tendem a se repetir. Entretanto, a corre-
ção deve ser feita de maneira construtiva, com 
discussão aberta e sugestões de pesquisa sobre 
o assunto.

Aspectos éticos e morais já foram assinala-
dos anteriormente como fazendo parte crucial 
do treinamento na residência; são atributos es-
senciais a serem desenvolvidos por um bom 
preceptor. Embora muitos de nossos serviços 
de residência criem espaços próprios para en-
sinar e debater este tipo de assunto, nada é tão 
eficiente  para o seu aprendizado como o exem-
plo dado pelo contato diário com o preceptor. 

É nestas situações que ele assume o papel da fi-
gura paterna. É o exemplo dado no respeito ao 
paciente, no resolver problemas e situações de 
conflito, é o assumir a responsabilidade de seus 
atos ainda que com dano próprio, que marcam 
de maneira profunda o exemplo a ser seguido. 
É impressionante como o contato diário influi 
nesses atributos. Como um pai, ao olhar para 
um filho, muitas vezes se admira ao reconhe-
cer no mesmo muito dos seus próprios traços 
fisionômicos, não é raro que um preceptor seja 
surpreendido ao reconhecer no residente mui-
to do seu próprio vocabulário, da sua maneira 
de tratar o paciente e de manejar situações de 
crise.

Em nosso meio, aspectos éticos e morais, 
associados a situações de conflito de interesses 
criados pela indústria farmacêutica, também 
precisam ser monitorados. A maioria das resi-
dências encontra-se em hospitais terciários que 
também alocam pesquisadores envolvidos no 
desenvolvimento e avaliação de novos medica-
mentos. Vários desses pesquisadores exercem, 
também, a preceptoria em residência. Fica fácil 
entender a influência de uma atividade sobre 
a outra. É  essencial que tais preceptores sepa-
rem de maneira clara as duas tarefas.

O preparo do médico residente é fator de-
terminante na qualidade do futuro profissio-
nal. Um treinamento efetivo está associado a 
uma escolha cuidadosa do preceptor, de acor-
do com a sua prática, no sentido de assegurar 
que ele atenda às metas propostas no programa 
de residência. É fundamental que o preceptor 
seja instruído acerca das metas a serem atingi-
das, assim como seja capaz de  estabelecer um 
contrato realístico com o residente acerca dos 
objetivos da aprendizagem. É necessário que o 
próprio preceptor seja ensinado a usar técnicas 
construtivas de feedback durante a supervisão 
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exercida e de avaliação das habilidades, do ra-
ciocínio clínico e de  atitudes do residente. Em 
suma,	preceptores	devem	ser	 treinados	e	 ca-
pacitados	 	para	 tal,	 algo	que	até	o	momento	
não	acontece.

C o n C l u s ã o
Observa-se na atualidade um movimento 

para profissionalização do preceptor e para 
dotá-lo dos atributos essenciais para o seu 
desempenho. Todavia, muito pouco tem sido 
feito para alcançar esses objetivos. Repensar o 
preparo do preceptor pode ser visto como uma 
maneira eficiente de melhorar a residência mé-
dica e assim transformar o especialista em for-
mação em um médico melhor.

Metodologia do ensino na preceptoria da residência médica
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bACKGROUND: Almost all the activity of the Residency is developed around three main actors: 
the patient, the resident and preceptor. The first one, as the object of study and the reason for all 
the proposed training, the second, as the one who seeks to learn and to develop technical and 
intellectual skills that will enable them to exercise the professional activity, and the third one as 
the responsible for the professional, ethical and humanist preparation of the resident and also for 
supervising the care provided to patients.
KEYWORDS : internship and Residency; Preceptorship; Methodology; Learning.

R e F e R ê n C i a s
1. Delva MD, Schultz KW, Kirby JR, Godwin M. Ambulatory 

teaching: do approaches to learning predict the site and 
preceptor characteristics valued by clerks and residents in 
the ambulatory setting? BMC Med Educ. 2005 Oct 14;5:35.

2. Frisch SR, Boucher FG, Charbonneau S, Lapoint C, Tur-
cotte R.  Increasing the effectiveness of clinical supervi-
sion. Increasing the effectiveness of clinical supervision. 
Can Med Assoc J. 1984 Sep 15;131(6):569-72.

3. Laidley TL, Braddock CH 3rd, Fihn SD. Did I Answer 
your question? Attending physicians’s recognition on 

resident’s perceived learning needs in ambulatory set-
tings. J Gen Intern Med. 2000 Jan;15(1):46-50.

4. Levy BT, Merchand Ml. Factors associated with higher cli-
nical skills experience of medical students on a family me-
dicine preceptorship. Fam Med. 2005 May;37(5):332-40.

5. Wuillaume SM, Batista NA. O preceptor da residência 
medica em Pediatria: principais atributos. J Pediatr. 2000 
Set-Out;76(5):333-8.

6. Chemello D, Manfroi WC, Machado CLB. O papel do per-
ceptor no ensino médico e o modelo Preceptoria em um 
minuto. Rev Bras Ed Med. 2009;33(4):664-9. 

Recebido em: 10/03/2012
Aprovado em: 30/05/2012
Conflito de interesses: nenhum
Fonte de financiamento: nenhuma

Correspondências:
Thelma L. Skare
Rua João Alencar Guimarães, 796. Curitiba-PR. 80310-420
E-mail: tskare@onda.com.br



121REV. MED. RES. - CURITIBA - V. 14 - N.2 - P. 83-144 - ABR/JUN 2012

Rogério Saint-Clair Pimentel Mafra1

Paulo Roberto Alves2

João Marcos Neto3

Rafaela Saint-Clair Pimentel Mafra de Oliveira4

Luiz Ronaldo Alberti5

R e s u M o

ObjEtivO : Os liposarcomas do cordão espermático são lesões malignas raras com poucos casos 
relatados na literatura. O diagnóstico antes da abordagem cirúrgica não é possível, pois ao exame 
clínico e à ultrassonografia, a lesão se assemelha a um lipoma. Relata-se um caso de um paciente 
que apresentava uma nodulação em cordão testicular esquerdo, que aos exames de imagem e 
ao exame clínico assemelhava-se a um lipoma, e após o tratamento cirúrgico foi diagnosticado o 
liposarcoma de cordão. Em seguida foi submetido a nova abordagem cirúrgica pois apresentava 
margens cirúrgicas positivas. Após a revisão da literatura, concluímos que o melhor manejo da 
lesão é o tratamento cirúrgico, pois pouco se conhece dessa afecção e o conhecimento é baseado 
na maior parte em relato de casos.
DESCRitORES: Lipossarcoma; Cordão espermático; Neoplasias.
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Liposarcoma de cordão espermático – revisão de literatura e relato de caso

i n T R o d u Ç ã o
As lesões malignas do cordão espermático 

são raras, com cerca de 100 casos relatados 
na literatura mundial(1,,2,3,4,5,6). A maioria des-
tes cânceres são sarcomas que se apresentam 
como massas de crescimento lento. O diag-
nóstico pré-operatório em geral não é reali-
zado, sendo um achado histopatológico(1). 
Os tumores paratesticulares representam de 
7-10% das massas intraescrotais. Os sarcomas 
correspondem por 90% das lesões malignas 
sendo que aproximadamente 3-7% são lipo-
sarcomas. O diagnóstico pré-operatório não 
é comum sendo geralmente um achado ao 
anatomopatológico. O tratamento recomen-
dado é cirúrgico na forma de excisão local 
ampla. Não há indicação de linfadenectomia 
de rotina pela raridade do acometimento de 
gânglios linfáticos(1). Radioterapia adjuvante 
não é necessária, exceto em casos com mar-
gens positivas, recorrência local ou fatores 
de mau prognóstico(1). Não há indicação de 
quimioterapia, pois a maior parte das reco-
mendações é baseada em casos com recidivas 
e ainda não se sabe o seu real papel(1). Estes 
cânceres são, no entanto, conhecidos por re-
cidivas locais e é mandatório seguimento de 
até dez anos. Recorrência após 20 anos foram 
relatadas(5,6).

