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EDITORIAL
Apresentamos mais um fascículo da Revista Baiana de Pediatria. Caminhando na direção que leva a um
incremento na qualidade, estamos procurando regularizar a periodicidade de publicação. Para isso,
aumentaremos o intervalo entre os fascículos para quatro meses em vez de três.
Neste fascículo, iniciamos uma série de artigos sobre pesquisa. Nossa introdução abrange a Ética em Pesquisa,
apresentando aspectos acerca do envolvimento de seres humanos e os limites éticos dos pesquisadores.
Trazemos, também, um artigo especial, sobre o Serviço de Gastroenterologia Pediátrica da Faculdade de
Medicina /Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos - UFBA. A publicação desse artigo visa
traduzir a homenagem da Revista Baiana de Pediatria e da SOBAPE, à Profa. Luciana Silva e sua equipe, no
momento em que o Serviço de Gastro-Pediatria completa 25 anos de existência, atuando de forma competente,
na assistência à criança, no ensino e na pesquisa.
Continuamos aguardando a contribuição de pediatras, profissionais de saúde que trabalham com crianças e
com adolescentes e dos estudantes da área de saúde. Gostaríamos, também, de receber sugestões, para que
a RBP, que é de todos, possa ser aprimorada a cada fascículo.

A Comissão de Coordenação
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ASPECTOS
CLÍNICOS E
RADIOLÓGICOS DE
CASOS DE ÓBITOS
POR PNEUMONIA
EM CRIANÇAS

Diana Solano de Freitas Souza1
Deise Almeida Santos1
Alexandra Cavalcante Rodrigues1
Sandra Cristina Andrade2
Maria do Socorro Heitz Fontoura3
Leda Solano de Freitas Souza4.

RESUMO:
Introdução: O objetivo é delinear o perfil clínico, radiológico e hematológico dos casos de óbito por pneumonia
em crianças, em um hospital-escola de médio porte (CPPHO-CHUPES-UFBA) em Salvador, como parâmetros
utilizados na prática médica, no manejo diagnóstico e terapêutico. Casuística e Métodos: estudo descritivo,
retrospectivo, da série de óbitos por pneumonia, ocorridos no CPPHO de 1998 a 2000, avaliando quadro clínico,
radiológico e leucograma. O CPPHO não dispõe de todos os recursos necessários para o diagnóstico etiológico
das pneumonias; apenas de exames laboratoriais simples e de imagem, comumente encontrados nos hospitais
pediátricos públicos no Brasil. Critérios de inclusão: atestado de óbito contendo as palavras “pneumonia” ou
“broncopneumonia” e existência de radiografia no prontuário. Resultados: a amostra estudada compôs-se de
46 casos; a maior parte sendo de lactentes jovens, com doenças crônicas associadas, contagens leucocitárias
normais e padrão radiológico sugestivo de infecção viral, sugerindo um papel relevante das infecções virais
nesta série de casos.
UNITERMOS: Pneumonia; Broncopneumonia; Radiografia; Diagnóstico.

1.
2.
3.
4.

Acadêmica de Medicina (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública)
Radiologista do Hospital Aliança e do Centro Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos-UFBA.
Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina - UFBA.
Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A pneumonia é um processo inflamatório que afeta o
parênquima pulmonar, interstício pulmonar ou ambos,
geralmente causado pela agressão de microorganismos,
particularmente vírus e bactérias. Representa, hoje,
um dos principais problemas de saúde entre crianças
menores de 5 anos, no Brasil e nos demais países em
desenvolvimento, assumindo extrema gravidade nos
países muito pobres (1,2,3,4). Acredita-se que a maior
parte dos óbitos por pneumonia, nesses países, seja
decorrente de infecções bacterianas (3, 4). Com base
nessa hipótese, o programa de redução da mortalidade por pneumonia da OMS, indica o uso de antibiótico
em todos os casos (5, 6).
A investigação dos fatores (incluindo agentes
etiológicos) que condicionam pneumonias graves, com
maior risco de morte, pode contribuir para o controle
da morbimortalidade por pneumonia. Alguns estudos
mostram que doenças crônicas subjacentes e desnutrição aumentam o risco de morte por pneumonia (7,8,9).
É incomum, na prática clínica, identificarem-se os agentes etiológicos das pneumonias (10). A identificação
envolve a dificuldade de obtenção de amostras não
contaminadas de material das vias aéreas inferiores e,
em geral é obstaculizada pela indisponibilidade de laboratórios capazes de realizar exames microbiológicos,
imunológicos e sorológicos adequados para esse fim
(10)
; o custo desses exames é outro fator dificultador.
Assim, o raciocínio clínico sobre a suspeita etiológica,
é, habitualmente, apoiado por recursos diagnósticos de
baixo poder preditivo e confiabilidade controversa (quadro clínico e radiológico, leucograma). Estudos realizados na Finlândia (11,12) mostraram forte associação
entre padrão radiológico alveolar e pneumonia
bacteriana invasiva (diagnosticada por hemocultura),
enquanto que os casos com padrão radiológico
intersticial distribuiram-se entre os de infecções virais
e de infecções por bactérias não-invasivas
(diagnosticadas por sorologia). Isso pode ser a explicação para a baixa acurácia da avaliação radiológica
no diagnóstico diferencial entre infecções virais e
bacterianas. Outros estudos mostram inexistência de
6

correlação entre apresentação radiológica e agentes
etiológicos (13).
O objetivo deste trabalho é delinear o perfil clínico,
laboratorial e radiológico dos casos de pneumonia que
culminaram com óbito, em um hospital-escola, de médio porte, em Salvador – Bahia, considerando que esses são os parâmetros habitualmente disponíveis e utilizados na prática médica, para nortear o manejo diagnóstico e terapêutico.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
O presente trabalho é um estudo descritivo, retrospectivo, de uma série de casos. Inicialmente, foi feito
o levantamento de todos os casos de óbitos de crianças na faixa etária de 0 a 8 anos, ocorridos entre 1º de
janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2000, através de
consulta ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) do
Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira
(CPPHO), que constitui um anexo ao Hospital de Clínicas da UFBA. O CPPHO faz parte do Complexo
Universitário Prof. Edgard Santos, sendo assim um
hospital de referência no Estado da Bahia, mas também atende à demanda espontânea, através do seu
setor de pronto-atendimento. O CPPHO não dispõe
de todos os recursos microbiológicos, imunológicos e
sorológicos necessários para o diagnóstico etiológico
das pneumonias, apenas de exames laboratoriais simples e de imagem, comumente encontrados nos hospitais pediátricos públicos dos centros urbanos no Brasil.
Os prontuários correspondentes a esses óbitos foram
analisados. Utilizaram-se, como critérios de inclusão,
a presença de atestado de óbito contendo as palavras
“pneumonia” ou “broncopneumonia” como causa
mortis e a presença de radiografia no prontuário. Nos
casos em que a cópia do atestado de óbito não foi
encontrada, foi considerada a impressão do médico
sobre a causa do óbito, relatada no prontuário.
Os casos selecionados tiveram seus prontuários revistos para coleta de dados clínicos e laboratoriais, usanRevista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

do-se formulário (anexo 1). Nos casos internados já
com pneumonia, foram considerados os dados do exame físico da admissão e o primeiro hemograma realizado durante o internamento; nos casos de pneumonia
hospitalar, o exame físico e o leucograma do momento
em que foi suspeitada a pneumonia. Considerou-se
leucocitose o valor igual ou superior a 15.000 leucócitos/
100 ml.
As radiografias foram vistas e analisadas por um radiologista pediátrico, do corpo clínico do CPPHO, sem
conhecimento dos dados clínicos e laboratoriais. O radiologista preencheu ficha radiológica (anexo 2), onde
marcou os aspectos identificados e emitiu suas impressões diagnósticas.
Análise dos dados:
Calculou-se a proporção de óbitos por pneumonia entre os óbitos ocorridos no período do estudo. Foram
descritas as características demográficas das crianças (idade, gênero e peso), as doenças associadas, os
tipos de ausculta pulmonar, os hemogramas no início
das pneumonias e determinados: a duração dos sintomas de pneumonia, o tempo entre o início dos sintomas e a internação (nos casos de pneumonia comunitária), o tempo de internação até o aparecimento da
pneumonia (nos casos de pneumonia hospitalar) e as
freqüências dos padrões radiológicos.
RESULTADOS
Dos 93 prontuários de casos de óbitos ocorridos no
período do estudo, disponíveis no SAME do CPPHO,
56 (60,2%) corresponderam a óbitos por pneumonia.
Foram excluídos 10 casos de óbito por pneumonia (9
dos quais por não haver radiografia nos prontuários e
1 por falta de documentação do óbito no prontuário),
resultando em 46 casos, que constituíram a amostra
analisada neste estudo.
Os casos incluídos neste trabalho não foram submetidos a exames de investigação etiológica, tendo sido
tratados com base em impressões etiológicas derivaRevista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

das da avaliação clínica e radiológica e de exames
laboratoriais de baixa complexidade, como constitui a
prática habitual.
Descrição dos Casos de Óbito por Pneumonia
Houve discreta predominância do sexo feminino (24
casos – 52,2%). As idades variaram de 12 dias a 8
anos e 3 meses, com média de 12,2 meses e mediana
de 4,4 meses. Os pesos das crianças no momento da
internação variaram entre 1.600 e 17.400 g (média de
5.483,5 g, com desvio padrão de ± 3.226,2 g, mediana
de 4.600 g e percentil 75 de 6.950 g). Trinta e sete
(80,4%) crianças tinham peso abaixo do percentil 10.
Trinta e quatro casos (73,9%) foram procedentes de
Salvador; e os demais casos, de outros municípios da
Bahia. Em 44 casos (95,6%), a pneumonia foi comunitária, tendo sido a causa do internamento. O tempo de
doença no momento do internamento variou de 1 a 60
dias, com média de 9,2 dias (desvio padrão de ± 11,63),
mediana de 4 dias e percentil 75 de 10 dias. A duração
total dos episódios de pneumonia (até o óbito) foi de 2 a
67 dias, com média de 20,7 (desvio padrão de ± 16,9),
mediana de 13,5 dias e percentil 75 de 27,8 dias. Nos
dois casos de pneumonia hospitalar, o diagnóstico foi
feito 3 e 15 dias após a internação. As causas de
internação nesses dois casos foram, respectivamente,
cirurgia para correção de anomalia congênita (fenda
palatina e microglossia) e infecção do trato urinário.
Os sintomas e sinais registrados estão apresentados
na tabela 1. O estado geral estava comprometido em
41 (89,1%) crianças. Dispnéia, tiragem, tosse ou febre aparecem em mais de 60 % dos pacientes. Foram
registrados crépitos em 19 (41,3%), sibilos em 13
(28,3%) e murmúrio vesicular diminuído em 12 (26,1%)
crianças. De acordo com a classificação dos casos
de pneumonia em relação à gravidade, da OMS, os
casos deste trabalho foram considerados: sem gravidade (com taquipnéia e sem tiragem) – 9 casos, pneumonia grave (com tiragem) – 14 casos, e pneumonia
muito grave (com sinais sistêmicos, do tipo cianose,
convulsões, recusa total de líquidos, sonolência excessiva) – 23 casos (tabela 2).
7

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

Tabela 1. Sintomas e sinais observados no momento do diagnóstico de pneumonia, em 46 casos de
pneumonia associada a óbito, em crianças internadas (CPPHO, 1998 a 2000).
Anamnese
Dificuldade respiratória
Tosse
Febre
Cianose
Hipoatividade
Recusa de líquidos
Convulsões
Sonolência
Internação prévia no
mesmo episódio de doença
Uso prévio de antibióticos
no mesmo episódio de doença

Número de
crianças

%

Exame físico

40

87,0

Número de
crianças

%

38
32
31
19
17
13
12
9

82,6
69,6
67,4
41,3
37,0
28,3
26,1
19,6

34
29
11
9
9
4
1

73,9
63,0
23,9
19,6
19,6
8,7
2,2

Dificuldade respiratória
(dispnéia)
Taquipnéia
Tiragem
Crépitos
Febre
Sibilos
Murmúrio vesicular diminuído
Cianose

10

21,7

Sonolência

2

4,3

11

23,9

Toxemia

1

2,2

Tabela 2. Classificação por grau de gravidade de acordo com os critérios da OMS e do MS, no
momento da primeira avaliação médica de 46 casos de pneumonia em crianças que evoluíram para o
óbito (CPPHO, 1998-2000).
Grau de gravidade
Pneumonia sem gravidade*
Pneumonia grave
Pneumonia muito grave:
• Tiragem + cianose
• Tiragem + recusa total de líquidos (RTL)
• Tiragem + cianose + RTL
• Cianose
• Cianose + sonolência
• Cianose + convulsões
• Cianose + RTL
• Tiragem + toxemia
• Tiragem + sonolência
• Tiragem + convulsões
• Tiragem + convulsões + RTL
• Tiragem + convulsões + cianose

Número de casos
9
14
23
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

* internados por terem doenças graves associadas.
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Quarenta e cinco (97,8%) crianças tinham doenças
associadas, das quais as mais freqüentes foram: anemia em 16 (34,8%) crianças, cardiopatias congênitas
ou adquiridas em 15 (32,6%), hepatopatias em 8
(17,4%), desnutrição em 8 (17,4%) e neuropatias em
5 (10,9%) crianças.
No primeiro leucograma realizado (nas 40 crianças
em que este exame foi encontrado no prontuário), a

contagem de leucócitos variou de 4.700 a 91.300, com
média de 15.073 (± 17.691) e mediana de 10.650 (tabela 3).
Foram observadas leucocitose em 11 (27,5%) crianças e contagem de leucócitos normal nas demais. Três
(7,5%) pacientes apresentaram número de bastões
igual ou superior a 20/100ml; as demais crianças não
tinham aumento de formas leucocitárias jovens.

Tabela 3. Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos e quartis dos hemogramas de 40 casos
de óbitos por pneumonia em criança (CPPHO, 1998 a 2000).
Contagem de
leucócitos

NSegm

Bast

Eos

Linf

Mon

Baso

Hb

Ht

Média

15.073,91

44,26

3,22

1,22

33,53

3,18

0,26

8,1

25,2

Mediana

10.650,00

48,00

1,00

1,00

31,50

3,00

0,00

8,8

27,8

Desvio padrão

17.691,90

24,60

7,61

1,61

20,89

2,89

0,74

4,2

12,2

Mínimo

4.700

22

0

0

5

0

0

3,5

9,3

Máximo

91.300

88

40

6

70

13

3

13,7

42,0

Percentil 25

7.175,00

32,75

,00

,00

17,50

2,00

0,00

6,9

21,0

Percentil 75

15.050,00

64,20

2,25

2,00

50,50

4,00

0,00

11,3

34,3

Nsegm = Neutrófilos Segmentados; Bast = Bastões; Eos = Eosinófilos; Linf = Linfócitos; Mon = Monócitos Baso =
Basófilos; Hb = Hemoglobina; Ht = Hematócrito

Ao analisar a primeira radiografia realizada em cada
caso, o radiologista considerou 6 (13,0%) casos como
radiologicamente normais; três (6,5%) casos apresentavam padrões radiológicos não condizentes com pneumonia, e 13 (28,3%), foram considerados sem qualidade técnica para avaliação. Nos 24 casos restantes,
o radiologista observou hiperinsuflação em 21 (87,5%),
imagens intersticiais em 19 (79,2%), condensações
segmentares em 6 (25,0 %) imagens micronodulares
em 4 (16,7%), condensações lobares em 3 (12,5%),
imagens flocosas em 2 (8,3%) e derrame pleural em 1
(4,2%) caso; nenhum caso apresentou imagens de
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atelectasia. O radiologista identificou padrão intersticial
em 12 (50,0%), padrão alveolar em 5 (20,8%) e padrão misto em 7 (29,1%). A impressão diagnóstica foi
de pneumonia provavelmente viral em 15 (62,5%) casos e de pneumonia bacteriana em 6 (25,0%) casos;
em 3 (12,5%) casos, o radiologista não aventou suspeita etiológica a partir da apresentação radiológica.
A comparação do quadro clínico e leucograma, entre
os casos considerados pelo radiologista de provável
pneumonia viral e de provável pneumonia bacteriana,
encontra-se na tabela 4.
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Tabela 4. Quadro clínico e leucograma de 15 casos de pneumonia provavelmente virais e de 6 casos
provavelmente bacterianos, pela avaliação radiológica (CPPHO, 1998 – 2000).
Quadro clínico
e leucograma

Pneumonia
provavelmente
viral – 15 casos
n (%)

Pneumonia
provavelmente
bacteriana – 6 casos
n (%)

Estado geral regular ou ruim no exame físico

14 (93,3)

4 (66,7)

História de febre

9 (60)

3 (50)

Febre no exame físico

4 (26,7)

2 (33,3)

História de dispnéia

15 (100)

6 (100)

Dispnéia no exame físico

15 (100)

5 (83,3)

Taquipnéia no exame físico

12 (80)

6 (100)

Tiragem no exame físico

13 (87)

4 (66,7)

História de tosse

10 (66,7)

6 (100)

Toxemia no exame físico

0

1 (16,7)

História de sonolência

1 (6,7)

0

Sonolência no exame físico

1 (6,7)

0

História de cianose

4 (26,7)

1 (16,7)

Cianose no exame físico

4 (26,7)

1 (16,7)

História de convulsão

0

1 (16,7)

Convulsão no exame físico

0

0

História de recusa de líquidos

3 (20)

0

Hipoatividade

4 (26,7)

0

Murmúrio vesicular diminuído

2 (13,3)

4 (66,7)

Sibilos

5 (33,3)

3 (50)

Crépitos

11 (73,3)

3 (50)

Roncos

8 (53,3)

3 (50)

Leucograma

Média: 17.413,33

Média: 28.450

(± 19.660,65)

(± 34.773,37)

Mediana:11.300

Mediana: 12.700

Variação: 4700 a 72.200.

