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EDITORIAL

Esse fascículo da Revista Baiana de Pediatria traz os resultados de interessantes estudos. Temos 3 artigos
originais, duas revisões e um relato de caso; além disso, há um texto sobre referências bibliográficas e citações
em artigos científicos, continuando com o propósito de facilitar a elaboração de artigos pelos pediatras. Iniciamos
também a publicação de rotinas de especialidades pediátricas, começando pela Endocrinologia, com dois
algoritmos, prometendo continuar nos próximos fascículos.
Um dos artigos originais tem o pediatra como sujeito da pesquisa, enfocando a chamada Síndrome de “Burnout”
ou do “esgotamento profissional” em pediatras de duas instituições de Salvador. Trata-se de uma síntese dos
resultados encontrados no estudo que resultou na dissertação de mestrado da autora.
Gostaríamos de ressaltar a importância da contribuição dos nossos colegas pediatras, dos profissionais de
saúde que trabalham com indivíduos dessa faixa etária, além dos estudantes da área de saúde. A Revista
Baiana de Pediatria aguarda a colaboração de todos.
Mais uma vez, informamos que as sugestões de todos são bem-vindas.
Esperamos que você aproveite sua revista.

A Comissão de Coordenação
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DOENÇA DE
KRABBE OU
LEUCODISTROFIA
DE CÉLULAS
GLOBÓIDES

Daniela Soares-Lima1
Dilton Mendonça2
Denise Matos do Amparo3
Luciane Marieta4
Raquel F. Simbalista5
Maira K.F. Mota6

RESUMO
A doença de Krabbe é um distúrbio enzimático de transmissão hereditária autossômica recessiva. Mutações do
gene da enzima lisossomal galactocerebrosídeo β-galactosidase, resultam em atividade enzimática diminuída
e redução na habilidade de degradar galactolipídios encontrados na mielina. Nos EUA a incidência é de 1 /
100.000 nascidos vivos. Objetivo: Apresentar e discutir o caso de um lactente, masculino, com choro incessante
e regressão do desenvolvimento neurológico. Resultados de Exames: Estudo do líquor: 2 células/campo; proteínas:
200 mg/dl; globulinas positivas. Ressonância magnética do crânio: aumento da intensidade de sinal em T2 e
FLAIR da substância branca. Dosagem da enzima β–galoctosidase = 134 nmol/hora/mg prot. (VR: 78 – 280)
e galactocerebrosidase: 10 nmol/17horas /mg prot. (VR: 14 – 53). O diagnóstico é realizado através da dosagem
da enzima galactocerebrosidase. O aconselhamento genético é importante para as famílias, pois trata-se de
uma doença de caráter hereditário, com chance de ocorrência de 25% para cada nascimento, e sem cura até
o momento.
UNITERMOS: Leucodistrofia; krabbe; esclerose; regressão do desenvolvimento neurológico;
galactocerebrosídeo; β–galoctosidase.

1. Médica Residente de Pediatria - Serviço de Pediatria - Hospital Geral Roberto Santos (SESAB)
2. Médica Dermatologista - Hospital Central Roberto Santos (SESAB)
3. Coordenador do Serviço de Pediatria - Hospital Central Roberto Santos (SESAB)
4. Acadêmica de Fisioterapia - UCSAL
5. Médica Pediatra
6. Mestre em Neurociências UFBA; Neurologista Infantil; Preceptora da Residência em Pediatria - Hospital Geral Roberto Santos
(SESAB)
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INTRODUÇÃO
A doença de Krabbe é um distúrbio enzimático de
transmissão hereditária autossômica recessiva. Foi
descrita pela primeira vez em 1916, quando Krabbe
relatou uma forma incomum de esclerose familiar
difusa do cérebro1.
Mutações no gene da enzima lisossomal
galactocerebrosídeo β -galactosidase (GALC),
resultam em uma atividade enzimática diminuída e uma
redução na habilidade de degradar galactolipídios
encontrados na mielina. Ocorrendo deficiência desta
enzima há o acúmulo de metabólitos tóxicos
(galactocerebrosídeo e psicosina) na micróglia e nos
macrófagos do sistema nervoso central e periférico; o
acúmulo desses galactolipídios resulta na
desmielinização maciça do SNC e periférico1.
Esses metabólitos acumulados nos macrófagos formam
as células globóides, que são patognomônicas da
doença, embora possam estar ausentes. Essas células
se acumulam na substância branca1. Nos EUA é
descrita uma incidência dessa doença, de 1 / 100.000
nascidos vivos. Já no Brasil, raros casos foram
relatados, provavelmente devido à sub-notificação2.
APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO

hemotransfusões, doenças infecciosas, traumatismo
crânio-encefálico ou antecedentes de complicações
perinatais. Os chamados “marcos do desenvolvimento
neuropsicomotor” ocorreram dentro do esperado para
a faixa etária até o quinto mês de vida.
O paciente é o mais novo de uma prole de três filhos,
oriundos do mesmo casal. A segunda filha apresentou
parada do desenvolvimento neuropsicomotor a partir
do primeiro mês de vida, indo a óbito aos 9 meses por
insuficiência respiratória. Há relato de que a mesma
chorava muito, mostrava-se irritada e com hipertonia
de membros.
Ao exame físico o paciente apresentava-se hipoativo,
irritado, reativo aos estímulos sonoros; não reagia aos
estímulos visuais e não fixava o olhar. Apresentava
facies atípica. Durante o exame apresentou sialorréia
e automatismos orolabiais quase contínuos. Os dados
vitais encontravam-se normais e a fontanela anterior
estava flácida.
A avaliação dos nervos cranianos mostrou estrabismo
convergente, não paralítico. Não havia sinais de
irritação meníngea. Motricidade: força muscular
preservada, tônus aumentado globalmente, reflexos
exaltados globalmente, cutâneo plantar em extensão
dos artelhos bilateralmente. Sensibilidade: reagia à dor,
modificando a posição do membro.

Trata-se de uma criança do gênero masculino, com 10
meses de idade, mulato, natural e procedente de
Salvador - Bahia. Procurou o serviço médico com
queixa de choro incessante há dois dias do
internamento. A história mostra que aos 6 meses de
idade o paciente apresentou regressão das
capacidades até então adquiridas: deixou de sentar sem
apoio, brincar ou segurar objetos, apresentando-se,
então, hipoativo e irritado. Há cerca de dois meses do
atendimento, passou a cursar com episódios de choro
intenso associado a automatismos labiais com
hipertonia e sialorréia. Há duas semanas, o menor não
mais identificava e acompanhava objetos com os olhos.
Não havia relato de febre, internamentos, cirurgias,

Resultados da investigação diagnóstica: sorologias para
infecção congênita foram negativas; líquor límpido,
incolor com 2 células/campo, mononucleares, glicose:
52 mg/dl, proteínas: 200 mg/dl, globulinas: positivas.
Pesquisa urinária para Erro Inato do Metabolismo,
negativa. Ressonância nuclear magnética de crânio
(RNM crânio) mostrou aumento da intensidade de sinal
em T2 e FLAIR da substância branca periventricular,
sugerindo distúrbio da mielina (figuras 1, 2 e 3).
Dosagem da enzima β – galoctosidase em leucócitos:
134 nmoles/h/mg prot (VR: 78 – 280) e
galactocerebrosidase em leucócitos: 10 nmoles/17h/
mg prot (VR: 14 – 53).
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Figura 1

DISCUSSÃO
A doença acomete principalmente lactentes, sendo
classificada em: forma infantil, com início até 6 meses
(90% dos casos); forma juvenil, com início de 2 a 10
anos; e forma adulta, que se inicia após 10 anos de vida3.
As manifestações clínicas da doença são inespecíficas
e progressivas, sendo a sintomatologia inicial
caracterizada pela parada ou regressão do
desenvolvimento neuropsicomotor4.

entretanto, com a evolução, tornam-se hipoativos ou
abolidos. Cegueira cortical e atrofia óptica são
encontradas na maioria dos pacientes. Surdez também
tem sido observada. O perímetro cefálico pode ser
normal no início, mas tende a ficar diminuído.
Convulsões podem ocorrer4.

A doença deve ser suspeitada em crianças com
desenvolvimento previamente normal, que começam
a apresentar choro imotivado, perda de interesse pelo
meio e irritabilidade excessiva. Febre de origem
indeterminada, vômitos e dificuldades alimentares
podem acompanhar o quadro. A criança evolui com
movimentação espontânea pobre, hipotonia axial,
hipertonia de segmentos e opistótono. Os reflexos
profundos podem estar hiperativos inicialmente;

O diagnóstico de certeza é realizado através da
dosagem da enzima GALC (galactocerebrosidase) em
cultura de fibroblastos, na presença de quadro clínico
compatível. Outros exames podem auxiliar o
diagnóstico. O estudo do líquor pode apresentar
hiperproteinorraquia (70 a 450 mg/dl)3. Na RNM de
crânio observam-se lesões características de atrofia,
principalmente em áreas onde a mielinização é mais
precoce. A tomografia de crânio pode demonstrar
redução da substância branca periventricular2. A
eletromiografia pode evidenciar diminuição da
velocidade de condução neural4. Achados de necrópsia
mostram atrofia cerebral, desmielinização difusa, e
calcificações em substância branca1.
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Os indivíduos acometidos pela doença de Krabbe
apresentam prognóstico reservado, sendo a forma
infantil a mais severa com rápido declínio psicomotor
e, em geral, o óbito ocorre em aproximadamente 2
anos. As formas juvenil e adulta têm um curso mais
prolongado e uma apresentação mais branda. São
também descritos alguns casos de doença de Krabbe
em adulto, com RNM de crânio sem alterações3.
Alguns estudos mostram resultados promissores com
o transplante de sangue do cordão umbilical em recémnascidos assintomáticos, com diagnóstico pré-natal ou
precoce, logo ao nascimento5. Pacientes assim tratados
obtiveram uma mielinização progressiva, com ganhos
substanciais no desenvolvimento. Pacientes
transplantados após o desenvolvimento dos sintomas
não obtiveram benefício significativo. Esses estudos
foram realizados com um pequeno número de casos e
carecem de uma maior validação estatística5.
Outras propostas de tratamento compreendem terapia
com L – Cycloserine, com o objetivo de reduzir a síntese
de metabólitos tóxicos, e transplante de Medula Óssea5.

O aconselhamento genético é de suma importância
para as famílias, pois trata-se de uma doença de caráter
hereditário, autossômico recessivo, com chance de
ocorrência de 25% para cada nascimento, e sem cura
até o momento1.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Noronha L, Reis JS, Montemor MR, et al. Doença
de Krabbe: relato de caso. Jornal de Pediatria 2000;
76:79-82.
2. Husain AM, Altuwaijri M, Aldosari M. Krabbe
disease. Neurophysiologic studies and MRI
correlations. Neurology 2004; 63: 617-20.
3. Crome L, Hanefeld F, Patrick D et al. Late onset
globoid cell leucodystrophy. Brain 1973, 96:841-8.
4. Vilanova LCP, Santos LMG. Doença de Krabbe
(leucodistrofia célula globóide): relato de um caso.
Jornal de Pediatria 1998; 74(2): 153-6.
5. Escolar ML, Poe MD, Provenzale JM et al.
Transplantation of Umbilical-Cord Blood in Babies
with Infantile Krabbe´s Disease. N Engl J Med
2005; 352:2069-81.

PARTICIPE!
Você gostaria de ouvir a opinião dos membros dos departamentos científicos
da SOBAPE, sobre um tema ou um caso, em especial?
A partir do próximo número a Revista Baiana de Pediatria trará uma sessão que
envolverá a participação dos departamentos nesse nosso veículo de divulgação
cienífica.
Envie sua dúvida ou sua pergunta para o endereço eletrônico da RBP:
revista@sobape.com.br
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ANTIMICROBIANOTERAPIA EM
INFECÇÃO DO TRATO
URINÁRIO NA FAIXA
ETÁRIA PEDIÁTRICA

Bruno de Souza Nachef1
Carlos Henrique G. de Q. Fabian1
Carlos Eduardo R. de Almeida1
Fabrício Mayci Bezerra1
Daniel Farias Gomes1
Roberta Yuri Hirata1
Vanessa Teixeira Martins da Cunha1
Cristiana M. Nascimento-Carvalho2

RESUMO
Objetivo: Identificar, na literatura, o perfil de resistência antimicrobiana entre os patógenos de Infecções do
Trato Urinário (ITU) na faixa etária pediátrica; identificar as atuais diretrizes para o tratamento das ITU nessa
faixa etária, enfatizando a duração do tratamento e a via de administração dos antimicrobianos.. Método: Foi
realizada uma pesquisa bibliográfica no MEDLINE, utilizando os unitermos “antibiotic”, “children”, “urinary
tract infection”, “susceptibility”, “antimicrobials” e “Escherichia coli”, em diferentes combinações de palavras,
com os limites etários de 0 – 18 anos.
Resultados: A maioria das ITU não complicadas são resolvidas com terapia antimicrobiana por sete a dez
dias, exceto se houver forte suspeita de pielonefrite, quando a duração do tratamento deve ser de 14 dias. A via
de administração mais adequada é a oral, principalmente pelo menor custo e maior praticidade para ops
cuidadores familiares, sendo a via parenteral reservada para os recém-nascidos, crianças toxemiadas, que
estejam vomitando ou que apresentem resistência ao antimicrobiano oral. Tal resistência desenvolve-se, entre
outras razões, por uso indiscriminado de medicamentos antimicrobianos. É alarmante a frequência de resistência
de uropatógenos a amoxicilina e a ampicilina.
Conclusão: Terapia Antimicrobiana , nas ITU, em Pediatria, deve ser administrada com duração de até dez
dias, por via oral, na maioria dos casos. Para a escolha do antimicrobiano, é fundamental que haja um conhecimento
prévio do padrão de resistência bacteriana local, o que descarta algumas drogas para tratamento, como primeira
escolha.
UNITERMOS: Infecção do trato urinário; criança; antibioticoterapia; resistência bacteriana.