R e l a T o  d o  C a s o
Relata-se um caso de um paciente de 30 

anos, assintomático, que apresentava massa 
palpável em cordão testicular esquerdo, com 
crescimento progressivo nos últimos três anos, 
medindo 3cm x 5cm. O mesmo relatava que 
nunca sentiu dor ou qualquer outro sintoma, 
porém desejava saber do que se tratava a tumo-
ração. A massa possuía consistência firme e os 
testículos não apresentavam alteração ao exa-

me físico e linfonodomegalia inguinal não foi 
observada. A ultrassonografia de escroto evi-
denciou massa em cordão testicular esquerdo 
sugestiva de lipoma, sem alterações nos testí-
culos e no restante do cordão esquerdo. O Dop-
pler do escroto estava dentro da normalidade. 
Em seguida, foi submetido à excisão cirúrgi-
ca da massa via incisão mediana no escroto. 
Macroscopicamente o nódulo se apresentava 
como uma massa de aproximadamente 5cm 
em sua maior extensão de cor amarelo clara, 
com aspecto de lipoma (Figura 1). O anatomo-
patológico mostrou se tratar de um liposarco-
ma de cordão espermático com margens cirúr-
gicas positivas.

Figura 1. imagem da peça ressecada. observa-se aspec-
to típico de lipoma.

O paciente foi submetido a nova aborda-
gem cirúrgica para ampliação de margens, por 
meio de uma inguinotomia com orquiectomia 
radical. Ao segundo anatomopatológico, após 
nova operação, não houve novas margens po-
sitivas. Foi realizado rastreamento para pes-
quisa de metástases por meio de tomografia 
de tórax e abdome sem alterações e os mar-
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cadores tumorais foram normais. O paciente 
encontra-se em acompanhamento ambulato-
rial por 24 meses, assintomático e sem sinais 
de recidiva.

d i s C u s s ã o
O primeiro caso de sarcoma do cordão foi 

relatado por Lesauvage em 1845(1-6). A inci-
dência relativamente maior deste tipo de cân-
cer tem sido relatada em homens japoneses 
(quase um quarto dos casos relatados), porém 
não se sabe a correlação(7).

O liposarcoma de cordão precisa ser di-
ferenciado dos tumores paratesticulares, 
esses tumores podem ser benignos (lipo-
ma, leiomioma, hemangioma) ou malignos 
(rabdomiossarcoma, tumor neuroectodér-
mico melanocítico da infância). O Lipoma 
é a neoplasia primária benigna paratesti-
cular e o tumor mais comum do cordão es-
permático(1).

O estadiamento desses tipos de sarcomas 
é baseado na graduação histopatológica e na 
presença de metástases. O tumor possui cinco 
categorias baseadas na ordem de aumento do 
grau de malignidade: (a) bem diferenciado, 
(b) inflamatório, (c) mixoide, (d) células re-
dondas e (e) pleomórfico(5,6,8,9).

A ultrassonografia pode ajudar a confirmar 
a consistência da massa e a condição dos testí-
culos. O uso da tomografia computadorizada 
não é amplamente divulgado, mas é útil por-
que os liposarcomas são de baixa densidade e 
podem ser bem demarcados. Não há caracte-
rísticas patognomônicas para a diferenciação 
das massas benignas e malignas definidas na 

literatura(10). O uso da ressonância magnética 
fornece boas informações sobre o acometi-
mento local. O PET scan pode ser útil nos ca-
sos recorrentes, mas seu uso rotineiro não está 
definido(4,5).

Histologicamente, quase os todos tipos 
desse câncer são bem diferenciados, com bai-
xo grau de malignidade, com nenhuma ou mí-
nima tendência à metástase, mas eles podem 
ser localmente invasivos(1-7).

O tratamento deve ser cirúrgico, de prefe-
rência com uma orquiectomia radical por via 
inguinal; não há indicação para linfadenecto-
mia retroperitoneal, caso não haja acometi-
mento dos linfáticos do retroperitôneo(1).

É extremamente importante o acompa-
nhamento a longo prazo, pois a recorrência 
pode ser tardia, com relatos de pacientes que 
tiveram recorrência 20 anos após o tratamen-
to inicial(6,8,9).

A sobrevivência em cinco anos é de 70%, 
dependendo do tipo de tumor e da ressecção 
realizada. A recorrência é alta (50-70%) e em 
geral intraescrotal.(2,5). 

C o n C l u s ã o
Liposarcomas do cordão espermático são 

raros. A terapia deve incluir a excisão cirúr-
gica que geralmente é uma orquiectomia ra-
dical por via inguinal. A doença a distância 
ainda não foi relatada, mas a recidiva local é 
comum e pode ocorrer vários anos após a te-
rapia primária. Assim, recomenda-se longos 
períodos de acompanhamento e o melhor 
manejo para esses tumores ainda é incerto 
devido a sua raridade.
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i n T R o d u Ç ã o
O câncer do colo uterino é o segundo tipo de 

câncer mais frequente entre as mulheres, com 
aproximadamente 500 mil casos novos por ano 
no mundo, sendo responsável pelo óbito de 
aproximadamente 230 mil mulheres por ano. 
Sua incidência é cerca de duas vezes maior em 
países menos desenvolvidos quando compa-
rada aos países mais desenvolvidos. Mais de 
85% dos casos, e mais de 50% do total de óbi-
tos, ocorrem em países em desenvolvimento. A 
incidência de câncer do colo do útero eviden-
cia-se na faixa etária de 20 a 29 anos e o risco 
aumenta rapidamente até atingir seu pico, ge-
ralmente na faixa etária de 45 a 49 anos(1).

O tratamento e prognóstico do câncer do 
colo uterino dependem do estadiamento da 
Federação Internacional de Ginecologia e Obs-
tetrícia (FIGO) ao diagnóstico. Em geral, o tra-
tamento primário do carcinoma espinocelular 
com cirurgia ou radioterapia com ou sem qui-
mioterapia tem taxas de cura de aproximada-
mente 80 a 90% nos estádios clínicos iniciais 
(estádio clínico I e II não volumoso) e de apro-
ximadamente 40 a 60% para doença localmente 
avançada (estádio clínico II volumoso e estádio 
III). As pacientes com invasão de órgãos adja-
centes ou doença metastática (estádio clínico 
IVA e IVB) têm sobrevida de 10 a 20% em cinco 
anos, mesmo com tratamento adequado(2).

Após o tratamento, o principal sítio de re-
corrência é local ou regional. O risco de doença 
recorrente ou persistente aumenta com o está-
dio clínico mais avançado ao diagnóstico, bem 
como o risco de metástases a distância(3,4).

Algumas pacientes com recorrência local 
após o tratamento definitivo são potencialmen-
te curáveis. O tipo de tratamento e o prognós-
tico depende da terapia inicial instituída, local 
da recidiva e intervalo livre de doença, além de 

outros fatores, incluindo o performance status 
e comorbidades(5,6).

A exenteração pélvica tem sua maior indica-
ção na persistência ou recidiva central do cân-
cer de colo uterino após tratamento primário 
ou adjuvante com radioterapia ou quimiorra-
dioterapia. Nas pacientes já submetidas à ra-
dioterapia, não candidatas à nova irradiação, 
a exenteração pélvica é a única medida com 
potencial curativo, com taxas de sobrevida em 
torno de 30 a 60%(6-15).

R e l a T o  d o  C a s o
O presente relato de caso foi realizado com 

o consentimento da paciente que assinou termo 
de consentimento informado e foi submetido à 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Erasto Gaertner.

TEZ, feminina, 43 anos, admitida no Servi-
ço de Ginecologia e Mama do Hospital Erasto 
Gaertner, Curitiba, em 24/10/2007, por sangra-
mento vaginal. Tinha história de etilismo e ta-
bagismo e fazia uso de drogas ilícitas. Negava 
outras comorbidades ou uso de medicamentos. 
Ao exame, apresentava extensa lesão vegetan-
te e ulcerada do colo uterino com aproxima-
damente 5cm e com infiltração do paramétrio 
esquerdo junto ao colo uterino. A biópsia da 
lesão confirmou o diagnóstico de carcinoma 
espinocelular do colo uterino e os exames de 
estadiamento não evidenciaram metástases a 
distância.