Variação: 7.200 a 91.300

Entre os 15 casos que o radiologista considerou como
de pneumonia viral, houve leucocitose em 4 (26,7%),
uso de antibiótico antes da internação em 2 (13,3%) e
cardiopatia associada em 7 (46,7%); entre os 6 casos
considerados de pneumonia bacteriana pelo radiologista, houve leucocitose em 2 (33,3%), uso prévio de
antibiótico em 3 (50,0%) e cardiopatia associada em 1
(16,7%).
10

Entre os 11 casos com leucocitose, observaram-se, 4
(36,4%) casos com provável pneumonia viral segundo
o radiologista, e 2 (18,2%) casos com suspeita radiológica de pneumonia bacteriana; entre os 29 casos com
contagem leucocitária normal, foram diagnosticados,
como pneumonia viral, 9 (31,0%) e, como pneumonia
bacteriana, 3 (10,3%). Os dados de pacientes com e
sem cardiopatia associada encontram-se na tabela 5.
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Tabela 5. Contagem de leucócitos e diagnóstico radiológico nos casos de pneumonia, associados ou
não a cardiopatias (CPPHO, 1998 a 2000).
Com cardiopatia
(n=15)

Sem cardiopatia
(n=31)

1 (6,7%)

9 (29,0%)

Sem leucocitose

11 (73,3%)

18 (58,1%)

Pneumonia viral (suspeita radiológica)

7 (46,7%)

8 (25,8%)

Pneumonia bacteriana(suspeita radiológica)

1 (6,7%)

5 (16,1%)

Com leucocitose (acima de 15000)

DISCUSSÃO
Este trabalho apresenta as limitações próprias de um
estudo retrospectivo de revisão de prontuários, porém
o problema do sub-registro de informações é atenuado por ser o CPPHO um hospital universitário (UFBA),
sendo os prontuários preenchidos por estudantes dos
dois últimos anos do curso médico e residentes de pediatria, constantemente submetidos a supervisão pela
equipe docente.
Estudos dessa natureza, apesar de limitados, são válidos para avaliação dos resultados da prática clínica,
bem como para investigação das formas de apresentação de doenças e sua relação com os possíveis desfechos. Nesse sentido, o presente trabalho mostrou
uma associação muito freqüente da pneumonia com
outras condições clínicas crônicas (cardiopatias, desnutrição, hepatopatias, neuropatias, anemia), o que
deve ter contribuído para o desfecho fatal.
Semelhantemente, outros estudos têm ressaltado a
importância de doenças crônicas subjacentes, como
fatores de risco para a evolução para o óbito de crianças com pneumonia (7, 8, 9). O presente estudo evidenciou também o predomínio de crianças na faixa
etária de lactentes jovens, expresso pela mediana de
idade de 4,4 meses e, indiretamente, pelo peso das
crianças, com mediana de 4.600 e percentil 75 de
6.950 g. A baixa idade como fator de risco para óbito
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por pneumonia já foi relatada em diversos estudos (7,8,14,15).
Nesta série, a maioria dos casos (80,4%) tinha pneumonia grave ou muito grave no momento do diagnóstico. O presente estudo confirmou a importância de
sinais como dispnéia (82,6%), tosse (73,9%),
taquipnéia (69,6%) e tiragem (67,4%) no quadro clínico de pneumonia, os quais foram relatados nos prontuários com maior freqüência do que a ausculta de
crépitos (41,3%). Esses são os sinais utilizados pelo
protocolo da OMS no diagnóstico e classificação da
pneumonia (5, 6).
O padrão radiológico predominante nesta série de casos foi o padrão intersticial (50% dos casos), que é
comumente considerado indicativo de etiologia viral; a
suspeita do radiologista, de pneumonia viral, foi feita
em 62,5% dos casos. Havia cardiopatia associada em
46,7% dos casos em que a impressão do radiologista
foi de pneumonia viral; a cardiopatia, por si só, pode
causar o aspecto intersticial observado, independentemente da presença ou não de pneumonia, o que significa que o diagnóstico de pneumonia em alguns dos
casos pode ter sido equivocado. Essa confusão
diagnóstica é comum em lactentes com cardiopatia.
O padrão alveolar correspondeu a 20,8% dos casos; o
radiologista diagnosticou provável pneumonia
bacteriana em 25% dos casos. Nesses casos, houve
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uma maior freqüência de uso de antibiótico anterior à
internação do que nos casos com suspeita viral, porém os números são muito pequenos para serem valorizados.
A comparação de sinais e sintomas e do leucograma
entre os grupos de suspeita viral e de suspeita
bacteriana mostrou grande semelhança, reforçando o
conceito de que os parâmetros clínicos, o leucograma
e o padrão radiológico têm pequeno poder preditivo,
com relação à etiologia da pneumonia; apenas o murmúrio vesicular diminuído mostrou-se significativamente mais freqüente entre os casos de pneumonia supostamente bacteriana (p=0,03). As diferenças nos outros itens não foram significativas, apesar de ter sido
observada uma maior freqüência de estado geral ruim
ou regular no grupo de “pneumonia provavelmente
viral”, de febre no grupo de “pneumonia provavelmente
bacteriana”, de taquipnéia nesse mesmo grupo, de tiragem no grupo “viral”, e de ausculta de crépitos também no grupo “viral”. O leucograma apresentou média um pouco mais elevada no grupo “bacteriano”,
porém a diferença também não foi significativa. Segundo Juvén et al (11), a diferenciação da etiologia das
pneumonias por meios clínicos, radiológicos e pelo
leucograma é difícil, pela considerável sobreposição
de resultados entre casos bacterianos, virais e mistos.
O espectro de manifestações clínicas, radiológicas e
do leucograma tem, nos seus extremos, as pneumonias bacterêmicas (bacterianas invasivas) e as pneumonias virais, e, na zona intermediária, as pneumonias
bacterianas diagnosticadas apenas por sorologia (não
invasivas) e as pneumonias mistas (bacterianas e
virais); nessa zona há grande sobreposição de resultados dos exames clínicos, radiológicos e leucogramas.
Esses autores encontraram uma freqüência significativamente maior de dispnéia, taquipnéia e tiragem entre os casos de pneumonia viral, e de estado geral ruim
e de leucocitose entre os casos de pneumonia
bacteriana.
Nesta série de casos, o leucograma normal na maioria
dos casos e a falta de resposta ao tratamento apontam para um papel possivelmente significativo das in12

fecções virais. Porém é necessário considerar que,
em parte dos casos, a presença de cardiopatias pode
ter mimetizado pneumonia (o grupo de casos com
cardiopatia apresentou maior freqüência de casos de
suspeita viral) e contribuído para os achados
hematológicos normais: quando se comparou a contagem leucocitária nos grupos com e sem cardiopatia,
observou-se uma maior freqüência de leucocitose entre os casos sem cardiopatia.
Essas observações, ainda que realizadas em amostra pequena e em apenas um hospital, indicam que
as crianças com pneumonia que evoluem para o óbito são, em geral, lactentes jovens e com doenças crônicas associadas, e sugerem que, no espectro
etiológico dessas pneumonias, as infecções virais
podem ter um papel importante. É preciso considerar, dada a faixa etária das crianças estudadas, a
possibilidade do vírus sincicial respiratório, do
adenovirus e do citomegalovirus, mas também dos
enterovirus, influenza e parainfluenza, entre outros.
As infecções virais com freqüência são seguidas por
infecções bacterianas secundárias (16) e, em geral, não
são diagnosticadas nem valorizadas, a despeito da
potencialidade para determinar morbidade significativa (17). A falta de exames microbiológicos impede
que se conclua de forma definitiva sobre a participação viral e bacteriana nos casos estudados; há necessidade de confirmação através de outros estudos
de crianças hospitalizadas em que se aplique a bateria de testes virológicos, bacteriológicos, imunológicos
e sorológicos capaz de identificar a etiologia da pneumonia em mais de 80% dos casos (11, 12).
O estudo da presente série de 46 casos de óbito por
pneumonia em crianças evidenciou a importância da
baixa idade e de doenças crônicas associadas como
fatores predisponentes para o óbito e mostrou a predominância contagens leucocitárias normais e do padrão radiológico sugestivo de infecção viral. Excluída
a influência das cardiopatias sobre a ocorrência freqüente desse quadro radiológico e hematológico, o
mesmo sugere um papel relevante das infecções virais
nesta série de casos.
Revista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006
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ANEXO 1
Aspectos clínicos e radiológicos de casos de óbitos infantis por pneumonia
Nº: _______ Registro: ____________ Nome: ___________________________________________
Gênero: ( ) (masculino 1, feminino 2)
Data de nascimento: ___/___/___
Procedência: ( ) (Salvador 1, outras regiões da Bahia 2) ___________________________________
Data início sintomas que motivaram internamento: ___/___/___
Data início sintomas de pneumonia: ___/___/___
Data de internamento: ___/___/___
Duração dos sintomas ao internar: ___/___/___
Data do óbito: ___/___/___
A) Pneumonia foi o motivo do internamento ( )
B) Pneumonia surgiu durante o internamento ( )
Nesse caso, qual a causa do internamento? _______________________________________________
Todas as informações abaixo se referem ao episódio de pneumonia:
• História de: (sim 1, não 2)
Febre ( ) Tosse ( ) Dispnéia ( ) Sonolência ( ) Convulsões ( ) Cianose ( )
Hipoatividade ( ) Recusa de líquidos ( )
Outras doenças associadas ( ) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Uso prévio de antibiótico (nesse episódio de pneumonia) ( )___________________________________
(questão válida apenas para os que internaram por pneumonia)
Outra internação (nesse episódio de pneumonia) ( )
(questão válida apenas para os que internaram por pneumonia)
• Ao exame físico: (sim 1, não 2)
Febre ( ) __________ Dispnéia ( ) Taquipnéia ( ) ___________ Tiragem ( )
Sonolência ( ) Cianose ( ) Convulsões ( ) Toxemia ( ) Peso ___________
Estado geral ( ) (bom 1, regular 2, ruim 3)
Ausculta respiratória ( ) (normal 1, anormal 2)
Murmúrio vesicular ( ) (bem distribuído l, diminuído 2, abolido 3) __________________
Sopro tubário ( ) (presente 1, ausente 2) _______________________________________
Crépitos ( ) (sim 1, não 2) ___________________________________________________
Sibilos ( ) (sim 1, não 2) ____________________________________________________
Roncos ( ) (sim 1, não 2) ____________________________________________________
• Fez radiografia de tórax? ( ) (sim 1, não 2)
• Primeiro hemograma da pneumonia : contagem de leucócitos - _________; Nseg ____; bastões _____;
E ____; L ____; M____; B____.
Hemoglobina - ______; hematócrito: _____.
Lecocitose (maior 15.000)? ( ) Leucopenia (menor que 4000)? ( )
• Antibioticoterapia:
Iniciou com penicilina cristalina? ( ) Iniciou com cloranfenicol? ( )
Iniciou com outro? ( ) _______________________________________________________________
Teve boa resposta? ( )
Mudou de antibiótico? ( )
Quantos dias de uso de antibiótico ao mudar? _____________________________________________
Quantas vezes mudou? _______
Mudanças: _______________________________________________________________________
• Fez punção pleural? ( ) (sim 1, não 2)
Fez drenagem de líquido pleural em selo dágua? ( ) (sim 1, não 2)
14
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RESUMO
Introdução: Nos serviços de pronto-atendimento, o pediatra costuma avaliar radiografias, sem contar com o
laudo do radiologista. Objetivos: comparar as análises de radiografias de tórax e o uso da tabela de Khamapirad
/ Glezen (TKG), por pediatra geral (PG), pediatra pneumologista (PP) e radiologista pediátrico (RP). Material
e Métodos: as radiografias de 46 casos de óbito por pneumonia foram distribuídas, sem identificação e sem
dados clínicos, a PG, PP e RP, para avaliação e pontuação da TKG. Resultados: RP confirmou o diagnóstico
de pneumonia em 24 casos, PP e PG em 32 casos. Padrão radiológico: intersticial em 12 (50%), 12 (37,5%) e
7 (21,9%) casos, alveolar em 5 (20,8%), 11 (34,4%) e 17 (53,1%) casos, e misto em 7 (29,2%), 9 (28,1%) e 2
(6,2%) casos – respectivamente pelo RP, PP e PG. Os índices kappa, de concordância entre RP e PP, na
identificação de sinais radiológicos, foram superiores a 0,4. Correlação significativa entre as pontuações (TKG)
do RP e PP (0,63: p = 0,001) e do PP e PG (0,40; p = 0,02). Impressão de pneumonia viral em 15 (62,5%), 10
(31,2%) e 5 (15,6%) casos, pneumonia bacteriana em 6 (25%), 10 (31,2%) e 18 (56,2%) casos, pelo RP, PP e
PG respectivamente. As médias de pontos da TKG diferiram significativamente entre os casos suspeitos de
pneumonia viral e bacteriana, na avaliação do RP (-1,07 e 3,00; p= 0,00000031), do PP (-1,60 e 2,10; p=0,0000012)
e do PG (-1,25 e 1,61; p= 0,0001). Conclusões: O PG diagnosticou mais padrão alveolar e pneumonia bacteriana
que o PP e o RG. A TKG mostrou poder de discriminar entre dois padrões pneumônicos e pode ter utilidade
para treinamento no reconhecimento e valorização dos sinais radiológicos de pneumonia.
UNITERMOS: Pneumonia; concordância diagnóstica; radiografia; pediatria.
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INTRODUÇÃO
Crianças com pneumonia e outras infecções de vias
aéreas inferiores (IVAI) apresentam comprometimento da função pulmonar, de intensidade variável, podendo apresentar sinais de insuficiência respiratória
como: taquipnéia, tiragem, aleteio nasal, cianose, recusa da ingesta de líquidos, alteração do sensório e
consciência, além de convulsões, os quais refletem
algum grau de hipóxia. O atendimento médico a essas
crianças constitui, portanto, um atendimento de urgência e, em alguns casos, de emergência. Na maioria
dos locais onde se presta assistência a crianças com
IVAI, não se dispõe de radiologista para um laudo imediato; assim, são os pediatras que examinam as radiografias no primeiro momento do atendimento e baseiam-se no próprio exame, para tomar decisões terapêuticas importantes.
Para que a radiografia seja um instrumento semiológico
útil, que proporcione informações confiáveis, a
capacitação do examinador é um elemento essencial.
Pode-se prever, então, que os resultados do exame de
radiografias devam diferir, conforme este seja realizado por médicos com diferentes qualificações, como
por exemplo, radiologistas, pneumologistas e pediatras.
Diversos trabalhos mostram diferenças entre observadores diferentes ao analisarem a mesma radiografia (1, 2, 3), assim como diferenças na análise da mesma
radiografia, pelo mesmo observador, em diferentes
momentos (1, 2, 3). Tentando padronizar o exame radiológico, os autores Khamapirad e Glezen construíram
uma tabela de pontos, conhecida como Tabela de
Khamapirad/Glezen (TKG), que engloba os principais
parâmetros utilizados na avaliação radiológica das
pneumonias; os pontos atribuídos aos itens da tabela
têm valores positivos ou negativos que, ao serem somados, indicam o diagnóstico de etiologia viral ou
bacteriana (4): somatórios iguais ou inferiores a zero
apontam para a possibilidade de etiologia viral (com
valor preditivo de 95%) e somatórios maiores que zero
indicam etiologia bacteriana (valor preditivo de 70%).
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Alguns estudos mais recentes têm questionado o poder preditivo da etiologia das pneumonias, da radiografia de tórax (5,6,7). A OMS tem desenvolvido esforço de padronização para a avaliação de radiografias
de crianças com pneumonia, com o objetivo de possibilitar o uso dos sinais radiológicos em estudos
epidemiológicos sobre pneumonia em crianças (1, 8, 9,
10,11,12,13,14,15,16)
.
Os objetivos deste trabalho são:
1. comparar os diagnósticos radiológicos feitos por
pediatra geral - plantonista de serviço de prontoatendimento (PG), pediatra pneumologista (PP) e
radiologista pediátrico (RP).
2. avaliar a validade de uso da TKG pelo pediatra,
como recurso orientador da análise radiológica.
MATERIAL E MÉTODOS
Este é um estudo transversal, de avaliação da concordância entre observadores.
As radiografias incluídas neste estudo constituem as
radiografias iniciais de episódios de pneumonia em
crianças. Foram extraídas da série de casos de óbitos
associados a pneumonia, observados no período de 1º
de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 2000, no
Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira
(CPPHO), que constitui um anexo ao Hospital de Clínicas da UFBA. A descrição dessa série de casos
constitui o foco principal de outro artigo publicado no
mesmo número desta revista. Para o presente estudo,
o critério de inclusão foi o encontro da primeira radiografia no prontuário.
As radiografias, sem identificação, foram vistas e analisadas, de forma independente, por um pediatra geral,
por um pediatra pneumologista e por um radiologista
pediátrico, que não tiveram conhecimento dos dados
clínicos e laboratoriais correspondentes.
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Os três examinadores preencheram ficha radiológica,
onde marcaram os aspectos identificados, emitiram
suas impressões diagnósticas e atribuíram pontos aos
itens da tabela de Khamapirad / Glezen (anexo 1).
Análise dos dados:
Foram calculadas as freqüências de diagnósticos pelos 3 examinadores. Avaliou-se a concordância entre
diagnósticos através do Índice de Kappa, considerando-se concordância excelente quando os índices eram
superiores a 0,7; moderada a regular, quando os índices situavam-se entre 0,4 e 0,7; e ruim, quando os
índices eram menores que 0,4. Determinou-se a correlação (Spearman) entre os pontos conferidos pelo
RP e PP, pelo RP e PG e pelo PP e PG, usando a TKG.
Usou-se o teste de Mann-Whitney, para comparar as
médias dos somatórios de pontos (TKG) entre os grupos de provável pneumonia viral e provável pneumonia bacteriana, conforme diagnosticado por cada um
dos examinadores.
RESULTADOS
No período do estudo, foram detectados 93 prontuários de casos de óbito. Destes, 56 tinham diagnóstico de

pneumonia no atestado de óbito, a qual foi adquirida
na comunidade em 54 deles. Foram excluídos 10 casos, por documentação insuficiente nos prontuários.
Foram incluídas neste estudo, portanto, as radiografias correspondentes a 46 casos com diagnóstico de
pneumonia pelos médicos que os assistiram.
Segundo avaliação do PG, 4 (8,7%) radiografias eram
normais, 9 (19,6%) não apresentavam padrão de pneumonia e 1 (2,2%) não apresentava qualidade técnica
adequada. De acordo com a avaliação do PP, uma
(2,2%) radiografia era normal, 11 (23,9%) não tinham
padrão de pneumonia e 2 (4,5%) não tinham qualidade técnica adequada. De acordo com a avaliação do
RP, 6 (13%) eram normais, 3 (6,5%) não tinham padrão de pneumonia e 13 (28,3%) não tinham qualidade técnica adequada. Assim, o PG e o PP consideraram 32 radiografias como de pneumonia, enquanto que
o RP considerou 24 radiografias.
Os sinais radiológicos identificados pelos 3 examinadores e freqüências respectivas encontram-se na tabela 1. Foi calculado o índice de Kappa para avaliar o
grau de concordância, entre as observações do RP e
PG, RP e PP, e PP e PG (tabela 2).

Tabela 1 - Freqüência de sinais identificados pelos três observadores, em radiografias de tórax de crianças
com pneumonia de evolução para o óbito (Salvador, 1998 a 2000).
Achados radiológicos*

RP n = 24(%)

PP n =32(%)

PG n = 32 (%)

21 (87,5)

32 (100,0)

17 (53,1)

0

1 (3,1)

1 (3,1)

19 (79,2)

25 (78,1)

10 (31,2)

4 (16,7)

5 (15,6)

1 (3,1)

2 (8,3)

7 (21,9)

6 (18,8)

Condensações segmentares

6 (25,0)

6 (18,8)

8 (25,0)

Condensações lobares

3 (12,5)

4 (12,5)

6 (18,8)

1 (4,2)

0

2 (6,2)

Hiperinsuflação
Atelectasia
Im. intersticiais
Im. micronodulares
Imagens flocosas

Derrame pleural
* Há um ou mais achados radiológicos por caso
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Tabela 2 - Concordância, expressa pelo índice de Kappa, entre as observações do RP e PG, RP e PP,
e PP e PG, referentes às radiografias de casos de óbito por pneumonia em crianças (Salvador, 1998 a
2000).
Achados radiológicos

RP x PG
K*

Hiperinsuflação
Atelectasia
Imagens intersticiais
Imagens micronodulares
Imagens flocosas
Condensações segmentares
Condensações lobares
Derrame pleural

0,314
0,270
-0,063
0,201
0,430
-0,145
0,649

RP x PP
p

0,069
0,040
0,671
0,234
0,024
0,440
0,001

PP x PG

K*

p

K*

p

0,500
0,563
-0,134
0,208
0,517
0,782
-

0,004
0,002
0,464
0,204
0,005
0,001
-

0,198
- 0,027
0,102
0,016
0,128
0,084
-

0,117
0,868
0,431
0,922
0,421
0,593
-

* Índice de Kappa:
concordância excelente (K > 0,7)
concordância moderada a boa (K de 0,4 a 0,7)
concordância ruim (K < 0,4)

De 32 radiografias, o PG identificou padrão alveolar
em 17 (53,1%), intersticial em 7 (21,9%), misto em 2
(6,2%) e deixou de definir o padrão em 6 (tabela 3).
Levantou a suspeita de pneumonia bacteriana em 18
(56,2%), de pneumonia viral em 5 (15,6%), e em 9
(28,1%) não definiu uma suspeita etiológica.
De 32 radiografias (tabela 3), o PP identificou padrão intersticial em 12 (37,5%), padrão alveolar em
11 (34,4%) e misto em 9 (28,1%). Sua impressão
diagnóstica foi de pneumonia viral em 10 (31,2%)

casos, pneumonia bacteriana em 10 (31,2%), pneumonia bacteriana e viral (mista) em 6 (18,8%) e pneumonia com etiologia não conclusiva em 6 (18,8%)
casos.
De 24 radiografias (tabela 3), o RP identificou padrão
intersticial em 12 (50,0%), alveolar em 5 (20,8%) e
misto em 7 (29,2%). Sua impressão diagnóstica foi de
pneumonia viral em 15 (62,5%) casos, pneumonia
bacteriana em 6 (25,0%) casos e pneumonia com
etiologia não conclusiva em 3 (12,5%) casos.