1. Acadêmicos de Medicina - UFBA.
2. Professora Adjunta - Departamento de Pediatria - FAMEB-UFBA.
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INTRODUÇÃO
A infecção do trato urinário (ITU) é uma das doenças
mais comuns na faixa etária pediátrica, sendo que os
meninos apresentam maior susceptibilidade nos primeiros dois a três meses de vida e, após essa idade, as
meninas são mais acometidas 1. Estima-se que no mínimo 8% das meninas e 2% dos meninos apresentarão pelo menos um episódio de ITU durante a infância2.

pode ser colhida por jato médio, pois já há controle
esfincteriano 2.
Em relação ao tratamento para a ITU, é fundamental
avaliar o padrão de resistência local aos
antimicrobianos, bem como a indicação apropriada da
duração do tratamento: terapêutica curta ou mais longa. Deve ser analisado, ainda, qual a via preferencial
de administração (oral ou intravenosa), para cada caso.
METODOLOGIA

Dentre os principais microorganismos envolvidos na
etiologia da ITU destaca-se a Escherichia coli, a qual
é responsável por 75% dos casos. Ao avaliar estudos
radiológicos, após a primeira ITU, evidenciam-se alterações obstrutivas em até 4% dos casos e refluxo
vesico-ureteral (RVU) em 8% a 40% dos pacientes2.
A recorrência de ITU após o primeiro episódio acontece em 50% das meninas durante o primeiro ano de
seguimento e em 75% dos casos no período de dois
anos de evolução2. A recorrência de ITU mostrou-se
mais freqüente quando o primeiro episódio ocorre nos
primeiros seis meses de idade. RVU de intensidade
maior que o grau III e cicatrizes renais podem estar
presentes quando do diagnóstico da primeira ITU3.
A presença de cicatrizes renais é uma conseqüência
importante e tem sido documentada em 5% a 15%
das crianças avaliadas após a primeira ITU febril. O
estabelecimento desta lesão renal pode implicar na
presença de seqüelas, como o desenvolvimento de hipertensão arterial em cerca de 6% a 13% e de Insuficiência Renal Crônica (IRC) em 5% a 10% dos casos 3.

Foi realizado levantamento bibliográfico no banco de
dados do MEDLINE, utilizando os unitermos
“antibiotic”, “children”, “urinary tract infection”,
“susceptibility”, “antimicrobials” e “Escherichia coli”,
em diferentes combinações de palavras, com os limites etários de 0 – 18 ano. Entre as referências encontradas, 14 foram selecionadas de acordo com a relevância dos dados para o presente trabalho.
RESULTADOS
Otratamento por curto período de tempo (TEMPO EM
DIAS?) tem sido definido como padrão para ITU em
mulheres adultas 4. Essa indicação tem mostrado
efetividade e agrega as vantagens do baixo custo, alta
aderência ao tratamento e menor risco de resistência
bacteriana4. Em que pesem tais vantagens, no entanto, a extrapolação não tem sido possível para crianças, pois, na faixa etária pediátrica, há elevada freqüência de ITU alta, não sendo fácil a distinção clínica (sintomas ou exames complementares) entre ITU
alta e ITU baixa. Além disso há maior freqüência de
alterações anatômicas na faixa etária pediátrica4.

A combinação do RVU de grau elevado, ITU de repetição e cicatriz renal, no momento do diagnóstico da
primeira infecção, parece estar associada a um pior
prognóstico. Para crianças maiores e adolescentes, é
possível que o diagnóstico clínico e laboratorial da ITU
seja mais fácil, já que os pacientes desse grupo etário
localizam melhor a sua queixa e a amostra de urina

A questão da efetividade torna-se ainda mais patente
quando se avalia o risco de ocorrência cicatrizes renais, o que tende a ser maior em crianças com obstrução do trato urinário3 e naquelas maiores que um ano5.
Para esses grupos está indicada a terapêutica de longa duração (TEMPO EM DIAS?). No entanto, para
as demais situações, a questão que permanece é a da
distinção entre ITU alta e ITU baixa.
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Não há, na atualidade, métodos diagnósticos capazes
de diferenciar efetivamente ITU alta de ITU baixa e,
portanto, resta investigar se a distinção clínica é viável. Neste sentido, um aspecto fundamental é o fato
das crianças menores de 1 ano encontrarem-se na fase
pré-verbal do desenvolvimento da linguagem, o que
lhes impediria de relatar seus sintomas. Nas crianças
com idade entre um e dois anos, que estão no início da
fase verbal, a sintomatologia das ITU é inespecífica
(vômitos e febre)2, o que impede a direção da suspeita
clínica para ITU alta ou baixa, embora as crianças
possam de modo precário relatar algo sobre seus sintomas. Assim, nesses dois grupos etários não parece
haver, ao menos do ponto de vista descritivo, sustentação teórica da abordagem terapêutica curta.
As crianças com mais de dois anos de idade, por sua
vez, estão em geral situadas numa fase verbal mais
madura, sendo assim capazes de relatar seus sintomas com maior precisão. Além disso, as apresentações clínicas de ITU baixa e alta são distintas, de modo
que a baixa (cistite) determina disúria, polaciúria, desconforto supra-púbico, urina turva e, ocasionalmente,
hematúria macroscópica, bem como ausência de febre2. Na pielonefrite, por outro lado, ocorre febre (com
ou sem calafrios), dor lombar, sinal de Giordano positivo, além de sinais de cistite2. Neste grupo, portanto,
em tese, poderia ser indicada uma terapêutica curta
nos casos de cistite, e uma terapêutica longa nos casos de pielonefrite.
No entanto, ainda permanecem duas questões. A primeira é o fato das cicatrizes renais serem mais comuns em crianças com mais de um ano; a segunda, é
se a distinção clínica é de fato um parâmetro possível
para diferenciar ITU alta de ITU baixa. A literatura
não tem demonstrado isso.

de complicações (meningite, pneumonia e sepse) e
menor risco de cicatriz renal, por outro lado ocasiona
maior custo, menor adesão e maior risco de resistência bacteriana2. Os aspectos custo e adesão acabam
por ter um peso significativo em nosso meio, já que a
população de menor poder aquisitivo é também mais
afetada por ITU, além de, geralmente, possuir menor
nível de instrução formal, fatos que podem reduzir a
adesão ao tratamento longo, e que depõem contra sua
eficácia.
Assim, avaliando as vantagens e as desvantagens de
cada esquema, os estudos recomendam que os pediatras continuem a tratar crianças com ITU por 7 a 14
dias, até que métodos mais acurados para distinção
entre ITU alta e baixa em crianças estejam disponíveis.
Hoberman e cols.4 estudaram crianças com um a 24
meses de idade, com febre e ITU, para avaliar a eficácia da terapia oral (por 14 dias) versus terapia
intravenosa inicial (por três dias ou até a criança permanecer afebril por 24 horas, seguida de terapia oral
até completar 14 dias). Não foi encontrada diferença
estatisticamente significante entre as duas vias de administração do antimicrobiano.
Alguns médicos administram, rotineiramente, uma dose
inicial de antibióticos por via parenteral, mesmo quando prescrevem tratamento oral; entretanto, o uso de
uma dose inicial de ceftriaxona por via intramuscular
não trouxe benefício adicional, quando comparado com
o uso exclusivo de antibiótico oral por dez dias5.

Embora haja uma tendência geral para a manutenção
do esquema terapêutico convencional (longo) nas ITU
de crianças, os esforços para uma conclusão definitiva sobre a questão permanecem. Neste sentido, se
por um lado o tratamento longo determina menor risco

A escolha da via de administração da droga deve lever
em conta a idade e o estado clínico da criança. Para
neonatos, o início do tratamento deve ser o mais precoce possível, uma vez que há alto risco de bacteremia
e sepse a partir do foco infeccioso. É preferível iniciar
o tratamento com a criança internada, realizando a
antibioticoterapia empírica por via parenteral, com o
uso de aminoglicosídeo ou cefalosporina de terceira
geração ou associação (ampicilina + gentamicina ou
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ampicilina + amicacina + ceftriaxona), dependendo da
gravidade do quadro clínico inicial. O tratamento deve
ter a duração de 10 a 14 dias, com controle de urocultura
2 a 5 dias após o término. Após o período neonatal,
crianças podem ser tratadas com antibióticos orais,
exceto se apresentarem febre alta, sinais proeminentes de toxemia, ou estejam vomitando. Neste caso, o
tratamento parenteral está indicado, até que haja melhora clínica e possam receber o tratamento por via
oral6.
Em adolescentes, segundo Guidoni & Toporovski7,
sempre que possível, deve-se optar pela via oral, facilitando e melhorando a aderência ao tratamento. Optase pelo tratamento parenteral quando a ITU é causada por bactéria resistente às drogas usadas por via
oral.
Em relação ao internamento da criança, existem algumas vantagens. Por exemplo, crianças internadas provavelmente concluirão a série de exames durante o
tempo de internamento, além de haver uma maior garantia de que as recomendações serão seguidas1.
Em relação à opção pelo tratamento ambulatorial, um
estudo testou ao uso de uma dose diária de antibiótico
por via parenteral, sem internamento. A dose do antibiótico era aplicada, diariamente, por via venosa, em
serviço do tipo “hospital-dia”, com uma dose diária de
gentamicina, até que a criança permanecesse afebril
por 24 horas e,posteriormente, com amoxicilina por
via oral, até que os exames de urina estivessem disponíveis. O estudo mostrou que esta forma de tratamento implica em menor custo e obteve uma taxa de sucesso elevada, sendo uma ótima alternativa ao tratamento com internação hospitalar8.

Embora o tratamento utilizado de rotina nas ITU ainda se mostre eficiente contra E. coli, é preciso que o
aumento da resistência aos antibióticos mais utilizados
seja lembrada, bem como a existência de fatores de
risco que possam indicar uma maior probabilidade de
resistência bacteriana.
A maioria dos estudos sobre resistência bacteriana
mostra que mais que 50% das cepas de E. coli são
resistentes à ampicilina ou amoxacilina 9. As
cefalosporinas de primeira e segunda geração apresentam-se resistentes em mais de 60% dos isolados;
no entanto, E. coli apresentou baixa resistência à
ceftriaxona (<10%)9. Entre os isolados de Klebsiells
pneumoniae, 100% apresentaram resistência à
ampicilina/amoxacilina, mais de 75% apresentaram
resistência à amoxacilina-clavulanato e aproximadamente 85% apresentaram resistência ao
sulfametoxazol-trimetropim9.
Um estudo10 conduzido em Porto Alegre, Brasil, observou durante três diferentes períodos, as alterações
de susceptibilidade de E.coli a determinados antibióticos, e verificou uma variação significativa da susceptibilidade à cefalexina e trimetoprim – sulfametoxazol.
Não foram encontradas diferenças significativas na
variação da susceptibilidade de E.coli à nitrofurantoína
e ao ácido nalidíxico durante os três períodos estudados.

A resistência a antimicrobianos vem crescendo na última década, fato demonstrado em diversos estudos9.
A habilidade para identificar pacientes com risco para
organismos resistentes é muito importante e de grande aplicabilidade.

Haller e cols.11 demonstraram que, embora 50% das
cepas de E. coli sejam resistentes à ampicilina, nenhuma cepa se mostrou resistente a cefalosporina,
aminoglicosídeos, ciprofloxacina, nitrofurantoína e
imipenem. Resultado semelhante foi observado por
Prado e cols.12, no Chile, onde 74% das infecções
causadas por E. coli foram resistentes à ampicilina.
Estes mesmos autores também encontraram resistência às cefalosporinas de primeira geração (30%),
embora todas as amostras tenham se mostrado susceptíveis às cefalosporinas de segunda e terceira
geração, aminoglicosídeos, ciprofloxacina e
nitrofurantoína12.
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Já um estudo feito por Lutter e cols.9 identificou diversos casos de ITU resistentes às cefalosporinas de
terceira geração, sendo que foram identificados fatores de risco para a presença de organismos multi-resistentes: exposição prévia a profilaxia com antibióticos, má-formação do trato urinário, uso de cateter
urinário e exposição prévia a antibioticoterapia. Outro
estudo mostrou que houve diferença significativa no
perfil de resistência aos antimicrobianos entre os
microorganismos isolados do trato urinário de crianças com infecção adquirida na comunidade, quando
comparadas com crianças internadas na Unidade de
Nefrologia Pediátrica. Este último grupo incluiu crianças com anomalias do trato urinário, IRC, transplante
renal, e aqueles que recebem hemodiálise ou diálise
peritoneal11.
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CONCLUSÃO
Podemos concluir que o problema da ITU na faixa
etária pediátrica distingue-se das demais idades pelo
risco de sequelas que podem comprometer a função
renal. Assim, é fundamental, diante de qualquer criança com quandro compatível com ITU (que pode ser
constituído por manifestações inespecíficas como febre, apatia e vômito) que se proceda à investigação
imediata, com realização de sumário de urina e
urocultura.. Ao instituir o tratamento, deve-se avaliar
a necessidade de hospitalização, do uso de medicação
parenteral, bem como deve-se considerar o padrão de
resistência antimicrobiana. Aduração longa da
antibioticoterapia deve ser instituída, salvo em casos
bem estabelecidos de cistite, o que parecer ser mais
factível entre adolescentes.
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COMPARAÇÃO
ENTRE O ESCORE
OBTIDO POR TABELA
DE PONTOS E
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GRAVIDADE DA
CRISE ASMÁTICA
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RESUMO
Objetivo: verificar a adequação de um escore obtido através uma tabela de pontos, como instrumento de
avaliação de gravidade da crise asmática. Métodos: Foram estudadas 54 crianças de até 12 anos de idade,
durante crise asmática. A tabela utilizada pelo Serviço de Pneumologia do CPPHO foi aplicada antes do tratamento e após cada dose de salbutamol, completando o esquema clássico de tratamento com 3 doses, administrado em 2 grupos de tratamento: com nebulizador e com aerossol pressurizado. O escore global obtido foi
comparado à saturação de oxigênio encontrada antes do início do tratamento e após cada dose de medicação,
utilizando o Teste de Correlação de Spearman, considerando o nível de significância igual a 5%. Resultados:
Quando o salbutamol foi administrado por nebulização, verificou-se correlação estatisticamente significante
entre os escores. Quando usado o aerossol pressurizado com espaçador, não houve correlação entre os escores
e o nível de saturação após a primeira e a última instilações, ocorrendo, porém, após a segunda. Conclusão: A
tabela de pontuação utilizada apresentou boa correlação com os dados de oximetria, principalmente quando o
broncodilatador foi administrado por nebulização, podendo, então, ser utilizada como parâmetro de gravidade,
nos serviços de pronto-atendimento que não dispõem de oxímetro de pulso.
UNITERMOS: Asma brônquica; avaliação; gravidade; crise asmática; pediatria; tabela de pontos; oximetria.
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INTRODUÇÃO
A avaliação da gravidade da crise asmática é habitualmente realizada através da tabelas, sendo atribuídos pontos aos dados clínicos observados no momento
do tratamento. Os parâmetros utilizados, recomendados pelos consensos de asma, prevêem dados de
observação, ausculta e medida de saturação
transcutânea de oxigênio, pulso paradoxal e medida
de fluxo expiratório. Na criança, porém, algumas dessas medidas se revestem de dificuldades adicionais,
principalmente pela falta de colaboração voluntária
por parte dos pacientes. Os protocolos tendem a sofrer adaptações para serem factíveis. Em adição, não
se conhece a sensibilidade e a especificidade dos ítens
habitualmente testados, não há exatidão na capacidade de prognosticar uma melhora dos pacientes,
assim como na determinação do momento ótimo para
a alta hospitalar.
O presente estudo objetivou comparar os resultados
da avaliação da gravidade da crise asmática, em crianças, através de tabela de pontos, com os resultados
da saturação de oxigênio, medida no mesmo momento
da avaliação por escore.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram estudados 54 pacientes pediátricos com idade
máxima de 12 anos, asmáticos, durante agudização da
doença, atendidos no Setor de Pronto Atendimento do
Centro Pediátrico Prof. Hosanah de Oliveira (CPPHOComHUPES-UFBa). Aplicou-se a tabela de pontuação para avaliação de gravidade da crise asmática,
utilizada no Serviço de Pneumologia Pediátrica do
CPPHO-ComHUPES-UFBa, a qual é derivada da tabela de Wood e Downes (fig. 1) e comparou-se com
os valores da oximetria transcutânea, obtida em pulso
digital (oximetria de pulso). Avaliações foram feitas
antes do início do tratamento e após cada dose de
Salbutamol.