Foi estadiada como estádio clínico IIB da 
FIGO e submetida a tratamento com radiote-
rapia exclusiva (50.45 Gy em campo pélvico se-
guida de braquiterapia). A quimioterapia con-
comitante foi contraindicada pelo histórico de 
drogadição e má aderência ao tratamento.

Após o tratamento, a paciente fez seguimen-
to irregular, com diversas faltas às consultas de 
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revisão. Em 16/08/2010, compareceu para con-
sulta com queixa de dor pélvica, disúria e lesão 
inguinal dolorosa, já em uso de altas doses de 
morfina, sem melhora. No exame físico, apre-
sentava-se em bom estado geral, sem outras 
queixas e com Karnofski Performance Status 
de 80%. No exame ginecológico observava-se 
lesão elevada com centro ulcerado de apro-
ximadamente 2cm em grande lábio direito, 
associado a lesão satélite na região do monte 
pubiano, linfonodomegalia inguinal direita e 
área de necrose central no colo uterino, que se 
encontrava infiltrado, endurecido e com franca 
invasão da parede do reto e de paramétrios bi-
lateralmente até a metade da pelve (Figura 1). 
A biópsia da lesão confirmou o diagnóstico de 
carcinoma espinocelular do colo uterino reci-
divado.

Figura 1. Carcinoma espinocelular de colo do útero re-
cidivado com disseminação superficial. Aspecto da le-
são e marcação cirúrgica pré-operatória.

A Tomografia Computadorizada (TC) da 
pelve evidenciou extensa lesão do colo uterino 
com invasão do terço superior da vagina, ex-
tensão lateral parametrial e invasão da parede 
posterior da bexiga e reto, sem dilatação pie-
localicial. Os exames laboratoriais mostraram 
função renal preservada e os demais exames 

de estadiamento (tomografias de crânio, tórax, 
abdome e pelve) não evidenciaram metástases 
a distância.

Figura 2. Aspecto final, mostrando a ressecção comple-
ta dos órgãos pélvicos e de toda a vulva até a parede 
pélvica, associada à linfadenctomia inguinal bilateral.

Figura 3. Peça cirúrgica onde se observa a ressecção em 
monobloco da bexiga, útero e paramétrios, reto, vulva 
e linfonodos inguinais bilaterais.

Figura 4. Aspecto final após a ressecção. Utilizou-se co-
lostomia úmida de duplo conduto para derivação intes-
tinal e urinária. o oco pélvico e o defeito perineal fo-
ram fechados com retalho de grácil bilateral, fechados 
em tubo de forma similar a neovagina.
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Em 15/12/2010, a paciente foi submetida à 
exenteração pélvica total infraelevadora asso-
ciada à vulvectomia radical com linfadenec-
tomia pélvica e inguinal bilateral (Figura 2). 
O achado operatório foi de extenso tumor do 
colo uterino com extensão para bexiga e reto e 
invasão extensa dos paramétrios, sem invasão 
da parede pélvica. Foi possível ressecção com-
pleta da lesão e utilizou-se colostomia úmida 
de duplo conduto para derivação intestinal e 
urinária (Figura 3). O fechamento do defeito 
cirúrgico do assoalho pélvico e do períneo foi 
feita com retalho grácil bilateral fechado em 
tubo de forma similar a neovagina (Figura 4).

A paciente evoluiu com fístula urinária no 
quinto dia de pós-operatório e íleo paralítico pro-
longado, necessitando de uso de sonda nasogás-
trica e jejum prolongado, porém sem alteração de 
eletrólitos ou do leucograma e sem necessidade 
de reabordagem cirúrgica. Houve deiscência 
parcial do retalho à esquerda e infecção local tra-
tada com antibioticoterapia e trocas de curativos. 
No nono dia de pós-operatório, apresentou sín-
drome de abstinência com delirium, alucinações, 
agitação psicomotora e agressividade, tracionan-
do drenos e sondas e apresentou broncoaspira-
ção de conteúdo gástrico. Necessitou de sedação 
e, após, evoluiu com pneumonite química, po-
rém recuperou-se bem e recebeu alta hospitalar 
no vigésimo terceiro dia de pós-operatório.

O exame anatomopatológico da peça evi-
denciou carcinoma espinocelular do colo ute-
rino recicivado, com invasão do reto e bexiga e 
extensão parametrial bilateral, além de invasão 
ganglionar pélvica e inguinal bilateral e carci-
noma espinocelular da vulva. As margens fo-
ram livres, porém exíguas (menor que 1mm).

Três dias após a alta, a paciente reinternou 
por febre e desidratação e deiscência e infec-
ção da ferida operatória, necessitando desbri-

damento da porção medial da ferida inguinal 
à esquerda, com necrose cutânea, sem necrose 
completa do retalho. Evoluiu com síndrome da 
angústia respiratória (SARA) e necessidade de 
intubação, seguida de broncopneumonia asso-
ciada à ventilação mecânica por germe multir-
resistente e foi a óbito por sepse no quadragési-
mo segundo dia de pós-operatório.

d i s C u s s ã o
Nos estádios clínicos FIGO II e III, as ta-

xas de cura do câncer de colo uterino giram 
em torno de 40-60%(2,9). Espera-se em torno 
de 10-20% de recidivas em pacientes em es-
tádio IB-IIA sem invasão linfonodal tratados 
com cirurgia ou radioterapia e de até 70% em 
pacientes de estádios mais avançados ou com 
envolvimento ganglionar(6). No caso apre-
sentado, a paciente encontrava-se em está-
dio clínico inicial FIGO IIB e havia recebido 
tratamento exclusivo com radioterapia. Para 
este estádio clínico, espera-se em torno de 20-
30% de recidivas pélvicas(6,10) e índices ainda 
maiores quando o tratamento recebido ini-
cialmente pela paciente não incluiu quimio-
terapia associada à radioterapia(16-18). Sabe-se 
que o principal sítio de recidiva da doença é 
local ou locorregional e que, nas recidivas pél-
vicas centrais sem evidências de metástases a 
distância e sem invasão da parede pélvica, a 
exenteração pélvica é a única possibilidade de 
tratamento com chances de cura, desde que 
permita ressecção completa da lesão(6-15,20-23). 
Os índices de cura após a cirurgia de resga-
te giram em torno de 20-73%, dependendo de 
fatores prognósticos como: intervalo livre de 
doença, tamanho da recorrência e fixação do 
tumor à pelve lateral no pré-operatório(6,9,10). 
O melhor benefício parece estar nas pacientes 
com intervalo livre de doença maior que seis 
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meses, recorrência menor que 3cm de diâme-
tro e ausência de fixação lateral na pelve(6,19,20). 
O valor da exenteração pélvica em pacientes 
com invasão linfonodal diagnosticada no pré- 
operatório é questionável e ainda motivo de 
controvérsia na literatura(12,13,20). Fotoppouloc 
C et al. estudaram as complicações e resulta-
dos de 77 pacientes submetidas à exenteração 
pélvica por câncer de colo uterino. Neste es-
tudo, 23% das pacientes possuíam doença lin-
fonodal volumosa no pré-operatório e, apesar 
de terem resultados piores que os da litera-
tura, observou-se que a ressecção completa 
das lesões ofereceu melhor sobrevida global 
e sobrevida livre de doença. Os autores con-
cluíram que, em pacientes selecionadas, com 
bom performance status, os procedimentos 
radicais podem ser indicados para melhor 
controle local e paliação dos sintomas(13). A 
paciente tratada em nosso serviço tinha doen-
ça ganglionar inguinal evidente ao diagnósti-
co da recidiva e considerou-se a possibilidade 
de proporcionar maior sobrevida e melhor 
paliação dos sintomas no momento da indica-
ção cirúrgica.