Tabela 3 - Freqüências de percepção de padrão alveolar, intersticial e misto, por 3 examinadores independentes,
avaliando as radiografias de uma série de casos de óbito associado a pneumonia, em crianças (Salvador, 1998
a 2000).
Examinadores

Padrão alveolar

Padrão intersticial

Padrão misto

Padrão não definido

RP (n=24)

5 casos (20,8%)

12 casos (50,0%)

7 casos (29,2%)

-

PP (n=32)

11 casos (34,4%)

12 casos (37,5%)

9 casos (18,8%)

-

PG (n=32)

17 casos (53,1%)

7 casos (21,9%)

2 casos ( 6,2%)

6
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Neste estudo foi aplicada a tabela de pontuação de
Khamapirad/Glezen (TKG). Houve correlação significativa entre as pontuações conferidas pelo RP e pelo
PP (coeficiente de Spearman = 0,63; p = 0,001) e entre as pontuações do PP e do PG (coeficiente de
Spearman = 0,40; p = 0,020). O coeficiente de correlação entre as pontuações do RP e do PG foi de 0,29
(p = 0,212).

A média dos somatórios de pontos da TKG do grupo
de provável pneumonias bacterianas foi comparada
com a do grupo de provável pneumonia viral, na
casuística do RP, do PP e do PG, usando-se o teste
de Mann-Whitney. As diferenças foram muito significativas (tabela 4), para cada um dos examinadores,
em ordem decrescente de significância, do RP para
o PG.

Tabela 4 - Média e desvios padrões dos somatórios de pontos (TKG) atribuídos por cada um dos
examinadores às radiografias por eles consideradas como de prováveis pneumonias bacterianas e
de prováveis pneumonias virais, em uma série de casos de óbito por pneumonia, em crianças. As
médias foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney. (Salvador, 1998 a 2000).
Examinadores

Suspeitas diagnósticas
Pneumonia viral

Pneumonia bacteriana

p

RP

- 1,07 (± 0,26)

3,00 (± 2,10)

0,00000031

PP

- 1,60 (± 0,63)

2,10 (± 2,08)

0,0000012

PG

- 1,25 (± 0,50)

1,61 (± 1,14)

0,0001

DISCUSSÃO
No presente estudo, o resultado da análise do radiologista foi tomado como padrão-ouro, com o qual foram
comparados os resultados das avaliações do pediatra
pneumologista e do pediatra geral. Foram observados
índices de concordância de nível moderado a excelente, entre o RP e o PP. A concordância entre RP e PG
foi bem menor e não houve concordância entre PP e
PG. Os índices de concordância observados neste trabalho entre RP e PP são superiores aos observados
por Sarria et al (3), em cujo estudo, o par que obteve
melhor concordância foi o de PP e PG, também diferentemente do encontrado no presente estudo. A tabela 4 mostra uma variação crescente de freqüências
no sentido PG – RP, no diagnóstico de padrão
intersticial, e decrescente no sentido PG – RP, no diagnóstico de padrão alveolar. Ou seja, em relação ao
radiologista, o pediatra geral percebeu pouco o padrão
intersticial e classificou a maior parte das imagens
20

como padrão alveolar. A análise do pediatra
pneumologista foi intermediária entre a do radiologista
e a do pediatra geral. Observou-se, também, que o RP
deixou um menor número de radiografias sem formulação de suspeita etiológica que o PP e que o PG; o
PP, por sua vez, deixou um menor número de radiografias sem suspeita etiológica que o PG. A freqüência de diagnósticos de pneumonia viral foi maior na
casuística do RG e decresceu em direção ao PG e o
inverso se observou com relação ao diagnóstico de
pneumonia bacteriana. Em relação ao RP, o PP identificou em excesso hiperinsuflação e imagens flocosas
e identificou condensações segmentares em menor
número de casos. Em relação ao RP, o PG identificou
em menor número de casos hiperinsuflação, imagens
intersticiais e imagens micronodulares e identificou em
excesso imagens flocosas e condensações lobares.
Os resultados do uso da TKG mostram uma associação muito forte com as impressões etiológicas formuRevista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006
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ladas pelos 3 examinadores, o que reflete que estes
usam, para definir a etiologia, parâmetros radiológicos
semelhantes aos utilizados pelos autores da TKG (tabela 4). A média de somatórios de pontos mais negativa foi observada na casuística do PP (tabela 4), sendo
esse resultado coerente com a identificação de sinais
radiológicos feita pelo PP e pelo RP (tabela 1), em que
o PP reconheceu imagens intersticiais em um maior
número de casos que o RP. Na casuística do PG, a
média dos somatórios de pontos do grupo suspeito de
infecção viral foi também mais negativa que na do
RG, porém esse resultado não mostra coerência com
os da tabela 1, indicando menor segurança e menor
confiabilidade do PG na interpretação dos achados
radiológicos em relação ao PP. Com relação aos
somatórios de pontos no grupo suspeito de pneumonia
bacteriana, observa-se que a maior média foi a do RG,
seguida pela do PP e por fim pela do PG. Comparando
as tabelas 1 e 4, observa-se que a diferença entre RG
e PP deve-se a uma maior freqüência de identificação
de imagens intersticiais – que são pontuadas negativamente, enquanto que não se encontra justificativa
na tabela 1 para a pontuação menor do grupo bacteriano
do PG referida na tabela 4, mostrando alguma inconsistência na análise radiológica pelo PG.
Dos resultados obtidos, se pode concluir que a TKG
não melhora o desempenho do pediatra geral no diagnóstico radiológico, sendo necessário treinamento no
reconhecimento das imagens para que se alcance esse
objetivo. A TKG mostrou poder de discriminar entre
dois padrões pneumônicos e pode ter utilidade para
treinamento no reconhecimento e valorização dos sinais radiológicos de pneumonia.
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A Fundação Jeffrey Modell (EUA), dedicada a estudar as imunodeficiências primárias (IDP) e apoiar
os portadores dessas doenças, elaborou uma lista dos 10 sinais de alerta que indicam a necessidade de
ser iniciada uma investigação de IDP. O Grupo Brasileiro para estudo das IDP (BRAGID) adaptou
essa lista para o nosso meio. Assim, disponibilizamos aos pediatras, os 10 Sinais de Alerta para
Imunodeficiência Primária na Criança:
1. Duas ou mais Pneumonias no último ano.
2. Quatro ou mais episódios novos de Otite no último ano.
3. Estomatites de repetição ou Monilíase por mais de dois meses.
4. Abscessos de repetição ou ectima.
5. Um episódio de infecção sistêmica grave (meningite, osteoartrite, septicemia).
6. Infecções intestinais de repetição / diarréia crônica.
7. Asma grave, Doença do colágeno ou Doença auto-imune.
8. Efeito adverso à vacina do BCG e/ou infecção por Micobactéria.
9. Manifestações clínicas sugestivas de síndrome associada à Imunodeficiência.
10. História familiar de imunodeficiência.
Lembre do ítem 5: Uma única infecção grave ou difícil de ser controlada, é o bastante para que a
possibilidade de IDP seja avaliada.
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USO DE
ANTIMICROBIANOS
NO TRATAMENTO DA
DIARRÉIAAGUDA
EM CRIANÇAS

Rodolfo O. de Jesus1
Cristiana M. Nascimento-Carvalho2

RESUMO
A doença diarréica aguda é um problema de saúde pública de grande incidência, principalmente na faixa etária
pediátrica. Na grande maioria das vezes, não se faz necessário o uso de antimicrobianos, estando a utilização
destes fármacos restrita a quadros específicos: na disenteria ou diarréia mucosanguinolenta. Para o tratamento
ambulatorial, o sulfametoxazol-trimetoprim permanece como droga de escolha, sendo outras opções o ácido
nalídixico e a azitromicina. Para tratamento hospitalar, podem ser utilizados ceftriaxona ou ampicilina; na cólera,
as tetraciclinas são as drogas de escolha, com uso restringido para crianças maiores de oito anos. O
sulfametoxazol-trimetoprim é a primeira escolha para as crianças com idade inferior a oito anos, sendo que,
recentemente, a azitromicina foi identificada como segunda opção em todas as faixas etárias. Nos pacientes
com giardíase ou amebíase, os derivados imidazólicos metronidazol, secnidazol, e tinidazol são as drogas de
escolha; na colite pseudomembranosa, preconiza-se o uso do metronidazol, deixando-se o uso de vancomicina
por via oral para casos mais graves; na febre tifóide, diversas drogas podem ser empregadas como sulfametoxazoltrimetoprim, ampicilina, amoxicilina, cloranfenicol e ceftriaxona.

UNITERMOS: diarréia aguda, disenteria, criança, antimicrobianos, tratamento.
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INTRODUÇÃO
A despeito do progresso na compreensão da patogênese
e terapêutica, a doença diarréica continua a ser uma
das causas mais importantes de morbi-mortalidade infantil em todo o mundo. Dois a cinco milhões de
lactentes e crianças morrem ao ano devido à diarréia
em países em desenvolvimento, onde 2/3 da população vive em extrema pobreza, sem saneamento básico, com alimentação insuficiente e sem acesso aos
serviços de saúde(1).
A definição de diarréia inclui alterações no trânsito
intestinal caracterizadas por um aumento da fluidez,
volume ou freqüência das fezes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como “evacuação de fezes aquosas no mínimo três vezes num período de 24
horas”, com ênfase em que a mudança na consistência das fezes é mais relevante que a freqüência de
evacuações para se diagnosticar a existência da diarréia. A forma aguda de apresentação é a forma mais
usual de doença diarréica, tendo início abrupto, geralmente autolimitada, com duração de até 14 dias, sendo a principal etiologia relacionada a agentes infecciosos, e podendo ser acompanhada por náuseas, vômitos, desconforto abdominal, desidratação ou má nutrição (1-3).

Por outro lado, o uso de alguns antimicrobianos pode
levar à diminuição da duração da doença diarréica, do
risco de complicações sérias e de morte em crianças
com disenteria, sendo que para a escolha destes medicamentos leva-se em conta os patógenos mais
prevalentes no meio(1-3).
Portanto é preciso saber exatamente as minúcias que
formam o limite entre quando usar ou não esses agentes, além de quais devem ser usados em cada situação, visando à otimização do atendimento do paciente.
INDICAÇÕES PARA O USO DE
ANTIMICROBIANOS
Os casos em que a terapia antimicrobiana está indicada
são restritos a situações específicas, geralmente associadas a maior gravidade como diarréias mucosanguinolentas (disenteria), ou quadros de cólera, giardíase,
amebíase, colite pseudomembranosa e febre tifóide.
É fundamental a coleta de espécimes biológicos para
a investigação bacteriológica antes do uso do
antimicrobiano, com especial atenção aos pacientes
com co-morbidades, complicações, toxemia, imunodepressão, desnutrição grave ou prematuridade(23).
Diarréia mucosanguinolenta (disenteria)

Pelo fato da desidratação ser a principal causa de
mortalidade em crianças diarréicas, o tratamento da
diarréia aguda baseia-se em medidas de suporte hídrico
e nutricional, tendo a terapia de re-hidratação oral
como o pilar principal. O uso de antimicrobianos não é
uma prática comum na conduta desses pacientes, uma
vez que na grande maioria dos casos estes medicamentos não alteram substancialmente o curso da doença, e às vezes, como na infecção pela Escherichia
coli O157:H7, podem até mesmo agravar o quadro.
Além disso, deve-se levar em conta também a possibilidade de gerar organismos multi-resistentes, superinfecção, erradicação da flora normal intestinal e efeitos colaterais(1-3).
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Tendo em vista a Shigella sp. como o principal agente etiológico, admite-se como droga de primeira escolha o sulfametoxazol-trimetoprim (TMP-SMX), pois
este possui um espectro que abrange os principais
patógenos(4-6); esta é uma droga segura, com efeitos
colaterais pouco freqüentes, de baixo custo e de fácil
manejo devido ao uso em baixas doses(5). Ademais,
apesar de um crescente aumento da resistência
bacteriana a essa droga em estudos in vitro(6, 7), a falta de associação com a eficácia in vivo, aliada a redução da duração da febre e da diarréia, bem como
com o encurtamento do tempo de eliminação do organismo e com o controle de novos casos no mesmo
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ambiente, resultado de suma importância em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, corroboram
para a manutenção do TMP-SMX como a primeira
opção no tratamento antimicrobiano das disenterias(68)
. Contudo o TMP-SMX não é recomendado para
lactentes com menos de dois meses de idade, por causa do risco de kernicterus(9).
Como droga alternativa de segunda escolha está o ácido
nalidíxico, por possuir alta eficácia, alta penetração
tecidual e baixa taxa de resistência(10). No entanto,
deve-se levar em consideração situações que contraindicam o uso desta droga como casos de
hipersensibilidade à substância ou compostos relacionados (quinolonas), história de crises convulsivas, idade inferior a 3 meses, salientando a interação que pode
ocorrer com tetraciclinas e cloranfenicol(10).
Ainda ao nível de segunda escolha está a azitromicina,
pelo fato de possuir alta biodisponibilidade, grande
perfusão tissular, baixa taxa de resistência, efeitos
adversos pouco freqüentes e de pequena intensidade,
porém com alto custo, sendo uma droga nova utilizada
em pesquisas em andamento(11, 12).
A nível nosocomial, outros agentes podem ser usados,
também como segunda escolha. A ampicilina possui
espectro de atividade para a maioria dos agentes
etiológicos(13) e tem boa penetração nos variados tecidos (14); contudo, taxas crescentes de resistência
bacteriana têm sido documentadas, o que restringe
muito seu uso(13, 15). A ceftriaxona possui excelente
penetração tecidual e meia vida longa, o que permite
terapia com dose única diária(16-17), além de poucos
efeitos adversos(18) e baixas taxas de resistência(7). Seu
uso é restrito devido ao alto custo e principalmente
pelo seu espectro muito ampliado, o que facilita o
surgimento de resistência por diversos organismos(19).
Admite-se ainda o uso de tetraciclina, como alternativa, nos casos específicos de etiologia associada ao
Campylobacter sp, em crianças maiores que oito
anos(20, 21), além de cloranfenicol em casos de infec26

ção por Campylobacter jejuni, por possuir taxas de
resistência baixas(22), mas com uso bastante restrito
devido a toxidade, principalmente em crianças com
menos de três meses de idade, onde a síndrome cinzenta desencadeada por este fármaco pode ser fatal. Esta síndrome pode aparecer após três ou quatro
dias de início do tratamento e ocorre com sintomas
seqüenciais de distensão abdominal, êmese ocasional, progressiva palidez cianótica, colapso vasomotor
freqüentemente acompanhado de respiração irregular e morte(23). Além disso, pode ainda haver efeitos
sobre a medula óssea, provocando discrasias sanguíneas(23-24). São opções terapêuticas eritromicina,
azitromicina, aminoglicosídeos, meropenem e
imipenem.
Amebíase e giardíase
A amebíase, que está entre as patologias mais
prevalentes no mundo, possui o tratamento composto
por derivados nitroimidazólicos, dentre os quais figura
como o mais importante o metronidazol, por ter sua
eficácia comprovada, possuir poucos efeitos colaterais,
além de ter baixo custo(25). Outro derivado que pode
ser usado como alternativa é o secnidazol, que possui
características semelhantes(26). Já o tratamento da
giardíase tem também como primeira escolha o
metronidazol, pelas mesmas razões acima, com mudança apenas em relações as doses(25,26).
Cólera
Para o tratamento da cólera é correto e comum o uso
de tetraciclina, principalmente doxiciclina (primeira
escolha), devido à grande susceptibilidade do Vibrio
cholerae(20, 27), apesar de ter um amplo espectro, poder causar reações gastrintestinais, como náuseas,
vômitos e anorexia ou até apresentar toxidade hepática(27). Contudo a concentração e acúmulo desse antibiótico acontecem em vários órgãos e tecidos, como
no esmalte dos dentes não irrompidos, o que impede
seu uso em crianças menores de oito anos(28), onde o
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tratamento preconizado passa a ser o sulfametoxazoltrimetoprim(5, 6, 20), apesar da emergência de cepas
multi-resistentes in vitro, e de não serem encontrados
estudos referentes a efetividade desta droga nesta situação(29).
Na atualidade, o uso da azitromicina está sendo cada
vez mais levado em consideração no tratamento da
cólera, devido a sua eficácia, poucos efeitos adversos,
e tratamento com dose única, que diminui o custo de
seu emprego. Estudo comparativo demonstrou que a
azitromicina tem o mesmo efeito terapêutico que as
drogas preconizadas como de escolha no tratamento
da cólera (tetraciclina, ciprofloxacina), mas que são
mais tóxicas(30).
Diarréia associada a antibiótico (DAA) ou colite
pseudomembranosa
DAA deve-se ao tratamento com antibióticos que alteram a flora do trato gastrointestinal, permitindo uma
proliferação exagerada do Clostridium difficile, que
produz uma toxina, causa de diarréia secretória, formando o que é chamado de colite pseudomembranosa.
Nesta situação específica de diarréia, o tratamento de
primeira escolha é feito com metronidazol, devido a
características já mencionadas anteriormente e eficácia comprovada nesta situação(26, 31). Como alternativa pode ser usada a vancomicina por via oral, que é
bactericida, possui grande eficácia, excelente penetração tecidual(31, 32) e com efeitos adversos em baixa
porcentagem(33). Entretanto, o uso da vancomicina é
aceitável apenas quando a criança apresenta DAA
com falha ao tratamento com metronidazol ou com
gravidade acompanhada de potencial risco de vida(32,33,
34)
. Isso se deve ao fato de que com o uso desta medicação torna-se cada vez mais provável a emergência
de organismos resistentes, além do custo maior(35); é
importante comentar a existência de estudos demonstrando que esta droga está associada a maior recidiva
da doença em comparação ao tratamento realizado
com o metronidazol(36).
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Febre tifóide
O tratamento desta enfermidade faz-se basicamente
com sulfametoxazol-trimetoprim em primeira escolha(5,
6)
, apesar da resistência a essa substância parecer estar
aumentando(6). Como segunda escolha pode-se usar
ampicilina, amoxicilina ou cloranfenicol; contudo a resistência a esses dois antimicrobianos é comum(13),
destacando-se também a toxicidade do cloranfenicol.
Como alternativa, a nível nosocomial, pode se usar
ceftriaxona, bastante efetiva no tratamento das
salmoneloses, apesar de já terem sido relatados casos
em que se suspeitou de resistência a esta droga(20). As
fluorquinolonas também atuam satisfatoriamente mas
seu uso em crianças é restrito devido a artrotoxicidade(10). A azitromicina e outros azalídeos têm aparecido como drogas promissoras no tratamento da febre
tifóide, principalmente nos casos de S. typhi multi-resistentes(37).
CONCLUSÕES
É importante frisar a importância da indicação
criteriosa de antimicrobianos em diarréia aguda. Cada
caso deve ser individualmente avaliado, devendo-se
levar em conta a idade, a epidemiologia local, o estado
nutricional, a presença de co-morbidades, além da
obtenção de dados laboratoriais que firmem o diagnóstico etiológico com a respectiva susceptibilidade
antimicrobiana.
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ASPECTOS
IMUNOLÓGICOS DO
LEITE MATERNO
Hermila T. Vilar Guedes1

RESUMO:
As qualidades imunológicas do leite materno têm sido demonstradas em um grande número de estudos. Assim
como as evidências sobre outras vantagens do leite materno, esses estudos têm sido suporte para que pediatras,
nutrólogos, psicólogos, odontopediatras e outros profissionais insistam no incentivo ao aleitamento materno
exclusivo e prolongado, como fator de promoção de saúde infantil. O presente artigo aborda, de forma simplificada,
os aspectos imunológicos que, juntamente com tantas vantagens já bem esclarecidas, tornam o leite materno o
alimento ideal para as crianças, nos seus primeiros meses de vida.
UNITERMOS: Aleitamento materno; leite materno; imunidade; nutrição

O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE
IMUNOLÓGICA DA CRIANÇA
A expansão e o desenvolvimento do sistema imune da
criança configuram um processo complexo e prolongado, que começa ainda durante o parto. O primeiro
contato com o ambiente externo ao útero ocorre, se o
parto é natural, no momento em que a criança sai do
útero e entra em contato com o canal vaginal mater-

no; no caso de parto artificial, esse contato acontece
logo que a placenta é aberta. A partir desse momento,
a flora bacteriana do ambiente coloniza, rapidamente,
as membranas mucosas do recém-nascido, principalmente no trato digestivo. Será necessário que o sistema imune da criança, ainda imaturo, e com predomínio de anticorpos circulantes oriundos da mãe e transferidos por via transplacentária, seja auxiliado por uma
proteção que atue de imediato sobre esta importante

1. Presidente do Departamento Científico de Alergologia Imunologia e Reumatologia da SOBAPE. Responsável pelo Ambulatório de
Alergo-Imuno Pediatria do CPPHO-CHUPES-UFBA.
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interface de exposição antigênica - a mucosa do trato
gastrointestinal.
Essas informações facilitam a compreensão sobre a
dupla função do leite materno, nesta fase inicial da
vida: é importante como nutriente e também como fator de proteção. Apesar disso, não podemos esquecer
que, em determinadas situações, o leite materno pode,
também, ser um meio de transmissão de algumas doenças. Contudo, outros alimentos, nos primeiros meses de vida, podem atuar como fator de agressão ainda mais importante, na oportunização de infecções e
de sensibilização a alérgenos.