16

Figura 1. Tabela de classificação de gravidade da
asma*
Parâmetros

Categorias

Pontos

Consciência

Normal
Agitada ou deprimida
Torporosa

1
2
3

Pele (coloração)

Normal
Pálida
Cianótica (ar)

1
2
3

Tiragem costal

Leve
Moderada
Acentuada

1
2
3

Dispnéia

Leve
Moderada
Acentuada

1
2
3

Leve
Moderado
Acentuado

1
2
3

Bem distribuída
Diminuída em algumas
áreas
Difusamente diminuída

1

Prolongamento
expiratório

Entrada de ar

Sibilância

2
3

Só na expiração
Na expiração e na
inspiração
Abolida

1
2
3

Oximetria

> 95%
de 91 a 95%
< 91%
Crise leve

1
2
3
8 a 11 pontos

Classificação

Crise moderada
Crise grave
Crise muito grave

12 a 16 pontos
17 a 22 pontos
23 a 24 pontos

* Modificada de Wood e Downes.

Os pacientes foram distribuídos, aleatoriamente, pela
ordem de atendimento, em 2 grupos de tratamento:
Grupo A (Nebulização), que utilizaram nebulização
na dose de 100 mcg de salbutamol por quilo de peso
(n=27) e Grupo B (Spray), que receberam 100 mcg
de salbutamol a cada três quilos de peso (n=27) em
cada dose, por até três vezes.
A partir dos dados obtidos foi feita uma análise da
correlação entre o escore de pontos obtidos em cada
tempo do tratamento, para cada grupo e o valor abso-
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luto da oximetria de pulso para o mesmo momento
através do Teste de Correlação de Spearman, com
nível de significância de 5%. Para análise dos dados,
foi utilizado o programa Statistical Analysis System
(SAS - Institute, Cary, NC, USA) versão 6.12.
O estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Prof.
Edgard Santos (UFBA).

RESULTADOS
Os valores dos coeficientes de correlação obtidos
entre a pontuação clínica e a oximetria, no grupo que
usou nebulização, foram os seguintes: na avaliação pré
tratamento: 0,77 (p=0.0001), após a primeira inalação:
0,4694 (p=0,013), após a segunda inalação: 0,57
(p=0,0018) e após a terceira inalação: 0,71 (p=0,0004),
como demonstrado na Tabela 1.

TABELA 1. Estatística descritiva para as variáveis usadas na avaliação da gravidade da crise de asma em
54 crianças, no CPPHO, nos tempos T0, T1, T2 e T3, nos dois grupos de tratamento
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Os valores da correlação obtida entre a pontuação
clínica e a oximetria no grupo que usou aerossol
dosimetrado com espaçador foram os seguintes: na
avaliação pré tratamento: 0,5466 (p=0.0084), após a

primeira inalação: 0,2582 (p=0,1880), após a segunda
inalação: 0,4174 (p=0,0208) e após a terceira inalação: 0,2645 (p=0,2878).

TABELA 2 - Valores do coeficiente de correlação entre a pontuação global e as medidas de saturação de
O2 e os respectivos valores de p no grupo NEB e SPRAY

DISCUSSÃO
A primeira tabela de avaliação de crise asmática idealizada por Wood e Downes continha apenas 5 dados
clínicos1. Apesar da amostra pequena neste estudo,
existem várias tabelas propostas na atualidade, alvos
de estudos de correlação, objetivando validá-las para
utilização, com resultados que demonstram correlações semelhantes2,3,4,5,6 . Cubells e cols. Compararam
índices clínicos de Wood e Downes com a oximetria
de pulso, encontrando correlação positiva entre eles7.
Beker e cols. compararam outros índices clínicos freqüência respiratória, sibilância e relação de tempo
inspiratório / expiratório com espirometria, em crianças entre 6 e 17 anos, mostrando, também correlação
significante8 . Rodrigo e cols. elaboraram um índice
de avaliação de pacientes asmáticos em Setores de
Emergência, o qual levou em consideração a medida
de fluxo expiratório e a utilização de musculatura acessória; o índice mostrou boa capacidade preditiva de
hospitaliização9 .

crianças em crise asmática nos centros de atendimento
de urgência. No entanto, os dados referem-se somente ao ínicio do tratamento da crise asmática, não podendo ser extrapolados para a condução de pacientes
ambulatoriais.
Ao operacionalizar a avaliação com uma escala de
dados clínicos, constatou-se a inviabilidade da utilização de alguns ítens propostos inicialmente. A medida
de pulso paradoxal em crianças se revestiu de dificuldades, representadas pela sutileza dos sons de
Korotcoff auscultados e pela compreensível falta de
contribuição dos pacientes. Com relação à medida de
fluxo expiratório, só recomendado em maiores de cinco anos, a falta de treinamento prévio foi o maior obstáculo; apesar disso, o método pode ser um bom indicador de gravidade da crise, no acompanhamento de
pacientes asmáticos10. Os benefícios de parâmetros
para análise da gravidade da crise devem ser avaliados criticamente em relação ao gasto de tempo, podendo resultar em postergação do tratamento
medicamentoso.

Os eventos estudados no presente trabalho mostraram significante coeficiente de correlação entre a tabela estudada e a oximetria, o que valida seu uso em

Apesar de ter sido demonstrada uma boa correlação
entre o escore de pontos e a saturação de oxigênio, no
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grupo “nebulização”, foi observado que, nos pacientes
que usaram aerossol, não houve boa correlação entre
o escore de pontos e a saturação de oxigênio após a
primeira e a terceira instilações. A razão pode estar
no fato de que, não utilizando oxigênio (usado na
nebulização) pode ter ocorrido distúrbio ventilação
perfusão, mesmo que discreto, causando leve hipoxia.
Houve, no entanto , melhora dos outros dados clínicos,
e ainda, não houve manifestação clínica de piora
detectável.
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CONCLUSÃO
A tabela de pontuação utilizada apresentou boa correlação com resultados de oximetria, principalmente quando o broncodilatador foi inalado através de nebulização
podendo portanto, ser utilizada para avaliação dos pacientes pediátricos em pronto atendimento.
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NÚMERO IDEAL DE
DOSES DE
β2-ADRENÉRGICO
NA CRISE AGUDA DE
ASMA EM CRIANÇAS
- AVALIAÇÃO POR
ESCORE CLÍNICO E
OXIMETRIA

Liana C. Santana Vilarinho1
Carlos M. Cardeal Mendes2
Leda Solano de Freitas3

RESUMO
O tratamento inicial da asma é feito com β2 adrenérgico de curta duração sob aerossolterapia, usando-se até
três doses, com intervalos de 20 a 30 minutos. Este estudo visou avaliar a eficácia de cada número específico
de doses nesse esquema. MATERIAL E MÉTODOS Estudamos 54 crianças em crise moderada de asma, que
foram tratadas com salbutamol inalado sob nebulização ou inalador dosimetrado por até 3 vezes, e submetidos
à avaliação da crise com uma tabela de gravidade e oximetria de pulso. RESULTADOS: Houve redução de
pontos no escore e aumento da oximetria nas duas primeiras doses, porém não após a terceira. CONCLUSÃO:
O uso da terceira dose de salbutamol é dispensável, indicando a necessidade de redirecionamento do tratamento,
neste momento, associando terapêutica antiinflamatória (corticóides).
UNITERMOS: BETA-ADRENÉRGICO INALATÓRIO; ASMA; CRIANÇAS.
INTRODUÇÃO
O tratamento da crise asmática moderada na criança
hoje defendido por consensos consiste no uso de β2
agonista de curta ação por via inalatória, em doses
com intervalos de 20 a 30 minutos1. Os protocolos
trazem um número empírico de até três administrações
iniciais objetivando máxima broncodilatação. Porém,

não há, na prática clínica, preocupação em determinar
a efetividade de cada dose, resultando na realização
de número desnecessário de inalações.
O intuito desse estudo foi avaliar os pacientes
atendidos em setor de pronto atendimento aplicando
escala de gravidade de crise após cada inalação de
β2 agonista para tentar estabelecer o número de doses

1. Pneumologista Pediatra - Hospital Otávio Mangabeira - SESAB-Salvador; Mestre em Assistência Materno-Infantil - UFBA.
2. Médico estaticista do Instituto de Saúde Coletiva - UFBA; Professor de Saúde Coletiva e Estatística da Escola Bahiana de Medicina.
3. Pneumologista Pediatra; Doutora em Medicina Interna - UFBA. Coordenadora do Curso de Medicina - FTC-Salvador.
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adequadas e otimizar o tratamento, diminuindo o tempo
de permanência no setor de emergências e momento
correto de introdução dos corticosteróides na crise.
MATERIAL E MÉTODOS
Cinqüenta e quatro pacientes foram selecionados,
compondo uma amostra de conveniência. Os pacientes
em crise asmática moderada, com idade entre 22 dias
e 12 anos completos (TABELA 1), foram colocados
aleatoriamente em dois grupos estatisticamente
semelhantes e submetidos ao uso de β2 adrenérgico
(salbutamol) através de nebulizador a jato com
oxigênio na dose de 1 gota (250 µcg) a cada 3 kg de
peso ou inalador dosimetrado acoplado a espaçador
na dose de 1 inalação (100µcg) a cada 3 kg de peso
até um máximo de 3 vezes, sendo avaliados ao
chegarem na unidade, 20 min após o inicio de cada
inalação, de forma cega, por um examinador que
aplicava escore clínico (TABELA 2). Quando os
pacientes alcançavam a pontuação de crise leve,
ocorria a alta hospitalar. Se não melhoravam após a
segunda dose, era iniciado o tratamento com

corticosteróide oral e, finalmente, se piorassem a
qualquer momento, eram indicadas medicações
venosas. (FIGURA 1). O estudo foi submetido e
aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Prof. Edgard Santos.
ESTATÍSTICA E RESULTADOS
Para análise dos dados obtidos foram utilizados o teste
de Mann Whitney e a prova do sinal, centrada e não
centrada. O nível de significância considerado foi de
5%. A tabela 3 mostra os valores de “p” para a
comparação entre as avaliações após cada dose de
salbutamol em cada grupo de pacientes (IDE e NEB)
de acordo com a pontuação global e a oximetria de
pulso. Observou-se diminuição estatisticamente
significante das pontuações, após a administração da
primeira dose do β2 e também após a segunda dose.
Porém não houve melhora clínica após a administração
da terceira dose de β2 (FIGURA 2). A mesma
tendência foi comprovada quando se analisou a
oximetria de pulso como parâmetro isolado (FIGURA
3).

TABELA 1 - Análise descritiva dos pacientes participantes do estudo.
Características dos 54 pacientes

Grupo NEB
(n = 27)

Grupo IDE
(n = 27)

Valor de p

Idade > 2 anos

14

18

0,78

Idade < 2 anos

13

9

Sexo masculino

16

14

Sexo feminino

11

13

Freqüência cardíaca - T0
(batimentos/min: média e variação)

137 (123 - 146)

120 (112 - 140)

0,03

Freqüência respiratória - T0
(incursões/min: média e variação)

52 (44 - 62)

48 (40 - 60)

0,39

Pontuação global - T0
(mediana e variação)

13 (12 - 16)

13 (12 e 16)

0,89

Oximetria - T0
(%: mediana e variação)

94 (85 - 99)

94 (87 - 98)

0,74
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TABELA 2 - Tabela de classificação de gravidade da asma utilizada no estudo
Parâmetros
Consciência

Pele (coloração)

Tiragem costal

Dispnéia

Prolongamento expiratório

Entrada de ar

Sibilância

Oximetria

Categorias

Pontos

Normal

1

Agitada ou deprimida

2

Torporosa

3

Normal

1

Pálida

2

Cianótica (ar)

3

Leve

1

Moderada

2

Acentuada

3

Leve

1

Moderada

2

Acentuada

3

Leve

1

Moderado

2

Acentuado

3

Bem distribuída

1

Diminuída em algumas áreas

2

Difusamente diminuída

3

Só na expiração

1

Na expiração e na inspiração

2

Abolida

3

> 95%

1

de 91 a 95%

2

< 91%

3

Crise leve
Classificação

22

8 a 11 pontos

Crise moderada

12 a 16 pontos

Crise grave

17 a 22 pontos

Crise muito grave

23 a 24 pontos
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FIGURA 1 - Fluxograma do estudo
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TABELA 3 - Valores de p obtidos na comparação das respostas ao tratamento entre os diferentes momentos
nos grupos IDE e NEB*

IDE

NEB

T1T0

T2T0

T3T0

T2T1

T3T1

T3T2

Pontuação global

0,0001

0,0001

0,0001

0,0042

0,001

0,5078

Saturação de O2

0,0001

0,0001

0,0001

0,0021

0,0001

0,6133

Pontuação global

0,0001

0,0001

0,0001

0,0007

0,0001

0,25

Saturação de O2

0,0001

0,0001

0,0001

0,0008

0,0001

0,20

Saturação de O2 = Oximetria
T1T0= comparação entre o tempo 1 e o tempo 0; T2T0= comparação entre o tempo 2 e o tempo 0; T3T0= comparação entre o tempo
3 e o tempo 0; T2T1= comparação entre o tempo 2 e o tempo 1; T3T1= comparação entre o tempo 3 e o tempo 1; T3T2= comparação
entre o tempo 3 e o tempo 2.
Houve saída do estudo de 14 pacientes após o T2 e 27 pacientes após o T3.

FIGURA 2 - Evolução da pontuação global após a administração de salbutamol nos grupos IDE e NEB.
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FIGURA 3 - Evolução da oximetria após a administração de salbutamol nos grupos IDE e NEB.

DISCUSSÃO

de aparelhos grandes e que exigem uso de anestesia,
o que torna inviável na prática de atendimento
emergencial. A medida de pico de fluxo expiratório é
factível apenas em crianças maiores.