Nas pacientes já submetidas à radioterapia, 
não candidatas à nova irradiação, a exenteração 
pélvica é a única medida com potencial curati-
vo, porém ainda com altas taxas de morbimor-
talidade(6-15,20-22). A evolução das técnicas anesté-
sicas e de preparo pré e pós-operatório reduziu 
em muito as taxas de mortalidade das cirurgias 
pélvicas de resgate, chegando a índices de 0 a 
5,3%(7,8,11,13,15), porém com taxas de complica-
ções e morbidade importante que variam de 
38-84%(7,12-15,22). Uma importante complicação 
exclusiva das exenterações relaciona-se com a 
presença das paredes e pavimento pélvico des-
nudados, favorecendo a celulite pélvica e ab-
cesso ou a oclusão intestinal e fistulização por 

fortes aderências que se formam às paredes pél-
vicas(8). As complicações mais comumente en-
contradas são as relacionadas ao trato urinário 
e gastrintestinal, girando em torno de 50,4% e 
com a hidronefrose e fístulas urinárias entres as 
mais comuns(7). Na maioria das vezes, não exis-
te necessidade de reintervenção cirúrgica nas 
complicações urinárias(7,13,15), corroborando com 
a evolução da paciente deste relato de caso

Neste relato, apresentamos um caso em que 
a paciente evoluiu com fístula urinária como 
complicação precoce e infecção de ferida ope-
ratória e do trato respiratório como complica-
ção tardia, levando-a a óbito. Os casos mais 
bem indicados para procedimentos extensos 
como a exenteração pélvica com vulvectomia 
realizada em nosso serviço são aqueles de pa-
cientes motivadas e com bom suporte psicoló-
gico e adequado apoio domiciliar(7) . A paciente 
em questão era etilista e ex-usuária de drogas, 
tinha relação familiar conturbada e mostrou- 
se, no pós-operatório, pouco colaborativa com 
o tratamento, fator que parece ter tido grande 
repercussão no desfecho final do caso.

Não existem trabalhos prospectivos randomi-
zados mostrando benefício ou prejuízo da abor-
dagem cirúrgica das recidivas extensas do colo 
uterino. A abordagem destas lesões e das lesões 
metastáticas isoladas permanece motivo de con-
trovérsia(12,13,20). A possibilidade de proporcionar 
maior sobrevida e melhor paliação de sintomas 
para a paciente deste relato de caso motivou a 
indicação cirúrgica, porém, como já previamente 
discutido, as taxas de complicações deste tipo de 
cirurgia são altas e a paciente evoluiu com fístula 
urinária e, mais tardiamente, complicação infec-
ciosa e óbito. Já foi pontuado que a seleção cri-
teriosa de pacientes, os avanços recentes em ra-
diologia diagnóstica e as melhorias das técnicas 
cirúrgicas, aliados a suporte psicológico e social 
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no pós-operatório, constituem-se nos principais 
pilares para a redução de complicações e maior 
sucesso cirúrgico(7,8).

No caso apresentado, observamos que ini-
cialmente a evolução da paciente ocorreu con-
forme o esperado e a complicação urinária não 
teve grande repercussão clínica. Atribuímos, 
porém, grande parte da evolução desfavorá-
vel do caso à condição psicológica e sociofa-
miliar da paciente e entendemos que, nestes 
casos, é extremamente importante ponderar 
o benefício da indicação de cirurgia do porte 

da exenteração pélvica com vulvectomia, es-
pecialmente quando a chance de aumento de 
sobrevida é pequena.

C o n C l u s ã o
Conclui-se que é necessário pesar a relação 

custo-benefício caso a caso na indicação de ci-
rurgias deste porte para tratamento de recidiva 
locorregional de câncer de colo uterino. Estudos 
prospectivos são necessários para avaliar a real 
indicação e benefício dos procedimentos cirúr-
gicos de resgate para câncer do colo uterino.
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R e s u M o

O dermatofibrosarcoma protuberans é uma neoplasia dermatológica maligna rara, que ocorre na 
derme ou epiderme, caracterizado por massas multilobulares, volumosas e protuberantes, que se 
assemelham a queloides. Relata-se o caso de paciente, 62 anos, apresentando há 10 anos placa acas-
tanhada de aspecto queloidiano e aumento progressivo, com diagnóstico de Dermatofibrosarcoma 
protuberans e realizado exérese.
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Dermatofibrosarcoma protuberans inicialmente 
diagnosticado como queloide – relato de caso
Dermatofibrosarcoma protuberans initially diagnosed as keloid – A case report

i n T R o d u Ç ã o
O dermatofibrosarcoma	 protuberans	 (DFSP) é 

uma neoplasia dermatológica maligna rara(1), 
que acomete a pele numa incidência aproxima-
da de 0,8 a 4,5 casos por milhão de indivíduos/
ano(2). Foi descrito pela primeira vez por Darier 
e Ferrand em 1924 como um dermatofibroma 
progressivo e recorrente, sendo em 1925 deno-
minado oficialmente “dermatofibrossarcoma 

protuberante” por Hoffmann(3,4). É um tumor 
fibrohistiocítico de malignidade intermediária 
que ocorre na derme ou epiderme, caracteri-
zado por massas multilobulares, volumosas 
e protuberantes, que se assemelham a queloi-
de(1). Envolve a superfície corporal, principal-
mente o tronco (42-72%), seguido pelas ex-
tremidades (16-30%) e menos comumente na 
cabeça e pescoço (10-16%)(5). Seu crescimento 



133REV. MED. RES. - CURITIBA - V. 14 - N.2 - P. 83-144 - ABR/JUN 2012

usualmente é lento, e sua agressividade e re-
corrência frequentemente se limitam ao seu sí-
tio de origem, com rara disseminação linfática 
ou hematogênica(6).

Dentro deste contexto, este artigo tem por 
objetivo relatar um caso de DFSP diagnostica-
do em uma paciente com quadro clínico seme-
lhante a queloide, porém sem melhora diante 
de outros tratamentos.

R e l a T o  d e  C a s o
Paciente de 62 anos, sexo feminino, apresen-

tando há 10 anos placa acastanhada de aspecto 
queloidiano medindo aproximadamente 4cm 
em fossa ilíaca direita (Figura 1). Avaliada por 
outros médicos sempre com diagnóstico de 
queloide, porém referia que a lesão estava au-
mentando progressivamente de tamanho. Ne-
gava cirurgia prévia ou escoriações no local an-
tecedendo o aparecimento da lesão. Realizada 
biópsia incisional, com exame anatomopatoló-
gico evidenciando proliferação mesenquimal 
representada por células fusiformes onduladas 
preenchendo derme reticular e hipoderme. O 
exame imuno-histoquímico revelou  S100 ne-
gativo, 1A4 (actina de músculo liso) negativo, 
desmina negativo, CD34 positivo difusamente 
e CD68 negativo. Estes achados foram compa-
tíveis com o diagnóstico de dermatofibrossar-
coma protuberans. A paciente foi submetida à 
exérese radical do tumor com margem de 2cm, 
incluindo ressecção da fáscia muscular subja-
cente, evoluindo sem intercorrências no pós-
ope ratório (Figura 2). Ao anatomopatológico 
acusou margem positiva, sendo encaminhada 
para o serviço de radioterapia adjuvante, deci-
dindo-se pelo uso de teleterapia de 6000 cGy. 
Encontra-se no momento em acompanhamen-
to pela dermatologia e oncologia, sem evidên-
cia da doença em atividade.

Figura 1. Placa acastanhada de 4cm com aspecto que-
loidiano em fossa ilíaca direita.

Figura 2. Cicatriz cirúrgica pós exérese da neoplasia.

d i s C u s s ã o
O DFSP é uma doença clinicamente desa-

fiadora. É caracterizada por uma alta propen-
são à invasão local e de difícil diagnóstico, pois 
muitas vezes as lesões são deixadas sem trata-
mento por anos, provavelmente devido ao seu 
comportamento benigno e indolente inicial(4). 
É uma neoplasia mesenquimal pouco frequen-
te(2), surge a partir da derme e invade o tecido 
subcutâneo profundo, podendo comprometer  
ossos, músculo e até a fáscia(7). Representa 1% 
de todos os tumores da pele, com mínima predi-
leção para as mulheres e um ligeiro predomínio 
entre a segunda e quinta décadas. Localizam-se 
em ordem decrescente de frequência: no tronco, 
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extremidades, cabeça e pescoço, sendo excep-
cionais nas mãos e nos pés(2). Possui uma taxa 
de 99,2% de sobrevida relativa em cinco anos(8).

Usualmente a lesão aparece como nódulo 
cutâneo aglomerado em placas de contornos 
regulares e protuberantes, geralmente indolor 
e de evolução lenta. Uma coloração vermelho- 
azulada estará presente em mais da metade dos 
pacientes(1), e a maioria das lesões tem tama-
nho inferior a 5cm(3).  Em fases mais avançadas 
pode tornar-se doloroso, ulcerar, invadir fáscia 
e o músculo adjacente(1). Geralmente as lesões 
se assemelham ao queloide, onde seguem abai-
xo as principais diferenças entre DFSP e que-
loide (Tabela 1).

Tabela 1. 

Queloide DFSP
Localização Tórax anterior, lóbulo 

da orelha, braço, 
terço médio da face, 
ombro e área púbica

Tronco, cabe-
ça pescoço e 
extremidades 
proximais

Aspecto Eritematoso, áspero 
e rígido

Placa endu-
recida, única, 
podendo surgir 
nódulos

Sexo Sem prevalência Masculino
Idade Puberdade e gravidez Segunda e 

quinta década 
de vida

Etnias Maior incidência em 
africanos espanhóis e 
asiáticos

Sem prevalência

Histologia Feixes largos e gros-
sos de colágeno jun-
tamente a numerosas 
fibrilas de espessura 
diminuída, organiza-
dos aleatoriamente 
com centro pobre em 
células, diferente da 
periferia 

Tumor dérmico 
fusocelular

Sitomas Dor e prurido local Assintomática
Evolução Três meses a um ano 

após a lesão
Lenta

Coloração Avermelhada Vermelha-azu-
lada

Para o diagnóstico do DFSP, além da his-
tória clínica e exame físico local, poderão ser 
usados outros métodos como dosagem do 
marcador tumoral CA-125, ultrassonografia de 
parede abdominal (partes moles) e ressonân-
cia magnética. A tomografia computadorizada 
não é indicada, exceto em raros casos em que 
há suspeita de comprometimento de estruturas 
ósseas e metástases(1). Embora a amostra possa 
ser coletada com biópsia por agulha grossa, a 
conduta clássica tem sido a biópsia incisional.

Seu tratamento primário é a excisão local am-
pliada, com margens que variam, segundo dife-
rentes séries, entre 2 e 5 centímetros e com remo-
ção em monobloco, incluindo a fáscia profunda 
da região. Quando as ressecções são realizadas 
com margens inadequadas, a taxa de recidiva 
local descrita na literatura pode atingir 60%(3), 
onde margens cirúrgicas maiores que 3cm redu-
zem o índice para 20 a 30%, recomenda-se a res-
secção da fáscia aponeurótica para minimizar as 
recidiva(2). A maioria das recorrências de DFSP 
é detectada dentro de três anos após a excisão 
primária(8). O tratamento com radioterapia pa-
rece controverso. Serviços especializados pre-
conizam a radioterapia adjuvante para grandes 
sarcomas de baixo grau (> 5 cm), para sarcomas 
de alto grau, para quando as margens cirúrgicas 
são positivas ou próximas ou para tumores que 
não podem ser excisados(3).

Recentemente, um inibidor da tirosina quina-
se (Imatinib) tem mostrado induzir a regressão de 
DFSP avançado quando é impossível obter mar-
gens cirúrgicas, inibindo o crescimento metastáti-
co para lesões de pulmão em paciente com DFSP(5).

Apesar de sua agressividade local, o DFSP 
raramente faz metástases, o que ocorre em cerca 
de 1% para linfonodos e 4% para órgãos distan-
tes. O pulmão, por disseminação hematogênica, 
é o principal local de acometimento metastático. 
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Entretanto, lesões cerebrais, ósseas e traqueais 
foram descritas. Os relatos de metástases a dis-
tância foram precedidos por múltiplas recorrên-
cias locais, após excisão inicial adequada(1).

No caso relatado não houve presença de 
metástases e o tratamento escolhido foi excisão 
ampla com realização de radioterapia adjuvan-
te com boa evolução. 

C o n C l u s ã o
Diante da discussão exposta podemos fazer 

uma grande diferenciação de queloide com tu-
mor, onde ocorre na maioria das vezes de ma-
neira semelhante e com diagnóstico irrelevan-
te agravando o quadro do paciente, sendo de 
grande importância saber suas diferenças e as-
pectos em comum. Gostaríamos de ressaltar a 
importância à atenção do médico frente a uma 
lesão tipo queloide com aumento progressivo, 
para se realizar o diagnóstico precoce e pos-
sibilitar assim uma melhor qualidade de vida 
para os pacientes.
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a B s T R a C T

The Dermatofibrosarcoma protuberans is a rare malignant dermatological neoplasm, which oc-
curs in the dermis or epidermis, characterized by large and protruding multilobular masses, re-
sembling keloids. We report the case of a 62 year old patient, with a protuberant brownish spot 
(growing for about 10 years) with a keloide aspect with a diagnosis of Dermatofibrosarcoma 
protuberans and excision performed.
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Malaxação – ordenha. Ambos são nomes 
aceitos no sentido de esvaziamento bidigital das 
alças intestinais: malaxação bidigital de alças 
intestinais ou ordenha de alças. Pronuncia-se 
malacsação, não malachação. Do latim malaxatio, 
de malaxare, amolecer, significa fazer massagem 
para amolecer e homogeneizar massas (Fortes & 
Pacheco, 1968), massagem para amaciar tecidos 
(Rangel, 1956). Usado nas expressões malaxação 
muscular ou de parte do corpo (Taber, 2000), ma-
laxação de ingredientes em massa para formação 
de pílulas e emplastros (Stedman, 1996), técnica 
de massagem que associa amassadura e belisca-
mento (Garnier, 2002). O VOLP (Academia, 2004) 
traz malaxação, malaxadeira, malaxado, mala-
xador, malaxagem, malaxamento, malaxante, 
malaxar, malaxe. O sentido próprio aparece na 
literatura médica, em frases como: As	técnicas	de	
massagem	têm	nomes	como	deslizamento,	malaxação,	
amassamento.	As	outras	quatro	manobras	de	Ling	são	
a	fricção,	a	malaxação,	o	amassamento.	Malaxação	das	

partes	delicadas,	principalmente	as	da	região	abdomi-
nal. Malaxação em rigor, não tem o sentido de es-
vaziamento de alças, obtido por pressão frequen-
temente bidigital em movimentos progressivos 
exercidos ao longo das alças, já que essa prática 
objetiva a exoneração, não a massagem do con-
teúdo intestinal. Mas é comum na linguagem o 
desvio do sentido próprio por força de analogias. 
Assim, por extensão ou analogia, esse significado 
tem amplo registro na literatura médica, como se 
vê nas páginas de busca da internet e nos livros 
de Medicina, de modo que se tornou um fato	da	
língua, o que lhe dá legitimidade de uso. Exem-
plos: “Malaxar o conteúdo do íleo” (Margarido 
& Tolosa, Técnica Cirúrgica Prática, 2001, p. 196), 
“malaxar corpo estranho ao longo do tubo diges-
tivo”, “malaxação distal do conteúdo fecal”, “Foi 
feita malaxação do conteúdo intestinal”. || Em 
falta de melhor termo médico, malaxação tem 
sido o nome adotado. Outra opção muito usa-
da é “ordenha de alças”. Mas ordenhar também 
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não tem o sentido que é comumente usado na 
linguagem dos cirurgiões, o mesmo que mala-
xação. Tem sentido principal de espremer a teta 
de um animal para extração de leite. Mesmo por 
seu étimo (termo de origem), o sentido é inade-
quado, configura gíria de pastores. Procede do 
latim vulgar ordiniare (étimo latino), pôr em or-
dem, organizar, regular, mas na linguagem dos 
pastores tinha o sentido atual (Houaiss, 2001). 
Por essas razões, malaxar ou ordenhar, em rigor, 
são recursos inadequados para o sentido em que 
são normalmente usados, mas por força da Lei 
do Uso, na ausência de melhor nominação, e por 
ser útil na linguagem profissional, esse significa-
do tornou-se legítimo e o uso de um ou de outro 
termo figura como um critério individual. 

Malformação – má-formação. Ambos são 
nomes averbados no VOLP (Academia, 2004) e, 
assim, oficialmente aceitos. A forma aclamada 
por bons profissionais da área linguística (Ce-
galla, 1997; Sacconi, 1.a ed., 2005) é má-for	mação, 
em que má é adjetivo, contrário de boa, e une-se 
com hífen ao segundo elemento para formar um 
nome composto com significado único – anoma-
lia congênita. Má	formação (sem hífen) tem sentido 
geral de qualquer coisa que não esteja bem for-
mada. Malformação traz a crítica de ser estrangei-
rismo, cópia do francês malformation ou de tradu-
ção do seu homógrafo inglês. No entanto, é nome 
enormemente usado no meio médico, o que lhe 
dá ampla legitimidade e até mesmo preferência 
de uso. Contudo, tendo em vista o peso das obje-
ções a ambas as formas – malformação (estrangei-
rismo) e má-formação (gramatiquismo) –, estas 
podem ser substituídas por expressões como ano-
malia congênita, defeito congênito, deformidade 
congênita e similares. São erros formações como 
mal	formação,	mal-formação,	má-formações, É dislate 
grosseiro escrever “mau formação”.

Malrotação intestinal. Malrotação ainda não 
figura nos dicionários de português, incluindo-
-se os especializados em termos médicos. Má	ro-
tação tem sido nome usado em referência à ano-
malia (L. Marchese, in: Cirurgia Pediátrica – G. 
Maksoud, 1998). L. Rey (1999) averba, analoga-
mente, má rotação renal. Há, no idioma nacio-
nal, neologismos oficializados com o prefixo mal	
(Academia, 1998), como malconformação,	malcon-
junto,	malnutrição,	maloclusão,	malpropriedade. Pa-
lavras como malquerença,	malversação,	malcriadez,	
maldição,	 malentrada,	 malsinação,	 maleficiência e 
similares são consagradas na língua portugue-
sa. Justifica-se malrotação	intestinal	como nome da 
doença, à maneira de nome próprio ou "nome 
técnico". Mas, é necessário considerar que os ter-
mos compostos má-rotação,	má-absorção,	má-for-
mação,	má-fixação	 e semelhantes conformam-se 
melhor à estruturação normativa do português, 
de acordo com estudiosos gramáticos e léxicos. 
Atualmente, o jugo da língua inglesa tem propi-
ciado a introdução de termos traduzidos para o 
português de modo inadequado, como autosso-
mal,	acurácia,	massivo,	intimal,	mesenterial,	anemia	
severa	 e muito contribui para o aparecimento, 
na literatura médica nacional, de nomes como 
malformação, malabsorção, malapresentação, 
malnutrição, maloclusão, malposição, malpráti-
ca. As traduções descuidosas são muitas vezes 
motivadas pela tendência de tornar mais fácil a 
tarefa do tradutor de passar textos estrangeiros 
para o português. Isso pode indicar certa es-
quivez de procurar nomes adequados em por-
tuguês ou até mesmo pode denotar indigência 
vocabular do autor e, ao lado disso, trazer para 
o português muitas formações estranhas à índo-
le da língua. Gramáticos, revisores de redação 
e léxicos têm advertido que construções gra-
maticais e vocabulares estrangeiras, por vezes, 
não se adaptam às da língua portuguesa, mas 
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aparecem em diversas traduções de dicioná-
rios médicos e de outras obras escritas em in-
glês (Rezende, 1992). Por essas considerações, o 
nome má-rotação	intestinal	afigura-se como mais 
adequado para designar a doença em questão.

Manter a mesma conduta. Redundância 
(manter a mesma). Diz-se adequadamente: 
Manter a conduta.

Medial – mesial.  Ambos são adjetivos refe-
rentes a meio, mediano, em oposição a lateral. 
Em anatomia, os termos de referência aos planos 
corporais, ou seja, medial, lateral, sagital, distal, 
proximal, cranial e caudal são latinos, adotados 
como padrão na Nomina Anatomica. Nesse 
caso, medial, de procedência latina, de  mediale, 
de medium, meio, tem preferência a mesial, este 
procedente do grego mesos, meio, centro. Em 
anatomia e histologia, usa-se o sufixo meso- de 
procedência grega. Em odontologia, é comum 
referir-se à superfície dentária mesial. Não po-
deria, assim, ser errôneo usar mesial por medial. 
Contudo, em atenção às normas padronizadas 
contidas na Terminologia Anatômica, convém 
creditar preferência ao termo medial, especial-
mente em comunicações formais. Como exem-
plo, córtex temporal medial. Aliás, é expressão 
mais usada em medicina, como se vê nas pági-
nas de busca da internet, em comparação com 
córtex temporal mesial.

Massagem cardíaca. Termo opcional: com-
pressões torácicas ou, mais exatamente, com-
pressões precordiais. Os termos usados no sin-
gular são questionáveis, pois indicariam apenas 
uma compressão sustentada. Também se dizem 
compressões cardíacas e compressões cardíacas 
externas. Em rigor, massagem cardíaca corres-
ponde à manipulação direta do coração. Cabe as-

sinalar que, quando se diz massagem está implí-
cito o significado de apertos múltiplos e seguidos 
aplicados em um corpo, ao passo que compressão 
(no singular) indica pressão sustentada, o que a 
torna proposição imperfeita.Todas essas expres-
sões existem na linguagem médica. Massagem 
cardíaca é a expressão mais usada. Compressões 
precordiais seriadas seria a expressão mais exa-
ta, porém não é usada na linguagem médica. Do 
francês, massage, do verbo masser, pressionar com 
as mãos o corpo de alguém, do árabe massa “to-
car, apalpar” (Houaiss, 2001).  

Massivo. É considerado barbarismo gráfico 
decorrente da tradução imprópria do inglês mas-
sive. Em português escreve-se maciço, como está 
em bons dicionários, como o Aurélio, o Houaiss. 
Entretanto, o  VOLP (2004) autoriza o uso de ma-
ciço e massivo. Do espanhol macizo (pronúncia: 
macisso), do latim massa, massa, pasta. Em con-
sideração à forma de maior predomínio, maciço 
é a grafia desejável.  Não há macisso nem mas-
sisso. A edição do VOLP de 1998 traz massiço, 
talvez por conformidade ao étimo latino (massa), 
mas essa grafia desparece na edição de 2004. O 
significado próprio de maciço é denso (floresta 
maciça), compacto, feito de matéria compacta 
(madeira maciça, terreno maciço), sólido. Há sen-
tidos por extensão ou figurativo, como encorpa-
do, massudo (mulher maciça), exagerado (igno-
rância maciça), profundidade e firmeza (cultura 
maciça), grande número de sujeitos (fuga maciça 
de pessoas, imigração maciça de pássaros). As-
sim, hemorragia maciça, drenagem maciça de se-
creção e semelhantes são recursos figurativos de 
ênfase. Em relatos científicos formais, recomen-
da-se usar os termos em seu sentido próprio, exa-
to. Desse modo, hemorragia não seria compacta 
nem sólida, mas volumosa, extensa, grande, in-
tensa, vultosa, abundante, copiosa.   
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 Medline. Em português, é nome do gênero 
masculino – o Medline (não, a Medline). Nomeia 
um sistema, que é palavra do gênero masculino. 
Do inglês medical	 literature	analysis	and	retrieval	
system	on-line (da National Library of Medicine, 
USA), ou seja sistema eletrônico de rede para 
busca e análise de literatura médica. Original-
mente, MEDLARS ON-LINE, daí, MEDLINE. 
Na literatura médica encontra-se "a Medline", 
talvez por influência do inglês line (a linha, em 
português). Por ser acrônimo (sigla semelhante 
a um nome), pode-se escrever  MEDLINE ou 
Medline (não, com inicial minúscula – medli-
ne). Por ser termo estrangeiro, não está em erro 
constar em letras itálicas no texto impresso. 

Megacolo congênito. Expressão consagrada 
na linguagem médica e constitui, assim, um fato 
linguístico. Contudo, é denominação generalista 
imprópria, visto que o megacolo se desenvolve, 
na maioria dos casos, após o nascimento, já que 
não é visível com enema opaco, em muitos pa-
cientes, no período neonatal (Rickham, 1989, p. 
163). Nesses casos, pode ocorrer dilatação cólica, 
mas megacolo, em rigor, desenvolve-se posterior-
mente. Além disso, o megacolo é tão-só um dos 
sinais secundários da doença. Megacolo agan-
glionótico (ou agangliônico) é também expressão 
errônea, dado que a aganglionose não está na 
porção dilatada, isto é, no megacolo. Pode-se di-
zer aganglionose	intestinal	congênita como melhor 
denominação (Maksoud, 1998, p. 778) ou doença 
(ou moléstia) de Hirschsprung como é universal-
mente conhecida, a despeito de os epônimos não 
expressarem a natureza fisiopatológica das do-
enças. Megacolo ou megacólon (escreve-se com 
sinal gráfico de acentuação) são nomes aceitos. 
A Terminologia Anatômica (Sociedade, 2001), 
Sociedade Brasileira de Anatomia, dá colon em 
latim e colo como tradução em português.

Meningeoma – meningioma – meningoma. 
A segunda opção é muitíssimo mais usada na 
literatura médica nacional conforme se vê nas 
páginas de busca da Internet, o que pode ser 
indicação de preferência. O prefixo regular é 
meningo-, e existe meningoma na literatura anglo-
-americana. Apesar de os afixos derivados de 
nomes gregos, de regra, finalizam-se com a letra 
o, muitos termos dessa procedência trazem a le-
tra i terminal (esta é característica de afixos de 
procedência latina). Por esse ponto de vista, me-
ningioma é termo mais bem formado que me-
ningeoma, o que pode tornar esse último não-
-preferencial, em particular em casos de escolha 
pelo melhor termo para ser usado em relatos 
científicos formais. Não se costuma dizer, por 
exemplo, meningeíte em lugar de meningite. 
Em conclusão, o nome regular seria meningo-
ma, mas este inexiste no léxico nacional. Menin-
geoma e meningioma são nomes dicionarizados 
e existentes na literatura médica nacional, o que 
torna legítimo o livre uso de ambos. Contudo, 
meningioma configura-se como nome de me-
lhor escolha.

Mentoniano. Do latim mentum, queixo, bar-
ba, deu mento em português, parte inferior e 
média da face, abaixo do lábio inferior (Hou-
aiss, 2001), daí, termos como mentofaríngeo, 
mentolabial. O adjetivo regular de mento se-
ria mental (Basílio, 1904), como dá o Houaiss 
(2001). Contudo, existe a forma latina mentonis. 
Em francês, inglês e castelhano, diz-se menton. 
Poderia ocorrer influência do nome francês 
mentonien. Também há mentoneiro, talvez in-
fluência do francês mentonier (Basílio, ob. cit.). 
Na literatura médica, são encontráveis men-
ções como nervo mental, forame mental ao lado 
de nervo mentoniano, forame mentoniano. Na 
Terminologia Anatômica, registra-se mentalis	e 
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mentale (plural mentales) e mentual como tradu-
ção. Daí, nervo mentual, ramos mentuais, tu-
bérculo mentual, protuberância mentual, fora-
me mentual expressões presentes na literatura 
médica. Esse adjetivo está registrado no VOLP, 
embora omisso no Houaiss, no Aurélio, no 
Michaelis e em outros bons dicionários, o que 
lhe dá aspecto de neologismo. Porém tem boa 
formação e origem e, ainda, é oportuno, já que 
mental poderia ser rejeitado por lembrar rela-
ção com a mente, e mentoniano, por sua ori-
gem talvez francesa. Mentoniano é nome usa-
do em larga escala no meio médico, o que lhe 
dá legitimidade de uso. Contudo, pelas razões 
citadas, convém utilizar mentual em relatos 
científicos formais, como apoio à padronização 
de termos anatômicos estabelecidos pela Socie-
dade Brasileira de Anatomia por meio de sua 
publicação Terminologia Anatômica, que tem 
por base a International	Anatomical	Terminology, 
criação conjunta dos membros da Federação 
Internacional de Associações de Anatomistas 
(Sociedade, 2001).

Mesmo. É de bom estilo evitar o uso de 
“o(a) mesmo(a)” para se referir a algo ante-
riormente citado, como nos exemplos: Enviei 
a carta, mas a mesma não foi entregue. Estu-
dou o assunto, mas não compreendeu bem o 
mesmo. || Embora em sua origem latina haja 
o pronome demonstrativo ipse (Houaiss, 2001), 
mesmo tornou-se essencialmente um adjetivo 
e, nas frases acima, substitui pronomes de fato, 
ou seja, este(a), aquele(a), o, a, os, as, ele, ela e 
outros. Melhores construções: Enviei a carta, 
mas ela não foi entregue. Enviei a carta, mas 
esta não foi entregue. Estudou o assunto, mas 
não o compreendeu bem. || “Para os gramáti-
cos mais rigorosos, só podemos usar “mesmo” 
como pronome de reforço. Ex.: Eu mesmo fiz 

este trabalho (= eu próprio). Ela mesma re-
solveu o caso (= ela própria). Eles feriram a si 
mesmos (= a si próprios). Entretanto, devido 
ao uso consagrado, muitos estudiosos da lín-
gua portuguesa já aceitam o uso do “mesmo” 
como pronome substantivo (= substituindo um 
termo anterior). Ex.: ... trabalhos da CPI, fazen-
do com que não venham os mesmos a ser de-
clarados nulos futuramente... Eu não considero 
erro, mas caracteriza pobreza de estilo. No ex. 
acima podemos dizer: .... fazendo com que não 
venham a ser declarados nulos...” (Duarte SN, 
Língua Viva, JB, 20.2.00). “Não se pode usar o 
mesmo e suas flexões no lugar de um substan-
tivo ou pronome. Logo o que se lê nos eleva-
dores de São Paulo está errado: Lei estadual nº 
9.502, de 11 de março de 1997: “Antes de entrar 
no elevador, verifique se o mesmo encontra-se 
parado neste andar”. O texto correto deveria 
ser: “Antes de entrar no elevador, verifique se 
ele se encontra parado neste andar.” (Martins 
E. De palavra em palavra. O Estado de S. Paulo, 
24.6.00). “Sugiro que se evite o uso da palavra 
“mesmo”como pronome substantivo (= substi-
tuindo algum termo anterior). Além de ser um 
modismo típico de cartas comerciais, caracte-
riza pobreza vocabular. É preferível usar sinô-
nimos ou pronomes pessoais. Ex.: Sendo que a 
anuidade e a manutenção do “mesmo” encon-
tram-se quitados” (Duarte SN, Língua Viva, JB, 
8.10.00). “Parece conveniente evitar o emprego 
de o mesmo com outra significação que não seja 
essa, ou seja, como equivalente do pronome ele 
ou o, etc.: Vi	ontem.	F.	e	falei	com	o	mesmo	a	res-
peito	do	seu	caso.	Velho	amigo	desse	rapaz,	já	tirei	o	
mesmo	de	sérios	embaraços.	No primeiro exemplo 
se dirá mais apropriadamente falei	com	ele ou fa-
lei-lhe por “falei	com	o	mesmo” e no segundo já	o	
tirei em vez de tirei	o	mesmo. E tão frequente esse 
uso, pelo menos deselegante... (Ferreira, 2004).
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Coordenador da COREME: Dr. Luiz Carlos Sava 

hosPiTal uniVeRsiTáRio CaJuRu
Avenida São José, 300, Cristo Rei
80350-350 – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3271-3009/3271-2991 – Fax: (41) 3262-1012
E-mail: academica.huc@pucpr.br
Coordenador da COREME: Dr. Adriano Keijiro Maeda
Representante dos Médicos Residente: Dr. Fernando Ferraz Faria

hosPiTal uniVeRsiTáRio do oesTe do PaRaná
Av. Tancredo Neves, 3224, Santo Onofre
85804-260 – Cascavel – PR
Telefone: (45) 3326-3752 – Fax: (45) 3326-3752
Email: residenciaunioeste@yahoo.com.br
Coordenador da COREME: Dr. Marcelo Pontua Cardoso
Representante dos residentes: Ezequeil Mattei

hosPiTal uniVeRsiTáRio eVangéliCo de CuRiTiBa
Rua Des. Otávio do Amaral, 337, Bigorrilho - 80730-400 – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3240-5486 – Fax: (41) 3335-7172
E-mail: coremehuec@hotmail.com
Coordenador da COREME: Dr. Flamarion dos Santos Batista
Representante dos Médicos Residentes: Dr. Paulo Eduardo Die-
trich Jaworski

hosPiTal uniVeRsiTáRio Regional do noRTe do PR
Avenida Robert Koch, 60 - 86038-350 – Londrina – PR
Telefone/Fax: (43) 3371-2278
E-mail: residhu@uel.br
Coordenador da COREME: Drª Denise Akemi Mashima

hosPiTal eRasTo gaeRTneR
Rua Dr. Ovande do Amaral, 201, Jardim das Américas
81060-060 – Curitiba   PR
Telefone: (41) 3361-5123 – Fax: (41) 3361-5166
E-mail: cepep@lpcc.org.br / ensino@lpcc.org.br
Coordenador da COREME: Drª Paola Andrea Galbiatti Pedruzzi
Representante dos médicos residentes: Dr. Cezar Augusto Galhardo

insTiTuTo do CÂnCeR de londRina
Rua Lucilla Ballalai, 212, Jardim Petrópolis
86015-520 – Londrina – PR
Telefone: (43) 3379-2613 – Fax: (43) 3379-2696
E-mail: diretoriaclinicaicl@yahoo.com.br
www.icl-cancer.org.br
Coordenador da COREME: Dr. Cássio José de Abreu

insTiTuTo de neuRologia de CuRiTiBa (inC)
Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 Campo Comprido
81210-310 – Curitiba – PR
Telefone/Fax: (41) 3028-8580
e-mail: inc@inc-neuro.com.br / www.inc-neuro.com.br
Coordenador da COREME: Dr. Ricardo Ramina

MaTeRnidade e CiRuRgia nossa senhoRa do RoCio
Rua Rocha Pombo, 1080
83601-350 – Campo Largo – PR
Fone: (41 2103-2515/2103-2521 – Fax (41) 2103-2503
E-mail: sandraf@hospitalnsdorocio.com.br / coreme@hospi-
talnsdorocio.com.br
Coordenador da COREME: Dr. Samir Ale Bark
Representante dos médicos residentes: Dr. Pedro Paulo de Souza Filho

hosPiTal sanTa Casa de CuRiTiBa
Praça Rui Barbosa, 694, Centro
80010-030 – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3320-3558 – Fax: (41) 3222-1071
E-mail: academica.santacasa@pucpr.br
Coordenador da COREME: Dr. Luiz Carlos Sava 

sanTa Casa de MiseRiCÓRdia de MaRingá
Rua Santos Dumont, 555, Zona 03
87050-100 Maringá – PR
Telefone: (44) 3027-5607 – Fax (44) 3027-5799
E-mail: coreme@santacasamaringa.com.br
Coordenador da COREME: Dr. Cesar Orlando Peralta Bandeira
Representante dos Médicos Residentes: Drª Maria Isabel Leszczynski

sanTa Casa de MiseRiCÓRdia de PonTa gRossa 
Av. Dr. Francisco Burzio, 774, Centro
84010-200 – Ponta Grossa – PR
Telefone: (42) 3026-8018 – Fax: (42) 3026-8002
E-mail: coreme@scmpg.org.br
Coordenador da COREME: Dr. Rafael P. Rocha
Representante dos médicos residentes: Dr. Eduardo Luiz Kunst

seCReTaRia MuniCiPal de saÚde de são José dos Pinhais
Rua Mendes Leitão, 2806, Centro
83005-150 - São José dos Pinhais – PR
Telefone (41) 3381-5850
E-mail: adolpho@lucem.org
Coordenador da COREME: Dr. Adolpho Oscar G. Barreiro

uniVeRsidade esTadual de MaRingá/dPTo. de MediCina
Av. Mandacarú, 1590, Jardim Canadá - 87080-000 Maringá – PR
Telefones: (44) 3011-9119/3011-9096 – Fax (44) 3011-9423
e-mail: sec-dmd@uem.br / ereis2@uem.br
Coordenador da COREME: Dr. Hilton José Pereira Cardim
Representante dos Médicos Residentes: Dra. Ellen Andressa Sotti Barbosa

(*) Dados atualizados até o primeiro semestre de 2012. As insti-
tuições devem promover a atualização cadastral enviando e-mail 
para cermepar@crmpr.org.br

Coremes



143REV. MED. RES. - CURITIBA - V. 14 - N.2 - P. 83-144 - ABR/JUN 2012

Produtos medicamentosos líquidos desaparecidos: 
almofariz, gral e pistilo, pilão
Disappeared liquid medications: mortar, grail and pistil, pestle

Wittig EO. Produtos medicamentosos líquidos desaparecidos. Rev. Med. Res., Curitiba, v.4, n.2, p. 
144, abr./jun. 2012.

O almofariz (também chamado gral ou morteiro) é um utensí-
lio que serve para moer pequenas quantidades de produtos, por 
vezes misturando vários ingredientes. É usado na cozinha, em la-
boratórios de química e antigamente era peça essencial nas farmá-
cias de manipulação, mas atualmente está perdendo proeminência 
devido aos instrumentos elétricos.

A técnica consiste em segurar o pistilo pelo cabo e amassar, ba-
ter no corpo a ser triturado, amassado, pilado, pulverizado, contra 
o almofariz. Na foto ao lado, o pistilo está dentro do almofariz, 
sobre o alimento a ser transformado.

É uma tigela de paredes grossas e utiliza-se colocando dentro 
o material que é moído por uma outra peça chamada pistilo, ou 
“mão do almofariz”, com a forma de uma semiesfera com um cabo 
e geralmente do mesmo material que o almofariz é feito, madeira, 
barro, pedra ou metal. Os equivalentes japoneses têm os nomes de 
suribachi e surikogi.

O almofariz é o equivalente, em tamanho pequeno, ao pilão 
ainda em uso na Ásia, África, América Central (em especial o Mé-
xico) e nos Estados Unidos (por influência de imigrantes) para 
moer especiarias ou ervas frescas para fins culinários; e a instru-
mentos cavados em pedras também de tamanho relativamente 
grande usados por muitos povos, geralmente para moer cereais. 
Os índios da América do norte cavavam estes almofarizes em ro-
chas (fixas), geralmente utilizados por seguidas gerações, e onde 
ainda hoje se podem ver.

 Almofariz e pistilos podem ser confeccionados de ferro, chumbo, 
platina, titânio, cerâmica, porcelana, carboneto de silício e madeira.

Doador – não identificado
idade – aproximadamente 1950
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