O colostro, que preenche os alvéolos mamários durante o último trimestre da gestação, é um líquido de
alta densidade, que é produzido em pequeno volume e
tem coloração amarelada. Em quantidade e composição, o colostro supre as necessidades nutricionais do
recém-nascido, durante a primeira semana de vida.
Assim sendo, é composto por altas concentrações de
proteínas e de minerais, com baixo teor de gordura e
de lactose. O valor energético do colostro corresponde
a 67 Kcal/dl1.
Além da concentração elevada de imunoglobulinas,
lactoferrina e células leucocitárias, que lhe conferem
um alto valor imunológico, o leite materno é um importante protetor da mucosa do trato gastro-intestinal de
recém-nascidos, uma vez que favorece o estabelecimento e o crescimento dos Lactobacillus bifidus e
facilita a eliminação de mecônio1.

Na espécie humana, os anticorpos do leite excretado
pela mãe têm seu papel prioritário na proteção contra
infecções por patógenos cuja porta de entrada é a superfície de mucosas, uma vez que os anticorpos do
leite materno não penetram na circulação do lactente,
em taxas consideráveis 8. Os fatores de proteção existentes no leite animal poderiam prover alguma ação
imunológica no bebê humano; porém, esses fatores
são destruídos pela pasteurização e pela fervura que
se fazem necessários antes do consumo. Os processos de desidratação e de armazenamento também
anulam a capacidade imune do leite industrializado.

O leite de transição é secretado a partir do final da
primeira até o final da segunda semana após o parto.
Nesse período ocorre a diminuição da concentração
de imunoglobulinas e de proteínas do colostro, enquanto
que as taxas de gordura e lactose vão aumentando,
até alcançar a composição do chamado “leite maduro”.

Com o passar do tempo, o sistema imune irá desenvolver capacidades e envolver mecanismos de defesa
que tornarão o organismo plenamente competente, a
menos que haja alguma alteração congênita ou um
agravo externo que modifique essa tendência fisiológica.

O leite materno maduro é uma mistura homogênea
de partículas de gordura emulsificadas e de partículas
de caseína em suspensão, além de água e outros componentes hidrossolúveis. O valor energético do leite
maduro tem sido referido, na literatura, como valores
entre 65 a 75 Kcal/dl2.

O LEITE MATERNO MUDA NO DECORRER
DO PERÍODO DE LACTAÇÃO

As diferenças no conteúdo nutricional do leite materno variam com a idade gestacional do lactente, com o
período do dia, horários de alimentação, idade e outras
características particulares de cada nutriz. Podemos
dizer que o conteúdo imunológico do leite materno também varia conforme peculiaridades do organismo produtor; embora o valor imunológico seja menos variável do que o teor nutricional.

Durante o período de lactação, podemos observar que
o leite passa por três fases distintas, nas quais a composição e a quantidade são diferentes. O produto, em
cada uma dessas fases são: o colostro, o leite de transição e o leite materno maduro.
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LEITE MATERNO - UM ALIADO NA LUTA
CONTRA INFECÇÕES
O potencial anti-infeccioso do leite humano tem particular importância para crianças que vivem em situação de pobreza, em áreas endêmicas, onde são expostas, precocemente, a uma grande variedade de
patógenos 3,4,5,6,7. Enquanto a criança está sendo alimentada apenas ao seio, o risco de infecções adquiridas através da contaminação de alimentos não existe.
Outra vantagem consiste no fato de que o uso de mamadeiras e bicos sem adequada higiene estará reduzido, uma vez que as crianças em aleitamento materno
exclusivo não necessitam de complemento alimentar,
nem mesmo de água.
As ações de incentivo à prática do aleitamento materno têm contribuído enormemente para melhorar as
condições de saúde da população mundial. Dados da
Organização Mundial da Saúde mostram que doenças
como as diarréias e as pneumonias, altamente freqüentes nos países menos desenvolvidos, e grandes responsáveis pelos altos índices de morbi-mortalidade infantil nas regiões mais pobres, têm suas taxas de incidência diminuídas em 66% e 50%, respectivamente,
nas populações que conseguem um incremento de 40%
no número de lactentes amamentados antes dos 18
meses 5,6. Tem sido demonstrado que, mesmo quando
oferecido de forma parcial ou não-exclusiva o aleitamento materno diminui o risco de morte por septicemia neonatal 8.
OS COMPONENTES DO LEITE MATERNO
E SUA AÇÃO ANTI-INFECCIOSA
Proteínas
A taxa de proteínas no leite materno maduro é de aproximadamente 9g/l, enquanto que o colostro possui 15g/
l. Esses valores não podem ser considerados exatos,
devido a variações de método de dosagem; o mesmo
ocorrendo com as proporções dos tipos diferentes de
32

proteínas solúveis (imunoglobulinas, lactoalbumina, Blactoglobulina, lactoferrina, lisozima, albumina e) e 1/3
de caseínas (á,â,ê ë). Algumas dessas proteínas possuem uma ação especificamente anti-bacteriana, influenciando, de forma indireta, a qualidade da colonização microbiana do intestino da criança.
Atuando, principalmente, na proteção contra infecções
entéricas, a IgA de superfície (SIgA) representa a mais
importante imunoglobulina do leite materno.
Corresponde a uma proporção de 88 a 94% do total
de imunoglobulinas no leite. Essa proporção é seguida
por IgM e IgG. A concentração de SIgA é muito maior
no colostro (12 mg/ml) do que no leite maduro (1 mg/
ml). Esses anticorpos recobrem a superfície das
mucosas do bebê e têm um papel protetor evidenciado por estudos realizados com doenças infecciosas,
como aquelas causadas por Rotavírus, E. coli,
poliovírus e retrovírus. Estudos têm demonstrado que
a IgA específica anti-rotavírus pode ser detectada nas
fezes de neonatos amamentados ao seio, mas não naqueles que utilizam outro alimento9.
Os mecanismos de defesa, através dos quais a SIgA
atua na mucosa, são essencialmente: a neutralização
intracelular, a excreção de vírus e a exclusão imune.
A SIgA pode, também, aglutinar bactérias ou vírus ou,
ainda, interferir com a mobilidade bacteriana,
interagindo com seus flagelos. Estudos têm comprovado a existência, no leite materno, de SIgA capaz de
prevenir a aderência de pneumococos e Haemophilus
influenzae à mucosa entérica. A capacidade
neutralisadora de anticorpos anti-poliovírus do leite tem
sido, também, demonstrada8.
O leite materno não apenas carreia elementos que
agem diretamente na resposta imune, mas também
estimula a resposta imunológica do bebê, uma vez que
contém linfócitos e anticorpos capazes de atuar nessa
função. Um estudo demonstrou que a proporção de
linfócitos CD4/CD8 é mais baixa em lactentes em aleitamento materno, do que naqueles alimentados com
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mamadeira. Os amamentados ao seio têm menor taxa
de linfócitos T CD4 e um número maior de células tipo
“natural killer”10.
A Lactoferrina é a proteína de maior concentração no
leite maduro (1 - 4 g/L). Tem afinidade pelo ferro, o
que lhe confere uma ação bacteriostática, já que retira o ferro das bactérias que atuam no intestino, privando-as de substrato importante para o seu crescimento. Algumas frações têm ação anti-bacteriana específica. A fração terminal, chamada de Lactoferricina,
por exemplo, tem ação bactericida; outras têm ação
anti-viral. A interação de fatores como a lactoferricina
com células imunocompetentes presentes no leite
materno, que ocorre através de receptores específicos, aumenta a qualidade da resposta imunológica, pois
influi na liberação de citocinas e prostaglandinas. A
lactoferrina age, também, no crescimento de bífidobactérias. Além disso tem potencial anti-inflamatório,
na medida em que impede a produção de diversas
citocinas pro-inflamatórias, como IL-1β, IL-6, Il-8 e
outras. Sua concentração diminui com o tempo de aleitamento11.
Já a lisozima tem sua concentração aumentada em
proporção direta com o tempo de aleitamento. As taxas desta proteína no leite humano são muito maiores
do que no leite de vaca. A ação da lisozima é
bactericida, uma vez que provoca a lise da célula
bacteriana, destruindo-a .
A caseína do leite materno também tem sua função
de defesa, uma vez que é um poderoso fator de crescimento dos lactobacilos bífidos. Além disso, impede a
aderência de Helycobacter pilori à mucosa gástrica
e a adesão de Streptococcus pneumoniae e
Haemoplilus influenzae à mucosa respiratória12.
Citocinas
O leite materno contém várias citocinas. Algumas,
como a Interleucina 10 (IL-10) e o fator transformaRevista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

dor do crescimento (TGF-â) podem aumentar a tolerância a proteínas alimentares. O TGF-â pode ainda
estimular a produção de SIgA. Outras citocinas, como
a interleucina 12 (IL-12), o interferon-ã, o fator de
necrose tumoral (TNF)-á e a Interleucina 18, podem
agir de forma contrária, inibindo a produção de
imunoglobulinas. Tanto o interferon-gama quanto o
TGF-â inibem a produção de IgE13.
Nucleotídeos
Estudos em humanos sugerem que a resposta
imunológica humoral, tanto de recém-nascidos pré-termo como a termo, é estimulada com a adição de
nucleotídeos ao alimento. Em modelos experimentais
com animais, os nucleotídeos são associados a uma
maior proliferação das células linfóides 14 . Os
nucleotídeos no leite humano têm múltiplas funções,
as quais incluem a sua influência no tipo de microflora
que se estabelece a nível da mucosa intestinal e a
estimulação do desenvolvimento desses
microorganismos, além de atuar na resposta a imunizações. A ação dos nucleotídeos é diversificada. Podem ser precursores de DNA e RNA, componentes
de uma co-enzima, entre outras ações. Seus múltiplos
efeitos contribuem na afirmação que o leite humano é
“um alimento biológico potente”, capaz de influir no
crescimento e na maturação funcional de diversos sistemas do organismo, além de promover nutrição e proteção do organismo5.
Fatores imunomodulatórios e anti-inflamatórios
Crianças amamentadas parecem apresentar uma função imunológica mais efetiva do que lactentes alimentados com leite artificial. Pesquisadores relatam uma
maior capacidade das crianças amamentadas em reagir de forma eficaz a um patógeno potencial15. Podemos citar como fatores imunomoduladores que compõem o leite materno: á-tocoferol, â-casomorfinas,
prolactina e outros componentes anti-inflamatórios, os
quais atuam diretamente, por mecanismos não
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inflamat8rios, inclusive atividade enzimática, que degrada mediadores da resposta inflamatória1. Os componentes anti-inflamatórios do leite materno incluem
inibidores enzimáticos, prostaglandinas, vitaminas A,
C e E, citocinas e receptores específicos para citocinas
inflamatórias16.
Os linfócitos maternos, que são transferidos ao recémnascido, têm um papel importante na defesa do jovem
organismo, uma vez que “transportam” sua capacidade
imunológica para o concepto17. Entretanto, essa capacidade imunológica transferida irá diminuir e estará ausente no último trimestre do primeiro ano de vida.
A influência positiva do aleitamento materno na
estimulação do sistema imunológico da criança é confirmada quando observamos a capacidade protetora
do leite materno contra infecções (como otites, pneumonias diarréia), ocorre não apenas durante a
amamentação, mas podendo permanecer por muitos
anos. Além disso, há evidências de que a amamentação,
estimulando a resposta imunológica, propicia uma
melhor resposta à vacinas13.
O leite materno confere proteção específica e
inespecífica contra várias infecções18. Estudos realizados em países em desenvolvimento, em épocas diferentes, demonstraram que lactentes jovens e recémnascidos de mães com diarréia por Shigella não apresentaram sintomatologia de shigelose. (13). Isto ocorre
porque, apesar de haver a possibilidade de contaminação peri-natal, o recém-nascido recebe anticorpos da
mãe, os quais o impedem de desenvolver ou mesmo
de apresentar uma forma mais grave da doença.
A ação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é
especialmente particular. O HIV está presente no leite de mães portadoras, sob a forma de partículas virais
livres e de células infectadas. Apesar de conferir proteção a lactentes contra o HIV, através de anticorpos
e transferência celular, o leite materno é também uma
rota de transmissão do vírus da mãe para a criança11.
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Essa característica de conferir proteção ao tempo em
que pode causar a infecção, oferece uma oportunidade
especial de considerar um balanço entre transmissão e
proteção, em uma relação singular vírus-hospedeiro,
sendo objeto de vastas discussões e diversos trabalhos11.
Em uma grande coorte de mulheres lactantes,
infectadas pelo HIV-1 em Ruanda, anticorpos do tipo
IgG anti-HIV foram os mais freqüentemente detectados no leite, seguidos pela IgM secretória (SIgM).
Surpreendentemente, SIgA anti-HIV-1 foi menos encontrada. A presença de IgA de superfície no leite
dessas mulheres, no 15º dia de puerpério, tanto quanto
a persistência de IgM de superfície, durante todo o
período de lactação, foi associada a um baixo risco de
transmissão de HIV da mãe para a criança11. Recentemente, tem sido admitido que anticorpos anti-HIV-1
do leite materno, transferidos da mãe para o lactente,
têm função de eliminar o vírus da superfície da mucosa
da criança, além da neutralização intra-epitelial e da
inibição da transcitose, a qual disseminaria o HIV entre enterócitos. Essas propriedades foram observadas
in vitro11. Alguns anticorpos anti-HIV do leite materno apresentam uma atividade neutralisadora mais efetiva do que aquela de anticorpos séricos.
O leite materno protege contra a atopia
As doenças atópicas reúnem um grupo de doenças
multifatoriais, sendo que a herança genética exerce a
mais importante influência. Fatores ambientais são coresponsáveis pela manifestação e pela manutenção
dos quadros alérgicos.
Pesquisadores ingleses, em um prolongado estudo de
coorte, concluíram que o aleitamento materno constitui uma prática profilática para doença atópica, como
o eczema atópico, a alergia de manifestação digestiva
e alergia respiratória, ao longo da infância e adolescência1. A partir de então, muito se tem investigado
sobre o assunto, e outros estudos têm comprovado
aquela conclusão19,20,21.
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Em uma revisão sistemática de estudos publicados
entre 1966 a 1999, com meta-análise, visando estudar
a associação do aleitamento materno com o desenvolvimento de asma brônquica, foi observada uma diminuição de 30% no risco de apresentar asma, nas crianças amamentadas exclusivamente ao seio19.
Um estudo prospectivo mostrou que lactentes que
desenvolveram alergia ao leite de vaca ingeriram, quando amamentados, leite materno com concentrações
de SIgA total significantemente mais baixas do que a
concentração dessas imunoglubulinas no leite ingerido
por lactentes que não apresentaram esse tipo de alergia. A dosagem de SIgA foi realizada entre 6 e 28 dias
após o parto22. Geralmente, lactentes amamentados
ao seio respondem a proteínas alimentares produzindo
níveis mais baixos de anticorpos, quando comparados
a lactentes que não foram amamentados. A prática do
aleitamento materno reduz a resposta de IgG séricas
à proteína do leite de vaca, tratando-se, provavelmente, de um efeito bloqueador de anticorpos SIgA específicas contra proteínas sempre encontradas no leite
humano, em sociedades usuárias de leite de vaca17.
Böttcher e cols. verificaram as taxas de citocinas,
quimiocinas e IgA secretória no leite humano, para
avaliar uma possível relação com o desenvolvimento
de manifestações atópicas e com a produção de IgA
salivar em crianças. O trabalho concluiu que diferenças nas concentrações de citocinas, quimiocinas e SIgA
no leite materno não influenciam, de modo importante,
os níveis de IgA salivar nem o desenvolvimento de
manifestações alérgicas. Tampouco exercem influência na resposta a testes cutâneos, em crianças maiores de 2 anos9.
Alguns estudos relatam evidências de que o aleitamento materno pode, em determinadas situações, estar associado a um efeito adverso. Um estudo
populacional prospectivo sugeriu, recentemente, que
filhos de mães asmáticas, amamentados exclusivamente ao seio por mais de 4 meses, terão maior risco de
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desenvolver sibilância recorrente e asma após os 6
anos de idade5. Tem sido sugerido que o aleitamento
materno exclusivo, por um período prolongado, provido por mães alérgicas, pode aumentar o risco de aparecimento de doenças alérgicas na criança. Um estudo alemão sugere que, em crianças de pais com história de atopia, a prevalência de dermatite atópica até
os 7 anos de idade aumenta de modo diretamente proporcional ao número de meses de efetivo aleitamento
materno25. Nos Estados Unidos, um vasto estudo de
coorte concluiu que filhos de mães asmáticas, alimentados exclusivamente ao seio, por mais de 4 meses,
apresentaram maior risco de sibilância recorrente e
asma aos 6 anos de idade5. Por outro lado, um estudo,
realizado na Australia, associou o aleitamento materno exclusivo por 4 meses ou mais, com a diminuição
do risco de asma aos 6 anos de idade1. Esse risco não
sofreu modificações significantes, quando se considerou a ocorrência de múltiplas infecções ou mesmo de
asma materna. Hanson e col. Atribuem a diferença
nos achados dos estudos americano, alemão e australiano citados, às diferentes composições dos ácidos
gordurosos no leite de mães dessas diferentes regiões13. Para tal afirmação, basearam-se em pesquisa
com animais, a qual demonstrou que a composição
dos ácidos gordurosos do leite materno pode alterar a
transferência da capacidade imunológica da mãe para
o filho, através da amamentação. Esta proposição é
aceitável, uma vez que a composição dos ácidos graxos
do leite varia com o tipo de dieta materna. Na Austrália, há menor taxa de ácidos graxos no leite materno,
comparada com as taxas de outros países.
O LEITE MATERNO E A PROTEÇÃO CONTRA OUTRAS DOENÇAS
Diabetes Mellitus tipo I
O Diabetes Mellitus tipo I é uma doença crônica de
etiologia desconhecida, com susceptibilidade genética
bem estabelecida. Possui uma fase pré-clínica, caracterizada por uma reação auto-imune contra células das
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ilhotas pancreáticas. A característica de auto-imunidade que precede a doença pode surgir nos primeiros
anos de vida, sugerindo uma influência de fatores aos
quais as crianças são expostas precocemente.
Há evidências de que a exposição de indivíduos susceptíveis à proteína do leite de vaca, no início da vida,
pode sensibilizá-los para a albumina sérica bovina. Os
anticorpos produzidos a partir dessa sensibilização
protagonizariam uma reação cruzada contra células
das ilhotas pancreáticas. Permanece controversa a
hipótese de que o aleitamento materno proteja lactentes
susceptíveis de desenvolverem Diabetes Mellitus tipo
I. Alguns estudos mostram forte associação, outros
encontraram uma associação fraca ou nenhuma associação23. Apesar das discussões, a Academia Americana de Pediatria recomenda que seja conduzido o
aleitamento materno exclusivo, com evicção de leite
de vaca e de fórmulas comerciais contendo leite de
vaca durante o primeiro ano de vida, para lactentes
com história familiar de Diabetes Mellitus21.
Giardíase
Recente um estudo de coorte, realizado na Nicarágua, mostrou que filhos de mães não imunes para a
Giardíase, cujo leite não continha anticorpos antiGiardia, apresentaram risco 3 vezes maior de contrair
giardíase nos primeiros meses de vida, do que as crianças de mães imunes, em cujo leite foram detectados anticorpos anti-giárdia. Além disso, as crianças de
mães não imunes, apresentaram sintomas mais graves do que os filhos de mães imunes que apresentaram a doença24.
Doenças Imunológicas
Tem sido investigada a associação entre o aleitamento materno exclusivo por tempo prolongado e a freqüência menor de moléstias de base imunológica. Entre essas podemos citar: Doença Celíaca22, Colite
Ulcerativa, Doença de Crohn, Artrite Reumatóide, e
36