Os protocolos atuais de asma recomendam a utilização
de três inalações da beta dois agonista para abordagem
inicial da crise1.Realizamos uma análise crítica ao
número de doses recomendadas à partir de um estudo
de eficácia dos dispositivos inalatórios utilizados,
nebulizador e IDE. Para tanto, foi necessário escolher
método de acesso à função pulmonar da criança que
ainda é realizado com dificuldade. Utilizamos tabelas
de gravidade que é método de aferição indireto porém
sensível , a primeira das quais foi idealizada por Wood
e Downes 2 constando de 5 itens. A partir desta escala
foram validadas outras 3,4 com maior número de
parâmetros, na tentativa de otimizar a avaliação da
gravidade da crise. O uso da oximetria trouxe uma
contribuição importante, pois é método relativamente
barato, e avalia a saturação de oxigênio de maneira
fácil e prática, trazendo maior grau de objetividade à
análise. Instrumento de aferição da função pulmonar
mais acurado, a espirometria é hoje realizada através

O escore de graduação da crise de asma demonstrou
reduções significantes na pontuação global após a
primeira e após a segunda inalação de β2, apontando
para melhora clínica decorrente de broncodilatação.
Após a terceira inalação não houve diferença
significante, demonstrando que não houve melhora
clínica. O efeito máximo da droga ocorreu até a
avaliação após a segunda inalação. A concordância
da melhora na tabela de gravidade quando se usou
como parâmetro isolado a oximetria reforça a
consistência do resultado. Outro aspecto é que tendo
sido aplicadas duas modalidades de inalação aos
pacientes, nebulizador e inalador pressurizado com
espaçador, todos se comportaram de maneira
semelhante, não mostrando melhora com o uso da
terceira dose de broncodilatador.
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A análise dos pacientes que permaneceram na unidade
após a utilização das doses de salbutamol inalatórias
não demonstrou predominância de lactentes, o que
poderia ser esperado, já que nesta faixa etária outros
fatores fisiopatológicos além do broncoespasmo
contribuem para a sibilância (edema de mucosa
brônquica, calibre menor de vias aéreas).

outro componente fisiopatológico, e a necessidade de
redirecionamento do tratamento, especificamente
introdução de corticosteróides.
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Acredita-se que o tempo mínimo para início de atuação
do β2 agonista oferecido por via inalatória para a
resposta broncodilatadora inalatória é de 5 minutos5,6,
porém não é evidente qual o tempo em que ocorreria
a máxima broncodilatação após uma inalação.
Pelos dados analisados no estudo, 60 minutos após o
início da primeira inalação já não há broncodilatação
adicional, evidenciado por aumento drástico nos
valores de p (melhora não significante nas pontuações)
no momento desta avaliação, demonstrando ponto de
corte na atuação do medicamento.
CONCLUSÃO
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INFECÇÃO DE PELE E
TECIDOS MOLES POR
STAPHYLOCOCCUS
AUREUS RESISTENTE À
METICILINA (MRSA)
NA POPULAÇÃO
PEDIÁTRICA
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RESUMO
Staphylococcus aureus é um importante patógeno de infecção de pele e tecidos moles. A partir dos anos 1990,
a frequência de relatos de cepas de S. aureus resistente à meticilina (MRSA) detectadas em infecção comunitária
vem sendo crescente. Fatores de risco para a aquisição de MRSA foram identificados: hospitalização ou
antibioticoterapia prévias, admissão em unidade de queimados ou terapia intensiva, procedimentos invasivos,
doença crônica de base grave e contato com pessoas colonizadas por MRSA. Estudos mostram que mais de
90% dos MRSA isolados em crianças são provenientes de infecção de pele e tecidos moles. Antibióticos betalactâmicos, como cefalexina e oxacilina, não são apropriados para pacientes com infecção comprovada por
MRSA ou para início de terapia empírica naqueles em que infecção por esse agente é suspeitada. Nesta
situação, devem ser considerados clindamicina ou sulfametoxazol-trimetoprim para os casos mais levemente
comprometidos e vancomicina ou linezolida para os casos mais graves.
UNITERMOS: Staphylococcus aureus; MRSA; furunculose; celulite; impetigo.
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INTRODUÇÃO
Staphylococcus aureus é um importante patógeno
de infecção de pele e tecidos moles. Tem sido
apontado como fator de risco para a evolução
desfavorável entre os pacientes com bacteremia por
S. aureus a crescente parcela das infecções por este
patógeno, constituída por microorganismos
multirresistentes(1).
S. aureus resistente à meticilina (MRSA) foi
inicialmente reconhecido em episódios de infecção
hospitalar. Fatores de risco para a aquisição de MRSA
foram identificados em diversos estudos, tais como
hospitalização ou antibioticoterapia prévias, admissão
em unidade de queimados ou de terapia intensiva,
procedimentos invasivos como cirurgias e utilização
de catéteres, ocorrência de alguma doença crônica
grave e contato com pessoas colonizadas ou
infectadas por MRSA (2). Estudos recentes vêm
demonstrando a crescente prevalência de MRSA em
infecção adquirida na comunidade, principalmente em
crianças que se tornam colonizadas por este
microorganismo(3).
Estudos realizados no Brasil mostraram que S.
aureus é o germe mais freqüentemente isolado em
infecções nosocomiais, sendo que a prevalência de
MRSA variou de 40% a 80% na maioria dos grandes
hospitais brasileiros. Esses microorganismos
isolados são geralmente resistentes aos
aminoglicosídeos, cloranfenicol, lincosamidas,
macrolídeos, quinolonas, sulfametoxazoltrimetoprim (SMX-TMP) e tetraciclinas, com
susceptibilidade à rifampicina (4) . Organismos
classificados como resistentes à meticilina são, na
prática, resistentes à oxacilina.

comunidade, sendo 83% a prevalência de infecção
de pele e tecidos moles entre as infecões atribuídas
a esse tipo de MRSA(5). Estudos mostram que mais
de 90% dos MRSA isolados em crianças são
provenientes de infecção de pele e tecidos moles,
especialmente celulite, abscessos e foliculites. Em
crianças pequenas, nádegas e região perineal são as
regiões mais acometidas. Linfadenite cervical, otite
externa, otite média purulenta e mastoidite aguda
causadas por MRSA adquirido na comunidade estão
ganhando importância no meio pediátrico(3). Foi
descrita forte associação entre furunculose e infecção
por MRSA. Muitos pacientes com furunculose são
portadores nasais de MRSA, o que significa que
esses pacientes constituem fonte potencial de
disseminação desse microorganismo na
comunidade(6).
No nosso meio, um estudo realizado no Complexo
Hospital Universitário Professor Edgar Santos
(COM-HUPES, UFBA) mostrou que, entre os
pacientes pediátricos com culturas positivas para S.
aureus, os diagnósticos mais freqüentes foram
pneumonia (24,9%), abscesso (19,3%), infecção de
pele (13,7%), celulite (8%), artrite séptica (6,8%),
linfadenite (4,5%), osteomielite e sepse (3,4% cada).
As infecções de origem comunitária ocorreram em
79,5% dos casos, enquanto que em 20,5% dos casos
as a origem da infecção foi hospitalar. A taxa de
infecção por MRSA foi de 10,2%(7).
QUADRO CLÍNICO

Um estudo conduzido nos Estados Unidos evidenciou
que 40% das infecções por MRSA na população
pediátrica foi devido a MRSA adquirido na

Os médicos, especialmente pediatras, devem estar
atentos para a suspeita de infecção por MRSA em
crianças gravemente enfermas, que não respondem
à antibioticoterapia com â-lactâmicos ou que
apresentam infecções recorrentes. Nesses pacientes,
é mandatória a coleta de material para culturas(5),
não esquecendo de informar ao laboratório, sobre uso
atual ou prévio de antibióticos. As principais
manifestações clínicas das infecções de pele e tecidos
moles são dor local (97%), eritema (92%) e febre
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(48%)(8). Crianças com eczema atópico parecem ser
mais predispostas à infecção recorrente por MRSA,
principalmente pelo fato destes pacientes estarem
expostos a freqüentes cursos de antibioticoterapia(9).
Infecções músculo-esqueléticas são as infecções
invasivas onde mais comumente são isoladas cepas
de S. aureus em crianças. Infecções causadas por
MRSA podem apresentar-se como osteomielite em
múltiplos sítios. Miosite e polimiosite por MRSA,
associada ou não à osteomielite, vêm ocorrendo com
freqüência crescente na população pediátrica, assim
como pneumonia complicada com empiema (3) .
Neonatos também vêm sendo acometidos por
infecções atribuídas à MRSA. Pústulas, celulites e
abscessos são as manifestações mais freqüentes
nesta faixa etária, sendo os meninos mais acometidos
do que as meninos(3). Há relato de MRSA adquirido
na comunidade portador do gene “Panton-Valentine
leucocidin”, um fator de virulência associado à lesão
de pele, tecidos moles, ossos e pneumonia
necrotizante(7, 10).
É importante lembrar a necessidade de investigar a
possibilidade de imunodeficiência primária em
crianças com história de piodermites recorrentes ou
de infecção estafilocócica grave.
TRATAMENTO
Antibióticos â-lactâmicos, como cefalexina e
oxacilina, não são apropriados para pacientes com
infecção comprovada por MRSA ou para início de
terapia empírica naqueles com infecção suspeitada.
Não há consenso na literatura a cerca do tratamento
ideal de infecções de pele e tecidos moles por MRSA.
Embora estudos mostrem que incisão e drenagem de
abscessos é eficaz na maioria dos abscessos menores
de 5 cm de diâmetro, a terapia antibiótica é quase
sempre realizada(3, 8).

tratamento empírico com antibióticos beta-lactâmicos
para infecções de pele e tecidos moles não é
recomendado. Pode-se fazer uso de SMZ-TMP ou
clindamicina. É importante ressaltar que SMZ-TMP
não trata cepas de estreptococo do grupo A, outro
importante patógeno causador de infecções de pele
e tecidos moles tais como erisipela e infecções
associadas à linfadenite (3, 9). Pequenas áreas de
inflamação podem ser tratadas com antibioticoterapia
tópica, como mupirocina. Drenagem agressiva de
abscessos ou outras coleções é essencial no
tratamento dessas infecções(3).
Pacientes com infecções graves por MRSA devem
receber inicialmente vancomicina. É bastante
questionada na literatura a validade de adicionar
gentamicina e/ou rifampicina à vancomicina para
pacientes com infecções extremamente graves.
Oxacilina é melhor bactericida que a vancomicina
para pacientes infectados por microorganismos
susceptíveis. Tratamento de infecção invasiva por
MRSA com clindamicina tem apresentado falha em
diversos estudos, devido principalmente à indução de
resistência (3).
A linezolida, um novo agente antibiótico, vem sendo
utilizada no tratamento de infecções graves por
MRSA, incluindo bacteremia e pneumonia
hospitalar(3). Este agente mostrou-se tão eficaz quanto
a vancomicina, com menor freqüência de efeitos
colaterais, em infecção neonatal por germes gram
positivos multirresistentes, incluindo MRSA(11).

Em áreas onde a prevalência de infecção comunitária
por MRSA é sabidamente maior que 10-15%, o

Deve-se estar atento para lesões de pele em crianças,
como escoriações, cortes ou outras lesões, para que
se possa deixar a área sempre limpa e seca, além de
aplicar antibioticoterapia tópica ao menor sinal de
inflamação, com o objetivo de prevenir infecções de
pele. A erradicação dos portadores nasais de MRSA
com mupirocina tópica nasal também se faz
necessário na prevenção de infecções(3).
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CONCLUSÕES
Crianças que se apresentam com infecções de pele e
tecidos moles devem ser investigadas quanto à
presença de fatores de risco para aquisição de MRSA,
principalmente se esta criança é imunodeficiente, usa
antibióticos freqüentemente ou tem contato com
profissionais de saúde ou pessoas sabidamente
colonizadas por MRSA. Esta prática poderá guiar mais
adequadamente a terapêutica inicial.
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SÍNDROME DE
BURNOUT EM
MÉDICOS
PEDIATRAS: ESTUDO
EM DOIS HOSPITAIS
DE SALVADOR1
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Sônia R. P. Fernandes2

RESUMO
Objetivos: Analisar a síndrome de burnout a partir de variáveis individuais e organizacionais entre os médicos
pediatras, buscando de forma específica: a) investigar suas percepções sobre aspectos do processo de trabalho,
a saber: controle sobre o trabalho, cargas de trabalho e reconhecimento; b) avaliar a intensidade dos
fatores da síndrome de burnout: exaustão emocional, desumanização e decepção nos participantes; c)
explorar a relação entre a percepção do médico pediatra sobre os aspectos do seu trabalho e os fatores da
síndrome de burnout. Método: Estudo descritivo de corte transversal e natureza quantitativa, realizado em
duas instituições hospitalares, cujo foco é a assistência à saúde. Na instituição “A” participaram do estudo 76%
(n=38) dos médicos pediatras e da instituição “B” 80,76% (n=21), perfazendo um total de 59 pediatras. O
tratamento estatístico dos dados coletados incluiu análises descritivas, estatísticas, inferenciais e de confiabilidade
e, posteriormente, análise de regressão múltipla hierárquica. Resultados: Alta carga de trabalho, reduzido
grau de controle sobre o próprio trabalho e de reconhecimento, foram associados aos fatores que indicam a
ocorrência da síndrome de burnout. Foram identificados como preditores para cada um dos fatores indicadores
da síndrome, as seguintes variáveis: idade e carga de trabalho para o fator exaustão emocional; controle sobre
o trabalho para o fator desumanização; e, controle sobre o trabalho e reconhecimento para o fator decepção.
O presente estudo aponta para a necessidade de novas pesquisas, inclusive de caráter longitudinal, a fim de
investigar a incidência e as características desta síndrome, peculiares a cada especialidade, na categoria profissional
de médicos, além de outros profissionais de saúde.
UNITERMOS: Síndrome de Burnout; Saúde do Trabalhador; Trabalho Médico.
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Este artigo representa a síntese dos resultados da dissertação da autora, defendida em outubro de 2005 no Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia.
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INTRODUÇÃO
A partir da interação que o indivíduo estabelece com o
seu trabalho e da vivência na construção da sua trajetória laboral, é que as variáveis do trabalho podem se
configurar como fonte de gratificação ou como fonte
de estresse. Assim, a importância do estudo da relação indivíduo-trabalho/organização (instituição) é compartilhada por vários autores que inclusive ressaltam a
necessidade de enfatizar mais as questões vinculadas
ao ambiente organizacional do que a características
individuais no momento do desencadeamento de
desajustes físicos e emocionais dos trabalhadores1. Isto
porque já foram identificados inúmeros casos de
adoecimento, decorrentes ou desencadeados pelo contato do trabalhador com o contexto e o processo de
trabalho.
A síndrome de burnout (esgotamento profissional)
pode ser considerada “um dos fenômenos típicos decorrentes do desequilíbrio no vínculo indivíduo – trabalho/ organização”2. Esta constatação aponta para a
necessidade de uma investigação empírica do fenômeno, em virtude da sua manifestação ocorrer em um
contexto de trabalho. Esta síndrome, descrita através
de várias concepções (clínica, sócio-psicológica,
organizacional, sócio-histórica), tem sido claramente
observada em profissionais cujo trabalho implica em
intenso contato com pessoas em atividades vinculadas à proteção e ao cuidado e que são, inevitavelmente, mediadas pela afetividade. Estudos2,3, 4, 5 identificam as categorias de profissionais de saúde, da educação e de segurança (os policiais) como as mais vulneráveis, apesar de existir uma tendência de investigação do fenômeno em outras categorias profissionais.

jamento do seu papel nestas organizações. Assim, esta
vinculação interfere na identidade profissional, antes
pautada na principal característica da medicina, a prática liberal. Este trabalho buscou estudar na relação
do trabalhador médico com as organizações hospitalares, investigando o tipo de vínculo, as condições de
trabalho, o controle sobre o trabalho, o grau de reconhecimento, as cargas físicas e psíquicas. As organizações hospitalares, ao lado de disponibilizarem recursos
tecnológicos e estruturais, também exercem influência na relação deste trabalhador com os usuários de
seus serviços.
A realidade da organização hospitalar traz consigo
questões bastante peculiares ao tratamento dos pacientes e que colocam em cheque algumas estruturas
formais definidas para as organizações em geral. A
autonomia técnica dos prestadores de serviço e, sobretudo dos médicos, tende a entrar em conflito com o
sistema de autoridade hierárquica do hospital. É o
médico e não o gestor quem decide “o que é melhor
para o paciente”, o que significa claramente duas linhas de autoridade. (Graça, 2003)6.