Esclerose Múltipla, sem esquecer o Diabetes Mellitus
tipo I, do qual falamos anteriormente25.
* Esse artigo tem como base o capítulo “Leite Materno e Imunidade”, da mesma autora, o qual integra o
livro “Aleitamento Materno”, de autoria dos Profs.
Francisco J. Passos Soares e Pajuçara M. Guimarães
Marroquim, lançado em 2005, pela Editora da UFAL.
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RESUMO
Introdução: O exame radiológico do tórax de pacientes com pneumonia permite identificar as estruturas
pulmonares comprometidas, delinear o tipo de distúrbio funcional subjacente e, embora com discutível precisão,
pode sugerir possibilidades etiológicas. Objetivo: Descrever as radiografias de tórax iniciais de uma série de
casos de óbito associado a pneumonia (OAP), em crianças e comparar as impressões do radiologista com as
pontuações conferidas pelo mesmo, usando a tabela de Khamapirad/Glezen. Casuística e Métodos: Os OAP
ocorridos nos anos de 1998, 1999 e 2000, no Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira (Salvador – Bahia)
foram identificados nos registros informatizados do SAME. Foram incluídos no estudo os casos que tinham
radiografias iniciais nos seus prontuários. As radiografias foram analisadas por radiologista pediátrico, sem
conhecimento dos dados clínicos; o radiologista também pontuou a tabela de Khamapirad/Glezen. Resultados:
Foram identificados 46 casos de OAP com radiografias iniciais disponíveis para análise. Vinte e dois casos
foram excluídos porque tinham radiografias normais, ou com outros diagnósticos (como bronquiolite), ou sem
condições técnicas para exame. O radiologista confirmou o diagnóstico de pneumonia em 24 casos. Nestes,
identificou padrão intersticial em 12 (50,0%), alveolar em 5 (20,8%) e misto em 7 (29,2%). A impressão diagnóstica
do radiologista foi de pneumonia viral em 15 (62,5%), bacteriana em 6 (25,6%) e não conclusiva em 3 (12,5%).
A média (desvio padrão) do somatório de pontos da tabela de Khamapirad/Glezen, atribuídos aos casos suspeitos
de pneumonia viral foi de -1,07 (±0,26) e aos suspeitos de pneumonia bacteriana foi de 3,00 (±2,1). A diferença
foi significativa (p=0,00000031). Conclusão: Nesta série de casos destacaram-se a alta freqüência de padrão
intersticial e da impressão diagnóstica de pneumonia viral. O resultado do uso da tabela de Khamapirad/Glezen
pelo radiologista foi concordante com o resultado da análise habitualmente praticada pelo mesmo.
UNITERMOS: Pneumonias; aspectos radiológicos; crianças; óbitos.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO
O diagnóstico de pneumonia com base em sintomas e
sinais clínicos, como preconizado pelo protocolo da
OMS e pelos programas IRA e AIDPI do Ministério
da Saúde do Brasil para menores de 5 anos (1,2,3,4), tem
como resultado um número de casos falso-positivos,
provavelmente próximo de 30% (3). Este grupo abrange casos de bronquiolite, asma, bronquite, obstrução
de vias aéreas superiores (rinites, rinofaringites), tuberculose, refluxo gastro-esofágico, e condições menos comuns como cardiopatias; todas essas doenças
podem se manifestar com os mesmos sintomas e sinais da pneumonia (tosse, taquipnéia, dispnéia, tiragem) e a confusão diagnóstica leva ao uso excessivo
de antibióticos.
Quando se dispõe do exame radiológico do tórax, grande parte dos casos falsos-positivos é identificada (5,6).
A radiografia de tórax é útil também para avaliar a
extensão do comprometimento e para acompanhar a
evolução dos casos de pneumonia, mostrando a resolução, persistência do processo, ou a ocorrência de
complicações e orientando, assim, em conjunto com
outros dados semiológicos, a manutenção, suspensão
ou troca dos antibióticos, bem como a necessidade de
outros recursos terapêuticos em alguns casos, como a
drenagem de líquido pleural (4,7,8).
Em geral atribui-se algum valor à radiografia de tórax na formulação da suspeita etiológica das pneumonias (9,10,11,12,13). Os conhecimentos anatomo-patológicos do comprometimento pulmonar causado por
bactérias e por vírus são transpostos para a análise
da radiografia de tórax, caracterizando-se padrões
radiológicos indicativos de uma e de outra etiologia:
o padrão alveolar, associado à etiologia bacteriana e
o padrão intersticial, à pneumonia viral. Khamapirad
e Glezen (14) criaram uma tabela de pontos para facilitar a discriminação das radiografias de pneumonias
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virais e bacterianas, em que pontuações iguais ou
menores que zero têm um valor preditivo de 95%
para pneumonia viral e pontuações maiores que zero
têm valor preditivo de 70% para a etiologia bacteriana.
No entanto, estudos utilizando métodos
microbiológicos, imunológicos e sorológicos, capazes
de identificar o agente causal da grande maioria dos
casos de pneumonia, têm mostrado uma precisão
diagnóstica variável da radiografia de tórax na
suspeição etiológica. Estudos realizados na Finlândia
(11,12,15)
encontraram forte associação entre padrão
radiológico alveolar e pneumonia bacteriana invasiva
(diagnosticada por hemocultura), enquanto que os
casos com padrão radiológico intersticial
corresponderam a infecções virais e a infecções por
bactérias não-invasivas (diagnosticadas por sorologia),
ou a infecções mistas. Outros estudos mostram
inexistência de correlação entre apresentação radiológica e agentes etiológicos (16,17).
Não só algumas bactérias (por exemplo, o S. pyogenes
e o S. pneumoniae não invasivo) podem causar padrão radiológico intersticial, como os vírus podem produzir imagens alveolares pequenas, além de
atelectasias segmentares ou lobares, cujas manifestações radiológicas podem ser confundidas com a
condensação alveolar por pneumonia bacteriana. O
nível de preparo e experiência do examinador, portanto, é um fator que influi na validade do uso da
radiografia no diagnóstico das pneumonias (9,10,18).
Considerando assim, é possível que a tabela de
Khamapirad/Glezen possa facilitar e orientar a análise radiológica por profissionais outros, que não radiologistas.
O objetivo deste trabalho é descrever os resultados da
análise, por radiologista, das radiografias de tórax de
uma série de casos de óbito por pneumonia e comparála às pontuações efetuadas pelo mesmo radiologista
usando a tabela de Khamapirad/Glezen.
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CASUÍSTICA E MÉTODOS

RESULTADOS

O presente trabalho é um estudo descritivo, retrospectivo, de uma série de casos. Inicialmente, foi feito
o levantamento de todos os casos de óbitos de crianças na faixa etária de 0 a 8 anos, ocorridos entre 1º de
janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2000, através de
consulta ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) do
Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira
(CPPHO), que constitui um anexo ao Hospital de Clínicas da UFBA.

Foram localizados 56 casos de óbito por pneumonia.
Dez casos foram excluídos (9 dos quais por não haver
radiografia nos prontuários e 1 por falta de documentação do óbito no prontuário). A primeira radiografia
de cada um dos 46 casos restantes foi analisada pelo
radiologista, que considerou 6 (13,0%) como radiologicamente normais; três (6,5%) como tendo padrões
radiológicos não condizentes com pneumonia, e 13
(28,3%), sem qualidade técnica para avaliação.

Dos casos de óbito desse período, selecionaram-se
aqueles com diagnóstico de pneumonia, como causa
do internamento ou ocorrida durante o internamento.
Os casos cujas radiografias de tórax não foram encontradas foram excluídos.

O radiologista observou hiperinsuflação em 18 (75%)
casos, imagens intersticiais em 19 (79,2%),
condensações segmentares em 6 (25,0 %), imagens
micronodulares em 4 (16,7%), condensações lobares
em 3 (12,5%), imagens flocosas em 2 (8,3%) e derrame pleural em 1 (4,2%) caso; nenhum caso apresentou imagens de atelectasia. O radiologista diagnosticou radiografia com padrão intersticial em 12
(50,0%), padrão alveolar em 5 (20,8%) e padrão misto
em 7 (29,1%). A impressão etiológica foi de pneumonia provavelmente viral em 15 (62,5%) casos e
de pneumonia bacteriana em 6 (25,0%); em 3
(12,5%) casos, o radiologista não aventou suspeita
etiológica a partir da apresentação radiológica. Os
dados da análise do radiologista, para cada caso, encontram-se na tabela 1.

A primeira radiografia de cada caso foi encaminhada
ao radiologista para análise, sem informação dos dados
clínicos correspondentes. Este preencheu ficha padronizada (anexa). O exame do radiologista compreendeu
duas fases: na primeira foi realizado o procedimento
habitual de análise; na segunda, o radiologista seguiu os
requisitos da tabela de Khamapirad/Glezen. (14). Esta
tabela era desconhecida pelo radiologista, assim como
a interpretação do sistema de pontos.
Foram excluídos os casos cujas radiografias o radiologista considerou sem qualidade técnica, ou como não
tendo pneumonia (apesar do diagnóstico clínico de
pneumonia).
Os casos restantes constituíram a amostra deste estudo.
Análise dos resultados: foram calculadas as freqüências dos sinais radiológicos observados e dos diagnósticos formulados pelo radiologista; utilizou-se o teste
de Mann-Whitney para comparação entre as médias
de pontuações.
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A tabela de Khamapirad/Glezen e a freqüência de
pontuações atribuídas pelo radiologista encontram-se
na tabela 2. Os parâmetros da tabela mais frequentemente identificados nesta série de casos, pelo radiologista, foram: “infiltrado intersticial peri-hilar”, “infiltrado
pouco definido, flocos, nódulos”, e “infiltrado de múltipla localização, peri-hilar, mal definido”. A soma de
pontos conferidos pelo radiologista, para cada caso de
OAP, utilizando a tabela de Khamapirad/Glezen, variou de -2 a 7 (tabela 3). Observa-se uma grande predominância da pontuação “-1”.
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Tabela 1. Impressão do radiologista na análise das radiografias de tórax iniciais de 24 casos de
pneumonia em crianças,que evoluíram para o óbito (Salvador – Bahia, 1998 a 2000).
Caso

Hiperinsuflação

Imagens
intersticiais

Imagens
alveolares

Suspeita de
pneumonia viral

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
18

Sem suspeita
etiológica
(não conclusiva)

X
X
X
X

X

Suspeita de
pneumonia
bacteriana

X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
8

X
15

X
X
3

6

Tabela 2. Número de vezes em que o radiologista identificou cada um dos itens da Tabela de
Khamapirad Glezen (K/G), na análise das radiografias de tórax realizadas no início de episódios
de pneumonia em 24 crianças que evoluíram para o óbito (Salvador – Bahia, 1998 a 2000).
Itens da Tabela de K/G

Infiltrado bem definido (Lobar, segmentar ou sub-segmentar)
Infiltrado menos definido, flocos, nódulos
Infiltrado intersticial peri-brônquico
Localização em 1 lobo
Localização em múltiplos lobos, bem definido
Múltipla localização, perihilar, mal definido
Derrame pleural, com apagamento de seio costofrênico
Derrame pleural mais extenso
Abscesso ou pneumatocele
Atelectasia
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Pontos
correspondentes
a cada item

Número de vezes
em que cada ponto foi
conferido pelo
radiologista (%)

+2
+1
-1
+2
+1
-1
+1
+2
+2
-1

3 (12,5)
9 (37,5)
17 (70,8)
3 (12,5)
3 (12,5)
8 (33,3)
0
1 (4,2)
1 (4,2)
0
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Tabela 3. Pontuações conferidas pelo radiologista, utilizando a tabela de Khamapirad/Glezen,
na análise das radiografias de tórax realizadas no início de episódios de pneumonia em 24
crianças que evoluíram para o óbito (Salvador –Bahia, 1998 a 2000).
Pontuação (soma total de pontos)

Freqüêncian (%)

-2
-1
0
1
2
3
7

1 ( 4,2)
15 (62,5)
1 ( 4,2)
2 ( 8,3)
2 ( 8,3)
2 ( 8,3)
1 ( 4,2)

Total

24

A média (e desvio padrão) do somatório de pontos da
tabela de Khamapirad/Glezen, atribuído aos 15 casos,
em que o radiologista suspeitou, em sua análise inicial,
de etiologia viral, foi de -1,07 (± 0,26), e aos 6 casos
suspeitos, na análise inicial, de pneumonia bacteriana
foi de 3,00 (± 2,1). A diferença foi significativa
(p=0,00000031).

diagnóstico de infecções bacterianas invasivas
(hemoculturas positivas), porém superposição de
apresentação radiológica (padrão intersticial) entre
os casos de infecção bacteriana não invasiva
(diagnosticada por meios sorológicos) e os casos virais
(11,12,15)
; outros estudos invalidam a tentativa de se
diagnosticar o agente etiológico através do exame
radiológico (16,17).

DISCUSSÃO:
Este trabalho enfoca os diagnósticos radiológicos de
uma série de casos de óbito associado a pneumonia,
em crianças internadas em um hospital universitário.
Evidenciou-se o predomínio das imagens intersticiais,
de hiperinsuflação e da suspeita diagnóstica pelo radiologista de etiologia viral. Ao pontuar a tabela de
Khamapirad/Glezen, o radiologista obteve resultados
semelhantes, o que é compreensível e esperado, vez
que a tabela usa parâmetros semelhantes aos habitualmente utilizados na análise radiológica de casos de
pneumonia.
É controverso o poder de discriminar a etiologia da
pneumonia, atribuído, por vezes, à radiografia simples de tórax. Alguns estudos mostram boa
especificidade das imagens de condensação lobar no
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Na prática clínica, a radiografia não é usada de forma
isolada, na formulação de suspeita etiológica de pneumonia. Ao contrário, aspectos clínicos (intensidade da
febre, estado geral, intensidade da taquipnéia, presença de aleteo nasal, de sibilos) e laboratoriais
(leucograma, velocidade de hemossedimentação,
PCR), contribuem, junto com os achados radiológicos,
para o diagnóstico etiológico presuntivo (15,19).
Neste estudo, mais de 60% dos casos receberam pontuação “-1”, indicativa de etiologia viral, na tabela de
Khamapirad/Glezen. No entanto, levando-se em consideração os resultados dos trabalhos finlandeses
(11,12,15)
, os 15 casos considerados pelo radiologista
como de infecção viral, poderiam ser de infecção
bacteriana não invasiva e não se teria como diferenciálos pela radiografia.
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O avanço no diagnóstico laboratorial dos agentes
etiológicos das pneumonias (através de métodos
microbiológicos, imunológicos e sorológicos) tem
propocionado padrão ouro para comparação com as
apresentações radiológicas das infecções respiratórias. No entanto, esses estudos têm usado apenas o
padrão morfológico de imagens de condensação
(intersticial ou alveolar), para definição da suspeita
etiológica, deixando de considerar sinais que proporcionam informação sobre a função ventilatória, como o
aprisionamento de ar (hiperinsuflação), manifestado
radiologicamente pela presença de ar retro-esternal e
pelo rebaixamento e retificação das cúpulas
diafragmáticas; este pode indicar obstrução difusa de
vias aéreas intratorácicas, apontando para os vírus e
as bactérias atípicas (Mycoplasma e Chlamydia) que,
diferentemente das bactérias piogênicas, infectam toda
a mucosa das vias aéreas condutoras, causando processo inflamatório e comprometimento do calibre dessas vias. A tabela de Khamapirad/Glezen também não
inclui o parâmetro “hiperinsuflação” entre os itens a
pontuar.
No presente estudo houve simultaneidade de achado
de hiperinsuflação e de imagens intersticiais em 15
casos, e presença de imagens intersticiais sem
hiperinsuflação em 4 casos (tabela 1); seguindo um
raciocínio lógico, baseado no comprometimento
anatomo-patológico pulmonar, por vírus e bactérias,
a probabilidade de infecção viral, e por bactérias
atípicas, deve ser maior no grupo de 15 casos, que
no grupo de 4 casos que não apresentam
hiperinsuflação; nestes últimos se pode suspeitar de
infecções por bactérias não invasivas. É necessário,
portanto, se investigar a contribuição do parâmetro
“hiperinsuflação”, em associação ao padrão de imagens de condensação, para o aumento da
especificidade da radiografia simples de tórax, no
diagnóstico etiológico das pneumonias.
Revista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

AGRADECIMENTOS:
À equipe do SAME do Centro Pediátrico Prof.
Hosannah de Oliveira – UFBA pela colaboração na
localização dos prontuários e ao acadêmico de Medicina Davi Tanajura Costa pelo auxílio na análise dos
dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. WHO, World Health Organization. Infecções respiratórias agudas em crianças: seu tratamento em
hospitais de pequeno porte – notas técnicas e manual de condutas. Programa de Saúde MaternoInfantil. Controle das Infecções Respiratórias Agudas. OPAS/OMS, 94p, 1992.
2. WHO, World Health Organization. Bases tecnicas
para las recomendaciones de la OPS/OMS sobre
el tratamiento de la neumonía en niños en el primer
nivel de atencion. Programa Especial de Salud
Materno-Infantil y Poblacion. Control de las In-

3.

4.

5.

6.

fecciones Respiratorias Agudas. Organizacion
Mundial de la Salud: Genebra, 27p. 1992.
Mulholland EK, Simoes EA, Costales MO,
McGrath EJ, Manalac EM, Gove S. - Standardized
diagnosis of pneumonia in developing countries.
Pediatr Infect Dis J. 1992 Feb;11(2):77-81.
Coote N, McKenzie S - Diagnosis and investigation
of bacterial pneumonias. Paediatr Respir Rev. 2000
Mar;1(1):8-13.
McCarthy PL - The pediatric clinical evaluation
and pneumonia. Curr Opin Pediatr. 1996
Oct;8(5):427-9.
Mahabee-Gittens EM, Grupp-Phelan J, Brody AS,
Donnelly LF, Bracey SE, Duma EM, Mallory ML,
Slap GB. - Identifying children with pneumonia in
the emergency department. Clin Pediatr (Phila).
2005 Jun;44(5):427-35.

43

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

7. Grafakou O, Moustaki M, Tsolia M, Kavazarakis
E, Mathioudakis J, Fretzayas A, Nicolaidou P,
Karpathios T. - Can chest X-ray predict pneumonia
severity? Pediatr Pulmonol. 2004 Dec;38(6):465-9.
8. Franquet T. - Imaging of pneumonia: trends and
algorithms. Eur Respir J. 2001 Jul;18(1):196-208.
9. Cherian T, Mulholland EK, Carlin JB, Ostensen
H, Amin R, de Campo M, Greenberg D, Lagos R,
Lucero M, Madhi SA, O’Brien KL, Obaro S,
Steinhoff MC. Standardized interpretation of
paediatric chest radiographs for the diagnosis of
pneumonia in epidemiological studies. Bull World
Health Organ. 2005 May;83(5):353-9. Epub 2005
Jun 24.
10. Lagos R, di Fabio JL, Moenne K, Munoz M A,
Wasserman S, de Quadros C. - The use of chest
X-rays for surveillance of bacterial pneumonias in
children in Latin America. Rev Panam Salud Publica. 2003 May;13(5):294-302.
11. Virkki R, Juven T, Rikalainen H, Svedstrom E,
Mertsola J, Ruuskanen O. Differentiation of
bacterial and viral pneumonia in children. Thorax
2002 May;57(5):438-41.
12. Korppi M, Kiekara O, Heiskanen-Kosma T,
Soimakallio S. Comparison of radiological findings
of microbial aetiology of childhood pneumonia.
Acta Paediatr 1993:82(4):360-363.
13. Toikka P, Virkki R, Mertsola J, Ashorn P, Eskola J,
Ruuskanen O – Bacteremic pneumococcal pneumonia in children. Clin Infect Dis 1999;29(3):568572.
14. Khamapirad T, Glezen WP. – Clinical and
radiographic assessment of acute lower respiratory
tract disease in infants and children. Semin Respir
Infect 1987;2:130-144.
15. Juvén T, Mertsola J, Toikka P, Virkki R, Leinonen
M, Ruuskanen O – Clinical profile of serologically
diagnosed pneumococcal pneumonia. The
Pediatric Infectious Disease Journal, 2001
Nov;20(11):1028-33.
44

16. Wahlgren H, Mortensson W, Eriksson M, Finkel
Y, Forsgren M, Leinonen M. Radiological findings
in children with acute pneumonia: age more
important than infectious agent. Acta Radiol 2005
Jul;46(4):431-6.
17. Courtoy I, Lande AE, Turner RB – Accuracy of
radiographic differentiation of bacterial from nonbacterial pneumonia. Clin Pediatr (Phila)
1989;28(6):261-264.
18. Sarria E, Fischer GB, Lima JA, Menna Barreto
SS, Flores JA, Sukiennik R - Interobserver
agreement in the radiological diagnosis of lower
respiratory tract infections in children. J Pediatr
(Rio J). 2003 Nov-Dec;79(6):497-503.
19. Michelow IC, Olsen K, Lozano J, Rollins NK, Duffy
LV, Ziegler T, Kauppila J, Leinonen M, McCracken
Jr GH. Epidemiology and Clinical Characteristics
of Community-Acquired Pneumonia in
Hospitalized Children. Pediatrics 2004;113:701-7.

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

ANEXO

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

45

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

USO DE
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TRATAMENTO DA
DOENÇA
FALCIFORME
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RESUMO
OBJETIVO: Analisar, através de revisão da literatura, o risco-benefício da utilização da Hidroxiuréia (HU) em
pacientes falcêmicos e elaborar um modelo para as indicações e contra-indicações desta droga. MÉTODOS:
Foi realizada uma análise descritiva, baseada em revisão da literatura. RESULTADOS: A HU apresenta
propriedades que justificam o seu uso no tratamento dos pacientes com DF. Estas propriedades são: a capacidade
de aumentar a produção da hemoglobina fetal, a redução na freqüência dos episódios álgicos, bem como a
redução da freqüência da síndrome torácica aguda, da hospitalização e da necessidade de hemotransfusão.
Outra propriedade é a redução da hemólise e da contagem de neutrófilos. Sendo uma terapêutica relativamente
nova, houve cuidado especial em observações sobre efeitos colaterais ainda não bem elucidados. CONCLUSÃO:
Segundo essa revisão de literatura, considerando a relação risco-benefício desse tratamento em portadores de
DF, seriamente acometidos, a orientação mais prudente, no momento, é que a HU deve ser reservada para
pacientes que apresentem complicações severas.
Unitermos: falcemia; anemia falciforme; doença falciforme; hidroxi-uréia; crianças; terapêutica.

1.
2.
3.
4.
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INTRODUÇÃO
A Doença Falciforme (DF) foi descrita pela primeira
vez na Literatura Médica por Herrick em 19101, que
observou que os negros com o “traço” AS (mutação)
tinham mais chance de sobreviver do que aqueles com
hemoglobina normal (AA), nas áreas onde a malária
era endêmica. As mutações que levaram ao surgimento
da hemoglobina S ocorreram no Oeste da África, expandindo-se rapidamente em torno de, pelo menos, 2000
anos.
Com a colonização, o tráfico de escravos trouxe, para
os países das Américas, negros provenientes das mais
diversas regiões da África, ocasionando uma miscigenação racial, introduzindo e disseminando assim esse
gene mutante. Cerca de um em cada 600 afro-americanos têm DF2. A importância desta doença, em nosso meio, é expressa pela sua prevalência e suas complicações. Estima-se a existência de mais de dois milhões de portadores do gene da HbS, com mais de
8.000 afetados, portadores da forma homozigótica. A
cada ano ocorrem de 700 a 1.000 novos casos de DF
no país, sendo, por isso, considerada um problema de
saúde pública3,4.
A DF se distribui heterogeneamente no Brasil, com
maior prevalência na região Nordeste. Há cinco
haplótipos identificados, cada um correlacionado à região de origem do grupo étnico que o expressa: Senegal,
Benin, Banto, Camarões e Árabe-Indiano. No Brasil,
predomina o haplótipo Banto, seguido pelo Benin3,4.
A principal hemoglobina de um indivíduo adulto (HbA)
é constituída de um par de cadeias polipeptídicas alfa
(α) e um par de beta (β), sendo representada por α2
β 2 . A hemoglobina falcêmica (HbS) difere da
hemoglobina normal do adulto pela substituição do ácido
glutâmico pela valina na sexta posição da cadeia β.
Quando expostas a baixas concentrações de oxigênio,
há uma interação entre a valina β6 da hemoglobina
Revista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

desoxigenada e regiões complementares nas cadeias
β de uma molécula adjacente, determinando a formação de polímeros moleculares altamente ordenados.
O alargamento desses polímeros, assim como a agregação dos mesmos, determina a formação de
bastonetes rígidos semelhantes a cristais. A
polimerização da hemoglobina S desoxigenada é o
evento primário na patogênese molecular da doença
falciforme, resultando na distorção da forma dos
glóbulos vermelhos, determinando o alongamento dos
mesmos e conferindo-lhes o aspecto de foice.
Inicialmente, essas alterações são reversíveis com a
oxigenação. Porém, com repetidos episódios de
falcização e desfalcização as células tendem a perder
potássio e água, elevando a concentração da
hemoglobina corpuscular média, e conseqüentemente
a polimerização. Com isso, as membranas celulares
assumem uma conformação rígida e anormal, de forma irreversível, alterando as suas propriedades
hemorreológicas, desencadeando as alterações
fisiopatológicas características da doença, e assim,
suas complicações4,5.
O tratamento da doença falciforme vem avançando
nas últimas décadas, este envolve as complicações da
doença e as novas modalidades terapêuticas que agem
no mecanismo da doença. O tratamento preventivo
que tem início com o diagnóstico neonatal visando a
profilaxia das infecções, o aconselhamento genético,
assim como a educação dos cuidados da criança na
identificação de situações de risco de vida. A redução
dos níveis da hemoglobina S a níveis inferiores a 50%,
vem sendo utilizada por muitos anos como modalidade
terapêutica mais eficaz para o tratamento dos processos vaso oclusivos mais graves sendo o acidente
vascular cerebral a indicação mais precisa para este
tratamento. Contudo, transfusão de hemoderivados,
mesmo atualmente, trazem riscos. Vinte a trinta por
cento dos pacientes falcêmicos que recebem transfusão sanguínea são alloimunizados.
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Apesar de ter sido descrita há quase um século, a
DF ainda contribui para uma elevada morbi-mortalidade, com impacto significativo em nossa sociedade. Seu tratamento vem avançando nas últimas décadas, e uma droga passou a ser utilizada com resultados positivos na maioria dos casos, quando bem
indicada. A Hidroxiuréia (HU) é uma terapia recentemente aprovada para o tratamento da DF, mas alguns estudos ainda divergem quanto às suas indicações precisas e seus efeitos colaterais a curto e a
longo prazo.
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A Hidroxiuréia é um agente antineoplásico que age na
enzima ribonucleotídeo redutase, inibindo a conversão
dos ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos, limitando assim a síntese de DNA. Esse mecanismo de
ação permite que essa droga seja utilizada na terapêutica de doenças infecto-contagiosas, neoplasias e distúrbios hematológicos, incluindo a DF. Uma de suas
características principais é a capacidade de aumentar
a produção da hemoglobina fetal (HbF), o que reduz a
chance de polimerização da hemoglobina S, diminuindo a formação de hemácias falcizadas6. (Figura 1)
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Cerca de 50 anos de pesquisas constataram que o
aumento na concentração de hemoglobina F reduz a
severidade da DF, prevenindo a formação de polímeros
de hemoglobina S2. Esses resultados foram compilados em 1995, e revisados pelo Food and Drug
Administration (FDA), tornando a HU a primeira droga aprovada por esse órgão para o tratamento da DF.
Experiências até o momento com HU em crianças
com DF sugerem que essa droga é efetiva nessa faixa etária, tendo alguns estudos relatado que a HU tem
eficácia clínica e laboratorial no grupo pediátrico7.
Esta revisão bibliográfica visa demonstrar os benefícios, as recomendações para a sua utilização e buscar
evidências de algum efeito colateral a curto, médio ou
longo prazo, que contra-indique seu uso em alguma
situação.
METODOLOGIA
Foi realizado levantamento bibliográfico nos bancos
de dados MEDLINE, BIREME e LILACS, utilizando
os sites de busca www.nlm.nih.gov e
www.cure4kids.org, no período de 1995 a 2005. Os
unitermos pesquisados foram: “Hidroxiuréia”,
“Hydroxyurea”, “Sickle cell disease”. Foram encontradas 58 referências. Destas, 17 foram selecionadas,
de acordo com os critérios: estudo relacionando o tratamento de doença falciforme com Hidroxiuréia e considerações sobre doença falciforme.
RESULTADOS
Além de aumentar a concentração de hemoglobina F,
a HU aumenta a concentração total de hemoglobina e
causa uma redução dos neutrófilos, monócitos e
reticulócitos8. Estudos demonstraram que, aproximadamente 60% dos pacientes tratados com HU respondem com um aumento da concentração de
hemoglobina F e 44% apresentam uma redução na
freqüência anual das crises álgicas9.
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Um estudo duplo-cego controlado, envolvendo 299
adultos com DF, os quais tiveram pelo menos três crises álgicas no ano anterior ao estudo, foi realizado em
19958,10. Após uma média de 28 meses de tratamento
com Hidroxiuréia, houve redução da freqüência dos
episódios álgicos, da síndrome torácica aguda, da
hospitalização e da necessidade de hemotransfusão.
Stylle et al. observaram que havia redução na hemólise
e que os eritrócitos contendo hemoglobina S ficavam
menos densos. Eventos que, juntamente com a redução nas crises álgicas, precediam o aumento da concentração de hemoglobina F (apud10). Alguns pacientes apresentaram melhora em sua performance muscular aeróbica e cardiovascular. Após 2 anos de tratamento, a proporção de hemoglobina F aumentou de 5
para 9% da hemoglobina total.
Em outros estudos11, a HU reduziu a aderência das
células falcizadas ao endotélio in vitro e aumentou o
tempo para a polimerização. A contagem total de
reticulócitos caiu em pacientes com DF tratados com
HU, além de haver diminuição na freqüência dos episódios álgicos. Em outro estudo2, sendo este com foco
em crianças, a HU foi associada a concentrações de
hemoglobina F de até 15-20% da concentração total
de hemoglobina. Claster et. al (apud2) relataram regeneração esplênica em dois adultos com DF que tinham
níveis de hemoglobina F em torno de 30% durante o
tratamento com HU.
Um estudo de seguimento de 5 pacientes portadores
de DF com relato de crises de priapismo, concluiu que
os dados apresentados sugeriam que a HU poderia
prevenir estes ataques em pacientes portadores de DF,
com doses provavelmente mais elevadas que as utilizadas usualmente para a prevenção de crises álgicas12.
Trabalhos sobre HU, envolvendo crianças e adolescentes, têm apenas começado; mas um deles, em particular, estudando 25 pacientes entre 2 e 22 anos de
idade, tratados com HU e placebo (estudo simplescego), mostrou que a porcentagem de hemoglobina F
passou de uma média de 5% da hemoglobina total para
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16% após 6 a 12 meses de tratamento13. Na maioria
desses pacientes, os episódios de dor diminuíram ou
até mesmo cessaram e a freqüência de hospitalização
também caiu. Assim como em adultos, a hemólise e a
contagem de neutrófilos também diminuiram.
Ainda não são conhecidos os efeitos a longo prazo da
HU. Até a presente data, nenhum evento recombinante
ou mutação do p53, N-ras, K-ras ou genes da
hipoxantina fosforribosiltransferase foi identificado.
Cerca de 5-10% dos pacientes portadores de
policitemia vera, tratados com HU, desenvolvem
leucemia aguda10. Porém, essa incidência é maior em
pacientes similares tratados somente com flebotomia.
No estudo de Triadou et al., há mais de 5 anos, a HU
vem sendo administrada a crianças portadoras de
cardiopatia congênita cianogênica, sem nenhum relato de surgimento de tumor (apud10).
Apesar de, até o momento, não haver nenhum relato
de ocorrência de câncer em pacientes de DF tratados
com HU, um número ainda pouco expressivo de crianças foi tratado por um período de 5 anos; esse tempo parece ser o mínimo necessário para que se possa
negar, com segurança, o risco de desenvolver
neoplasia. Também não são conhecidos efeitos adversos sobre o crescimento e desenvolvimento de crianças, nem se pode afirmar que o início precoce do tratamento tem alguma implicação para os pacientes.
No estudo de Khayat et. al foram coletadas amostras
de sangue de 8 pacientes antes e após o início do tratamento com HU, e possíveis alterações
cromossômicas foram analisadas em linfócitos6. Ele
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mostrou não existir efeitos citotóxicos ou genotóxicos
de sua utilização para esse fim, nas doses preconizadas pela literatura. Porém, foi observado que alguns
pacientes apresentavam instabilidades cromossômicas
antes do início do tratamento, o que poderia ser uma
contra-indicação para a utilização da HU. Outros pesquisadores, como Donehower, acreditam que a HU
possui propriedades genotóxicas, podendo causar danos ao DNA, produzindo mutações genéticas (apud6).
Ele acredita que doses elevadas ou prolongadas de
HU podem ser citotóxicas ou genotóxicas, com aumento do risco para desenvolvimento de leucemia aguda. Mas segundo Khayat, esse perigo pode ser evitado monitorizando os linfócitos dos pacientes tratados
com HU, por meio de estudo citogenético, o que detectaria possíveis alterações cromossômicas6.
Assumindo que o risco de carcinogênese é pequeno, o
risco-benefício desse tratamento em portadores de DF
seriamente acometidos ultrapassa os riscos de desenvolvimento tumoral10. Desse modo, a HU deve ser
reservada para aqueles pacientes cujas complicações
são severas o bastante para justificar o ônus do seu
regime terapêutico. Uma sugestão é iniciar a terapia
com 500 mg de HU ou 10 a 15 mg/kg, diariamente. A
dose deve ser dobrada após seis a oito semanas de
tratamento, desde que tolerada10. O equilíbrio entre a
toxicidade sanguínea, indicada pela redução dos
granulócitos e plaquetas, e os valores de aumento da
hemoglobina F determinam a dose ideal de HU. Até
que uma dose estável seja atingida, hemogramas devem ser monitorizados a cada 2 semanas, e em seguida a cada 4-6 semanas. (Quadro 1)
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Quadro 1. Orientação de Conduta para Terapia com Hidroxiuréia na Doença
Falciforme *

Indicação de tratamento
Hidroxiuréia é indicada para adolescentes e adultos com episódios freqüentes de dor, história de síndrome
torácica aguda, outras complicações vaso-oclusivas severas, ou anemia sintomática severa.
Princípios de avaliação
Obtenção de hemogramas; medidas do volume corpuscular médio, da concentração de hemoglobina F e
valores de bioquímica sanguínea; teste de gravidez.Assegurar-se da disposição do paciente em seguir as
recomendações do tratamento.Determinar que o paciente não está recebendo transfusões repetidas.
Início do tratamento
Administrar Hidroxiuréia na dose de 500 mg (10 a 15 mg por quilograma de peso) toda manhã, por 6 a 8
semanas; obter controle completo de sangue a cada 2 semanas.
Continuação do tratamento
Se os controles do sangue estiverem aceitáveis, atingir a dose de 1.500 mg, aumentando 500 mg a cada 6
a 8 semanas.
Falha no aumento da hemoglobina F ou volume corpuscular médio
Considerar inabilidade biológica em responder ao tratamento ou falha na obediência ao
tratamento.Aumentar cautelosamente a dose para 2.000 a 2.500 mg ao dia (dose máxima de
aproximadamente 35 mg por quilograma).
Objetivos do tratamento
Manter os ajustes ao tratamento quando houver menos dor, aumento na concentração de hemoglobina F
(ou volume corpuscular médio), aumento da concentração total de hemoglobina em pacientes com anemia
severa, ou mielotoxicidade aceitável (granulócitos ≥ 2.000 por mm3; plaquetas ≥ 80.000 por mm3).