Dentre os profissionais que atuam na equipe de saúde
no atendimento à criança, o médico se destaca como
um trabalhador que, historicamente, atuou como autônomo, com status social elevado, mas que vem experimentando a necessidade cada vez maior de
vinculação a organizações hospitalares e de re-plane-

Outra questão também bastante significativa na
vinculação do médico à organização hospitalar é que
as atuais estratégias de administração e gestão de
pessoas exigem do trabalhador um investimento constante em qualificação e desenvolvimento de novas
competências que melhorem o resultado do seu trabalho. O médico, que vem sendo cada vez mais cobrado
em produtividade, tem se distanciado do foco principal
de sua atuação - o relacionamento com os pacientes7.
Se por um lado, as organizações hospitalares públicas,
sociais ou filantrópicas convivem com um contexto de
limitação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, por outro lado, as organizações hospitalares
particulares estão inseridas em um mercado competitivo, orientadas pela lógica atual da prestação de serviços onde atenção à saúde passa a ser considerada
como um bem de consumo, interferindo de forma substancial na relação médico x paciente, agora transformada na relação entre prestador de serviços - cliente.
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A área de pediatria é especializada na assistência à
criança, envolvendo inevitavelmente, a assistência também à sua família. O trabalho junto a crianças doentes, hospitalizadas ou em atendimento ambulatorial,
implica em uma compreensão do “universo” da criança e das questões envolvidas com as situações de crise, provocadas pela doença. Segundo Chiattone
(2003)8, a doença é um ataque à criança como um
todo, afetando sua integridade e comprometendo seu
desenvolvimento emocional. Os profissionais que atuam na pediatria, em especial os pediatras, devem estar preparados para atender as necessidades dos pacientes e de suas famílias, que no caso da pediatria
envolve uma grande expectativa por se tratar de pessoas que estão apenas no início de suas vidas e são,
mesmo sadias, dependentes de cuidados.
Em pediatria os atendimentos podem acontecer em
vários setores, a saber: unidade de urgência e emergência, unidade de internação, unidade de terapia intensiva e ambulatório. Cada um destes setores possui
características diferentes implicando em um
posicionamento diferente do profissional de saúde. A
unidade de urgência e emergência pode ser caracterizada pela imprevisibilidade, pela necessidade de rapidez de ação, já que as alterações surgem de forma
inesperada. A unidade de internação implica em restrições das mais variadas, desde o espaço físico à autonomia das crianças. O ambulatório pode envolver
tanto as questões ligadas à puericultura, quanto às incertezas sobre diagnóstico ou ainda ao acompanhamento de um tratamento. Já na unidade de terapia intensiva (UTI) os cuidados de emergência, a premência
de resoluções e a vigilância continuada assumem uma
posição de rotina. Segundo Spehrs (1997)9 “o frenético ambiente da UTI expõe seus membros a um conjunto de estímulos sensoriais – espaço limitado, níveis
elevados de ruídos, etc. – que contribuem para
incrementar o estado de tensão constante” pg. 415.

A mesma autora também definiu as três dimensões
chave desta resposta como: exaustão excessiva, sensações de cinismo e desprendimento do trabalho e um
senso de ineficiência e falha. O burnout é concebido
como uma síndrome psicológica, decorrente da tensão emocional crônica, vivenciada pelos profissionais
cujo trabalho envolve o relacionamento intenso e freqüente com pessoas que necessitam de cuidados e/ou
assistência10, devendo ser entendido como um processo,
desenvolvido a partir da estreita relação entre características pessoais e características do ambiente de
trabalho, sendo abordado nos seus fatores
multidimensionais: exaustão emocional (EE) - sensação de esgotamento tanto físico como mental;
despersonalização (DE) - tratamento cínico, frio e
impessoal com os usuários de seus serviços; reduzida realização pessoal (rRP) - declínio do sentimento
de competência e produtividade no trabalho3.
Os sintomas do burnout se manifestam em quatro
áreas, a saber: sintomas físicos (fadiga constante
e progressiva, distúrbios do sono, entre outros);
sintomas psíquicos (falta de atenção, de concentração, alterações de memória, labilidade emocional, desânimo, disforia, depressão, entre outros);
sintomas comportamentais (negligência ou excessivo escrúpulo, irritabilidade, incapacidade para
relaxar, dificuldade de aceitação de mudanças,
aumento do consumo de substâncias, entre outros);
sintomas defensivos (tendência ao isolamento,
perda de interesse pelo trabalho ou lazer, ironia,
cinismo, entre outros)5.

Segundo Maslach3 a síndrome de burnout é desenvolvida em resposta à exposição prolongada aos fatores estressantes, interpessoais e crônicos no trabalho.

Os estudos que avaliam as variáveis desencadeadoras
do burnout5, 10, 11 tendem a considerar quatro grandes
blocos: a) características pessoais (idade, nível
educacional, estado civil etc); b) características
do trabalho (tempo de profissão, tipo de ocupação, tempo na instituição, relação com clientes/
colegas, conflito com os valores pessoais etc); c)
características organizacionais (ambiente físico,
mudanças organizacionais, normas institucionais,
clima, burocracia, comunicação etc) e d) caracte-
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rísticas sociais (suporte social, suporte familiar,
cultura e prestígio).
Existem vários modelos, baseados em pesquisas
empíricas, que objetivam explicar o processo de desenvolvimento do burnout. Apresenta-se o modelo de
Golembiewski, Munzerider & Carter (1983 apud Pereira, 2002; Tamayo e Tróccoli, 2002)5, 10, por acreditar
que tenha uma adequação à área de saúde. Este modelo descreve que o processo começa com a atribuição
de culpa do seu mal-estar às pessoas a quem estão
assistindo (Despersonalização), seguido de sentimento de fracasso (reduzida Realização Profissional) e
por último levando a pessoa à exaustão emocional.
Existe, na atualidade, uma grande preocupação em
relação à prevenção e intervenção do burnout. Alguns estudos propõem o tratamento após a sua ocorrência e outros focam em ações para evitar que aconteça. Estes estudos apontam os níveis de prevenção e
intervenção – primária, secundária e terciária – e o
foco dos programas – centrados no indivíduo, no contexto laboral ou na interação entre o indivíduo e o contexto laboral5, 11, 12.
Desta forma, considerando a vulnerabilidade ao
burnout e a influência direta dos aspectos da organização no seu desenvolvimento, torna-se imprescindível a atenção ao bem estar dos trabalhadores, através
de programas de desenvolvimento, compartilhados
entre o médico pediatra e a organização hospitalar,
que possam considerar o burnout como um processo
e não como um estado.
A motivação que deu origem a este estudo foi a possibilidade de contribuir com os estudos já existentes sobre a conceituação, compreensão e explicação do fenômeno do burnout, considerando-o como complexo,
dinâmico e multideterminado. Partiu-se da constatação
de ainda existem no Brasil poucos estudos sobre o
tema, principalmente considerando a categoria profissional dos médicos, escolhida como objeto de estudo
nesta pesquisa.
34

OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo foram: investigar a percepção do médico pediatra sobre aspectos do seu processo de trabalho; avaliar a intensidade dos fatores da
síndrome de burnout entre os médicos pediatras; e,
explorar a relação entre a percepção do médico pediatra sobre os aspectos do seu trabalho e os fatores da
síndrome de burnout.
Teve como hipótese básica a existência de relação
entre o processo de trabalho do médico pediatra (controle sobre o trabalho, cargas de trabalho e reconhecimento) e os fatores da síndrome de burnout (exaustão
emocional, desumanização e decepção). Considerou
que a percepção de altas cargas de trabalho, baixo
controle sobre o trabalho e baixo grau de reconhecimento profissional está associada à ocorrência do
burnout.
CASUÍSTICA E MÉTODOS
Esta pesquisa se caracteriza como de corte transversal, descritiva. Envolveu análises da dimensão quantitativa, coletadas através da identificação da percepção dos trabalhadores sobre o processo e as condições de trabalho nas organizações investigadas e da
avaliação das médias encontradas nos fatores da
síndrome de burnout.
O estudo de campo foi realizado em duas organizações, ambas escolhidas por terem a área de pediatria
dentro das suas especialidades e possuírem em seu
quadro funcional trabalhadores médicos atuando nesta área. As organizações têm características diferentes, sendo uma de iniciativa filantrópica, que será designada de Organização A e a outra de iniciativa privada, que será designada de Organização B.
Foram incluídos no estudo, inicialmente, 76 trabalhadores médicos, que atuam na área da pediatria, sendo
50 da organização A e 26 da organização B. O critério
de inclusão foi a disposição em integrar o estudo. ToRevista Baiana de Pediatria - Vol. 3, Nº 1, jan/fev/mar/abr 2007
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dos os profissionais pediatras de cada organização
foram convidados a participar, através do cartaz de
divulgação e de contatos com a própria pesquisadora,
onde eram esclarecidos os objetivos e estratégias
metodológicas que seriam adotados. Foram excluídos
os trabalhadores afastados devido a licenças regulamentares e/ou doenças e férias, resultando um total
de 59 pediatras estudados, sendo 38(76%) da organização A e 21(80,76%) da organização B.
O instrumento de coleta de dados consistiu em um
questionário com questões abertas e fechadas, respondido pelo próprio médico e acompanhado pelo pesquisador, buscando assegurar apoio aos participantes
do estudo, já que as questões envolvidas poderiam
gerar mobilização pelos conteúdos investigados. O
questionário foi composto de cinco partes de questões: 1ª) Identificação geral; 2ª) Formação e atualização profissional; 3ª) Características do trabalho; 4ª)
Percepção sobre aspectos do processo de trabalho
(utilizaram-se itens que advêm do Job Diagnostic
Questionaire – JDS, desenvolvido a partir do modelo apresentado por Hackman e Oldham (1975),
validado por Bastos (1991, 1994) e utilizado por
Fernandes (1997) e do Job Content Questionaire
– JCQ, traduzido por Araújo (1999) (apud Esteves,
2004) 13; acrescentou-se também questões sobre
reconhecimento, selecionadas de questionários de
levantamento de clima organizacional); 5ª) Percepção sobre aspectos de saúde e trabalho (utilizou-se a
Escala de Categorização do Burnout (ECB) desenvolvida e validada no Brasil por Tamayo &
Tróccoli (2000 apud Tamayo, 2002)2 para avaliar
o burnout no trabalho. A EBC avalia os três fatores da síndrome de burnout: exaustão emocional,
desumanização e decepção e é composta de 39
questões e utiliza uma escala de resposta de freqüência tipo Likert de 5 pontos (1 = nunca; 2 =
raramente; 3 = algumas vezes; 4 = frequentemente; 5 = sempre).

pediatras, no horário e no próprio local de trabalho (consultório, posto de enfermagem, sala dos médicos), respeitando a disponibilidade e adesão voluntária ao estudo.
A análise estatística envolveu o cálculo das medidas
de tendência central (médias, medianas, desvio padrão
e coeficiente de variação) e de correlação, além de
análise de regressão linear múltipla. Foi realizada também, análise de variância. Análise de confiabilidade
(alpha de Cronbach) foi realizada para o instrumento de coleta de dados utilizado no estudo, a fim de
avaliar a consistência interna e estabilidade. Foram
utilizados os softwares Epiinfo 6,0 para digitação dos
dados e Statistical Package for Social Science (SPSS
for Windows), Versão 10.0 para análise dos dados. O
projeto foi previamente submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da organização “A”.
RESULTADOS
Dos médicos pediatras participantes do estudo, 83,1%
é do sexo feminino, o que sugere uma tendência de
escolha desta especialidade. Estes dados se confirmam através de informações obtidas no CREMEB
(Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia,
2005), em que dos 514 médicos que são inscritos nesta entidade com especialização em pediatria, 74,3% é
do sexo feminino. Esta tendência não se confirma
quando tomamos como base o total de médicos
(12.987) inscritos no CREMEB em que apenas 41.5%
é do sexo feminino. MENEGAZ (2004), em seu estudo analisando uma amostra de 41 pediatras, esta tendência é confirmada, com 75,6% de participantes do
sexo feminino.

A coleta de dados foi realizada no período de sessenta
dias, através da aplicação do questionário a médicos

Conforme indicado na Tabela 1, possuem idade variando de 24 a 66 anos, com idade média de 45 anos,
sendo que o maior percentual se encontra na faixa de
30 – 39 anos (42,4%), seguida da faixa de 24 – 29
anos (33,9%). Com relação ao estado civil: 47,4% casado; 37,3% - solteiro; 15,3% - divorciado/ separado. Com relação às características funcionais (Tabela
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1), a maioria dos participantes (59,3%) possui mais de
seis anos de formado, tendo variado no intervalo de 1
a 40 anos de formado.

vendo uma variação de 28 a 102 horas de trabalho
semanal, com média de 65 horas. Este é um dado que
merece ser ressaltado, considerando que a semana
tem 168 horas e este investimento na área profissional
compromete as outras áreas da vida do indivíduo (Tabela 1).

Com relação à carga horária de trabalho semanal como
médico, a maioria trabalha até 71 horas (66,1%), ha-

Tabela 1 – Características pessoais e funcionais dos participantes do estudo
Organização A

Organização B

TOTAL

N

%

N

%

N

%

31

81,6

18

85,7

49

83,1

SEXO
Feminino
Masculino

7

18,4

3

14,3

10

16,9

38

100,0

21

100,0

59

100,0

24-29

16

42,1

4

19,0

20

33,9

TOTAL
FAIXA ETÁRIA
30-39

12

31,6

13

61,9

25

42,4

>40

10

26,3

4

19,1

14

23,7

TOTAL

38

100,0

21

100,0

59

100,0

Solteiro

14

36,8

8

38,1

22

37,3

Casado

19

50,0

9

42,9

28

47,4

5

13,2

4

19,0

9

15,3

38

100,0

21

100,0

59

100,0

até 5

20

52.6

4

19,0

24

40,7

acima de 6

18

47,4

17

81,0

35

59,3

TOTAL

38

100,0

21

100,0

59

100,0

até 71

23

60,5

16

76,2

39

66,1

acima de 72

15

39,5

5

23,8

20

33,9

TOTAL

38

100,0

21

100,0

59

100,0

9

23,7

9

42,8

18

30,5

ESTADO CIVIL

Divorciado/ Separado
TOTAL
TEMPO DE FORMADO (ANOS)

CARGA HORÁRIA SEMANAL TOTAL

TEMPO TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO
(ANOS)
até 1
2–5

17

44,7

6

28,6

23

39,0

acima de 6

12

31,6

6

28,6

18

30,5

38

100,0

21

100,0

59

100,0

TOTAL
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Com relação às características funcionais vinculadas à
organização de trabalho, a maioria dos participantes
(39,0%) atua na organização entre 2 e 5 anos, com carga
horária de até 24horas (62,7%). O percentual (37,3%)
dos participantes que trabalham acima de 24 horas semanais, deve-se, principalmente, à carga horária da Residência Médica que é de 60 horas de dedicação por
semana. Com relação às características funcionais vinculadas à organização de trabalho, a maioria dos participantes (39,0%) atua na organização entre 2 e 5 anos.

Os dados da percepção dos médicos pediatras sobre
o seu trabalho foram obtidos pelas respostas destes
trabalhadores em relação à organização para a qual
estavam respondendo o questionário, indicados na
Tabela 2.

O aspecto controle sobre o trabalho, contém a possibilidade que o trabalhador tem ou não de definir a
forma e o critério de organização do seu trabalho e ter
autonomia para mudar o que achar necessário, e segundo a avaliação dos médicos pediatras participantes do estudo, a atividaTabela 2 – Fatores relacionados com o processo de trabade médica permite um razoável grau de
lho médico - medidas estatóisticas encontradas em cada orcontrole sobre o trabalho (3,37), tendo
ganização estudada
sido mais evidenciado na organização
A (3,55) do que na organização B (3,05).
Controle
O aspecto cargas de trabalho contém
sobre o
Cargas de
Reconhea quantidade, variedade e complexidaTrabalho
Trabalho
cimento
de do trabalho a ser realizado; cargas
ORGANIZAÇÃO A
físicas e psíquicas, carga horária de trabalho, tipo de vinculação com a organiN
38
38
38
zação, tipo de cliente, nível de exigênMédia
3,55
3,05
3,27
cia do cliente e foi avaliado na média
Mediana
3,50
2,86
3,29
da escala, não havendo diferença sigDesvio Padrão
0,69
0,86
0,66
nificativa entre as organizações
Alpha Cronbach
0,75
0,87
0,75
investigadas. O aspecto reconhecimenCoeficiente de Variação
0,19
0,28
0,20
to contém o retorno fornecido pelas
ORGANIZAÇÃO B
chefias e colegas sobre o desempenho
do trabalhador e do reflexo produzido
N
21
21
21
pelo seu trabalho, e obteve uma média
Média
3,05
3,02
3,02
maior na organização A (3,27) do que
Mediana
3,00
3,00
3,14
na organização B (3,02), tendo como
Desvio Padrão
0,82
0,64
0,66
avaliação global (3,18).
Alpha Cronbach
0,82
0,78
0,80
Coeficiente de Variação

0,27

0,21

0,22

TOTAL
N

59

59

59

Média

3,37

3,04

3,18

Mediana

3,33

3,00

3,29

Desvio Padrão

0,77

0,78

0,66

Alpha Cronbach

0,80

0,85

0,75

Coeficiente de Variação

0,23

0,26

0,21

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 3, Nº 1, jan/fev/mar/abr 2007

Os dados sobre a percepção dos médicos pediatras a respeito da saúde psíquica foram obtidos pelas respostas às
questões relacionadas aos fatores
indicativos da síndrome de burnout, ou
seja: exaustão emocional, desumanização e decepcão. (Tabela 3). Estes dados estratificados por hospital mostram
que, de um modo geral, os participan37
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tes do estudo evidenciaram intensidade baixa de sentimentos de exaustão emocional, desumanização e
decepção.
O fator exaustão emocional foi o que teve a média
maior (2,28), seguido pelo fator desumanização (1,71)
e decepção (1,63) confirmando os resultados dos estudos sobre o burnout, que indicam valores mais altos no fator exaustão emocional. Comparando as duas
organizações investigadas, encontramos as médias mais
altas, em todos os fatores de burnout, na Organização B (Setor privado).

A análise de regressão linear múltipla foi realizada utilizando o método Backwise, um procedimento de seleção em que todas as variáveis são incorporadas no
modelo inicial e então removidas seqüencialmente segundo um critério de eliminação (p-valor <0,10, calculado a partir da estatística F-Snedecor).

Para cada modelo de regressão foram verificadas pressuposições básicas para proceder ajustes: distribuição
Normal dos resíduos (histogramas, gráficos do ajustamento à Normal), linearidade e igualdade de variância
dos resíduos (análise dos resíduos e ANOVA), além
da relação linear entre as variáveis (gráficos de dispersão).
Tabela 3 – Fatores indicativos da Síndrome de Burnout - medidas
estatísticas encontradas em cada organização estudada
A Tabela 4 apresenta os modeExaustão
Emocional

Desumanização

Decepção

38
2,17
2,17
0,74
0,94
0,34

38
1,62
1,55
0,36
0,77
0,22

38
1,50
1,44
0,37
0,83
0,25

21
2,48
2,50
0,62
0,89
0,25

21
1,86
1,91
0,39
0,79
0,21

21
1,88
1,75
0,56
0,92
0,30

N
Média
Mediana
Desvio Padrão

59
2,28
2,33
0,71

59
1,71
1,73
0,38

59
1,63
1,56
0,48

Alpha

0,93

0,79

0,89

Coeficiente de Variação

0,31

0,22

0,30

Fatores

indicativos

ORGANIZAÇÃO A
N
Média
Mediana
Desvio Padrão
Alpha
Coeficiente de Variação
ORGANIZAÇÃO B
N
Média
Mediana
Desvio Padrão
Alpha
Coeficiente de Variação
TOTAL

38

los inicias (todas as variáveis) e
os finais (variáveis que satisfizeram o critério de eliminação) com
os coeficientes de regressão, o
R, R2, R2 ajustado em ambos os
modelos. Estes dados podem ser
analisados considerando que, somente os valores que apresentaram significância estatística, permanecem no modelo final, como
foi o caso das variáveis “idade”,
“cargas de trabalho”, “controle
sobre o trabalho” e “reconhecimento”.
As variáveis de interesse são:
exaustão emocional, desumanização e decepção, tendo
como possíveis preditores as variáveis de caracterização pessoal e profissional e os aspectos do
processo de trabalho. O intercepto (valor da equação quando todas as variáveis são zero), o R,
R2, R2 ajustado foram significantemente diferentes de zero em
todos os modelos.
.
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Tabela 4 – Resultado da Análise de Regressão linear múltipla para os fatores indicativos da síndrome de
Burnout nos indivíduos estudados.

Variáveis(n=59)

Modelo

Exaustão Emocional

Desumanização

Inicial

Final

Inicial

Final

Decepção

Inicial

Final

Idade (anos)
d”29 - Referência
30 a 39

-0,238

e” 40

-0,431

-0,030
-0,371*

-0,291

-0,111
-0,226*

-0,023

Sexo
Masculino - Referência
Feminino

0,199

0,064

0,144

Casado

0,128

0,061

-0,012

Divorciado

0,248

-0,123

-0,079

0,352

0,145

0,265

0,192

-0,046

0,051

-0,011

-0,242

0,010

-0,026

Estado civil
Solteiro - Referência

Tempo de formado (anos)
d”5 - Referência
e” 6

Tempo de trabalho na organização (anos)
d”1 - Referência
2a5
e”6 anos

-0,197

Carga horária semanal
d” 71 - Referência
e”72

0,198

Aspectos Processo Trabalho
Controle sobre o trabalho

-0,006

Cargas de trabalho

0,559**

Reconhecimento

-0,187

Intercepto

-0,118
0,587**

0,112

-0,176

-0,020

1,138

1,796

0,840

-0,165**

-0,262**
0,131
-0,195*

2,320

2,599

R 0,781

0,745

0,521

0,461

0 , 7 11

0,672

R2 0,611

0,556

0,271

0,213

0,506

0,451

R2 ajustado

0,509

0,532

0,081

0,185

0,377

** p < 0,01

-0,281**
0,110
-0,202*

2,887

0,421

* p < 0,05
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O resultado final da regressão múltipla mostra que
entre as características individuais (pessoais e funcionais) somente a variável “idade” foi significativa no
modelo final, enquanto que para os aspectos do trabalho (controle sobre o trabalho, cargas de trabalho e
reconhecimento) todos foram significativos no modelo final. Isto reforça a afirmação de Maslach3 quanto
ao contexto de trabalho ser a moldura do fenômeno
de burnout e seu principal determinante.
DISCUSSÃO
Os resultados se aproximam dos encontrados em outros estudos realizados A tendência de que o escore
no fator exaustão emocional seja maior do que nos
outros fatores, também se confirmou neste estudo. Esta
tendência foi reforçada por Maslach 3 quando referiu
que dos três fatores de burnout, o fator exaustão é o
mais largamente reportado e o mais profundamente
analisado e pode ser considerado a qualidade central
do burnout e a mais óbvia manifestação desta
síndrome complexa.
Com relação às variáveis preditoras para o fator
exaustão emocional, foi verificado que quanto maior
a idade menor a exaustão emocional. Também ficou
evidente que quanto maiores cargas de trabalho maior
a exaustão emocional. Houve uma correlação negativa entre reconhecimento e exaustão emocional, mas
esta não foi significativa, não sendo então considerada, nesse estudo, como variável preditora. Ainda, quanto às variáveis preditoras para o fator desumanização,
foi verificado que quanto maior a idade menor a
desumanização. Constatou-se também que quanto
maior o controle sobre o trabalho menor a
desumanização. Para o fator decepção foi verificada
uma associação inversa com controle sobre o trabalho e reconhecimento e uma associação direta com
cargas de trabalho, embora esta última não tenha sido
significativa.
Os resultados obtidos pela relação dos fatores de
burnout com algumas variáveis demográficas e com
40

alguns aspectos do trabalho, confirmaram resultados
apontados pela literatura, de que a ocorrência da
síndrome está mais relacionada com os aspectos
organizacionais do que com características sóciodemográficas3, 5, 10, 11.
Os resultados deste estudo, no que se refere a faixa
etária, estão compatíveis com a literatura especializada1, 3, 5, 11 sobre o burnout, que indica que das características demográficas, a idade tem sido referida como
a mais consistente variável preditora, indicando que
quanto mais jovem o trabalhador mais vulnerável ao
burnout, apontando inclusive a faixa etária de até 30
ou 40 anos como propensa a escores mais altos de
burnout; com relação aos aspectos do trabalho.
Com relação aos aspectos do processo de trabalho
pesquisados neste estudo (controle sobre o trabalho,
cargas de trabalho e reconhecimento) os estudos1, 3, 5,
11
indicam que os três aspectos têm uma forte associação com a ocorrência do burnout. O primeiro aspecto – controle sobre o trabalho – quanto maior o
grau de controle sobre o trabalho, menor a ocorrência
de burnout. O segundo aspecto – cargas de trabalho
– tem sido apontado como uma das variáveis mais
predisponentes ao burnout (notadamente no fator
exaustão emocional). Quanto mais altas as cargas de
trabalho, maior a ocorrência de burnout. O terceiro
aspecto – reconhecimento – quanto menor o reconhecimento, maior a ocorrência de burnout.
Estes resultados possibilitaram confirmar a hipótese
básica deste estudo, de que existe associação entre
o processo de trabalho do médico pediatra (controle sobre o trabalho, cargas de trabalho e reconhecimento) e os fatores da síndrome de burnout
(exaustão emocional, desumanização e decepção).
Avaliando a associação dos fatores indicadores do
burnout com as variáveis independentes estudadas,
verifica-se que dentre as características individuais
(pessoais e funcionais) somente a variável “idade” foi

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 3, Nº 1, jan/fev/mar/abr 2007

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

significativa, enquanto quando são considerados os
aspectos do trabalho (controle sobre o trabalho, cargas de trabalho e reconhecimento) todos mostram associação significante com os fatores indicadores do
burnout. Isto aponta para duas vertentes importantes: a primeira que a pouca idade está relacionada a
altos escores nos fatores de burnout, indicando que
os recém formados e residentes possuem uma maior
vulnerabilidade e merecem mais atenção, principalmente no período de graduação, residência médica e
início de carreira. Outra conclusão é que o conjunto
de características do trabalho, sua inserção e valorização, dentro da organização, aparecem como importante fator desencadeador do burnout, indicando a
necessidade das organizações hospitalares desenvolverem programas sistemáticos de prevenção e intervenção no burnout1, 3, 12.

acesso a alguns médicos elegíveis ao estudo e o reduzido número de médicos pediatras nas duas organizações investigadas, que apesar de terem gerado respostas entre 76% e 81%, se traduziu em 59 participantes.
Faz-se necessário realizar outros estudos com a categoria profissional dos médicos, incluindo um número
maior de participantes, outras especialidades e outros
contextos organizacionais, complementando assim a
análise do problema. Tambémé importante realizar
pesquisas longitudinais, considerando que o burnout
tem que ser analisado como um processo e que estudos desta natureza possibilitariam a identificação da
sua seqüência de desenvolvimento. Novos estudos
devem incluir outros aspectos do processo de trabalho
médico, que com certeza influenciam no desenvolvimento do burnout, como o suporte organizacional, os
valores e a justiça.

CONCLUSÕES
O principal resultado encontrado neste estudo foi a
correlação significativa entre algumas variáveis independentes investigadas e os fatores indicativos da
síndrome de burnout. Indicou como preditores para:
exaustão emocional – “idade” e “cargas de trabalho”; desumanização – “idade” e “controle sobre o
trabalho”; decepção - “controle sobre o trabalho” e
“reconhecimento”. As correlações obtidas entre os
aspectos do trabalho e os fatores indicativos de burnout
confirmam a importância das variáveis organizacionais
na ocorrência de fenômenos ligados à saúde psíquica
do trabalhador, já que para cada um dos três fatores
de burnout, pelo menos um aspecto do trabalho investigado neste estudo, teve uma associação significativa.
Este estudo apresenta algumas contribuições, principalmente no que se refere à discussão sobre a saúde
psíquica do médico, já que existem, em nosso meio,
poucos estudos com esta categoria profissional entre
os quais Rodrigues14, Pereira5 e Menegaz15. Algumas
limitações foram encontradas, como a dificuldade de
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Endocrinologia Pediátrica.
Como Conduzir meu Paciente.
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Como agir quando uma criança vem ao pediatra com
queixas como sobrepeso ou crescimento deficiente?
Quando encaminhar ao especialista? O que fazer antes
desse passo?
A partir desse fascículo, estaremos publicando uma série
de fluxogramas de autoria da equipe de Endocrinologia
Pediátrica da Faculdade de Medicina da UFBA, sob a
coordenação do Prof. Crésio Aragão Alves. Sugerimos
copiar as pranchas e plastificá-las, para que estejam
disponíveis nos ambulatórios e consultórios pediátricos.