* Devemos ter cautela no tratamento de pacientes com comprometimento da função renal e hepática ou que fazem uso de
narcóticos. Homens e mulheres devem fazer contracepção, porque os efeitos da Hidroxiuréia na gravidez e no feto ainda
não são conhecidos. Assim que uma dose estável e não tóxica da Hidroxiuréia for atingida, controles sanguíneos devem
ser realizados a cada 6 a 8 semanas. A contagem de granulócitos deve permanecer ≥ 2.000 por mm3 e a de plaquetas ≥ 80.000
por mm3. Em muitos pacientes que respondem a Hidroxiuréia, a concentração de hemoglobina aumenta pouco. Uma queda
na concentração de hemoglobina ou na contagem absoluta de reticulócitos em menos de 80.000 por mm3 deverá ser
cuidadosamente avaliada. Uma concentração inicial de hemoglobina abaixo de 5,5 g/dl não é uma contra-indicação ao
tratamento.
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Estudos vêm sendo realizados para a determinação
da dose ideal de HU. É importante salientar que a
resposta da HbF à HU e a mielossupressão são dosedependentes, sendo, portanto, importante o aumento
progressivo da dose, até um valor máximo denominado Dose Máxima Tolerada (DMT); valor esse, fundamental para a maximização dos efeitos da droga. A
DMT é definida como a dose 2,5 mg/kg abaixo da
qual dois episódios sucessivos de toxicidade
hematológica ocorrem, ou quando a dose diária atinge
30 mg/kg e permanece por 8 semanas sem toxicidade7.
Em um estudo feito com crianças, foi demonstrado
que aquelas que toleravam maiores DMT atingiram
porcentagens significantemente maiores de HbF, associada à redução de células brancas e da contagem
de reticulócitos, além de aumento importante da concentração de hemoglobina e do volume corpuscular
médio14. O que não sabemos ainda é em quanto devemos aumentar a dose de HU para sustentar as respostas clínica e hematológica.
Na maioria dos estudos norte-americanos, essa dose
vem sendo aumentada até atingir uma DMT definida
como um máximo de 30 a 35 mg/kg/dia10. Já estudos
europeus descrevem boas respostas com doses mais
baixas, como 20 a 25 mg/kg/dia, sem necessidade de
buscar uma DMT (apud10). Zimmerman et. al sugerem que a HU deve ser largamente empregada nos
pacientes com DF, já que em sua coorte de 122 crianças não foi observada toxicidade14. Além disso, seu
estudo afirma que a dose de HU deve ser elevada até
atingir a DMT, para se obter os melhores efeitos
hematológicos, como elevação da HbF e redução nos
níveis de leucócitos. Porém, o mesmo estudo alerta
que a utilização a longo prazo dessa terapia requer
estudos adicionais, mas conclui que, atualmente, a HU
é a melhor estratégia para se atingir resultados clínicos e hematológicos satisfatórios.
Uma análise de um estudo feito com crianças, identificou que os níveis basais de HbF eram o maior
preditivo da resposta da HbF à DMT7. Crianças com
níveis mais altos de HbF desenvolveram maior eleva-
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ção da mesma após terapia com DMT. Neste estudo,
mesmo pacientes com níveis basais mais baixos de
HbF obtiveram uma boa resposta. Pacientes com níveis basais aumentados de reticulócitos e leucócitos,
também apresentaram melhor resposta de elevação
de HbF após DMT, sugerindo que uma reserva medular pode estar associada ou mesmo ser necessária para
uma resposta mais efetiva à HU. Devido ao fato de
até mesmo crianças com níveis basais baixos de HbF
desenvolverem um aumento substancial da HbF, todos os pacientes com DF severa devem ser candidatas
à terapia com HU.
Em 10-25% dos casos o tratamento com HU não é
eficaz (apud7). Talvez pela deficiência da medula óssea, fatores genéticos ou variações no metabolismo da
droga. Existe uma variabilidade na resposta dos pacientes à HU, mas já é possível predizer quais pacientes
terão uma resposta satisfatória à HU (apud7). Adultos
com granulocitose e reticulocitose, que após tratamento apresentaram redução dessa celularidade, tendem a
ter maior crescimento nos níveis de hemoglobina F e
também redução das crises álgicas. Isso sugere que a
resposta à HU depende da capacidade da medula óssea de resistir a doses moderadas da droga. A manutenção da capacidade proliferativa da medula óssea,
apesar dos efeitos mielotóxicos da HU, é importante
para manter a elevação dos níveis de HbF durante o
tratamento da DF9. Existem, ainda, outras variáveis.
No estudo de Ware et. al, que avaliou 50 crianças tratadas por um período de 1 ano comparadas a um estudo multicêntrico em adultos, foi demonstrado que metade dos adultos não obteve nenhum aumento dos níveis de HbF após 2 anos de terapia7. Isso pode ser
decorrente de variação genética, exaustão medular,
variação no metabolismo da droga e possivelmente falta
de adesão ao tratamento.
Estudos tentam correlacionar os diferentes haplótipos
com uma maior o menor capacidade de sintetizar as
cadeias de γ-globina que constituem a HbF, durante o
tratamento com HU9. Foi observado que os haplótipos
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Senegal e Árabe-Indiano teriam uma maior capacidade
de síntese que o Benin, Banto e Camarões9. Logo, uma
síntese aumentada de cadeias γ induzida pela HU contribuiria para uma melhor resposta nos pacientes com
DF cujos haplótipos são Senegal ou Árabe-Indiano.
Essa variabilidade na capacidade da HU em elevar os
níveis de HbF, sugere que a droga possui outros mecanismos de ação, os quais começaram a ser descobertos recentemente. Esses mecanismos incluem alterações na interação hemácia-endotélio, havendo
melhora das propriedades hemorreológicas das
hemácias e da mielossupressão9. A HU também atua
como um doador de Óxido Nítrico (ON), desempenhando um papel importante na manutenção da pressão sanguínea normal e no fluxo sanguíneo. Evidências indicam a conversão in vivo da HU em ON em
pacientes com DF tratados com HU15.
Existem estudos sendo desenvolvidos no Hemocentro
da UNICAMP, que tentam descrever outros mecanismos de ação da HU. Foi observado, por exemplo,
um aumento no GMPc nos pacientes que faziam uso
da HU, pela disponibilização do ON, o que poderia
contribuir para a maior produção da HbF16. Porém,
algumas perguntas ainda estão sem resposta, como
qual a idade mínima segura para o início do tratamento, ou se o tratamento precoce pode prevenir os danos
teciduais17.
Isso demonstra que, apesar da HU ter emergido como
uma nova e promissora terapia para a DF, uma descrição completa do seu mecanismo de ação, dos seus
benefícios e dos seus possíveis efeitos colaterais ainda precisa ser realizada.
DISCUSSÃO
De acordo com os dados da literatura expostos, após
a liberação para utilização, autorizada pelo FDA (Food
and Drug Administration - Estadis Unidos da América), há uma década atrás, a HU vem sendo largamenRevista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

te empregada como tratamento da DF, em países desenvolvidos.
Os trabalhos revisados são unânimes em destacar algumas propriedades benéficas dessa droga, como a
capacidade de aumentar a produção da hemoglobina
fetal, o que reduz a chance de polimerização da
hemoglobina S, e diminui a formação de hemácias
falcizadas; a redução na freqüência dos episódios
álgicos, da síndrome torácica aguda, da hospitalização
e da necessidade de hemotransfusão e a redução da
hemólise e da contagem de neutrófilos.
Outros benefícios foram evidenciados por alguns autores, como a melhora da “performance” muscular
aeróbica e cardiovascular, a redução da aderência das
células falcizadas ao endotélio in vitro e o aumento do
tempo para a polimerização, regeneração esplênica e
redução dos ataques de priapismo.
Porém, como toda arma terapêutica, a HU apresenta
efeitos colaterais, que estão ainda em fase de estudo
e observação, devido ao tempo relativamente curto
em que essa droga vem sendo utilizada. Alguns estudos demonstram risco de citotoxicidade ou
genotoxicidade, principalmente se forem utilizadas altas doses por um longo período de tempo. Contudo,
não há nenhum relato de carcinogênese relacionado
ao uso de HU, identificado na literatura, até a presente data.
Assumindo que o risco de carcinogênese é pequeno, o
risco-benefício desse tratamento em portadores de DF
seriamente acometidos ultrapassa os riscos de desenvolvimento tumoral. Desse modo, a orientação mais
prudente é que a HU deve ser reservada para aqueles
pacientes cujas complicações são severas o bastante
para justificar o emprego desse regime terapêutico.
Apesar dos seus amplos e reconhecidos benefícios, e
da sua aparente segurança observada em mais de 10
anos de utilização em DF, apenas uma fração dos pa53
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cientes que poderiam se beneficiar dos seus efeitos a
utiliza. Não sabemos se isso deve-se à relutância dos
médicos em prescrever HU, ou dos pacientes em
aceitá-la. Talvez pelo fato de ser uma droga relativamente nova, ainda necessite de maior aprovação.
Algumas questões ainda precisam ser respondidas
como, por exemplo, qual a idade mínima para o início
do tratamento, ou se o tratamento precoce irá prevenir a falência de órgãos, ou se a HU pode ser eficaz
em hemoglobinopatia SC ou β-talassemia. Estudos têm
sido feitos no sentido de elucidar essas e outras questões relacionadas. Talvez em um futuro próximo a HU
seja substituída por outra droga ainda mais eficaz. Por
enquanto, espera-se que ela seja mais largamente
empregada, pois constitui-se ainda na melhor opção
terapêutica para os portadores de doença falciforme
homozigótica.

A resposta ao tratamento é variável de um indivíduo
para outro, provavelmente devido a variações genéticas individuais, reserva de medula óssea e metabolismo da droga.
Estudos estão em andamento tentando elucidar outros
mecanismos de ação da HU, o que pode ser útil para
sua melhor utilização, ou mesmo para o desenvolvimento de outras drogas para o tratamento da DF.
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UMA
INTRODUÇÃO
À PESQUISA
CIENTÍFICA

A finalidade básica das pesquisas na área de saúde é
possibilitar o estudo da relação saúde-doença e a compreensão dos processos das doenças: como ocorrem
e como podem ser identificadas, evitadas e tratadas.
São as pesquisas que promovem os progressos nas
técnicas diagnósticas, nos métodos de controle e nas
condutas terapêuticas apropriadas a cada doença. A
Medicina Baseada em Evidências fundamenta-se nos
resultados de pesquisas realizadas com rigor científico, implementadas por especialistas, seguindo uma
metodologia específica para cada tipo de estudo.
O progresso das ciências da saúde e da ciência como
um todo, forçou os profissionais a buscarem restringir
sua área de atuação, a fim de que consigam manterse atualizados. Torna-se impossível alguém ser um
excelente profissional em todas as sub-áreas do conhecimento médico ou em todas as sub-áreas de outras ciências, uma vez que o conhecimento é muito
vasto . Da necessidade de saber mais sobre uma área
ou um assunto surge a necessidade de especializarse. Quanto mais dedica-se a um tema, mais o especialista encontra problemas a serem solucionados, perguntas a serem respondidas. Então o seu estudo e a
sua experiência o conduzem a elaborar hipóteses que
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possam responder a essas perguntas. A pesquisa
cientifíca envolve a busca do conhecimento atual sobre o assunto em pauta, a construção de um projeto
que objetiva encontrar respostas às chamadas “questões de pesquisa” e as tarefas necessárias para desenvolver esse projeto, planejadas e executadas de
acordo com o método adequado, culminando com a
discussão dos resultados e a elaboração das conclusões do estudo.
Para desenvolver pesquisas, o profissional precisa
dedicar-se. Precisa saber o que há de novo sobre o
assunto, mundo afora. Precisa conhecer minuciosamente o campo de estudo que escolheu. Ele precisa
estar permeável a novos assuntos, dentro da mesma
área; pode e deve dedicar-se ao estudo de mais de
uma doença ou grupos de doenças. Pesquisadores
podem atuar em várias “linhas de pesquisa”; a maioria deles trabalha em grupo, com colaboradores e
orientandos, os quis podem, inclusive, iniciar uma nova
linha de pesquisa no grupo.
É saudável que haja interação entre pesquisadores de
grupos diversos; tanto aqueles que estudam o mesmo
tema, como os que lidam com problemas afins, mes-
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mo que pertençam a diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo: um determinado grupo recebe fomento para estudar as mudanças sociais em certa área
geográfica. Esse grupo pode solicitar ou sugerir que
sejam realizadas pesquisas na área de saúde, a fim de
verificar o impacto das mudanças sociais estudadas
na realidade de saúde daquela população. Paralelamente, outro grupo pode interagir, estudando as mudanças geográficas naquele local e todos juntos poderão ter um perfil geo-sociológico da região.
Nos grupos de pesquisa, principalmente pertencentes
a intituições de ensino, freqüentemente existem estudantes de graduação, chamados “alunos de Iniciação
Científica”. A função desses alunos varia em cada
grupo. Geralmente participam das etapas de pesquisa
bibliográfica e de coleta de dados. Assim, muitos começam a interessar-se por pesquisa e seguem no grupo, trabalhando em diversos estudos, interessando-se,
então, em cursar uma pós-graduação e estabelecerse nas linhas de pesquisa já existentes ou iniciar uma
nova linha.
Para realizar um trabalho de pesquisa, é necessário
boa dose de perseverança e muito compromisso com
o desenvolvimento do trabalho - não necessariamente
com o resultado, uma vez que esse será conseqüência
de um processo bem realizado. Um estudo científico
pode ter resultados esperados ou não; positivos ou
negativos em relação a uma determinada demanda.
Serão sempre válidos, se foram utilizados os métodos
adequados de realização e de análise dos resultados.
Assim, o bom pesquisador deve ser minucioso,
detalhista na coleta e na análise de dados e ter a capacidade de pensar além de idéias estabelecidas. Deverá discutir seus resultados, situá-los dentro do conhecimento existente e encontrar a verdadeira utilidade
de suas conclusões.
Quem pretende pesquisar, seja iniciante, estudante de
graduação ou pós-graduação, professor e também o
pesquisador expert, precisa gostar de estudar, de proRevista Baiana de Pediatria - Vol. 2, Nº 1, maio/jun/jul/ago, 2006

curar detalhes e respostas, mesmo que por longo tempo e, às vezes, por todo o tempo; deve gostar de descobrir a associação de fatos. Deve ser curioso e cuidadoso. Precisa conhecer os limites da pesquisa, os
quais são controlados pela Ética em Pesquisa.
A Ética em Pesquisa
Em 1964, na Assembléia da Associação Médica Mundial, em Helsinki, foram estabelecidos os princípios
éticos para reger a pesquisa científica realizada com a
participação de seres humanos. Posteriormente, foi
sendo atualizada, desde 1975 em Tóquio; 1983, em
Veneza; 1989, em Hong Kong; em 1996, em Somerset
West (África do Sul) e em 2000 em Edinburgh, na
Escócia. Vejamos o que diz a Declaração de Helsinki1:
“Princípios básicos da pesquisa
1.

A pesquisa biomédica que envolve seres humanos deve estar de acordo com os princípios científicos geralmente aceitos e basear-se tanto na
experimentação, adequadamente conduzida com
animais ou em laboratório, como no conhecimento profundo da literatura científica.

2.

O planejamento e a execução de qualquer procedimento experimental que envolve seres humanos devem ser claramente formulados em protocolo experimental (projeto de pesquisa) a ser encaminhado para consideração, comentários e orientação a um comitê independente do pesquisador e do patrocinador, este comitê deve estar de
acordo com as leis e regulamentos do país no qual
a pesquisa irá se desenvolver.

3.

A pesquisa biomédica que envolve seres humanos deve ser conduzida apenas por pessoal com
qualificação científica e sob a supervisão de um
médico com competência clínica. A responsabilidade sobre o ser humano deve recair sempre sobre a pessoa com qualificação médica e nunca so57
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bre o indivíduo submetido à pesquisa, mesmo que
esse indivíduo tenha dado seu consentimento.
4.

A pesquisa biomédica que envolve seres humanos só pode ser conduzida com legitimidade quando a importância do objetivo for proporcional ao
risco inerente ao trabalho.

5.

Todo projeto de pesquisa biomédica que envolve
seres humanos deve ser precedido por uma avaliação cuidadosa dos riscos previsíveis e dos possíveis benefícios, tanto para o indivíduo submetido à experimentação como para os outros. Os
interesses do indivíduo devem prevalecer sobre
os interesses da ciência e da sociedade.

6.

Deve ser sempre respeitado o direito do indivíduo
submetido à pesquisa em preservar a sua integridade. Devem ser tomadas todas as precauções para
respeitar a privacidade do indivíduo e minimizar o
dano que a pesquisa possa causar à sua integridade física e mental e à sua personalidade.

7.

Os médicos devem evitar comprometer-se em projetos de pesquisa que envolvem o uso de seres
humanos, a menos que estejam convencidos de
que os riscos envolvidos são previsíveis. Os médicos devem interromper qualquer pesquisa se observarem que os riscos são maiores do que os
possíveis benefícios.

8.

9.
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Na publicação dos resultados da pesquisa, o médico é obrigado a preservar a precisão dos resultados. Não devem ser aceitos para publicação os
relatos de experimentos que não estejam em conformidade com os princípios estabelecidos nesta
Declaração.
Em qualquer pesquisa com seres humanos, cada
participante em potencial deve ser adequadamente
informado sobre as finalidades, os métodos, os benefícios esperados, os possíveis riscos e sobre o
desconforto que a pesquisa possa trazer. O participante em potencial deve ser informado de que

tem plena liberdade para se abster de participação na pesquisa e de que é livre para suspender o
consentimento sobre sua participação a qualquer
momento. O médico deve obter então o consentimento informado, dado de forma livre e
preferentemente por escrito.
10. Na obtenção de consentimento informado para
projeto de pesquisa, o médico deve ser particularmente cuidadoso com o indivíduo que, de alguma
forma, dependa dele ou possa ter concordado sob
pressão. Nesse caso, o consentimento informado
deve ser obtido por um médico que não esteja
envolvido na pesquisa e que seja completamente
independente nesse relacionamento oficial.
11. No caso de incompetência legal, o consentimento informado deve ser dado pelo responsável, estabelecido segundo a legislação do país. Se a capacidade física e mental tornar impossível obter
consentimento informado ou se o participante for
menor de idade, a permissão dada por um parente responsável substitui a do participante, de acordo com a legislação de cada país.
Sempre que a criança for de fato capaz de dar seu
consentimento, este deve ser obtido, como acréscimo
àquele fornecido pelo seu guardião legal.
12. O protocolo de pesquisa deve sempre conter uma
declaração sobre as considerações éticas envolvidas e indicar se foram cumpridos os princípios
enunciados na presente Declaração.
Pesquisa médica combinada com cuidados profissionais (Pesquisas clínicas)
1. O médico deve ser livre para usar novo método de
diagnóstico ou terapia no tratamento de pessoas
doentes se, de acordo com o seu julgamento, este
novo método trouxer a esperança de salvar a vida,
restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento.
2. Os possíveis benefícios, riscos e desconfortos de
um novo método devem ser contrabalançados com
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3.

4.

5.

6.

as vantagens dos melhores métodos estabelecidos
de diagnóstico e terapia.
Em todo estudo médico deve ser garantido o melhor método corrente de diagnóstico e terapia para
cada paciente - incluindo os do grupo-controle, quando existente.
O fato de um paciente se recusar a participar de
uma pesquisa nunca deve interferir no relacionamento médico-paciente.
Se o médico considerar que é fundamental não obter consentimento informado, as razões específicas para este propósito devem ser explicadas no
protocolo do experimento para conhecimento da
comissão independente (artigos I.1 e I.2).
O médico pode combinar pesquisa médica com cuidados profissionais, com o objetivo de adquirir novos conhecimentos médicos, mas somente se o
potencial valor diagnóstico ou terapêutico para o
paciente justifique a realização da pesquisa.

Pesquisa biomédica não-terapêutica envolvendo seres humanos - (Pesquisa biomédica nãoclínica)
1. Na aplicação puramente científica da pesquisa médica conduzida em ser humano, é dever do médico
permanecer como protetor da vida e da saúde da
pessoa participante da pesquisa.
2. Os participantes devem ser voluntários, sejam pessoas saudáveis ou pacientes.
3. O pesquisador ou a equipe de pesquisa deve interromper a pesquisa se julgare que a continuação pode
ser prejudicial ao participante.
4. Na pesquisa com seres humanos, as considerações
sobre o bem-estar dos participantes da pesquisa
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devem prevalecer sobre os interesses da ciência e
da sociedade”.1
No Brasil, a regulamentação das pesquisas é função
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), a qual é vinculada ao Conselho Nacional
de Saúde. Foi criada através da Resolução 196/96,
após a regulamentação das normas e diretrizes que
devem direcionar a pesquisa em seres humanos, com
o objetivo de implementar essa legislação. A CONEP
é a instância consultiva, educativa, normativa e
deliberativa, para assuntos de ética em pesquisa e fazse presente nas instituições onde as pesquisas são realizadas, através dos CEPs - Comitês de Ética em
Pesquisa. O Sistema Nacional de Informação sobre
Ética em Pesquisa - SISNEP2, está acessível, via
Internet, à CONEP, aos CEPs, aos pesquisadores e à
população. Uma vez cadastrada uma pesquisa no
SISNEP, a página de rosto gerada deve ser impressa
e levada a um CEP local, preferentemente da própria
instituição envolvida. Quando da submissão ao CEP,
um número de registro será obtido e, através dele, o
pesquisador poderá ter acesso ao processo de liberação pelo CEP e CONEP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Declaração de Helsinki. Disponível em: http://
www.ufrgs.br/bioetica/helsin3.htm. Acesso em
11.07.2006.
2. Instruções sobre o registro de pesquisas disponível
em: http://dtr2002.saude.gov.br/sisnep. Acesso em
17.07.2006.
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ARTIGO ESPECIAL

SETOR DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Estamos comemorando os vinte e cinco anos da criação do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia
Pediátricas da Universidade Federal da Bahia e os
quatorze anos do seu Centro de Estudos em
Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas neste ano
de 2006.
Nestes anos de atividade assistencial, didática, de pesquisa e extensão, de modo ininterrupto, temos tido a
oportunidade de assistir os pequenos pacientes e seus
familiares, capacitar alunos de graduação e pós-graduação, fazer pesquisa com estes alunos e atuar em
programas de extensão em atividades, voltadas para a
população de todo o estado da Bahia.
Acreditamos que o conhecimento existe para ser compartilhado e com este objetivo primordial, aliado à contribuição na assistência à população pediátrica, temos
desenvolvido nossas atividades nestes últimos 25 anos.
O Setor de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas
foi criado a partir do surgimento do Ambulatório de
Gastroenterologia Pediátrica no ano de 1981, com o
apoio do Prof. Nelson Barros. Desde esta época vem
atuando nas áreas de ensino, assistência, pesquisa e
extensão. A partir de 1985 começou o Ambulatório de
Hepatologia Pediátrica vinculado ao Ambulatório de
Hepatologia de Adultos, com o estímulo do Prof. Luiz
Guilherme Lyra. Em 1992 foi criado o Centro de Estudos de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas
(CEGHP) com o objetivo de congregar médicos e
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outros profissionais da Saúde interessados na área
referida.
Na área de assistência na especialidade, este Setor
atua em Ambulatórios especializados de
Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas com atendimento de pacientes externos vindos de vários Serviços da capital e interior do estado. Cada vez mais a
medicina tende a atuar nos processos diagnósticos e
terapêuticos a nível ambulatorial, ficando os
internamentos hospitalares para os casos mais graves
ou aqueles que esgotaram a investigação a nível
ambulatorial. Na área de assistência ainda este Setor
presta consultoria e acompanhamento dos pacientes
internados com patologia gastrointestinais e de seus
anexos, na Enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos e nas Enfermarias de
Pediatria do Centro Pediátrico Hospital Hosanah de
Oliveira. Estes acompanhamentos são realizados por
um dos componentes do Grupo junto aos internos e
residentes. Quando necessário este Setor realiza os
procedimentos da especialidade representados por
biópsias de intestino, biópsias de fígado, testes de absorção, aspirados, paracenteses, endoscopia, biópsias
de reto e pHmetria.
Na área de ensino o Setor de Gastroenterologia e
Hepatologia Pediátrica atua junto aos alunos de graduação (estudantes e internos) e alunos de pós-graduação (residentes, estagiários, mestrandos) com aulas teóricas, sessões de discussões de casos, visitas às en-
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fermarias, discussões nos ambulatórios, seminários e
apresentação de casos. As estagiárias e as residentes
de terceiro ano ficam em dedicação exclusiva ao Setor
para treinamento na especialidade. Os alunos de
Mestrado e Doutorado atuam na área de
Gastroenterologia Pediátrica, onde são aprofundadas as
questões de diagnóstico, fisiopatologia e conduta terapêutica na área em questão, além da orientação de teses. O Serviço está credenciado pela sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Ministério da Educação e Secretaria do estado da Bahia. Muitos têm sido os alunos
de graduação e pós-graduação, além de estagiários formados e treinados neste Serviço desde a sua criação.
Na área de pesquisa o Setor tem desenvolvido ao
longo dos últimos anos estudos nas linhas das Doenças diarréicas, Amamentação, Educação para Saúde,
Hepatites, Doença celíaca e outros temas, com a participação de voluntários, alunos em programa de iniciação científica, mestrado e doutorado, com apresentação em Congressos nacionais e internacionais, publicações em revistas e produção de livros na área. A
produção científica do grupo encontra-se à disposição
dos interessados.
Na área de extensão o Setor de Gastroenterologia
Pediátrica atuou na comunidade através de seus projetos nas áreas de Educação para Saúde com estudantes
secundaristas da cidade de Salvador e Feira de Santana
com aulas e seminários sobre Diarréia, Desidratação e
Amamentação. Na área pauperizada de Salvador –
Nova Divinéia atuou durante oito anos com os projetos
de Diarréia e Hábitos alimentares, realizando consultas
pediátricas periódicas, aulas de Educação sobre Saúde
infantil e apoio para consultas no Hospital Universitário. Nos projetos com creches realizou programas educacionais na capital e no interior do estado com Educação sobre Cuidados básicos, Vacinação, Diarréia, Desidratação e Infecção respiratória. Nos projetos em
Conjunto com o Departamento de Saúde Coletiva em
Serrinha e em Castro Alves realizou consultas pediátricas
domiciliares em áreas rurais.
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DEPOIMENTO DA PROFA. LUCIANA
RODRIGUES SILVA – Prof Titular de Pediatria
e Chefe do Setor de Gastroenterologia e
Hepatologia Pediátricas da Universidade Federal da Bahia
“O Setor de Gastroenterologia e Hepatologia
Pediátricas começou a se organizar quando terminei
a Residência com a criação do Ambulatório de
Gastroenterologia em 1981 e, posteriormente, o de
Hepatologia Pediátrica em 1983. Em 1984, associaram-se a Profa. Nadya Carneiro e em seguida o Prof.
Hugo Ribeiro, ambos com formação em outros Serviços de Gastroentero-logia do país, vindo contribuir
com o nosso Setor da especialidade. A Profa. Nadya
permanece na área até o momento e o Prof. Hugo
criou então o Setor de Nutrição. Em seguida se
acoplaram ao Setor a Profa. Suzy Cavalcante, a
Doutoranda e Médica do Setor Rita Franca, as Médicas Romilda Cairo, Adelina Santos, Clotildes Melo,
Junaura Barreto, Débora Pugas, Simone Portnoy,
Joseni Santos, Larrúbia Cruz como membros do Setor. Vários outros professores de outras disciplinas
na UFBa e em outras Universidades fazem parte do
Centro de Estudos cadastrado no CNPq. Este Setor
de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas desenvolve atividades de ensino, assistência especializada, pesquisa e extensão, recebendo pacientes
referenciados de vários serviços da capital e interior
do Estado. Na sua programação constam os atendimentos ambulatoriais especializados já citados, as consultas aos pacientes internados nas Clínicas
Pediátricas do Hospital Universitário Prof. Universitário Edgard Santos e no Hospital Pediátrico Prof.
Hosanah de Oliveira. São também realizados os procedimento diagnósticos e terapêuticos específicos, as
visitas de Enfermaria, as discussões de Casos Clínicos selecionados, Seminários, Sessões de correlação
clínico-histológica, clínico-radiológica e clínicoendoscópica. Há ainda Sessões de Orientação de
Pesquisa, com participação de alunos de Graduação
e Pós-Graduação.
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Iniciamos as linhas de pesquisa em Gastroenterologia
Pediátrica com as doenças diarréicas, hepáticas e assuntos afins. Ao longo destes anos, estes projetos têm
me gratificado bastante, seja pelo número de publicações, apresentações em congressos e seminários, pelo
grupo de indivíduos vinculados a estes estudos, seja
pela sensação de que, mesmo com todas as dificuldades inerentes à nossa realidade, o nosso grupo pôde
criar conhecimento sistematizado de valor reconhecido, além da participação em livros, traduções, orientação de trabalhos e bancas examinadoras. As linhas de
investigação nas doenças hepáticas e nas doenças
diarréicas continuam a dar frutos e a se ampliarem ao
longo dos anos. A repercussão destes estudos tem sido
patente pelo afluxo de novos alunos interessados, pelo
número de convites que nosso grupo tem recebido para
proferir conferências e aulas, para participação em
congressos e bancas examinadoras em todo o país.
Além dos núcleos existentes na especialidade no eixo
Rio-São Paulo-Belo Horizonte-Porto Alegre, o nosso
Setor de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas
tem sido considerado um dos mais produtivos. Por três
períodos distintos estivemos à frente do Departamento de Gastroenterologia na Sociedade Brasileira de Pediatria, o que propiciou o aprofundamento da
interlocução com vários outros Setores na área em
todo o país.
O resultado eficiente do trabalho médico e do ensino
ou pesquisa em medicina, em qualquer uma das especialidades consideradas, depende da interação e da
qualidade de cada uma das etapas envolvidas nestas
seqüências consideradas. Tanto a assistência à criança quanto o ensino e a pesquisa em Pediatria necessitam de cuidadoso equilíbrio e funcionamento adequado no ambiente onde as ações são executadas, nos
processos em si que são executados e nos resultados
vivenciados pelos pacientes ou alunos. A integração é,
portanto fundamental entre os diversos setores que
podem estar envolvidos na assistência, no ensino ou
na pesquisa. O Setor de Gastroenterologia e
Hepatologia Pediátricas tem desenvolvido ao longo dos
anos, atividades integradas periódicas com várias ins62

tituições e serviços, sejam atividades acadêmicas, de
assistência, de pesquisa e de formação de recursos
humanos. A estreita cooperação entre estes serviços
muito tem beneficiado os que dela fazem parte, não só
pelo claro proveito do trabalho em equipe, como também pelo aprendizado contínuo, alto espírito universitário, colaboração e amizade de seus membros. Esta
colaboração recíproca funciona como incentivo e oportunidade de convívio com colegas, mestrandos, residentes, internos e alunos de graduação. Estas trocas
de conhecimento são estimulantes, pois proporcionam
sempre novas perguntas, o que representa o propósito
maior da vida universitária.
O Setor de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas
tem desenvolvido atividades sistemáticas de integração
com os seguintes grupos:
Vinculados a Instituições em Salvador
1. Núcleo de Hepatologia da Universidade Federal
da Bahia
2. Departamento de Medicina Preventiva e Instituto
de Saúde Coletiva da Universidade Federal da
Bahia
3. Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia e da
Fio Cruz do Instituto Oswaldo Cruz
4. Serviço de Endoscopia da Universidade Federal
da Bahia
5. Serviço de Radiologia da Universidade Federal da
Bahia
6. Laboratórios de Parasitologia e Bacteriologia da
Universidade Federal da Bahia e Laboratório de
Virologia da FIOCRUZ, Instituto Oswaldo Cruz.
7. Laboratório de Infectologia da Universidade Federal da Bahia
Vinculados a Instituições em outros locais
1. Pós-Graduação em Medicina, área de Pediatria
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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2. Pós-Graduação em Medicina, área de Pediatria
da Universidade Federal de Pernambuco
3. Serviço de Gastroenterologia Pediátrica da Santa
Casa de São Paulo
4. Sociedade Brasileira de Pediatria
5. Serviço de Informação Científica da Nestlé
5. Janssen-Cilag Farmacêutica
O trabalho contínuo com os alunos de graduação e
pós-graduação é seguramente uma das atividades mais
enriquecedoras. Temos tido oportunidades seguidas
desde o ano de 1986, de modo ininterrupto, com um
grupo de estudantes de graduação, alguns dos quais
são bolsistas e outros voluntários, com os quais desenvolvemos várias atividades. A maioria destes estudantes temos acompanhado desde o segundo ano médico,
outros ao longo do curso e que continuam a trabalhar
conosco por um período depois de formados. Há ainda os que ainda estão no Setor até hoje e que começaram suas atividades como estudantes. A atividade principal está voltada para iniciação em pesquisa. Estes
estudantes têm atribuições dentro dos nossos projetos
de pesquisa, participando da elaboração e planejamento, coleta de dados, análise e apresentação dos mesmos. Realizamos reuniões semanais para discutir o
andamento dos projetos, para preparar as apresentações que são feitas em congressos ou em seminários
estudantis de pesquisa. Nestas reuniões também são
realizados seminários onde estes alunos preparam temas relacionados com as pesquisas e fazemos treinamentos com eles sobre as técnicas adequadas de apresentação oral. Considero que é observando o aluno de
graduação e participando na sua formação profissional, como professor ou orientador de pesquisa, que
podemos identificar aqueles com inclinação para a vida
universitária e aqueles que necessitam de orientação
mais individualizada, contribuindo assim com os mais
jovens.

outras instituições, muitos são profissionais competentes na Pediatria local e nacional, e sinto o dever cumprido de que os temos ajudado a descobrir o fascínio
da nossa profissão: procurar fazer sempre o melhor e
ensinar a fazer, caminhando em busca de um aperfeiçoamento constante. Faço minhas as palavras de
Fernando Pessoa, pela ambição de realizar o melhor
em cada uma das atividades que tenho exercido “Põe
tudo que és no mínimo que fazes”.
Acreditamos que a nossa missão, descrita acima, continua a mesma – a participação na contribuição dos
processos de crescimento e desenvolvimento dos pacientes e dos alunos. Missão esta, desempenhada com
devoção irrestrita”.

Na Universidade me ocorre a sensação de que o nosso grupo tem contribuído na formação de alunos, alguns dos quais hoje são professores da nossa ou de
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ROCEDIMENTOS PARA A SUBMISSÃO DE ORIGINAIS

Preparação dos originais:
- Digitar o original em arquivo “Microsoft Word®”, em espaço duplo, usando a fonte “Times New Roman”, tamanho 12. Imprimir em papel branco, liso, tamanho A4
(212x297 mm), somente em um lado do papel.
- Iniciar cada seção ou componente do artigo em uma nova
folha, inclusive as ilustrações. Numere as páginas consecutivamente, começando com a página de rosto. Coloque o número da página no canto direito superior de
cada folha.
Sobre a Autoria: Todas os autores listados devem estar
qualificados para a condição de autoria. Cada um dos autores deve ter participado doa execução do trabalho, de forma
a assumir responsabilidade pública pelo seu conteúdo. A
participação somente na obtenção de financiamento ou na
coleta de dados não justifica autoria. Nesses casos, citação
nos agradecimentos é o mais indicado.
Sobre os Agradecimentos: Todas as pessoas que contribuíram com a execução do trabalho, mas que não satisfazem os
critérios de autoria, (coleta e realização de exames
laboratoriais, auxílio na redação ou chefes de departamento
que tenham dado apenas apoio geral) devem ser citadosa
nos agradecimentos. Aí devem estar incluídos, também, fontes de apoio financeiro e material.
Composição do artigo a ser enviado:
1.
2.
3.
4.
5.

Página de rosto ou de identificação;
Resumo eUnitermos;
Texto;
Agradecimentos;
Referências bibliográficas (caso excedam o número de
30, as excedentes estarão à disposição dos leitores na
Redação);
7. Tabelas e figuras (cada uma em uma folha separada). As
ilustrações, impressas e sem moldura, não devem ultrapassar 200x250 mm.
8. Legendas para ilustrações.
A página de rosto deve conter o título do artigo, a autoria,
com a titulação de cada autor, a (s) instituição (ões) onde foi
desenvolvido o trabalho e as fontes de financiamento, se
existirem. Deve, também, conter o endereço completo e telefones do autor responsável pelo contato com a RBP, bem
como o endereço eletrônico deste autor ou um outro ende-
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reço eletrônico, através do qual serão confirmados o recebimento do material e o seu encaminhamento. Esta página
deverá, ainda, conter informação sobre submissão do projeto do trabalho à Comissão de Ética em Pesquisa ou Comissão de Ética da Instituição onde foi realizado.
O resumo deve ter até 150 palavras e deve ser estruturado
(Objetivos; Material e Métodos; Resultados e Conclusão).
Colocar nessa página, também, 5 palavras-chaves
(unitermos), de acordo com o DECS (Descritores em Ciências da Saúde).
O texto dos artigos observacionais ou experimentais devem ser divididos em seções com os títulos: Introdução,
Métodos, Resultados e Discussão. Artigos longos podem
necessitar de subtítulos em algumas seções (especialmente
Resultados e Discussão) para facilitar a leitura e a compreensão do conteúdo.
Artigos de revisão deverão apresentar avaliação crítica da
bibliografia apresentada, em formato narrativo.
Artigos de atualização, também em formato narrativo, deverão apresentar as mais recentes considerações sobre um
tema ou sobre um determinado aspecto de um tema, com
citações das referências apresentadas.
Relatos de casos, deverão conter uma breve revisão sobre o
assunto em foco, seguindo a apresentação do caso e das
particularidades que o fizeram ser submetido para publicação. Deverá ser apresentada uma discussão sobre os dados
encontrados, à luz do conhecimento estabelecido sobre o
tema.
Aspectos Éticos: Todo experimento que envolva seres humanos, deve estar de acordo com os padrões éticos do comitê responsável por experimentação humana (institucional
ou regional) e com a Declaração de Helsinki (de 1975, revisada em 1983).* Os pacientes objetos do estudo não devem
ser identificados, nem mesmo por letras iniciais do nome
nem por registros hospitalares. Quando há utilização de
animais, indique se o estudo considerou alguma lei ou diretriz (da instituição, órgão estadual ou nacional) sobre o uso
de animais de laboratório.
Referências: Numere as referências consecutivamente, na ordem de aparecimento no texto (inclusive tabelas e outras ilustrações). Identifique as referências no texto, tabelas e legendas
de ilustrações com numerais arábicos entre parênteses.
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Os títulos das revistas devem ser abreviados de acordo
com o estilo usado no Index Medicus. Consulte a Lista de
Revistas Indexadas no Index Medicus
Observações:
Caso algum relato preliminar, que não o resumo para apresentação em Congresso, tenha sido publicado ou submetido para publicação em qualquer outro periódico ou em qualquer outro meio de divulgação, uma cópia deverá ser anexada ao material enviado.
Quando da apresentação do material para submetê-lo à apreciação para publicação na RBP, os autores deverão informar
qualquer apoio financeiro ou outra forma de apoio à pesquisa. Essa informação será mantida em sigilo enquanto durar
a apreciação pelos revisores, a fim de não comprometer a
avaliação do artigo. Porém, am caso de aceitação para publicação, essa informação deverá constar no artigo.
Para maiores esclarecimentos sobre a redação de artigo
para publicação, bem como modelos para as referências
bibliográficas, os autores deverão acessar o site da
SOBAPE, para consultar os “Requisitos uniformes para
originais submetidos a revistas biomédicas”, de autoria
do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, ali disponível: http://www.sobape.com.br .

B) Três cópias do artigo (vide composição do material),
sendo que, em duas delas, não deverão constar os nomes dos autores, ou da (s) instituição (ões), bem como
quaisquer evidências que indiquem a autoria do trabalho.
C) Um disquete com a versão completa, identificada.
Certificar-se de que a versão gravada é a versão original, na íntegra, encaminhada com identificação.
Obs.: Gravar no disquete somente a última versão do
original e protegê-lo de alterações.
Rotular o disquete com o nome do autor e o título do
artigo.
Endereço para envio do material:
Ao Editor da Revista Baiana de Pediatria
Sociedade Baiana de Pediatria
Av. Prof. Magalhães Neto, 1450 - Sala 208
Edf. Millenium Empresarial - Pituba
Salvador-BA - CEP 401280-000
No caso de entrega do material na SOBAPE, Observar as
seguintes instruções:
O material deverá estar acondicionado em envelope opaco,
lacrado.

Deverão ser anexados ao artigo:
Formulário 1 - Apresentação do material, concordando com
as normas de publicação e transferência de direitos autorais. (Para todos os artigos submetidos)
Formulário 2 - Informa ocorrência de publicação ou apresentação prévia do material e apresenta permissão de outro
periódico para reproduzir material já publicado. (Para artigos previamente publicados ou apresentados)

Este envelope deverá receber, às vistas do portador, um
carimbo específico na borda de fechamento, utilizado de
modo que possa ser um método de prevenção à violação da
correspondência.
Ao portador será entregue um comprovante de recebimento do material, datado e assinado pelo funcionário da
SOBAPE.
Procedimento para apreciação dos artigos:

Formulário 3 - Atesta a existência de permissão para usar
ilustrações que possam identificar pessoas. (Para artigos
que contenham fotografia ou outro material ilustrativo que
possa identificar um indivíduo, objeto do estudo)
Instruções para envio do material:
O envio do material poderá ser feito:
- Através dos Correios, como correspondência registrada
ou SEDEX;
- Entrega diretamente na sede da SOBAPE.
Obs.: Não será aceito material enviado por e-mail ou fax.
Conjunto do material a ser enviado:
A) Formulário nº 1. Se for o caso, enviar também os formulários nº 2 e/ou nº 3.
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Uma vez recebido, o material será encaminhado, pelo editor, a
dois revisores. Somente o editor terá conhecimento da autoria e dos nomes dos revisores de cada artigo. Uma vez apreciado, o material poderá ser aceito sem restrições, rejeitado ou
reencaminhado ao autor, com sugestões para possíveis modificações. O autor responsável pelo contato com a RBP será
comunicado pelo editor, logo que haja uma posição sobre
seu artigo.
Os revisores, se assim o quiserem, poderão indicar sua identificação, quando do envio das observações feitas ao autor,
sobre seu artigo.
A RBP priorizará a ordem de recebimento para a publicação
dos artigos aceitos. Porém, para possibilitar a adequação de
espaço e de um plano editorial, alguns artigos poderão ter
sua publicação retardada.
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