44

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 3, Nº 1, jan/fev/mar/abr 2007

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 3, Nº 1, jan/fev/mar/abr 2007

45

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

46

Revista Baiana de Pediatria - Vol. 3, Nº 1, jan/fev/mar/abr 2007

Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS E
CITAÇÕES NO TEXTO
CIENTÍFICO
Ana Luiza V. Guedes1

A apresentação do material utilizado como bibliografia, para a elaboração de texto científico, seja um artigo para uma revista, um capítulo de livro ou mesmo
uma aula ou apresentação oral, constitui-se em uma
tarefa importante. A fim de facilitar a organização da
lista de referências bibliográficas, faz-se necessário
uniformizar a sua forma de apresentação. A padronização, de acordo com regras pré-estabelecidas, torna
mais fácil a captação de informações.
CONCEITOS
É importante diferenciar o que chamamos de “Bibliografia” do que efetivamente é uma “Referência Bibliográfica”:
A Bibliografia é composta pelo material encontrado
quando se realiza um levantamento bibliográfico
sobre um tema específico ou sobre sub-temas (assuntos relacionados a este tema principal). Realiza-se um
levantamento bibliográfico, ou seja, procura-se a bibliografia, no intuito de encontrar material para consulta.
Uma vez examinada, essa bibliografia pode conter
material que não foi ou não será utilizado para a pes1

quisa, ou por não ter sido considerado importante, ou
por não ter sido obtido para consulta.
Referência bibliográfica: é como denomina-se, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR
6023, 2002, p. 2), o conjunto de dados bibliográficos que possibilitam a identificação e a localização de
um documento ou de uma publicação, no todo ou em
partes, segundo normas específicas. As referências
devem ser apresentadas em forma de lista, incluindose todas as fontes efetivamente utilizadas para a elaboração do trabalho. Essa lista deve seguir uma ordem, específica para cada tipo de publicação (ordem
alfabética ou por aparecimento no texto), a qual deve
ser única para todo e qualquer tipo de material efetivamente utilizado como referência, sejam artigos de
periódicos, livros, capítulos de livros, entrevistas, apresentações em congressos, jornais ou páginas da
internet.
Assim, uma lista de referências bibliográficas contém dados que identificam o material incluído na bibliografia, e que foi, efetivamente, consultado e aproveitado.

Acadêmica de Medicina – UFBA.
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REFERÊNCIAS PARA PADRONIZAÇÃO:
Para facilitar o trabalho de busca de referências bibliográficas, foram instituídas regras - normas de padronização ou normatização, que também pode ser chamada de normalização. Existem padronizações diversas, adotadas por diferentes imstituições. Como a tendência é buscar a uniformização, a orientação da World
Association of Medical Editors (WAME) indica que
os periódicos e livros passem, preferencialmente, a
adotar as chamadas “Normas de Vancouver”. Contudo, enquanto essa ainda não é uma determinação universal, torna-se importante saber que as referências
bibliográficas de um texto ou trabalho científico de outra
natureza podem seguir, conforme determinação de sua
editoria, qualquer uma das padronizações existentes.
No Brasil, utiliza-se, preferencialmente:
- NBR 6023 (Normas Brasileiras para Referências),
de agosto/2000, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normalização técnica no país (padronização de processos).
- Normas de Vancouver - adotadas pela WAME, utilizadas na maioria das revistas estrangeiras e já algumas nacionais.
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DAS
REFERÊNCIAS
REGRAS GERAIS PARA A COMPOSIÇÃO
DAS REFERÊNCIAS SEGUNDO AS
NORMAS DE VANCOUVER:
- Alinhamento apenas à margem esquerda.
- Numeração por ordem de aparecimento da referência no texto, utilizando algarismos arábicos, em sobrescrito com fonte de tamanho menor que a fonte
do texto (localizado acima do texto padrão - ex: Ribeiro 3).
- Iniciar a apresentação da referência pelo sobrenome do autor, em letras maiúsculas, seguido de vírgula e das iniciais do prenome, seguidas de ponto. Os
autores são separados entre si por ponto e vírgula,
seguido de espaço.
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- Depois do (s) nome (s) do (s) autor (es), segue-se o
título do artigo ou do capítulo de livro, seguindo-se
“in” e depois o título da publicação (título de revistas, periódicos, livros, eventos, teses, etc.) em negrito;
se houver subtítulo, escrevê-lo sem negrito.
- Utilizar as abreviaturas de revistas e periódicos, sem
colocar ponto. As abreviaturas devem ser aquelas
utilizadas de acordo com o Index Medicus ou similar.
- Para nomes e títulos iguais, a seqüência seguida deverá considerar o ano de publicação, em ordem ascendente (das obras mais antigas para as atuais).
- Se a referência entrar na lista pelo título do trabalho,
apenas a primeira palavra deverá ser escrita com
letras maiúsculas.
- Quando o nome do autor do livro for o mesmo do
capítulo, repete-se o nome do autor (não usar traço).
- Na indicação de páginas inicial e final, suprime-se
na informação da página final os algarismos idênticos à esquerda.
- Para citações de um mesmo autor, repete-se o nome
deste, tantas vezes quantas forem as citações de
sua autoria (não usar traço).
- Quando houver trabalhos diferentes do mesmo autor, num mesmo ano, acrescentar letras ao ano.
(1988a, 1988b).
REGRAS ESPECÍFICAS:
1- ARTIGO DE REVISTA
- Autor(es) do artigo
- Título e subtítulo da obra (se houver)
- Título da publicação (em negrito)
- Ano
- Número do volume
- Número do fascículo (se for o caso)
- Páginas (inicial e final, separadas por hífen)
Exemplos:
CAMARGOS, P.A.M. Quimioprofilaxia da tuberculose em crianças. J Pediatria 2000; 76(6):399-400.
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WASSERMAN, R.C.; SLORA, E.J; BOCIAN, A.B.;
FLEMING,G.V.; BAKER, A.E.; PEDLOW, S.E.; and
KESSEL, W.: Pediatric research in Office Settings
(PROS): A National Practice-Based Research
Network to Improve Children’s Health Care. Pediatrics
1998; 102(6):1350-7.
A seguir, apresentamos a mesma referência acima,
limitando-se a 3 autores seguindo-se pela expressão
“et al”:
WASSERMAN, R.C.; SLORA, E.J; BOCIAN, A.B.
et al: Pediatric research in Office Settings (PROS): A
National Practice-Based Research Netwiork to
Improve Children’s Health Care. Pediatrics 1998;
102(6):1350-7.
2- CAPÍTULO DE LIVRO
- Autor(es) do capítulo.
- Título do capítulo (e subtítulo se houver), seguidos
da expressão “In:”
- Autor(es) do livro.
- Editor, organizador, coordenador, colaborador (se for
o caso).
- Título (em negrito) e subtítulo do livro.
- Edição (desde que não seja a primeira).
- Local de publicação.
- Editora.
- Ano de publicação.
- Páginas (iniciais e finais do capítulo todo).
- Série (quando a obra pertencer a uma).
Exemplo:
GUEDES, H.T.V. Anafilaxia. In: SILVA, L.R.;
GARCIA, D.E.M.C.; MENDONÇA, D.R. ( Ed.).
Pronto Atendimento em Pediatria. Rio de Janeiro:
MEDSI, 2000. p. 699-706.

-

Título (em negrito) e subtítulo do livro.
Edição (quando não se trata da primeira).
Local de publicação.
Editora.
Ano de publicação.
Número total de páginas (nesse caso: “x”p) ou páginas consultadas (nesse caso: p.”x-z”).
- Série (quando a obra pertencer a uma série de publicações).
Exemplo:
1. BASTOS, C.; KELLER, V. Introdução à
Metodologia Científica. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002.
104p.
EXEMPLOS DE APRESENTAÇÃO DA REFERÊNCIA POR AUTORES
1. REFERÊNCIA COM UM AUTOR
(colocar o último sobrenome, seguido de vírgula e das
iniciais do prenome, em maiúsculas)
Exemplo:
CAMARGOS, P.A.M. Quimioprofilaxia da tuberculose em crianças. J Pediatria 2000; 76(6):399-400.
2. REFERÊNCIA COM DOIS A SEIS AUTORES
(colocar sempre todos os autores, separados por ponto-e-vírgula)
Exemplo:
1. BASTOS, C.; KELLER, V. Introdução à
Metodologia Científica. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002.
104p.

3 - LIVRO NO TODO

3. REFERÊNCIA COM MAIS DE TRÊS AUTORES
(colocar o nome dos 6 primeiros, seguidos de et al.)
OBS: A expressão latina et al.(abreviatura de et alii)
significa e outros.

- Autor (es) do livro.
- Editor, organizador, coordenador, colaborador (se for
o caso).

Exemplo:
WASSERMAN, R.C.; SLORA, E.J; BOCIAN, A.B.;
FLEMING, G.V.; BAKER, A.E.;PEDLOW, S.E. et al.
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Pediatric research in Office Settings (PROS): A
National Practice-Based Research Netwiork to
Improve Children’s Health Care. Pediatrics 1998;
102(6):1350-7.
4. REFERÊNCIA COM COLABORADORES,
COORDENADORES, ORGANIZADORES E
EDITORES:
Usar abreviaturas no singular.
Exemplos:
GUEDES, H.T.V. Anafilaxia. In: SILVA, L.R.;
GARCIA, D.E.M.C.; MENDONÇA, D.R. ( Ed.).
Pronto Atendimento em Pediatria. Rio de Janeiro:
MEDSI, 2000. p. 699-706.
SANTANA, A. (Ed.). A Biblioteca Nacional no Brasil: valores de uma cultura. 2.ed. Rio de Janeiro: BN,
2000. 77p.
SOUZA, H. (Org.). Ciência hoje e amanhã: como
seguir o futuro. Campinas, SP: Alínea, 1990. 68p. (Interessante, v.5).
OBSERVAÇÕES:
- REFERÊNCIA COM SOBRENOMES COMPOSTOS E HIFENIZADOS
SANTOS LIMA, E.C.
TAVARES-NETO, J.
- EXEMPLOS DE OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO
5. REFERÊNCIA DE EVENTOS (CONGRESSO, SEMINÁRIO, SIMPÓSIO, etc.) NO
TODO
Exemplo:
CONGRESSO BAIANO DE PEDIATRIA, 5, Salvador, 2004. Salvador. Anais... 2004. 76p.

6. REFERÊNCIA DE EVENTOS (CONGRESSO, SEMINÁRIO, SIMPÓSIO, etc.) EM PARTES
Exemplo:
SANTOS, A.G.R.; FONSECA, A.C.; MATOS, A.B.;
SOUZA, F.F.; MOREIRA JÚNIOR, D.M.; SOUZA,
E.L. et al. Projeto Recreio. In: CONGRESSO
BAIANO DE PEDIATRIA, V, 2004. Salvador.
Anais... Salvador, 2004. p. 36.
7. REFERÊNCIA DE ARTIGO DE JORNAL
Exemplo:
SCHEINBERG, G. Antibiótico em excesso prejudica
saúde pública. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 maio
2002. Suplemento Folha Equilíbrio. p.4.
8. REFERÊNCIA DE DISSERTAÇÃO
Exemplo:
MONTEIRO, M.C.N. Estudo descritivo de aspectos
psicossociais de pais e responsáveis agressores de
crianças e adolescentes atendidos no CRAMI - Campinas. 1992. (Dissertação - Mestrado - Universidade
Estadual de Campinas).
GUEDES, H.T.V. Aparecimento de sintomatologia
alérgica no primeiro ano de vida - Um estudo
prospectivo. Salvador, 1994. (Dissertação - Mestrado
Medicina Interna - Universidade Federal da Bahia).
9. REFERÊNCIA DE TESE
Exemplo:
CAVALCANTI, S.S. Infecção Hospitalar em Pediatria, na cidade de Salvador. 2004. (Tese - Doutorado
- Instituto de Saúde Coletiva - Universidade Federal
da Bahia).

CONGRESSO BRASILEIRO, 9; LATINO-AMERICANO DE ALERGIA e IMUNOLOGIA EM PEDIATRIA, 4, Foz do Iguaçu, 2003. Foz do Iguaçu. Anais...
Curitiba, 2003.

1O. REFERÊNCIA DE VERBETE DE ENCICLOPÉDIA
Exemplo:
ASSISTOLIA. In: Dicionário Médico Blakston. São
Paulo: Organização Andrei Editora Ltda. (s.d.)
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11. REFERÊNCIA DE DOCUMENTO LEGISLATIVO - LEIS E DECRETOS
Nome do país, estado ou município
Lei nº
Data (dia, mês e ano)
Ementa
Dados da publicação que publicou a lei ou decreto.
Exemplos:
BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/
. Acessado em 21/11/2004.
12. REFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TRADUZIDOS
Exemplo:
CANGUILHEM,G. O normal e o patológico. Tradução de Maria Thereza R. de Carvalho Barrocas. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1978. 270
p. Título original: The normal and the pathological.
13. REFERÊNCIA DE TRABALHO PUBLICADO POR UMA INSTITUIÇÃO
Quando esta instituição é uma entidade publica, ela é
tratada como seu autor.
Exemplo:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA. Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável (IDS) do Brasil de 2004. Rio de Janeiro:
IBGE, 2004.
Quando a instituição é um órgão administrativo de um
país, seu nome deve ser precedido da região geográfica.
Exemplo:
BRASIL. Ministério da Saúde. Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde (SUS). BrasíliaDF. Diário Oficial da União em 06/11/1996.

Exemplo:
UNICEF. WORLD HEALTH ORGANIZATION.
Progress in the characterization of venoms and
standardization of anti-venoms. Geneva: WHO, 1981,
44p. (WHO Offset Publication, 58)
14. DOCUMENTOS ESPECIAIS
São considerados documentos especiais, aqueles que
não seguem características específicas, como ocorre
com os documentos convencionais: livros, periódicos,
dissertações, teses, TCCs. Os documentos especiais
têm um tratamento diferenciado dos convencionais, e
são os seguintes: CD-ROM, disquete, vídeo, fita-cassete, mapas, etc
Os elementos essenciais para se referenciar um documento eletrônico são:
Autor
Denominação ou título (em negrito) e subtítulo (se
houver) do serviço ou do produto.
Tipo de documento e suporte [entre colchetes].
Produtor (indicações de responsabilidade).
Edição.
Versão.
Local (cidade, estado ou país abreviado e entre parênteses, se necessário).
Editora.
Ano.
Endereço eletrônico.*
Data de acesso [entre colchetes].*
*Os dois últimos itens são indicados para documentos
“on-line”.
Exemplo:
CD-ROM:
MEDINA, C. (Ed): Condutas em Pediatria USF [CDROM]. AJNA, 2ª ed.2000.

Quando a instituição for internacional, seu nome deve
aparecer na referência tal como se apresenta na página de rosto da publicação.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS:
Feelings Need Check Ups Too [CD-ROM]. AAP.
2004.
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FITAS DE VÍDEO, DVD, FILMES, ENTRE
OUTROS
Título (em negrito): subtítulo (se houver).
Créditos (diretor, produtor, realizador, roteirista e outros).
Elenco.
Local da edição.
Produtora.
Data.
Especificação do suporte em unidades físicas e duração.
Os elementos complementares são: sistema de reprodução indicadores de som e cor
e outras informações relevantes.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Internet

Exemplos:
BASIC LIFE SUPPORT. American Heart
Association. Direção:R. Passaro. Dallas-TX - EUA:
AHA, 1993. Fita de vídeo, VHS, son., color.

São os seguintes os elementos básicos para a descrição da referência bibliográfica de documentos eletrônicos:
- Identificação da autoria.
- Endereço eletrônico do local onde o documento está
armazenado.
- Data de acesso.

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge
Ramos de Andrade. Coordenação de Maria Izabel
Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. Fita de vídeo
(30 min), VHS, son., color.
DISQUETE
Autoria do material ou do evento.
Número.
Data.
Local de realização do evento.
Título (em negrito).
Local de publicação do evento.
Editora.
Data de publicação.
Tipo de suporte.
Exemplo:
SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS, 9. 1996, Curitiba. Anais...
Curitiba: UFPR/PUC-PR, 1996. (Publicado em
disquete).
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Serão tratados como documentos eletrônicos textos
(monografias, bases de dados, publicações periódicas),
mensagens de uma lista de discussão e mensagens
pessoais (e-mails), que podem ser capturados ou consultados sob diferentes protocolos, sendo os mais freqüentes:
HTTP - HyperText Transfer Protocol (usado pelo
WWW - World Wide Web).
Protocolo de Transferência de Hipertexto.
FTP - File Transfer Protocol.
Protocolo de Transferência de Arquivo.
GOPHER.

Exemplos:
BRASIL. Ministério da Saúde. Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde (SUS). BrasíliaDF. Diário Oficial da União em 06/11/1996. Disponível em: http://portalweb02.saúde.gov.br/saude/
area.cfm?id_area=169. Acessado em 21/11/2004.
15. CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
São trechos transcritos ou informações retiradas das
publicações consultadas para a realização do trabalho. São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou completar as idéias do autor. A fonte de
onde foi extraída a informação deve ser citada obrigatoriamente, respeitando-se, desta forma, os direitos
autorais.
Para as citações, a normalização adotada habitualmente é a NBR 10520 de julho de 2001, a qual se segue:
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REGRAS GERAIS PARA A CITAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO
1. Citação de trabalho de um só autor
Entrada pelo sobrenome, em letras maiúsculas e o ano
separados por vírgula ou por parênteses.
Exemplos:
MATOS (2004)
De acordo com MATOS (2004), há uma redução do
nível de ansiedade na criança internada em UTI, quando existe um relacionamento...
ou:
O relacionamento entre os pais e a equipe de saúde,
quando positivo, reduz o nível de ansiedade, não apenas na família e nos profissionais que atuam no caso,
mas, principalmente, na criança (MATOS, 2004).
2. Citação de trabalho de dois autores
Os dois autores são citados e devem
vir ligados pela conjunção “e”.
3. Citação de trabalho de três ou mais autores
Coloca-se apenas o primeiro autor, seguido de “et al”
ou “e col.”.
4. Citação de entidade
Documentos de autoria de órgão de administração direta do governo, com referência iniciada pelo nome
geográfico do país, estado ou município, cita-se o nome
geográfico, seguido da data do documento. Exemplo:
Nas referências:
BRASIL. Ministério da Saúde...
No texto:
Dados estatísticos revelam que ocorreu um incremento
de 30% no número de crianças vacinadas nas cidades
do interior do Nordeste, no período compreendido entre ...(BRASIL, 2001).

referenciados no todo, a citação é feita usando-se a
primeira palavra do título, em maiúsculas, seguida de
reticências e data entre parênteses.
Exemplo:
... a significância clínica da enteropatia ambiental prejudicando a assimilação dos nutrientes e condição
nutricional, tem sido reafirmada (TROPICAL..., 1980).
Nas referências bibliográficas, a citação do trabalho é
feita da seguinte forma:
‘TROPICAL, malabsorption and infection. Lancet,
1:290-l, 1980.
6. Entidades coletivas conhecidas por siglas
Entidades coletivas, conhecidas por siglas, são citadas, pela primeira vez, por extenso, seguidas da sigla.
Nas próximas citações do trabalho, usar-se-á apenas
a sigla. Exemplo:
A Tabela 2 confirma os dados apresentados sobre o
curso de Pós Graduação em Medicina e Saúde (Universidade Federal da Bahia - UFBA - Salvador, 2004).
Posteriormente, usar-se-á apenas UFBA - Salvador,
2004.
7. Sobrenomes e datas iguais
Quando ocorrer coincidências nos sobrenomes dos
autores e datas, acrescentar as iniciais dos seu prenomes precedidos de vírgula. Exemplos:
SILVA, L. (1981)
SILVA, H. (1981)
Nota: Se mesmo assim existir coincidência, colocamse os prenomes por extenso.
Exemplos:
CARVALHO, A. (1977)
CARVALHO, Augusto (1977)

5. Citação de documentos sem autoria conhecida
Documentos sem autoria conhecida, com entrada determinada pelo título, bem como periódicos que foram

Obs.
- Alguns projetos e trabalhos científicos, apresentados
a cursos de pós-graduação ou a agências de fomento,
têm citações no texto com o último sobrenome do primeiro autor, seguido do ano de publicação, com uma
vírgula entre esses dados e sendo separados do próximo autor por ponto e vírgula. Os dados são apresenta-
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dos entre parênteses. Ex: (VILARINHO, 2007; SOUZA, 2002). A lista de referências bibliográficas é apresentada por ordem alfabética, sendo que, se há vários
trabalhos de um mesmo primeiro autor, serão apresentados por ordem cronológica de publicação e, no
caso de várias publicações em um mesmo ano, seguirá a ordem alfabética dos autores subseqüentes. Na
citação, a ordem deverá corresponder àquela de apresentação do trabalho na lista de referências bibliográficas, acrescentando-se ao ano “a”, “b”, etc. Ex: (NASCIMENTO-CARVALHO, 2006a, 2006b).
TIPOS DE CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
1. Citação direta
Transcrição textual das palavras do autor consultado.
Até três linhas - transcrição literal de palavras ou trechos de outro autor, colocados entre aspas duplas “...”
e inseridas no meio do texto normal.
Se a citação inicia o período, as aspas fecham depois
do ponto final.
Exemplo:
“Nos casos de injeção de determinadas substâncias, a
reação anafilática pode ocorrer ao mesmo tempo em
que o paciente é sensibilizado...”
Se a citação não inicia período, as aspas fecham antes
da pontuação:
A reação anafilática “pode ocorrer ao mesmo tempo...”.
Caso haja referência bibliográfica, o ponto vem depois dela, em qualquer dos casos acima mencionados.
Exemplo:
“Nos casos de injeção de determinadas substâncias, a
reação anafilática pode ocorrer enquanto o paciente
vai sendo sensibilizado...” (GUEDES, 2002).

“Os anos 80 levaram a fama de ‘década perdida’, mas
a década de 90 está sendo até pior. O Brasil cresceu
menos e hoje tem, proporcionalmente, mais desempregados” (GRINBAUM, 1999).
Citação direta de texto em língua estrangeira:
As citações em língua estrangeira devem vir em itálico, seguindo as instruções acima. Podem ser feitas de
duas formas: ou transcrevendo a citação na língua original e traduzindo em nota de rodapé ou traduzindo
diretamente no texto, indicando, em nota de rodapé, a
língua do documento original. Ao final, entre parênteses, em letras maiúsculas, é escrito o sobrenome do
autor, seguido por vírgula e pelo ano de publicação.
Nas Referências, é colocado o número da página onde
está a citação.
Citações longas com mais de três linhas - devem constituir um parágrafo independente, recuado 4 cm da
margem esquerda, com letra menor que a do texto e
sem as aspas.
2. Citação indireta
Reproduzem as idéias e informações do documento,
sem, entretanto, transcrever as próprias palavras do
autor consultado.
Exemplos:
De acordo com MATOS (2004), há uma redução do
nível de ansiedade na criança internada em UTI, quando existe um relacionamento...
ou
MATOS (2004) enfatiza que a redução do nível de
ansiedade...

Aspas simples são utilizadas para indicar citação no
interior da citação.
Exemplo:

Para se evitar a interrupção na seqüência do texto, a
fonte citada pode ser indicada entre parênteses após
a citação.
Exemplo:
Há uma redução do nível de ansiedade na criança internada em UTI, quando existe um relacionamento
satisfatório entre a equipe profissional e os familiares
dos pacientes (MATOS, 2004).
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Citações indiretas de diversos documentos de vários
autores, mencionados simultaneamente, devem ser
separados por ponto-e-vírgula e em ordem cronológica ascendente.
Exemplo:
O aleitamento materno exclusivo por tempo prolongado tem sido reconhecido como fator protetor para
sintomatologia alérgica em crianças (BOUSQUET,
1989; GDALEVICH, 2001; VAN DE PERRE, 2003).

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Citações de diversos documentos de uma mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados
simultaneamente, têm as datas separadas por vírgula.
Exemplos:
MAGALHÃES (1980, 1983, 2001).

- Em rodapé:
Seguindo um asterisco que identifica a citação
no texto:
Ex.: * Segundo FERREIRA (1998) “as informações
contidas em uma referência devem ser extraídas do
próprio documento eletrônico ou da documentação que
o acompanha”

Diversos trabalhos de um mesmo autor, com a mesma
data e títulos diferentes, são distinguidos pelo acréscimo de letras minúsculas após a data.
Exemplos:
SOUZA (1978a), SOUZA (1978b), ou
SOUZA (1978 a, b)
3. Citação de citação
Ocorre quando se reproduzem informações já citadas
por outros autores sem que essas obras referidas tenham sido consultadas. Deve-se criar uma nota de
rodapé, mencionando os dados do documento original.
Exemplo:
Segundo estudos de (nome do autor da teoria), apud
(ou citado por) (nome do autor que o cita e culo
artigo foi consultado)(ano da publicação do artigo consultado), o termo “adolescência” é criação da
sociedade moderna.
Nas referências bibliográficas deve ser incluído o artigo que foi efetivamente consultado.

Citação de informações extraídas das redes de comunicação eletrônica:
- No texto:
Ex.: Segundo a lista de discussão do BRAGID (Grupo
Brsileiro para o estudo das Imunodeficiências Primárias), um paciente com quadro semelhante apresentou
níveis de IgM....

Atenção
Em todos os casos, a referência completa dos documentos eletrônicos, que deram origem à citação, deve
constar na listagem de referências bibliográficas ao
final do trabalho.
NOTAS DE RODAPÉ
São indicações, observações ou aditamentos ao texto
feitos pelo autor, tradutor ou editor.
Ajudam a prestar esclarecimentos ou considerações
que não foram incluídas no texto, para não interromper a leitura.
Devem ser reduzidas e situar-se o mais próximo do
texto.
Podem ser notas de referência ou notas explicativas.

Vale lembrar que o uso da expressão “apud”, deve-se
restringir a obras consagradas, mas difícilmente encontradas para consulta. O pesquisador deverá citar
apenas os documentos que efetivamente consultou,
garantindo a integridade científica dos trabalhos acadêmicos.

Notas de referência: indicam fontes consultadas ou
remetem a outras partes da obra onde o assunto foi
abordado, permitindo comprovação ou ampliação de
conhecimentos do leitor. Deve ter numeração única e
consecutiva para todo o capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.
A primeira citação de uma obra deve ter sua referência completa. As citações subseqüentes da mesma obra
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podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando as expressões latinas:
Exemplo no pé da página onde aparece a nota:1

Este texto foi elaborado através da reescrita das
normas apresentadas nas referências bibliográficas a seguir.

Notas Explicativas: são comentários, esclarecimentos e/ou observações pessoais do autor que não possam ser incluídas no texto como: informações provenientes de comunicação pessoal, trabalhos não publicados e originais que não foram consultados, mas citados pelo autor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A numeração é feita em algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte da obra.

ALVES, M.B.M.; ARRUDA, S.M. Como fazer referências: bibliográficas, eletrônicas e demais tipos de documentos. Disponível em: http://bu.ufsc.br/
framerefer.html. Acesso em 28/10/2006.

RECOMENDAÇÕES PARA CITAÇÕES DE
RODAPÉ:
Detalhar no texto a(s) página(s), volumes(s), tomo(s)
ou seção(ões) da fonte. Estes dados devem seguir a
data, separado(s) por vírgula e precedido(s) pelo
designativo, de forma abreviada de acordo com a NBR
10522.
SINAIS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Devem ser indicadas as supressões, colocações, comentários, ênfases ou destaques, do seguinte modo:
Supressões: [...]
Colocações, acréscimos ou comentários: Colchetes [...]
indicam acréscimo e/ou explicações consideradas importantes para a compreensão do texto citado.
Aspas duplas (“...”) indicam transcrições diretas ou
textuais.
Aspas simples (‘...’) indicam citação de citação.
Ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico, etc.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. Norma para referências bibliográficas NBR 6023:2002. Disponível em www.univap.br/
cultura/abnt.htm. Acesso em 06/10/2006.

EUCLIDES, M.L. Orientação em normalização
documentária. Aula - UNESP - Marília, 2005.
Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/biblioteca/
doc/citacoes.pdf. Acesso em 06/01/2006.
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS UNICAMP. Normatização e Padronização de Referências e Citações Bibliográficas. Disponível em:
http://www.fcm.unicamp.br/administracao/areas/
dadcc/normas_teses/normatizacao_padron.htm. Acesso em 10/08/2004.
SAVI, M,G,M,; Machado, M.S.E. (tradutores). Como
elaborar referências bibliográficas segundo o
estilo de Vancouver. Disponível em http://
www.bu.ufsc.br/bsccsm/vancouver.html. Acesso em
23/10/2005.
INTERNATIONAL COMMITEE OF MEDICAL
JOURNAL EDITORS: Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:
Writing and Editing for Biomedical Publication.
Disponível em: http://www.icmje.org/. Acesso em 10/
08/2004.

Grifo (______) destacam trechos da citação; mencionamos o grifo após a idealização da citação com as
expressões: “grifo nosso” “ou grifo do autor”.
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P

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.

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) Formulário nº 1. Se for o caso, enviar também os formulários nº 2 e/ou nº 3.

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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Conjunto do material a ser enviado:

