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EDITORIAL

Os métodos de avaliação e diagnóstico utilizados na
pneumologia evoluíram muito nos últimos anos.

Na seção História da Pneumologia, Mauro Gomes, nos
conta a “História do Diagnóstico em Pneumologia”. Ressalta
que, quando falamos em fazer um diagnóstico estamos nos
referindo à faculdade de discernir. Sim, mediante diferentes
sinais e sintomas, antecedentes pessoais, familiares e
ocupacionais, nós precisaremos discernir. Será necessário
levantar uma hipótese diagnóstica, que requer conhecimento
e experiência, que será confirmada ou não através de um
método diagnóstico.

A escolha de um método diagnóstico deve basear-se na
sua confiabilidade, acurácia, impacto na conduta clínica,
como Valdelis Okamoto discute na seção de Epidemiologia
Clínica.

Os riscos também devem ser avaliados. Eduardo Genofre,
na seção de Defesa Profissional, destaca a importância do
Consentimento Informado, um ato médico, onde devemos
orientar e informar o paciente quanto às diferentes
alternativas de diagnóstico e tratamento, com seus riscos e
benefícios. Mas o Consentimento Informado não deve ser
entendido apenas como uma forma de proteção do médico,
mas como parte da relação médico-paciente, onde juntos
optaremos pelo melhor caminho.

A medicina do tórax é fascinante. Muito ainda está por
vir, como Dany Jasinowodolinski e Gustavo Meirelles relatam
na seção Futuro da Pneumologia, no artigo: “Evolução e
perspectivas dos métodos de imagem do tórax”.

Mas exercer a medicina, além de fascinante, é uma arte.
Diariamente somos expostos a situações de discernimento
e opções, e apesar da grande evolução tecnológica, não
podemos esquecer a importância da história e do quadro
clínico, deles irão depender a escolha e interpretação dos
métodos diagnósticos.

Falando em medicina como arte, infelizmente, desde o dia
24 de abril, não contamos mais com o convívio com o nosso
querido Vicente Forte. Exercia a profissão de médico e

professor com muita paixão. Aos 71 anos, apesar de
aposentado, pela Escola Paulista de Medicina, ainda queria
ensinar muito. Queria aprender também. Que bom que foi
recebido pela Cirurgia Torácica da Santa Casa, e tenho
certeza, lá semeou mais um pouco da sua inquietação,
grandiosidade e humildade.

Foi um grande defensor da integração entre a
pneumologia, fisioterapia e cirurgia torácica. Desta forma
conduziu com muita maestria o transplante de pulmão na
Escola Paulista de Medicina e no Hospital Beneficência
Portuguesa de São Paulo. Sabia que transplantar ia muito
além do ato operatório. Sempre ressaltou a diferença entre
operação e cirurgia.

Como médico, não desistia nunca. Trazia a
responsabilidade para si e dava conforto aos seus doentes.

Como professor, acreditava no potencial de cada um. Era
capaz de transformar pedra bruta em diamante. Dava uma
aula com a mesma intensidade, seja para três alunos ou para
uma sala cheia em um congresso internacional.

Como cirurgião torácico, foi pioneiro em várias áreas,
defendia suas crenças e lutava pelo fortalecimento da
especialidade.

Mas é como ser humano, que sentiremos mais a sua falta,
uma pessoa íntegra, amiga, um grande homem, um grande
exemplo, como João Aléssio fala em sua carta ao Professor
Vicente Forte.

Um grande abraço,

Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
Vice-presidente da SPPT

Editora da Revista Pneumologia Paulista
Médica assistente da Disciplina de Pneumologia-

UNIFESP
jaqueota@uol.com.br

EDIÇÃO TEMÁTICA
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados sócios da SPPT,

É com grande satisfação e orgulho que publicamos o no 2
da Revista Pneumologia Paulista de 2008.

Dos eventos científicos programados para 2008, realizamos
no início de março a Jornada Interativa de Doenças Intersticiais
Pulmonares que contou com a presença de 174 colegas e teve
apreciação como “Ótima ou Boa” por 99% dos presentes.

No dia 10 de maio aconteceu a Jornada Interativa de
Tromboembolia Venosa, no Hotel Pestana. Também foi um
evento de excelente qualidade e um sucesso, com aprovação
e muitos elogios dos colegas presentes.

Também realizamos três pizzas cirúrgicas com presença de
mais de 270 colegas e duas pizzas clínicas, a primeira, em março,
foi um evento comemorativo e de confraternização, no qual
tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da história
da pneumologia paulista e brasileira, contada por nossos ex-
presidentes.

Nossa próxima Jornada Interativa será dia 16 de agosto,
sobre Avaliação Pré-Operatória, marque na sua agenda e faça
sua inscrição antecipadamente.

Durante a Semana da Tuberculose em São Paulo, ocorreu
no dia 24 de março o lançamento oficial de um projeto de
referência para o tratamento da tuberculose. Esta iniciativa é
fruto da parceria entre a SPPT, Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo e  Universidade Federal de São Paulo.

 Gostaríamos de expor e convidar os nossos sócios a
participarem das comemorações programadas para a Semana
de Educação e Conscientização sobre as Doenças
Respiratórias, na 1ª semana de junho e, do Dia do
Pneumologista, em 0

2
 de junho, duas Leis aprovadas na

Assembléia Legislativa de São Paulo, em novembro de 2007,
pelo Governador José Serra.

Essas são duas importantes conquistas da SPPT, que devem
festejadas e trabalhadas como uma excelente oportunidade
de esclarecer à população a importância da prevenção e
tratamento correto das principais doenças respiratórias, no
início do inverno, época de maior prevalência das mesmas.
Juntamente com o esclarecimento e educação da população,
essas Leis dão maior visibilidade à pneumologia e seus
especialistas, entre nossos colegas médicos e perante a
comunidade leiga.

Pensando nisso, para comemorar o dia 0
2
 de junho

programamos a fixação de cartazes nos principais hospitais
do Estado de São Paulo, parabenizando os pneumologistas,
pelo seu dia. Essa foi a forma que encontramos para perante a
administração dos hospitais e os colegas médicos de outras
especialidades, tornar público e conhecido o Dia do

Pneumologista.
Nos dias 3 e 4 de junho estaremos realizando pela primeira

vez no Estado, o programa “Respire São Paulo”, em 6
diferentes cidades (São Paulo, Santos, Sorocaba, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto e Campinas).

Nesse programa, em praças ou locais públicos, durante o
dia todo, uma equipe da SPPT estará presente, aplicando um
questionário de sintomas respiratórios, o questionário de
Fagerström em tabagistas, realizando espirometria,
distribuindo materais educativos  e orientando a população,
sempre divulgando a mensagem “Procure um Pneumologista”,
www.sppt.org.br, www.pulmonar.org.br e 0800171618.

Coroando e fechando a Semana, estaremos realizando um
grande evento no dia 8 de junho, no Parque do Ibirapuera, em
São Paulo, com participação conjunta das Sociedades de
pacientes (ABRA, APAM, ABDPOC, Transplantados). Nesse
dia, a SPPT montará uma grande tenda no parque, enfeitada
com bexigas divulgando o Foleguinho, nosso mascote e, a
equipe de médicos e fisioterapeutas da SPPT, estará aplicando
um questionário respiratório, questionário de Fagerström,
realizando espirometria e distribuindo folhetos educativos
sobre as principais doenças respiratórias. Também teremos
nesse local a participação especial de um grupo teatral que
expõe de maneira interativa, com público, os males do
tabagismo, orientando a procurar tratamento médico com um
pneumologista.

Além dessas atividades, nessa mesma Semana, as
Regionais do ABC e São José dos Campos também estarão
realizando atividades para atualização médica, divulgação e
orientação à população sobre doenças respiratórias.

Dando suporte a toda essa programação teremos um grande
trabalho de divulgação na mídia através de matérias e
entrevistas em rádios, jornais, revistas e redes de TV,
promovendo em todo o Estado, a Semana de Educação e
Conscientização sobre as Doenças Respiratórias e os
pneumologistas sócios.

Esperamos que com essas ações os especialistas
respiratórios se tornem cada vez mais procurados e
valorizados.

Participe, vá ao Parque do Ibirapuera no dia 08 de junho e
leve sua família, faremos uma grande festa!!!

Se você é do interior, também dê sua contribuição, procure
o Presidente da sua Regional e faça parte de grande grupo.

Grande abraço e até breve,
José Eduardo Delfini Cançado

Presidente da SPPT
presidente@sppt.org.br

EVENTOS E AÇÕES
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TEMAS EM DESTAQUE

ULTRA-SONOGRAFIA ENDOBRÔNQUICA

Fig. 1 – Miniprobe de ultra-sonografia endobrônquica

Fig. 2 – Imagem de massa tumoral pulmonar (Tu) e linfonodo paratraqueal (Ln), imagem endoscópica da traquéia distal com compressão
extrínseca da parede lateral direita e imagem ultra-sonográfica do linfonodo paratraqueal sem infiltração da parede traqueal.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de técnicas eco-endoscópicas tem

proporcionado uma série de novas possibilidades
diagnósticas e de estadiamento de patologias torácicas. A
ultra-sonografia endoscópica (EUS) e a ultra-sonografia
endobrônquica (EBUS) são técnicas endoscópicas
minimamente invasivas que possibilitam uma nova forma de
abordagem dessas patologias (1).

Existem duas modalidades diferentes de EBUS, a EBUS
radial e a EBUS setorial.

A EBUS radial é realizada através de miniprobe inserido
no canal de trabalho do broncoscópio e cria imagens ultra-
sonográficas em 360° (fig.1 e 2). É indicada para a avaliação
de possíveis infiltrações da parede traqueobrônquica, ou

mesmo para determinar a posição de lesões justa-brônquicas.
Possibilita a punção aspirativa por agulha ou biópsia
transbrônquica apenas de forma seqüencial (não em tempo
real).

São disponíveis três tipos de miniprobe:
- miniprobe radial 20 MHz para inserção em canal de

trabalho de 2,8 mm (broncoscópios terapêuticos) com
resolução de menos de 1mm e penetração de 5 cm (2,3).

- miniprobe radial 30 MHz com diâmetro igual ao anterior,
mas com maior definição de imagem da parede da via aérea
e estruturas adjacentes (4).

- miniprobe radial 20 MHz para inserção em canal de
trabalho de 2 mm (broncoscópios “standard”).

A EBUS setorial é mais conhecida na literatura como
EBUS-TBNA e possibilita a realização de punção por agulha
guiada por ultra-sonografia simultaneamente à imagem
endoscópica e ultra-sonográfica (em tempo real). É realizada
por aparelho específico de broncoscopia com probe de 7,5
MHz na extremidade distal (fig.3), cria imagens com ângulo
de 90° com variação de 30° (fig.4) e tem avaliação colorida
de fluxo (Doppler). A agulha de punção (22 gauge) retrátil
em cateter é específica para essa técnica (5-8).

A EBUS pode ser realizada em pacientes ambulatoriais

Autores: Viviane Rossi Figueiredo1; Miguel Tedde2

Serviços: Serviço de Endoscopia Respiratória do HCFMUSP e Disciplina de Cirurgia Torácica do
HC FMUSP

1Diretora do Serviço de Endoscopia Respiratória do HC FMUSP, doutora em Pneumologia
pela FMUSP
2 Médico Assistente da Disciplina de Cirurgia Torácica do HC FMUSP



Pneumologia Paulista Vol. 21, No.2/2008                                                                                                                                                   7

com anestesia local e sedação leve. É um procedimento
minimamente invasivo, podendo em alguns casos substituir
procedimentos mais invasivos como a mediastinoscopia. Seu
rendimento diagnóstico é alto (9-11) e as complicações não
são freqüentes (1,6,7).

INDICAÇÕES
Estadiamento de Neoplasia Pulmonar
Existem várias indicações, na prática clínica, para a

realização da EBUS. Uma delas é o estadiamento de neoplasia
pulmonar (células não-pequenas).

 No estadiamento de neoplasia pulmonar é fundamental a
determinação da presença ou ausência de linfonodomegalia
metastática e a EBUS tem papel na avaliação da cadeia
linfonodal hilar e mediastinal.

Pacientes com linfonodomegalia observada por
tomografia computadorizada (TC) de tórax ou com linfonodos
mediastinais metabolicamente ativos observados na
tomografia por emissão de pósitrons (PET), geralmente
necessitam de análise histológica desses linfonodos, pois
somente a TC e o PET não são suficientes para o diagnóstico
de linfonodomegalia metastática.

A EBUS é capaz de acessar linfonodos no mediastino
anterior ou superior, utilizando agulha de punção através da
parede traqueal ou brônquica e coletando material para
análise citológica. Para linfonodos em mediastino posterior
ou inferior, a punção será melhor realizada se guiada por
ultra-sonografia endoscópica (EUS).

Em nosso meio a EUS já é disponível em alguns centros,
mas a EBUS tem sido realizado apenas em caráter
experimental. Desta forma, a mediastinoscopia ou a
toracoscopia ainda são realizadas na rotina para o
estadiamento linfonodal na neoplasia pulmonar. A
mediastinoscopia é procedimento invasivo, requer anestesia

geral e tem custo elevado. A mediastinoscopia com
abordagem cervical possibilita acesso às cadeias linfonodais
paratraqueais, 2 e 4, e subcarinal anterior , mas é limitada
para o mediastino posterior e inferior (12).

Estudos clínicos têm sido realizados, comparando-se o
rendimento diagnóstico da punção por aspiração às cegas
com a guiada por EBUS e EUS, observando-se uma melhora
substancial do diagnóstico pela punção de linfonodos
mediastinais quando a mesma é guiada (13,14).

Outra indicação para a realização da EBUS é na
investigação do tamanho do tumor primário de pulmão. A
avaliação da árvore tráqueo-brônquica através da EBUS é
capaz de determinar a distância entre o tumor e a carina,
diferenciando assim a conduta a ser adotada para cada
caso (15).

Estadiamento de neoplasia esofágica
No estadiamento de neoplasia esofágica, a EBUS pode

ser utilizada na avaliação da presença ou ausência de
invasão da parede tráqueo-brônquica pelo tumor. Essa
avaliação nem sempre poderá ser realizada utilizando-se a
EUS, pois tumores com obstrução completa da luz esofágica
podem impedir a passagem do aparelho. Apesar de ser
possível a dilatação do esôfago para a avaliação pela EUS,
pode-se evitar complicações como sangramento ou
perfuração avaliando-se a invasão pela via tráqueo-
brônquica através da EBUS.

Avaliação de lesões endobrônquicas
Da mesma forma, na avaliação de lesões endobrônquicas,

a EBUS tem sido utilizada em associação com a análise
endoscópica com autofluorescência e os resultados têm
sido o aumento na acurácia diagnóstica dessas lesões (16,
17).

Fig. 3 – Equipamento de ultra-sonografia endobrônquica setorial Fig. 4 – Imagem ultra-sonográfica setorial (90°) com agulha de
punção no interior do linfonodo (LN).
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Diagnóstico dos nódulos periféricos
Nos nódulos periféricos pulmonares em investigação, a

realização da EBUS pode trazer informações importantes
sobre as características ultra-sonográficas dos mesmos.
Durante a EBUS, os nódulos podem ser classificados em:
tipo I (homogêno), tipo II (nódulo com pontos hiperecóidos
ou arcos lineares) e tipo III (heterogêneo). Em estudo
retrospectivo, observou-se que 92% dos nódulos tipo I eram
benignos, enquanto que 99 % dos nódulos tipo II e III eram
malignos (5). A biópsia transbrônquica nesses casos,
também poderá ser guiada pela EBUS, utilizando cateteres
através do qual o probe e posteriormente, a pinça chegam
ao nódulo investigado, aumentando muito o rendimento
diagnóstico (31% para 75% de sensibilidade) (18).

Diagnóstico de tumores mediastinais
A EBUS também tem papel importante no diagnóstico de

lesões mediastinais como tumores ou linfonodomegalias em
investigação, sendo possível a punção dessas lesões com
agulha guiada, se a lesão for acessível.

Ação conjunta com a terapia endoscópica das vias aéreas
Durante terapia endoscópica da via aérea como

desobstrução de tumores (por laser ou mecanicamente),
assim como aplicação de plasma de argônio, eletrocautério

ou braquiterapia, a EBUS pode fornecer informações
importantes que ajudem no procedimento terapêutico
ou que possam indicar a cirurgia como tratamento de
escolha (17).

CONTRA-INDICAÇÕES E COMPLICAÇÕES
As contra-indicações da EBUS são as mesmas da

broncoscopia normal, assim como as contra-indicações da
punção guiada pela EBUS são as mesmas da punção por
agulha às cegas. As complicações não são freqüentes sendo
as mesmas da broncoscopia normal, mas bastante inferiores
quando comparadas às duas formas de punção: às cegas e a
guiada por EBUS (1, 6,7).

CONCLUSÕES
A EUS e a EBUS são técnicas endoscópicas minimamente

invasivas que auxiliam a abordagem de patologias torácicas.
São indicadas, principalmente, para avaliar possíveis
infiltrações da parede traqueobrônquica, determinar a
posição de lesões justa-brônquicas, e principalmente
permitem o acesso a linfonodos mediastinais e hilares,
trazendo um grande avanço no estadiamento da neoplasia
de pulmão e também no diagnóstico tumores mediastinais
ou linfonodomegalias de outras causas. O procedimento é
seguro, com baixa taxa de complicações.

viviane.rossi@terra.com.br
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INTRODUÇÃO AO USO DE MARCADORES
BIOLÓGICOS

Marcador biológico é um composto ou atributo biológico
que evidencia a presença de um transtorno específico ou
uma vulnerabilidade ao mesmo. Em geral, distinguem-se dois
tipos de marcadores: (a) um marcador de estado que identifica
uma anormalidade corrente que, mais atipicamente, reflete
uma condição transitória ou reativa do indivíduo, tais como
o nível de atividade de um transtorno subjacente ou o uso
recente de uma droga; (b) Um indicador de traço que
identifica uma característica relativamente estável e
duradoura, refletindo uma condição contínua ou,
particularmente no caso de um indicador genético,
predisposição a um transtorno específico.1-4

Estes biomarcadores podem ser usados, portanto, para
detectar precocemente populações de risco, bem como os
agentes danosos presentes no ambiente. A grande vantagem
dos métodos biológicos é a objetividade.1,4

A maior parte dos marcadores biológicos usados para o
álcool e outras drogas são indicadores de estado e muitos
simplesmente refletem a história recente do seu consumo.
Um alto teor alcoólico no sangue, p.ex., pode identificar um
estado de intoxicação alcoólica, mas não confirma
dependência alcoólica.1

De acordo com essa classificação, é possível identificar
um indicador biológico em cada passo do caminho de uma
substância dentro do organismo, desde sua absorção, ação
(metabolização) e excreção.

No monitoramento biológico os marcadores de estado
(também chamados de marcadores de exposição) incluem,
entre outros, a concentração da substância ou de seus
metabólitos em fluídos biológicos.  Tais indicadores têm o
propósito de focalizar a absorção do composto em questão
e, se possível, avaliar sua dose interna e biologicamente
efetiva (atividade dose-dependente). Há um tipo especial
de marcador de exposição, o chamado marcador de exposição
externa, um constituinte do tabaco que está localizado na
porta de entrada no organismo (ou algum produto tabaco-
relacionado ou metabólito que possa alcançá-la).4

Já os indicadores de traço (também chamados de
marcadores de efeito ou marcadores de dano potencial)
incluem a detecção de sinais “pré-clínicos” ou clínicos de
doença (efeitos biológicos iniciais, alterações na morfologia,
estrutura ou função, alterações que antecedem quadro
clínico e sintomas clínicos consistentes com dano).4

Marcadores biológicos do tabagismo
Existem critérios que caracterizam um biomarcador como

ideal para investigação de exposição nicotínica: (a) deve ser
exclusivo, ou quase-exclusivo, para a exposição tabagística
ambiental; (b) fácil detecção; (c) emissão similar para diferentes
formas de consumo e (d) estabilidade na proporção em relação
aos outros componentes importantes da exposição tabagística
ambiental, bem como estabilidade em diferentes condições
ambientais. Nem todos os marcadores citados a seguir são
amplamente utilizados, por não conseguirem respeitar, na
maioria das situações, os critérios acima descritos.5

Entre os marcadores de exposição do tabagismo, citamos
os compostos não-metabolizados (como o monóxido de
carbono, a nicotina sérica e os carcinógenos no sangue ou
em órgãos específicos), os biomarcadores de exposição
isolada a cigarros (como o incremento no monóxido de
carbono exalado ou na nicotina sérica) e os metabólitos em
fluídos corpóreos (como a cotinina - principal metabólito da
nicotina - no sangue ou urina e metabólitos de carcinógenos
na urina). Entre os biomarcadores de dano potencial, citamos
a perda da característica heterozigótica do escarro, mutações
em tecidos sadios, hiperreatividade brônquica, arritmias,
lesões pré-malignas, mutações em lesões pré-malignas,
aberrações cromossômicas em epitélio danificado por ação
direta do tabagismo, hipermetilação de genes e aterosclerose,
entre outros.4

Na prática, são mais utilizados os biomarcadores que atestam
a exposição de substâncias contidas no tabaco pelos fumantes
regulares e fumantes passivos. Dos mais usados, destacam-se
o monóxido de carbono, a nicotina e a cotinina, detalhados
durante esta revisão. Também são utilizados o tiocianato na
saliva e a carboxihemoglobina no sangue, entre outros.6,7

Nicotina e cotinina podem ser pesquisadas, na urina,
sangue, saliva e cabelo, sendo a urina o material orgânico de
mais fácil utilização rotineira. O uso da nicotina é limitado
pela reduzida meia-vida (duas horas); já a cotinina prolonga-
se por 36 a 40 horas, em média. Por isso, a cotinina é mais
usada como marcador para estudar comportamentos de
fumantes, pois pode ser detectada na urina, saliva e sangue,
muitas horas depois de cessado de fumar. Na maioria dos
casos, na urina colhida dois dias depois de se ter fumado o
último cigarro, ainda pode-se recuperar até 90% da cotinina.
Esta é farmacologicamente inativa e ao final é metabolizada.7

A presença da cotinina ou nicotina nos materiais orgânicos
não diferencia se é de fumante regular ou fumante passivo.
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Nos dois casos seus níveis de concentração em qualquer
material são lineares com a quantidade de tabaco consumida
pelos tabagistas e com o grau de exposição à poluição
tabagística ambiental pelos fumantes passivos. Na prática,
podem ser consideradas provas específicas de tabagismo
regular, tabagismo passivo ou de tratamento com terapia de
reposição nicotínica, informando o grau de consumo, que
por si só é um marcador de dependência; há relação
significativa entre o resultado do Teste de Fagerström e os
níveis de cotinina.6,7

Quaisquer destes métodos são importantes para a
validação da informação prestada pelo fumante durante o
tratamento de cessação do tabagismo.6

Monóxido de carbono (CO) no ar exalado
Uma das características químicas do CO é sua capacidade

de ligar-se reversivelmente à hemoglobina, como o oxigênio
(O

2
). CO e O

2
 são, portanto, competidores naturais pelas

moléculas de hemoglobina, sendo que o CO possui afinidade
200 a 250 vezes maior. Esta maior afinidade faz também com
que a dissociação seja muito mais lenta.  Este declínio da
quantidade de carboxihemoglobina (COHb) no sangue
arterial é bifásico: inicialmente é rápido (exponencial), com
duração aproximada de 20-30 minutos. É chamada de fase de
distribuição.  A fase seguinte, chamada de fase de eliminação,
tem dissociação muito lenta.3,8

Consumir fumaça proveniente da queima de tabaco resulta
em níveis elevados de percentual de COHb no ar exalado.
Os níveis normais (endógenos) são de 0,1 a 1%;
concentrações de 3% são raramente encontradas em não-
fumantes expostos à poluição ambiental das grandes cidades
e fumantes apresentam concentrações regularmente entre 5
e 15%. Importante ressaltar que o percentual de COHb
depende também de outros fatores, como o grau de atividade
física realizado pelo indivíduo (já que há correlação direta
com a ventilação alveolar), a forma de tabaco consumida, o
padrão de consumo e a profundidade de inalação, por
exemplo. O benefício mais imediato da cessação do tabagismo
é o rápido declínio do nível de CO no sangue em 12 horas.9,10

Um fumante, dependendo do seu padrão de consumo
tabagístico, costuma adquirir níveis de COHb entre 2 e 15%,
como já comentado, o que equivale a 10 a 80 ppm de CO no ar
exalado.  Fumantes de 20 cigarros por dia costumam apresentar
3 a 6% de COHb (15-34ppm CO), aumentando para 6-10% (15-
60ppm CO) nos fumantes de 40 cigarros por dia. Consumos

maiores podem representar COHb acima de 20%.9

O que se mantém controverso é o nível de CO considerado
atualmente para se definir se um paciente continua fumando.
Não há cut-off definido para esta separação entre fumante e
não-fumante. Alguns autores sugerem que abaixo de 6ppm
seria característico de não-fumantes, enquanto outros usam
o limite entre 8 e 10ppm.  Usualmente considera-se que valores
abaixo de 10ppm estão relacionados a não-fumantes e >
10ppm relacionados ao tabagismo nas 12-24 horas
antecedentes. Entre portadores de asma e Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) deve-se usar o limite de 10 a 11ppm,
em decorrência do processo inflamatório em vias aéreas.9-13

O monoxímetro (ou carboxímetro) mede a concentração
de monóxido de carbono no ar exalado, avaliando o grau de
intoxicação nas últimas horas. É um método simples e barato,
não-invasivo e com resultados imediatos e confiáveis. Não
oferece, entretanto, a acuidade da cotinina.6

Há considerações importantes nos valores obtidos a
partir da mensuração do CO no ar exalado: (a) leituras
matinais podem levar a resultados baixos sem representar
cessação do tabagismo, mas apenas intervalo de consumo
noturno (por outro lado, níveis elevados pela manhã são
fortemente sugestivos de alto consumo e, muito
provavelmente, alta dependência); (b) diferentes formas
de consumo do tabaco podem interferir no resultado; (c)
fumantes de charuto ou cachimbo classificados como
secundários (aqueles que começaram fumando cigarros e
depois mudaram para uma destas outras formas de consumo
do tabaco) possuem níveis mais elevados de COHb que
primários (aqueles que nunca fumaram cigarros), por
geralmente possuírem um padrão diferente de inalação
(inalações mais freqüentes e profundas, aumentando
COHb); (d) o consumo diário de cigarros interfere no COHb,
bem como a profundidade das inalações (capacidade de
extrair mais de cada cigarro); (e) avaliar de o dia do teste
representa um dia habitual no seu cotidiano; (f) durante o
sono a meia-vida da COHb aumenta para 5 horas,
aproximadamente, enquanto atividades físicas podem
reduzí-la consideravelmente; (g) se o fumante não fumou
por várias horas antes do exame, considerar repetição do
teste 10 minutos após fumar um cigarro; (h) em alguns
ambientes laborativos pode haver exposição a CO, como
na exposição gasosa veicular; (h) tabagismo passivo tem
que ser extremamente intenso para elevar leitura acima de 2
ou 3ppm.10,12,13

Tabela 1 – Marcadores biológicos de exposição tabagística ambiental.8

Biomarcador
Monóxido de carbono

Nicotina

Cotinina

Tiocianato

Especificidade
baixa

alta

alta

baixa

Sensibilidade
baixa

alta

alta

baixa

Duração após exposição
horas

horas

3-4 dias

semanas

Comentários
Muitas fontes ambientais

confundidoras.

Meia-vida curta indica que resultados
dependem muito do tempo  entre
exposição e coleta de amostras.

Mensurável no plasma, urina, saliva
ou cabelo.

Muitas fontes alimentares, gerando gde
limitação para ampliação do uso.
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Nicotina e Cotinina
A nicotina, por sua reduzida meia-vida no plasma, tem

uso limitado na detecção da exposição tabagística. A cotinina,
metabólito mais importante da nicotina, ao contrário, tem
sido largamente utilizada como marcadora do consumo de
nicotina.  Há variação individual no que se refere à correlação
com a quantidade de nicotina consumida, já que pessoas
diferentes convertem diferentes percentuais de nicotina em
cotinina (habitualmente entre 55 e 92%) e possuem diferentes
taxas de metabolização (clearance de cotinina habitualmente
entre 19 e 75ml/min). Mesmo com esse inevitável grau de
imprecisão, aferição de cotinina em grandes grupos reflete
com acurácia suficiente a exposição à nicotina.14

Como a nicotina consumida é absorvida para a corrente
sangüínea e a cotinina é gerada a partir da nicotina no fígado,
sendo esta última liberada novamente à corrente sangüínea,
cotinina sérica é a melhor forma de avaliação indireta do
consumo nicotínico. Entretanto, dosagens urinária e salivar
apresentam facilidade de obtenção de amostras para análise,
com alta correlação com a dosagem sérica. A dosagem de
cotinina na saliva e no plasma, de um mesmo indivíduo, no
mesmo momento, apresenta razão saliva/sangue de 1,1 a 1,4;
a razão urina-sangue costuma estar em torno de 6. A dosagem
da cotinina no cabelo representa uma possibilidade de se
mensurar exposição acumulada no longo prazo, porém, ainda
há limitações técnicas relacionadas ao tratamento regular
feito no cabelo (produtos utilizados para limpeza e
conservação), cor do cabelo e taxa de crescimento capilar,
variáveis que podem apresentar interferência nos níveis
detectados de nicotina.15-17

Poluição tabagística ambiental pode afetar estas dosagens
de cotinina em fluídos biológicos, refletindo os riscos do
tabagismo passivo. Porém, há variabilidade individual na
dosagem obtida em diferentes indivíduos com a mesma
exposição, explicada pela taxa de ventilação alveolar, extensão

da retenção pulmonar da nicotina, intervalo entre coleta da
amostra biológica e exposição, fontes de exposição adicionais
àquela estudada, percentual da conversão metabólica da
nicotina em cotinina, clearance total e renal da cotinina, taxa
de produção de urina etc.8

Alguns alimentos possuem nicotina, em pequena
quantidade, podendo interferir na análise de biomarcadores
da exposição. Entre estes alimentos estão tomate, batata,
couve-flor e chá preto. Entretanto, simulações de acordo
com a dieta humana habitual indicam que este total de
nicotina consumido por fontes alimentares não ultrapassam
10% do total consumido em fumantes (aproximadamente
8,8mcg adicionais de nicotina por dia, o que impacta em
até 0,7ng/ml no nível urinário de cotinina).  Este impacto
não resulta em comprometimento da interpretação em
fumantes e corresponde a nível muito inferior ao mínimo
necessário para se considerar exposição à nicotina nos
não-fumantes com consumo regular dos alimentos
referidos.18

CONCLUSÃO
O COHb e a cotinina (nos diferentes fluídos corpóreos)

atingem os critérios reconhecidos como necessários à
difusão recomendada da sua aplicabilidade. A variabilidade
dos seus resultados entre indivíduos existe, fato comum a
todos os biomarcadores, e interfere no valor preditivo da
sua análise, porém, perde força quando medidas realizadas
isoladamente são substituídas pela segurança da aplicação
em grupos maiores.  Mesmo assim, estas limitações não
impedem utilização individual ao longo do tempo, como já
demonstrado em diferentes estudos.  A única limitação destes
métodos é que informam apenas exposição pouco tempo antes
da coleta da amostra biológica, restrição epidemiológica
relevante que pode ser rompida com o desenvolvimento das
técnicas de detecção capilar da cotinina.
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PET/CT NO ESTADIAMENTO E SEGUIMENTO DO
CÂNCER DE PULMÃO CÉLULAS NÃO-PEQUENAS

INTRODUÇÃO
Com o aumento do consumo tabágico, o câncer (CA) de

pulmão tornou-se uma das neoplasias mais prevalentes no
mundo, com altas taxas de morbidade e mortalidade. No Brasil,
foi o segundo CA mais incidente e prevalente em homens e
o quarto em mulheres em 2006. Como na maioria dos casos a
doença é detectada em fase avançada, suas taxas de
mortalidade são muito altas, geralmente superando a soma
dos óbitos de outros tumores muito prevalentes, como mama,
próstata e cólon. Embora tenha havido vários avanços na
terapêutica nos últimos anos, a sobrevida do CA de pulmão
ainda é muito baixa, com valores em cinco anos em torno de
13 a 15%%. 1-4

O estadiamento do CA de pulmão células não-pequenas
(CPCNP) é muito importante para escolha do tratamento
adequado e avaliação prognóstica. O mesmo é
tradicionalmente realizado de modo não invasivo,
principalmente por meio da tomografia computadorizada
(TC). Contudo, a TC tem limitações, por se basear apenas
em alterações anatômicas e em variações do tamanho das
lesões. Um novo método de imagem não invasivo com
grande valor no estadiamento é o PET/CT, que consiste na
junção, no mesmo aparelho, da tomografia por emissão de
pósitrons (PET) e da TC. A combinação dos dois métodos
no mesmo aparelho possibilita somar os benefícios da
imagem anatômica gerada pela TC com a imagem funcional
fornecida pela PET. O radiofármaco utilizado para aplicações
clínicas é a fluordesoxiglicose (FDG), que consiste em uma
molécula de glicose marcada com flúor-18. Usualmente as
neoplasias malignas apresentam maior captação de FDG em
comparação aos tecidos sadios, embora possa haver resultados
falsos-positivos e falsos-negativos com o método.  5,6

O objetivo desta revisão é demonstrar as principais
aplicações do PET/CT no estadiamento e acompanhamento
do CPCNP.

PAPEL DO PET/CT NO ESTADIAMENTO DO CÂNCER
DE PULMÃO

O estadiamento do CPCNP é tradicionalmente realizado

pelo sistema de classificação TNM, que se baseia em fatores
como localização e tamanho do tumor (T), comprometimento
linfonodal (N) e metástases à distância (M). A TC é o principal
método de imagem empregado, mas tem algumas limitações
por se basear apenas em alterações anatômicas e das
dimensões das lesões. Por este motivo, o PET/CT tem se
tornado a cada dia mais um método de grande valor no
estadiamento da neoplasia pulmonar maligna. 7

 Papel do PET/CT na avaliação do fator T
A análise do fator T é tradicionalmente realizada pela TC

e leva em consideração o tamanho do tumor, invasão de
estruturas adjacentes, atelectasia, nódulos satélites no
mesmo lobo do tumor e derrames pleurais malignos. Para
esta avaliação o uso do PET dedicado, sem estar acoplado à
TC, é limitado, pois tem baixa resolução espacial e não permite
boa caracterização das margens tumorais ou
comprometimento de estruturas adjacentes. O PET/CT tem
todos os benefícios da PET e os da TC associados,
permitindo assim a determinação de alterações estruturais e
funcionais. Na determinação do fator T tem grande valia na
distinção entre atelectasia e tumor (figura 1) e na avaliação
de derrames pleurais, já que o valor preditivo negativo do
PET/CT é muito alto. Permite ainda a detecção e
caracterização de nódulos satélites no mesmo lobo do tumor
primário. 8

Papel do PET/CT na avaliação do fator N
A determinação de metástases nodais hílares e/ou

mediastinais é de grande importância no estadiamento
tumoral, já que altera a conduta clinica. Tradicionalmente a
TC é empregada com este intuito, mas baseia-se apenas nas
dimensões do menor eixo do linfonodo para caracterizá-lo
como normal ou suspeito. Usualmente linfonodos com menor
eixo superior a 1,0 cm na TC são considerados como
metastáticos, mas a TC tem sensibilidade e especificidade
para comprometimento linfonodal neoplásico em torno de
60 a 80 % dos casos. Ou seja, linfonodos menores que 1,0
cm podem ser neoplásicos e aqueles superiores a 1,0 cm no
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Fig. 1. Formação expansiva extensa na topografia do lobo médio.
O PET/CT auxilia na diferenciação entre atelectasia e tumor, já
que apenas a região da neoplasia capta o FDG (setas).

Fig.  2. Paciente com neoplasia de pulmão e ausência de
metástases nodais na TC. No PET/CT observam-se linfonodos
captando FDG no hilo esquerdo e na região paratraqueal inferior
ipsilateral (setas), confirmados como neoplásicos na
mediastinoscopia com biopsias.

menor eixo podem ser apenas reacionais. 9

A superioridade do PET/CT sobre a CT na determinação
de metástases nodais já foi demonstrada em vários estudos,
com taxas de sensibilidade variando de 79 a 85% e
especificidade entre 89 e 92%. O método tem a vantagem de
não se basear apenas no tamanho do linfonodo, mas também
na captação de FDG pelo mesmo (figura 2). Permite uma
avaliação global do mediastino de modo não invasivo, para
alguns autores podendo inclusive dispensar a
mediastinoscopia em alguns casos. 10

Fig.3. Paciente com neoplasia de pulmão e adrenais normais na
TC. A PET/CT demonstra metástase para a adrenal direita,
captando FDG (setas).

Papel do PET/CT na avaliação do fator M
Uma grande vantagem do PET/CT é permitir a avaliação

de corpo inteiro, com visualização dos principais sítios de
metástases do câncer de pulmão: adrenais, esqueleto, fígado,
cérebro (utilidade limitada) e o próprio pulmão. Cerca de 20
a 40% dos pacientes submetidos a cirurgia para tumor de
pulmão apresentarão metástase para algum sítio no
acompanhamento. 11 Na comparação da PET/CT com a TC
ou a PET dedicada, um estudo demonstrou que a PET/CT
detecta mais lesões extrapulmonares. O PET/CT detecta

Figura 4. Metástases ósseas (setas) na PET/CT com FDG de
carcinoma pulmonar, que não haviam sido demonstradas na TC.
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metástases não visualizadas pela TC em até 30% dos casos,
principalmente em pacientes com doença em estágio
avançado. 12

A PET/CT com FDG poderia ajudar na diferenciação de
lesões malignas e benignas em massas adrenais vistas na
TC, particularmente daquelas pequenas, onde o diagnóstico
por métodos tradicionais como TC e ressonância magnética
(RM) é mais difícil (figura 3). 12

Metástases para o fígado são detectadas em cerca de 2 a
16% dos pacientes com câncer de pulmão no momento da
avaliação inicial. A utilidade do PET/CT é principalmente
caracterizar melhor lesões duvidosas visualizadas na TC ou
RM. 13

Para a pesquisa de metástases ósseas, o PET/CT pode

Fig. 5. A. Paciente com neoplasia pulmonar maligna e múltiplas metástases nodais na PET/CT com FDG. B. A PET/CT realizada após um
ciclo de quimioterapia evidencia redução significativa das lesões.

Fig. 6. Paciente operado por carcinoma pulmonar com TC
indeterminada para detecção de recidiva tumoral. A PET/CT com
FDG demonstra claramente recidiva tumoral no hilo direito (setas).

auxiliar na detecção de metástases ocultas, podendo diminuir
o número de exames falsos-negativos e positivos (figura 4).
Um novo radiofármaco promissor para esta avaliação é o
fluoreto. 14

Na caracterização de lesões cerebrais, o PET/CT com FDG
é pouco útil, devido à grande captação de FDG pelo tecido
cerebral normal adjacente. 5

PET/CT NA AVALIAÇÃO APÓS QUIMIOTERAPIA
O PET/CT pode ser empregado na avaliação após

quimioterapia neoadjuvante, visando avaliar a chance de
cirurgia caso haja resposta com o tratamento quimioterápico.
Pode também ajudar a predizer a resposta final, quando usado
após os primeiros ciclos de quimioterapia (figura 5), ou na
tentativa de estimar o prognóstico do paciente, quando
realizado após o término do tratamento quimioterápico. 15

PET/CT NA DETECÇÃO DE RECIDIVA
Para a detecção de recidiva tumoral os métodos

anatômicos (TC) têm dificuldade, já que a anatomia fica muito
alterada após cirurgias ou radioterapia. Por tal motivo, o PET/
CT é superior à TC (figura 6), com sensibilidade para detecção
de recidiva tumoral em torno de 90 a 95%. Contudo, a
especificidade é variável (em torno de 70%), por conta de
falsos-positivos decorrentes de inflamação induzida pelo
procedimento cirúrgico ou radioterápico. 16

CONCLUSÃO
Embora seja um método diagnóstico relativamente recente,

o papel do PET/CT no estadiamento e acompanhamento do
CPCNP está bem estabelecido. O método tem valor
complementar aos demais exames de imagem, principalmente
à TC, com perspectivas de trazer ainda mais benefícios com
a popularização do exame, redução de custos, melhora na
resolução da imagem e disponibilização de novos
radiofármacos.
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INTRODUÇÃO
Os acessos operatórios minimamente invasivos

representam a esperança concreta do estabelecimento
diagnóstico de doenças, com o mínimo de agressão,
repercussão, desconforto e sofrimento humano, objetivo
maior da Medicina e da Cirurgia contemporâneas.

Dezessete anos após sua introdução na prática
operatória (1), a videocirurgia como opção pouco invasiva,
tem hoje indicações estabelecidas e em investigação para
seu uso diagnóstico em doenças torácicas em adultos e
crianças (2).

Diagnóstico de derrames e massas pleurais indeterminadas
Indicação estabelecida por proporcionar ao cirurgião uma

visão direta da cavidade pleural, permitir sua exploração
criteriosa, dirigir a biópsia das lesões localizadas nas pleuras
parietal e visceral, proporcionar a coleta de amplas e profundas
amostras de tecido e apresentar baixa morbidade; a
investigação diagnóstica por videopleuroscopia deve ser
indicada precocemente, nos casos onde o estudo prévio menos
invasivo, por punções às cegas com agulhas, não logrou
alcançar resultado (3). A mortalidade é menor de 0,5%, a
sensibilidade maior de 90% e a especificidade próxima a 100%.
Nova e promissora é a possibilidade de realização de biópsias
de pleura com auxílio da autofluorescência a qual, mostrando
diferentes nuances teciduais por diferentes cores, facilita a
identificação de lesões, permitindo que os exames alcancem
especificidade de 75% com valor preditivo positivo para
neoplasias da ordem de 92% (4).

Diagnóstico de lesões intratorácicas pós-trauma
Indicada precocemente em doentes submetidos a trauma

torácico e hemodinamicamente estáveis , com suspeita de
lesões diafragmáticas, lacerações pulmonares com fugas
aéreas, localização de fontes de sangramentos lentos e
contínuos, avaliação de lesões de parede torácica e
mediastinais , a videopleuroscopia diagnóstica se apresenta
como seguro, preciso e factível acesso operatório, evitando
intervenções cirúrgicas maiores, desnecessárias em grande

número de doentes e reduzindo a ocorrência de possíveis
complicações e do tempo de internação (5,6).

Diagnóstico de infiltrados pulmonares indeterminados
O acesso por videopleuroscopia permite que sejam obtidos

fragmentos de pulmão, em casos de doenças pulmonares
difusas, localizadas ou multifocais, em diferentes lobos e
segmentos, sob visão direta e orientada pela tomografia
computadorizada . O acesso videocirúrgico é de valia em
doenças comprometendo áreas localizadas em segmentos
posteriores dos lobos superiores e segmentos superiores dos
lobos inferiores, pela facilidade com que atinge esses pontos
de mais difícil acesso por incisões convencionais. Não é opção
para doentes que estejam sob ventilação mecânica.

Diagnóstico de comorbidades do pneumotórax espontâneo,
recorrente e bolhas enfisematosas

 A videopleuroscopia é útil na identificação das situações
especiais associadas ao pneumotórax espontâneo primário
ou secundário, como local de fuga aérea prolongada, razões
de re-expansão pulmonar incompleta e presença de hidrotórax,
piotórax ou hemotórax associados. A investigação diagnóstica
deve ser realizada precocemente, após três a quatro dias de
evolução desfavorável de drenagem pleural fechada. A
operação pode ser realizada bilateralmente em um único tempo
operatório.

Diagnóstico de nódulos pulmonares indeterminados (NPI)
Um dos objetivos fundamentais para o clínico é descartar a

origem maligna de um nódulo. O diagnóstico definitivo requer
o seu estudo histopatológico, não obstante a probabilidade
de que o NPI seja benigno  ou maligno depende de vários
fatores clínicos e de imagem, como tabagismo, idade, taxa de
crescimento, calcificações, aspecto das bordas, captação na
PET-CT, etc (7,8).

As técnicas envolvidas na elucidação diagnóstica são a
fibrobroncoscopia, que apresenta muito baixa sensibilidade
em lesões periféricas e menores que 2,0 cm. A punção
percutânea com agulha fina, pode chegar a diagnosticar até
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90% das lesões malignas, porém, um resultado negativo não
exclui a presença de neoplasia. Tem alto risco para
pneumotórax, principalmente em doentes enfisematosos.
Assim, em pacientes com fortes suspeitas para neoplasia,
independente de um eventual resultado positivo ou negativo
para células malignas, a ressecção cirúrgica é mandatória, se
o paciente apresentar condições clínicas adequadas.

 A videotoracoscopia é o padrão-áureo para o diagnóstico
de NPI. Resseca-se o nódulo inteiro, através do uso de suturas
mecânicas, ou ainda de suturas manuais .

A localização do nódulo pode ser feita no intra-operatório
(situação mais comum) ou ser auxiliada já no pré-operatório,
com uso de marcadores radiopacos, agulhas para enganchar
o NPI, injeção de corantes, ou ainda no intra-operatório com
marcadores radioativos (TC99) ou auxílio do ultra-som .

Uma vez definido o diagnóstico, se benigno, encerra-se o
procedimento, e o paciente geralmente recebe alta hospitalar
em 48 horas. Se maligno, primitivo do pulmão, deve-se optar
pela realização de uma ressecção oncologicamente adequada,
usando-se ou não a videocirurgia.

 
Biópsia pleuropericárdica em pericardites com derrame e
estadiamento oncológico vascular

É feita de maneira rápida e segura por videopleuroscopia,
com completa visibilização dos nervos frênicos e possibilidade
de realização de janela pericárdica de tamanho amplo, bem como
biópsia pericárdica dirigida e a identificação de sinais de invasão
vascular orientando os critérios de ressecabilidade tumoral .

Biópsias de massas, linfonodos mediastinais e estadiamento
oncológico

A videocirurgia é utilizada como método diagnóstico em
doenças nas quais acessos menos invasivos ao mediastino
como a punção aspirativa/biópsia percutânea guiada por
tomografia computadorizada ou ultrassom, a punção
aspirativa com agulha fina transbrônquica ou transesofageana
guiada por ultrassom, ou a via cervical, foram contra-indicadas
ou inconclusivas(9,10). Em doenças malignas o acesso
operatório é útil no diagnóstico e não deve ser usado no
tratamento, na medida em que as doenças usualmente
invasivas requerem ressecção completa através de abordagem
operatória ampla. Entretanto, os acessos pouco ou
minimamente invasivos como a videocirurgia, têm valor
terapêutico em doenças benignas, de pequeno tamanho e
comportamento não-infiltrativo no mediastino (11).

A videomediastinoscopia, por seu lado, é procedimento
padrão no estadiamento do carcinoma do pulmão (12). Alcança
os linfonodos dos níveis 1, 2, 3, 4D, 4E e 7, podendo na técnica
estendida alcançar os níveis 5 e 6 . A re-mediastinoscopia tem
sido cada vez mais aceita após publicações dos últimos anos,
conseqüente ao advento da quimioterapia de indução (13). É
procedimento seguro, com um índice de complicações menor
que 2,5%, e com uma mortalidade próxima de 0,5% (13,14,15).

 A linfadenectomia mediastinal transcervical extendida é
exemplo de procedimento mais extenso para o estadiamento
de linfonodos mediastinais em portadores de carcinoma de
pulmão de células não pequenas; a operação permite a remoção

completa de todos os níveis linfonodais mediastinais, exceto
para aqueles do ligamento pulmonar. Geralmente o
procedimento é realizado por videopleuroscopia e
videomediastinoscopia simutâneas, com sensibilidade de 94%,
especificidade de 100%, acurácia de 98%, valor preditivo
negativo de 97% e positivo de 100% (15,16).

A busca do linfonodo sentinela através da videopleuroscopia
pode ser fator decisivo para a tomada de conduta operatória.
Em lesões neoplásicas cT1N0, essa técnica permite decidir entre
uma operação mais ou menos radical. É realizada pela injeção
da substância marcadora (corantes ou isótopos radioativos)
no sítio da lesão, e busca-se sua presença na cadeia linfonodal
correspondente ao local da lesão inicial. A injeção dessa
substância pode ser feita no dia anterior ao da operação ou
momentos antes da exploração cirúrgica, na dependência do
material utilizado e do protocolo a ser seguido. As vias de
inoculação podem ser a percutânea, a endobrônquica, a
transbrônquica, a videotoracoscopia ou a toracotomia.

Estadiamento oncológico intratorácico pré-ressecção
O achado de metástases pleurais ipsolaterais não

suspeitadas, sem derrame pleural associado, não é uma
ocorrência rara em portadores de carcinoma de pulmão com
indicação de tratamento cirúrgico curativo. O estadiamento
oncológico intrapleural imediatamente pré-ressecção por
videopleuroscopia é útil nos doentes com comprometimento
hilar ou mediastinal não passíveis de biópsia por
mediastinoscopia cervical ou mediastinotomia anterior. Sua
utilização não implica em aumento de custo e da morbidade
operatória e evita toracotomias desnecessárias ou confirmação
de operação em doentes previamente considerados
inoperáveis. Apesar de a videocirurgia ter se mostrado superior
aos métodos de imagem na detecção da extensão tumoral,
ainda deve ser considerada inadequada para caracterizar
irressecabilidade, por freqüente inadequação na identificação
da extensão intratorácica da doença e das margens tumorais,
uma vez que mesmo durante toracotomias, somente após
extensas dissecações se pode concluir pela ressecabilidade
ou não de uma lesão tumoral.

CONTRA-INDICAÇÕES
As contra-indicações relativas à videocirurgia torácica são

operações torácicas ou pleurodese prévias, evidências de
espessamento pleural na radiografia de tórax e obesidade
importante. A contra-indicação formal à realização de
procedimentos torácicos videocirúrgicos complexos é a
ausência de condições funcionais cardio-respiratórias mínimas
de suporte para anestesia geral e ventilação monopulmonar,
quando sua necessidade for imperiosa .

CONCLUSÕES
Um novo passo foi dado há 17 anos, quando do início da

videotoracoscopia. Hoje caminhamos em terreno conhecido
para diversas situações, principalmente as de cunho
diagnóstico, onde esta técnica tem papel preponderante, com
elevados índices de sucesso (acurácia). Encolheram-se as
incisões, ampliou-se a visão. Esta associação permitiu ao
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longo destes anos, aumentar o número de indicações
cirúrgicas com finalidade diagnóstica. No passado, com o
temor, às vezes infundado, da realização de uma toracotomia,
postergava-se não só o diagnóstico da doença, mas
principalmente seu tratamento adequado. A
videotoracoscopia veio certamente trazer maior precocidade,
maior agilidade no diagnóstico das afecções torácicas.
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VIDEOTORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA
NO TRAUMA DE TÓRAX

INTRODUÇÃO
A toracoscopia convencional vem sendo preconizada já há

alguns anos para vítimas de traumatismos torácicos. Sem
muitos seguidores, foi utilizada principalmente em portadores
de hemotórax traumático, visando melhorar a precisão
diagnóstica, evitando-se o retardo no tratamento(1). Somente
a partir de 1970, o interesse pela utilização do método ressurgiu
em conseqüência de dois fatores: o desenvolvimento das fibras
ópticas, que substituíram o simples toracoscópio rígido com
visão direta, possibilitando o aumento da imagem e a sua
projeção em um monitor e o recurso de sua utilização sem o
emprego da anestesia geral, mas apenas com o uso de anestesia
local e sedação por meio de neurolépticos.

O desenvolvimento da cirurgia endoscópica, que foi
possível a partir dos últimos anos da década de 80, com o
aparecimento da videocâmera, realmente abriu novos
horizontes no campo da cirurgia torácica. No entanto, quanto
à sua utilização no trauma torácico, só a partir do início da
década de 90 surgiram os primeiros relatos da sua aplicação e
a padronização de técnica operatória (2,3).

 
ASPECTOS TÉCNICOS

A condição fundamental para a indicação da
videotoracoscopia no trauma torácico é a estabilidade
hemodinâmica do paciente. Os doentes instáveis,
evidentemente, requerem um tratamento imediato, condição
que exclui qualquer tipo de exame, inclusive a toracoscopia.

Quanto à técnica propriamente dita, posicionamos o doente
em decúbito lateral e realizamos incisão de 1,0 a 1,5 cm no
sétimo ao nono espaço intercostal, na linha axilar média, para
a introdução da óptica. Dois outros orifícios são realizados,
um anterior e outro posterior (abaixo da escápula), para
colocação das pinças e manipulação dos órgãos
intracavitários. Para evitar lesões do parênquima pulmonar no
momento da introdução da óptica, é necessária a exploração
digital da cavidade pleural, após a realização da incisão na
parede torácica. Assim é possível verificar se o pulmão
encontra-se afastado da parede e se não existem aderências
pleurais que possam dificultar o colapso pulmonar.

 
HEMOTÓRAX, PNEUMOTÓRAX E
HEMOPNEUMOTÓRAX

 Verificamos que indicar a videotoracoscopia,
rotineiramente nos doentes portadores de hemotórax ou
pneumotórax, não traz nenhuma vantagem. Acreditamos que
inicialmente o tratamento deva ser o convencional, isto é, a
punção seguida de drenagem pleural. Caso o sangramento
seja persistente e o doente não apresente descompensação
hemodinâmica ou persistam imagens pleurais, a
videotoracoscopia pode ser de grande valia, pois poderemos
resolver a hemorragia sem a realização de uma toracotomia. A
videocirurgia diagnóstica com eficiência e exatidão poderá
identificar a origem do sangramento e permitir a sutura ou a
ligadura ou o grampeamento da lesão. Nos casos de
pneumotórax, ajuda na identificação da possível fístula do
parênquima pulmonar, nos portadores de borbulhamento
prolongado pelo dreno pleural; podendo ser, também,
terapêutica com o fechamento da fístula por via
toracoscópica.(4)

 
FERIMENTO DA TRANSIÇÃO TORACOABDOMINAL

A transição toracoabdominial é uma área de difícil avaliação,
especialmente no trauma penetrante, e em particular no que
se refere ao diagnóstico precoce de lesão diafragmática.
Quando existe lesão de víscera abdominal e as suas
manifestações clínicas levam à indicação cirúrgica, a lesão
diafragmática acaba sendo um achado operatório.

A lesão isolada do diafragma, apesar de sua possível
gravidade futura, é caracterizada, inicialmente, por sintomas
frustros e exame físico normal numa expressiva população de
doentes. Os métodos diagnósticos habituais (radiografia,
tomografia computadoriada, ultrassonografia, lavagem peritonial)
podem falhar em função da dificuldade na detecção de lesões
pequenas (5). Assim, dentre os recursos para o diagnóstico, é
um excelente método, seja por via toracoscópica ou laparoscópica.

 A cirurgia vídeo assistida, no momento, é o melhor método
para realização do diagnóstico de lesão diafragmática, nos
doentes portadores de ferimentos da transição
toracoabdominal.
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 CORPO ESTRANHO INTRAPLEURAL

 A presença de um corpo estranho ou agente traumático
“cravado” no tórax é uma situação rara. Frente a esta situação,
existiam, até recentemente, duas opções terapêuticas: a
toracotomia com a retirada do corpo estranho sob visão direta
e correção das eventuais lesões ou, a remoção às cegas
associada à drenagem de tórax, observando-se a evolução;
opção essa que, na nossa opinião, não é recomendável. A
conduta operatória inicial é mais segura e definitiva; no
entanto, a videotoracoscopia representou em nossa
experiência uma alternativa viável e segura. Ela permite o
diagnóstico preciso da localização do corpo estranho e daí a
sua remoção sob visão direta, com inventário da cavidade e
possível tratamento das lesões.

 
FERIMENTO TRANSFIXANTE DO MEDIASTINO

Os doentes admitidos com ferimentos transfixantes do
mediastino e hemodinamicamente instáveis são de indicação
imediata de toracotomia ou esternotomia. Dos estáveis, que
constituem 40% do total, metade deles é de portadores de
lesões que necessitam de reparo operatório (6). Assim, é
fundamental uma avaliação minuciosa no sentido de
identificar ou excluir uma lesão intratorácica. Os recursos
diagnósticos incluem endoscopia respiratória e digestiva,
complementada por esofagograma, angiografia, tomografia
computadorizada janela pericárdica ou ultrasonografia.
Acrescida a estes métodos, a videotoracoscopia uni ou
bilateral poderá fornecer subsídios que ajudarão o cirurgião
no diagnóstico e na decisão terapêutica. Apesar de tudo, até
o momento, ainda não temos uma orientação segura, quanto
ao uso deste recurso nos ferimentos transfixantes do
mediastino.
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CONCLUSÃO
Julgamos que, como em outras áreas da cirurgia torácica,

também no trauma, a cirurgia torácica vídeo assistida veio
adicionar recursos ao arsenal de métodos que dispõe o
cirurgião na linha de frente do pronto socorro ou na sua
retaguarda. Sabemos que o desenvolvimento de materiais e
de técnicas ainda irá progredir muito, mas, no momento a
videotoracoscopia diagnóstica já tem o seu lugar no trauma
torácico. Cabe ao cirurgião estar sempre atualizado, mas não
ficar deslumbrado com a tecnologia e não forçar indicações,
lembrando-se que hoje é um excelente recurso, mas em doentes
estáveis.
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RESUMINDO E RECORDANDO

DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE LATENTE

INTRODUÇÃO
A tuberculose latente é definida como a infecção causada

pelo Mycbacterium tuberculosis que permanece em estado
dormente com replicação intermitente, porém que não evoluiu
para doença. Atualmente o diagnóstico da tuberculose latente
depende fundamentalmente da interpretação do teste
tuberculínico, que no Brasil é realizado com o PPD-Rt 23.
Fatores que possam influenciar os resultados desse teste como
a vacinação com o BCG ou infecções por outras micobactérias
ambientais devem ser considerados. Novos testes baseados
na secreção e quantificação do interferon-gama a partir de
antígenos específicos do Mycobacterium tuberculosis têm
sido desenvolvidos com a finalidade de conferir maior
especificidade no diagnóstico da tuberculose latente.

TUBERCULOSE LATENTE
Todos os anos são registrados em torno de 8,9 milhões de

novos casos de tuberculose (TB) em todo o mundo e estima-
se que ocorram 2,7 milhões de óbitos anualmente, sendo 98%
nos países em desenvolvimento. No Brasil, são notificados
aproximadamente 85.000 casos novos por ano, colocando o
país no 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do
total de casos de TB em todo o mundo1.

Estima-se que mais de um terço da população mundial esteja
infectada com o Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Esse
grande reservatório de indivíduos infectados tem sido uma
grande barreira na tentativa do controle global da TB, além do
fato de que, essas formas latentes de infecção podem, em
determinadas situações, evoluir para doença ativa1.

Além da doença ativa, a infecção pelo Mtb pode ter outros
dois desfechos: destruição imediata do bacilo especialmente
por macrófagos e linfócitos e a TB latente. Na TB latente o
hospedeiro controla, mas não elimina a infecção. O Mtb fica
dormente, em replicação intermitentemente e com metabolismo
alterado, constituindo um reservatório de TB por tempo
indeterminado. Ao longo da vida, situações que alteram a

imunidade celular do indivíduo infectado podem levar à
reativação endógena desses reservatórios e à evolução para
TB doença. O diagnóstico acurado da infecção latente, ou
seja, a prevalência de infecção específica pelo Mtb é um
importante componente para qualquer programa de controle
da TB e depende amplamente do teste tuberculínico (TT).

TESTE TUBERCULÍNICO
O  TT é um teste cutâneo que é realizado com uma preparação

padrão de proteína derivada purificada (PPD-Rt 23) e é utilizado
para determinar o risco de infecção pelo Mtb. Esse método
baseia-se na reação celular  de hipersensibilidade tardia
desenvolvida após a inoculação intradérmica do PPD-Rt 23.
Ocorre a liberação de citocinas inflamatórias por linfócitos T
pré-ativados e conseqüente induração cutânea no local de
sua aplicação. Apesar de suas conhecidas limitações na
sensibilidade e na especificidade, o TT continua sendo
utilizado como critério padrão para o diagnóstico de TB latente.
Na prática, a realização deste teste como triagem para TB
doença tem baixa especificidade, uma vez que a vacinação
com BCG e a infecção por outras micobactérias produzem
uma resposta imunológica celular similar àquela induzida pela
infecção pelo Mtb2.

A interpretação apropriada do TT requer o conhecimento
dos possíveis fatores intervenientes que possam influenciar
os seus resultados. São eles:   cobertura vacinal, tempo
transcorrido desde a última dose da vacina BCG, eficácia da
vacina aplicada, prevalência de micobactérias ambientais, altas
prevalências de tuberculose ativa e também os mecanismos
da resposta imunológica específica ao Mtb3.

A graduação da reação cutânea é utilizada para aumentar a
especificidade do resultado e é avaliada 48 a 72h após a sua
aplicação. O resultado, registrado em milímetros, classifica-se
como:4

• não reator (0 a 4 mm): indivíduo não infectado ou  anérgico
• reator fraco (5 mm a 9 mm): vacinado com BCG ou infectado
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pelo Mtb ou outras micobactérias
• reator forte (10 mm ou mais): infectado pelo Mtb que

pode estar ou não doente e indivíduos vacinados com BCG.
Resultados falso-negativos podem ocorrer em pacientes

com doenças imunossupressoras, sarcoidose, síndrome da
imunodeficiência adquirida, neoplasias, doenças
linfoproliferativas, pacientes em tratamentos com
corticosteróides ou outras drogas imunodepressoras, na
gravidez, em crianças abaixo de dois anos e em idosos acima
de 65 anos. Nos indivíduos infectados pelo vírus HIV e nas
outras condições imunossupressoras, considera-se reator
aquele que apresenta endurecimento de 5 mm ou mais e não
reator aquele com endurecimento entre 0 e 4 mm 4.

TESTE TUBERCULÍNICO NO DIAGNÓSTICO DA TB NA
INFÂNCIA

O TT tem fundamental importância no diagnóstico da TB
na infância, que é interpretada como sugestiva de infecção
pelo Mtb quando superior a 10 mm em crianças não vacinadas
com BCG ou vacinadas há mais de dois anos ou superior a 15
mm naquelas crianças vacinadas com BCG há menos de dois
anos. Há tendência atual em se considerar que o TT com mais
de 10 mm sugira infecção pelo Mtb mesmo em crianças
vacinadas com BCG em qualquer época que referiram ou
tenham tido contato com TB pulmonar ativa. Como geralmente
as crianças não são bacilíferas, o diagnóstico é baseado em
critérios clínicos, radiológicos, epidemiológicos, nutricionais
e no TT4.

TESTE TUBERCULÍNICO NA INFECÇÃO POR HIV
A infecção por HIV é um dos mais importantes fatores de

risco conhecidos para o adoecimento por TB. O tratamento
da infecção latente por Mtb é recomendado para todos os
indivíduos HIV positivos com TT maior ou igual a 5mm. Como
procedimento rotineiro, o TT deve ser solicitado logo após o
diagnóstico da infecção pelo vírus, independentemente da
contagem de linfócitos T-CD4+ e carga viral. Nesses pacientes,
seqüelas de TB não tratadas, contato com TB ativa ou
indivíduos com TT negativo, mas com história de resultado
positivo anterior também devem ser considerados como
infectados. Recomenda-se repetir o TT anualmente nos
indivíduos HIV positivos não reatores ou após 6 meses do
início da terapia anti-retroviral, dada a possibilidade de
reconstituição imunológica e restauração da resposta ao TT4,5.

TESTE TUBERCULÍNICO EM OUTRAS SITUAÇÕES
Outra indicação do TT é no diagnóstico das formas

extrapulmonares da TB, quando o diagnóstico bacteriológico
é mais difícil de ser obtido, constituindo  um subsídio
diagnóstico quando associado a outros sinais e sintomas.

Pacientes portadores de doença reumatóide apresentam
risco aumentado de desenvolver TB pela imunodeficiência
própria da doença ou pelo uso de drogas imunosupressoras.
Assim, como para outras doenças inflamatórias, as drogas
anti-TNF-alfa têm sido indicadas como alternativa terapêutica,
especialmente nos casos em que a terapia com corticosteróides
ou outras drogas anti-inflamatórias não estejam atingindo seu

objetivo. O TNF-alfa é uma citocina pró-inflamatória que induz
a diferenciação dos monócitos em macrófagos, essencial na
formação do granuloma. Trabalhos experimentais iniciais
mostraram deficiência na formação do granuloma,
disseminação da doença e morte em animais infectados pelo
Mtb e submetidos ao anti-TNF-alfa. Posteriormente vários
estudos mostraram a relação temporal entre o início do uso
das drogas anti-TNF-alfa e a ocorrência de TB, assim como
uma maior incidência da doença nesse grupo de pacientes.
Assim, pacientes com indicação de terapia anti-TNF-alfa
devem ser criteriosamente avaliados quanto à infecção latente
pelo Mtb, antes do início do tratamento com essas drogas.
Recomenda-se ampla investigação clínica, epidemiológica e
radiológica , assim como a realização da TT. Nos casos em
que a TB-doença é excluída e a induração da TT for maior do
que 5 mm, assim como na presença de imagens seqüelares e
sem tratamento anterior para TB, está indicada a
quimioprofilaxia com isoniazida antes do início do tratamento
para a doença de base6,7.

NOVOS TESTES PARA O DIAGNÓSTICO DA TB
LATENTE

O desenvolvimento de novos testes para o diagnóstico da
infecção latente por TB tem sido alvo de inúmeras pesquisas.
Um teste ideal deveria ter alta sensibilidade em todas as
populações de risco, bem como alta especificidade,
independentemente da vacinação anterior com BCG ou
infecção por outras micobactérias. A identificação de regiões
do genoma do Mtb que estão ausentes no BCG e em outras
micobactérias ambientais são os principais instrumentos para
o desenvolvimento desses novos métodos, pois representam
moléculas expressas e com grande potencial para o
desenvolvimento de respostas imunes específicas. Essas
regiões presentes no genoma do Mtb e ausentes no do M.
bovis (BCG) e da grande maioria das outras micobactérias são
conhecidas como regiões de diferença (RD), tendo sido
caracterizadas 16 RDs. Na RD1, são codificados pelo menos
dois antígenos promissores para a detecção da TB, conhecidos
como ESAT 6 (Early Secreted Antigenic Target 6-kDa) e CPF-
10 (Culture Filtrate Protein 10-kDa). Estes antígenos estão
ausentes no M. bovis e nas outras micobactérias, exceto no M
kansasii, M szulgai e M marinum8,9,10.

Os testes imunológicos relacionados à produção de
interferon-gama por células T, em resposta a esses antígenos
específicos (ESAT 6 e CPF 10) vêm sendo desenvolvidos na
tentativa de substituir o teste cutâneo pelo PPD. Esses testes
baseiam-se no conceito de que células T de indivíduos
previamente sensibilizados pelo Mtb liberam interferon-gama
quando re-estimuladas por esses antígenos específicos. Este
teste, ao contrário do teste com o PPD, é realizado através de
amostras de sangue e as células sensibilizadas previamente
pelo Mtb produzem e secretam interferon-gama, que pode ser
detectado por meio de um ensaio imunoenzimático (ELISA).
Uma alta produção de interferon-gama indica sensibilização
prévia, mas não necessariamente doença ativa. Sob este
aspecto são similares ao teste com o PPD, ou seja, não
conseguem distinguir infecção latente de doença ativa11,12.
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Dois testes baseados na produção de interferon-gama por
linfócitos T em cultura, e utilizando antígenos expressos por
genes presentes na RD1, estão disponíveis comercialmente: o
QuantiFERON-TB-Gold® e o ELISPOT (enzyme linked
immunospot) e alguns trabalhos têm sido desenvolvidos para
estudar a concordância entre o teste cutâneo com PPD e esses
testes de detecção de interferon-gama, considerando o teste
com PPD o determinante padrão. A maioria dos estudos
demonstra uma concordância que varia de 60 a 80% entre os
dois testes. Vários estudos sugerem que os testes
direcionados para a detecção de interferon-gama em resposta
aos antígenos originados da RD1, superam o teste com PPD
nas seguintes características: alta especificidade, melhor
correlação com medidas indiretas de exposição ao Mtb, menor
reatividade cruzada devido à vacinação com BCG ou infecção
com micobactérias ambientais e procedimento laboratorial mais
rápido. Por falta de um determinante padrão no diagnóstico
da TB, é impossível definir com precisão a sensibilidade e a
especificidade dos testes capazes de quantificar a produção
de interferon-gama para o diagnóstico de infecção latente12,13,14.

Apesar de uma aparente maior sensibilidade desses testes,
mais estudos são necessários antes que possam ser
considerados superiores ao PPD no diagnóstico da TB latente
em todas as situações clínicas. Assim como o PPD, o resultado
desses novos testes devem ser interpretados com cautela,
levando-se sempre em consideração o estado epidemiológico
da TB na região estudada e as condições imunológicas
individuais, que podem diminuir a resposta de ambos os
testes12,14.

TRATAMENTO DA TB LATENTE
O tratamento da TB latente (quimioprofilaxia) é parte

fundamental da estratégia de controle da doença no Brasil e
deve ser realizado com isoniazida na dose de 5 mg/kg e dose
máxima de 300mg/dia nas seguintes situações e somente após
a exclusão de TB em atividade, através de baciloscopia e exame
radiológico4,15

a.  menores de 15 anos:
• Recém-nascidos co-habitantes de um foco de TB ativa.

Nessa situação administrar a quimioprofilaxia por 3 meses e
realizar o TT. Se TT > 10 mm, manter a quimioprofilaxia até o
sexto mês. Se negativo, interromper a quimioprofilaxia e vacinar
com BCG.

• Contatos de TB ativa bacilífera com TT > 10 mm, não-
vacinados com BCG ou vacinados há mais de 2 anos;

• Contatos de TB ativa bacilífera com TT > 15 mm para os
vacinados há menos de 2 anos.

b. maiores de 15 anos:
• Pacientes com TT > 10 mm que apresentem risco maior de

desenvolver a TB em virtude de determinadas condições
clínicas como diabetes mellitus insulino-dependentes,
nefropatias graves, neoplasias de cabeça e pescoço,
sarcoidose, linfomas, silicose, uso de corticóide > 15 mg/kg/
dia há mais de 1 mês, tratamento com medicamentos
imunossupressores e portadores de TB inativa (seqüela) sem
história de tratamento prévio.

• Pacientes com TT > 5 mm, infectados pelo HIV ou

candidatos ao uso de anti TNF-alfa.
c. Populações indígenas:
• Contatos de TB ativa bacilífera com TT > 10 mm,

independente da idade e do estdo vacinal.

CONCLUSÕES
O diagnóstico da tuberculose latente tem fundamental

importância nos programas de controle da doença,
especialmente pela possibilidade de adoção de medidas
preventivas em grupos mais vulneráveis como crianças
contatos de fontes bacilíferas, imunodeprimidos ou pacientes
em uso de drogas imunossupressoras. O teste tuberculínico
com o PPD-R23, também utilizado como um subsídio
diagnóstico da tuberculose doença, apresenta algumas
limitações diagnósticas, especialmente relacionadas com a
vacinação com o BCG e outras micobactérias. A utilização de
novos métodos utilizando antígenos específicos como ESAT
6 e CPF 10 representam novas possibilidades na confirmação
da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis.
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INTRODUÇÃO
Pode parecer estranho que há 50 anos atrás não se

soubesse que indivíduos que reduzem sua ventilação
acumulam CO

2 
no sangue. Mais surpreendente ainda, no

entanto, é o fato de ainda hoje ser muito comum a falta de
preocupação dos pneumologistas com o teor de oxigênio
e gás carbônico no sangue de seus pacientes.

A história da evolução dos conhecimentos sobre a
fisiologia da respiração mostra uma preocupação
preponderante com os aspectos mecânicos da ventilação
em detrimento do entendimento das funções de cada uma
das “peças” que compõem o aparelho respiratório.

Desde meados do século XVIII já se sabia que havia
oxigênio e gás carbônico no sangue pelos experimentos
de Humphrey Davy. No início do século XIX Gustav
Magnus encontrou mais oxigênio e menos gás carbônico
no sangue arterial que no sangue venoso e corretamente
supôs que o gás carbônico deveria ser adicionado ao
sangue durante o processo da circulação (1).

Durante grande parte do século XIX pensava-se que os
pulmões secretavam oxigênio para adicioná-lo ao sangue
arterial, idéia defendida por eminentes figuras da fisiologia
respiratória, tais como Bohr e Haldane. Apenas no início
do século XX esta idéia foi definitivamente abandonada
pelas evidências apresentadas por August Krogh, que
demonstrou que o oxigênio era captado do ar pelos
pulmões e o gás carbônico era adicionado ao ar alveolar, e
esta troca se explicava única e simplesmente pela força
físico-química da difusão (1).

Berzelius (1779-1848) interessou-se pela composição do
sangue e foi capaz de demonstrar que a substância que lhe
dava cor vermelha podia ser separada em dois
componentes: um material incolor (a globina) e um
composto que continha óxido de ferro, responsável pela
cor vermelha. Johannes Mulder (1802-1880) determinou a
composição química do material pigmentado, deu-lhe o
nome e hematina e mostrou sua grande afinidade pelo
oxigênio. Hoppe-Seiler (1825-1895) renomeou o composto
como hemoglobina e descobriu que o oxigênio formava
uma ligação “frouxa” com a hemoglobina (1).

Durante os primeiros anos do século XX ficou conhecido
o comportamento peculiar da molécula de hemoglobina, com
alta afinidade pelo oxigênio quando a pressão do gás é
elevada, e menor afinidade, quando a disponibilidade de
oxigênio é menor.

A falta de oxigênio parecia inicialmente preocupar apenas
os fisiologistas envolvidos nos esforços de guerra, pois
pilotos de avião freqüentemente desmaiavam por hipóxia
ao subir para altitudes elevadas em aviões não
pressurizados e sem suplementação de oxigênio.

Os primeiros especialistas a demonstrarem interesse por
um aparelho capaz de fornecer a medida da saturação da
hemoglobina pelo oxigênio de forma praticamente contínua
e não invasiva foram os anestesistas, já que a causa de
morte evitável mais freqüente em procedimentos anestésico-
cirúrgicos é a hipóxia.

Embora o motivo do interesse dos anestesistas seja
óbvio, a falta de interesse de muitos pneumologistas por
este pequeno e notável aparelho é bastante difícil de
compreender. Apesar de atualmente a grande maioria dos
especialistas em doenças pulmonares ter um espirômetro
em seu consultório - certamente um instrumento importante
para o diagnóstico e decisões terapêuticas – poucos têm
um oxímetro.

É certo que muitas das alterações detectadas pelo
especialista em doenças pulmonares no exame físico,
radiológico e espirométrico podem repercutir nos gases
sanguíneos, e este fato eventualmente muda a conduta a
ser tomada. Para citar alguns exemplos, pneumonia com
hipoxemia não deve ser tratada em casa; queda na saturação
na crise de asma é sinal de alarme; paciente com fibrose
pulmonar idiopática e saturação menor que 90% em repouso
tem doença bastante avançada e prognóstico ruim. Estas
informações são absolutamente preciosas.

Avaliar os gases sanguíneos sistematicamente e fora do
ambiente hospitalar por meio de uma gasometria arterial é
uma conduta pouco factível, pois se trata de um
procedimento invasivo, doloroso e caro, e não parece
razoável que um pneumologista disponha de um aparelho
de determinação dos gases sanguíneos no consultório.
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O bom uso do oxímetro começa com a compreensão do
seu mecanismo básico de funcionamento, que permite
inclusive o conhecimento das suas limitações. São
fundamentais alguns conceitos de física e tudo se baseia
no espectro eletromagnético e na cor dos materiais: a
hemoglobina é vermelha porque reflete (ou absorve pouco)
as ondas eletromagnéticas da faixa do espectro do vermelho.

Em 1935 Carl Matthes construiu o primeiro aparelho capaz
de medir continuamente a saturação da hemoglobina pelo
oxigênio in vivo por meio da transiluminação de tecidos.
Para isso ele utilizou luz de dois comprimentos de onda
diferentes: um comprimento de onda avaliava as mudanças
de cor da hemoglobina com e sem oxigênio, e o outro, na
faixa do infravermelho, era usado para avaliar as mudanças
na leitura produzidas por variações na espessura do tecido
iluminado, no conteúdo de hemoglobina e na intensidade
da luz (3).

Glen Millikan, na década de 40 do século passado,
introduziu o termo “OXÍMETRO” para designar o modelo
de sua criação, portátil, que foi utilizado em pesquisas na
aviação. Este novo aparelho ganhou também as salas de
cirurgia, mas tinha muitos inconvenientes: o sensor de
orelha era grande e não parava no lugar adequado, além de
produzir calor em intensidade suficiente para causar
queimaduras de segundo grau (3).

Nos anos 70 a Hewlett-Packard® lançou no mercado o
primeiro oxímetro com auto-calibração, que utilizava 8
comprimentos de ondas eletromagnéticas para determinar
a saturação da hemoglobina. Era um instrumento
desnecessariamente complexo, e que exigia o aquecimento
da região do sensor para “arterializar” o sangue capilar
(vasodilatação arteriolar produzindo aumento do fluxo de
sangue arterial para o leito capilar). O preço, o tamanho e a
complicação do aparelho dificultaram a disseminação do
uso da oximetria (3).

 Até este momento na história da oximetria todos os
instrumentos construídos com a finalidade de medir a
saturação da hemoglobina pelo oxigênio produziam os
diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas pela
filtragem da luz branca, que era transmitida ao tecido e
captada de volta por meio de cabos de fibras ópticas.

A descoberta fortuita de um engenheiro japonês, Takuo
Aoyagi, também na década de 70, foi de fundamental
importância para o nascimento do oxímetro de pulso. Este
pesquisador procurava uma forma de determinar, de modo
pouco invasivo, o débito cardíaco e, para isso, media no
lóbulo da orelha, por meio de um instrumento capaz de
detectar a intensidade de radiações na faixa do vermelho e
infravermelho, as concentrações de corantes que eram
injetados numa veia periférica. Com estas medidas,
construía curvas de “washout” (desaparecimento, ou
extinção) destes corantes. Estas curvas revelaram um
componente pulsátil na concentração medida de corantes
que se devia à pulsação arterial no lóbulo da orelha. Para
que este componente pulsátil não atrapalhasse a análise

das curvas de “washout”, Aoyagi subtraiu as pulsações
da curva e, ao fazer isso, descobriu que a razão da absorção
das duas radiações eletromagnéticas no componente
pulsátil variava com a saturação da hemoglobina.
Imediatamente Aoyagi percebeu que poderia construir um
oxímetro de orelha capaz de medir a saturação da
hemoglobina, sem necessidade de aquecer o tecido, apenas
pela análise das absorções de “luz” na fase pulsátil (3). No
entanto, a fonte das ondas eletromagnéticas empregadas
na iluminação do tecido ainda era a luz filtrada e o aparelho
continuava grande.

A diminuição do tamanho foi conseguida por Scott
Wilber, no final dos anos 70. Os dois comprimentos de
onda utilizados no dispositivo de Wilber eram emitidos
por LEDs (light emitting diodes) e a radiação não absorvida
era detectada por meio de fotodiodos (3).

Um diodo é um componente eletrônico constituído por
uma substância semicondutora de eletricidade.
Semicondutores são sólidos cristalinos de condutividade
elétrica intermediária entre condutores e isolantes, que
podem ser contaminados quimicamente com outras
substâncias de modo a modular a transmissão de correntes
elétricas: aumentar a transmissão, retificar correntes
(transformar correntes alternadas em correntes contínuas)
ou então dificultar a passagem de correntes. Além disso,
quando recebem uma corrente elétrica, diodos podem emitir
luz, dentro de faixas muito estreitas do espectro
eletromagnético, portanto de “cores” específicas. Outros
tipos de diodo (construídos com diferentes substâncias
contaminantes) têm a propriedade de gerar correntes
elétricas quando estimulados por luz e, deste modo, podem
funcionar como fotodetectores.

Wilber também colocou no seu oxímetro um
microprocessador capaz de armazenar um complexo
algoritmo de calibração, baseado em dados colhidos em
voluntários normais, e usar estes dados para comparação
com os valores obtidos nas medidas.

CONCEITOS FÍSICOS E FISIOLÓGICOS DA
OXIMETRIA DE PULSO

A oximetria de pulso pode ser entendida como uma
espectrofotometria in vivo, e obedece às mesmas leis físicas
que se aplicam a esta técnica in vitro. Este método baseia-
se na lei de Beer-Lambert que relaciona a concentração de
um soluto com a intensidade de uma radiação
eletromagnética transmitida através do mesmo, pela
seguinte equação:   I

trans =  
I

inc e
-A

Assim, a intensidade da luz transmitida (I
trans

) através
de uma solução é diretamente proporcional ao produto da
intensidade da luz incidente (I

inc
) pelo coeficiente de

extinção do soluto em questão (e), produto este elevado a
uma potência cujo expoente é a absorção da radiação (A),
expressa como um número negativo.

A absorção, por sua vez, é diretamente proporcional ao
produto da distância percorrida pela luz ao cruzar a solução
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(D), pela concentração do soluto (C ) e pelo coeficiente de
extinção (e ), que é uma constante para aquele soluto
naquela faixa de radiação eletromagnética, ou seja: A =
Dce

Assim, se um soluto conhecido encontra-se em uma
solução transparente, em uma cubeta de dimensões
conhecidas, a concentração do soluto pode ser calculada
por meio de medidas da intensidade das radiações incidente
e transmitida em um determinado comprimento de onda. O
coeficiente de extinção do soluto para o qual se deseja
determinar a concentração também deve ser previamente
conhecido e, como já foi dito anteriormente, ele é uma
constante que descreve o comportamento do soluto quanto
à transmissão e absorção da radiação daquele comprimento
de onda especificamente utilizado. O coeficiente de
extinção varia de acordo com o comprimento de onda da
radiação empregada e também varia em razão de pequenas
modificações na estrutura molecular do soluto analisado.
Deste modo é possível a diferenciação entre
oxihemoglobina (O

2
Hb), hemoglobina reduzida,

metemoglobina (MetHb) e carboxihemoglobina (COHb)
(Fig.1).

Aparelhos antigos de gasometria arterial não mediam
diretamente a porcentagem de hemoglobina ligada ao
oxigênio; faziam apenas uma inferência da saturação
esperada da hemoglobina para os valores obtidos de pH,
PO

2
 e PCO

2
. Esta característica poderia afetar gravemente o

resultado da saturação na presença de hemoglobinas
anormais. Os analisadores de gases sanguíneos atuais
medem diretamente as porcentagens de oxihemoglobina,
hemoglobina reduzida, MetHb e COHb, e para isto utilizam
a espectrofotometria em quatro comprimentos de onda
diferentes, para tornar mais precisas as medidas, pois cada
comprimento de onda identifica melhor um tipo de
hemoglobina. Os resultados obtidos são referidos como
Saturação de Oxigênio Fracionada que é expressa pela
equação:

SaO
2
 fracionada= O

2
Hb/ O

2
Hb + HB + COHb + MetHb

Se existissem dois comprimentos de onda para os quais
os coeficientes de extinção para COHb e MetHb fossem
zero, seria possível a utilização de apenas dois
comprimentos onda na determinação espectrofotométrica
da hemoglobina. Como estes comprimentos de onda não
existem dentro da faixa do vermelho e infravermelho, a
presença de COHb e MetHb vai absorver radiação e
interferir nos resultados da saturação.

Na oximetria não invasiva mede-se a transmissão de
radiação eletromagnética, na faixa do vermelho e do
infravermelho, através de uma porção de tecido do lóbulo
da orelha ou do dedo, que funcionam como se fossem
cubetas de um espectrofotômetro contendo hemoglobina
cuja saturação pelo oxigênio se quer conhecer. Como o
tecido não é uma cubeta transparente, nas regiões onde se
aplicam os sensores dos oxímetros há outras substâncias
além do sangue arterial. A principal interferência no

processo vem do sangue venoso e do sangue capilar, pela
cor dentro do espectro do vermelho.

Para contornar a questão da absorção de radiação por
outros constituintes teciduais que não o sangue arterial, o
oxímetro de pulso usa a seguinte estratégia: fora da
pulsação arteriolar produzida pela sístole cardíaca, o tecido
em contato com o emissor/sensor de radiação absorve/
transmite energia, o sangue venoso e capilar também
absorvem/transmitem energia e o próprio sangue arterial,
no intervalo entre as pulsações, absorve/transmite a
radiação eletromagnética emitida. Quando acontece a
pulsação da rede arteriolar há um aumento de volume na
região, fato que aumenta a distância percorrida pelas ondas
eletromagnéticas e, conseqüentemente, aumenta a
absorção. Para os oxímetros de pulso, todo incremento
pulsátil de absorção das radiações eletromagnéticas
emitidas pelos LEDs (light emitting diodes) revelado pelos
fotodetectores (fotodiodos) se deve ao sangue arterial.

Cada um dos dois LEDs dos oxímetros de pulso emite
radiação eletromagnética em um comprimento de onda
específico: um de 660 nanômetros (vermelho) e outro de
940 nanômetros (quase infravermelho). Numa analogia com
corrente elétrica, são mensuradas as intensidades de
absorção das radiações (absorbâncias) em condições não
pulsáteis, ou absorbâncias CC (de corrente contínua) e as
absorbâncias em condições pulsáteis, ou absorbâncias AC
(de corrente alternada). Para cada um dos comprimentos
de onda o aparelho determina uma razão entre AC/CC e,
desta maneira, avalia o quanto a pulsação adicionou de
absorção. Como tanto o componente não pulsátil como o
componente pulsátil foram medidos na mesma intensidade
de radiação, pois o lapso de tempo entre as duas medidas
é muito pequeno para que a luz ambiental tenha variado
significativamente, esta relação é independente da
intensidade da “luz”. A razão R entre os incrementos
pulsáteis nos dois comprimentos de onda está relacionada
à saturação da hemoglobina pelo oxigênio (fato
determinado por medidas em voluntários normais)(3).

R = AC660/CC660

           
AC940/CC940

Fig. 1 - Curva de Extinção de Hemoglobina
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Desta equação pode-se concluir que quanto menor o R,
maior a saturação da hemoglobina, pois na faixa dos 660
nanômetros a hemoglobina reduzida absorve 10 vezes mais
do que a hemoglobina oxigenada (AC660

 
pequena e CC660

grande) e na faixa de 940 nanômetros a absorção das duas
hemoglobinas é próxima, com discreta predominância para
a oxihemoglobina (Fig.2).

Fig. 2 - Curva de Calibração de um Oxímetro de Pulso

OS PROBLEMAS DA OXIMETRIA DE PULSO
Pelo fato de usarem apenas dois comprimentos de onda,

os oxímetros de pulso só avaliam espectrofotometricamente
dois tipos de hemoglobina: a O

2
Hb e a hemoglobina

reduzida. Tanto a MetHb quanto a COHb  absorvem
radiação no vermelho e quase infravermelho e podem,
portanto, interferir na avaliação correta da saturação.

No comprimento de onda de 940 nanômetros a COHb
absorve pouca radiação; no entanto, na faixa dos 660
nanômetros sua absorção é semelhante àquela da O

2
Hb.

Este comportamento pode fazer com que a saturação seja
superestimada.

A MetHb absorve tanto quanto a hemoglobina reduzida
no comprimento de onde de 660 nanômetros (dez vezes
mais que a O

2
Hb). No comprimento de onda de 940

nanômetros a MetHb absorve mais que a O
2
Hb e que a

hemoglobina reduzida. Por essas suas características a
MetHb aumenta o componente pulsátil nos dois
comprimentos de onda. Na presença de altos níveis de
MetHb, a Saturação de pulso (SpO

2
) é mais baixa que a

Saturação arterial (SaO
2
), quando a SaO

2
 é maior que 85%,

e mais alta que a SaO
2
, quando a SaO

2  
é menor que 85%.

Como a MetHb causa um aumento no componente pulsátil
da absorção nos dois comprimentos de onda há um
aumento tanto no numerador como no denominador da
equação de R , situação que faz com que o valor de R tenda
a um (3).

A hemoglobina fetal não interfere nas medidas de
saturação realizadas com o oxímetro de pulso, fato que torna

a oximetria de pulso confiável mesmo em neonatos (3).
Corantes intravenosos utilizados em técnicas de

diagnóstico, em especial nos estudos hemodinâmicos
interferem nas medidas do oxímetro de pulso, usualmente
fazendo-as diminuir.

A influência da pigmentação da pele tem avaliações
controversas, alguns autores dizendo que ela existe (4-7) e
outros afirmando que não (8;9).

Altos níveis de bilirrubina (maiores que 20 mg/dL)
podem fazer com que a saturação seja superestimada na
oximetria de pulso (7;9) e esmaltes de unha nos tons entre
vermelho e marrom interferem com as medidas e devem ser
removidos antes do procedimento (10).

Concentrações de hemoglobina menores que 5g/dL
também podem prejudicar a leitura do oxímetro de pulso,
especialmente nos níveis mais baixos de saturação (11).

Outra possível fonte de erro de leitura é a luz do
ambiente, mas uma programação inteligente de
funcionamento tenta contornar esta interferência. O
fotodetector identifica a presença de radiação de qualquer
comprimento de onda, tanto dos LEDs quanto de luz
externa. Existe estabelecida uma seqüência de trabalho
para os LEDS: primeiro o LED vermelho é ligado e o
fotodetector lê a radiação que passa pelo tecido mais a
luz ambiente; depois o LED infravermelho é ligado e o
fotodetector lê a radiação que passou pelo tecido mais a
luz ambiente; e, por último, os dois LEDs estão desligados
e o fotodetector mede só a luz ambiente. Esta seqüência é
repetida muito rapidamente (várias centenas de vezes por
segundo) e valores muito discrepantes são eliminados
(12). Mesmo assim, radiações emitidas por eletrocautérios
podem prejudicar seriamente as medidas do oxímetro (9).

Nas situações de baixa perfusão o sinal do fluxo
sanguíneo pulsátil vai diminuir. O aparelho tem a
capacidade de amplificar sinais fracos, fato que o deixa
relativamente protegido de quedas importantes de
perfusão. Lawson et al  demonstraram que  o oxímetro
parou de detectar fluxo pulsátil quando a perfusão caiu
abaixo de 8,6% do seu valor basal (l13). Portanto, fora de
unidades de terapia intensiva, onde condições tais como
hipovolemia, hipotensão, hipotermia, edema nos dedos,
infusão de alfa-adrenérgicos e choque são menos
freqüentes, é difícil que se faça uma leitura ruim por baixo
fluxo. No inverno, a vasoconstricção periférica
desencadeada pelo frio mais freqüentemente provoca
ausência de sinal de pulso do que leitura errônea, desde
que se espere o valor estabilizar por pelo menos 20
segundos.

O problema mais difícil de ser compensado por “desenho
inteligente” na oximetria de pulso é justamente o artefato
de movimento. A saída mais utilizada é a realização da média
de várias medidas. Isto, no entanto, leva tempo e pode
retardar a detecção de variações muito rápidas de
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saturação. Alguns aparelhos permitem que se escolha o
número de medidas que devem ser consideradas para o
cálculo da média ou “time averaging” (3).  Em outros,
algoritmos sofisticados podem identificar e rejeitar valores
muito díspares. A cada novo aperfeiçoamento, sobe o custo.

Aceita-se que a  oximetria de pulso tenha uma acurácia
na faixa de 5% ± 2% da oximetria in vitro (14); esta acurácia
é maior na faixa de saturação de 70 a 100%, onde os valores
obtidos não se afastam mais do que 1 a 2% dos valores
obtidos na gasometria (15). De acordo com Huffman e cols.
(16) entre 80 e 100% de saturação, uma variação de 1 a 2%
nos valores obtidos nos dois métodos é o padrão de
desempenho da maioria dos oxímetros.

CONCLUSÕES
Não resta dúvida sobre a utilidade da oximetria de pulso

nos consultórios e nas enfermarias que atendem pacientes
com doenças pulmonares. Qualquer medida menor que 95%
tem um significado que deve ser avaliado em conjunto com
as outras informações sobre o paciente. A tecnologia
envolvida na construção do aparelho e nas medidas para
minimizar seus defeitos é complicada para o médico. No
entanto, conhecer a tecnologia permite avaliar melhor a
qualidade da informação que o oxímetro dá em diferentes
circunstâncias. Quando esta qualidade é vital? Muitas
vezes, no cuidado do paciente, as outras informações
clínicas suprem nossas interpretações pouco precisas da
saturação. No entanto, se o objetivo for o de produzir
conhecimento novo a partir das informações fornecidas
pelo oxímetro de pulso, a compreensão do funcionamento
do aparelho e de suas peculiaridades em diferentes
situações é absolutamente fundamental.
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INTRODUÇÃO
Os testes de provocação brônquica têm por objetivo a

demonstração de uma maior reatividade das vias aéreas frente
a estímulos bronco- provocativos. Cabe aqui, relembrar dois
conceitos para melhor entendermos a finalidade destes
testes:

 • Responsividade das vias aéreas
   É a facilidade pela qual as vias aéreas se estreitam quando

expostas a estímulos bronco-provocativos.
• Hiper-responsividade brônquica (HRB)
 É definida como um aumento na facilidade e na

intensidade do estreitamento das vias aéreas frente a
estímulos bronco-provocativos e têm como expressão clínica
sintomas como tosse, chiado e aperto no peito, dispnéia
após exposição a estímulos como ar frio, irritantes ambientais,
estimulação mecânica das vias aéreas (risadas, manobras
expiratórias forçadas) exercícios, entre outras.

As condições clínicas que geralmente desencadeiam a
HRB, entre outras são:

• sinusite crônica
• rinite alérgica
• bronquiectasias
• fibrose cística
• infecções virais recentes
• poluentes oxidantes
• doença por refluxo gastro-esofágico (DRGE).

MECANISMOS DA HRB
• Associação com inflamação (aguda ou crônica)
Por remodelação das vias aéreas
Por aumento da massa do músculo liso
• Aumento da tendência da contração do músculo liso
Por perda dos fatores que se opõem ao encurtamento do

     músculo liso,
Por alterações intrínsicas do músculo liso
Por perda da retração elástica do parênquima pulmonar.

EPIDEMIOLOGIA DA HRB
A HRB é maior que a asma brônquica na população geral:
A inflamação das vias aéreas podem ser demonstradas

em indivíduos assintomáticos com HRB (2)
Em estudo longitudinal, indivíduos com HRB irão

desenvolver asma no decorrer da vida (3)
Estudos epidemiológicos sugerem que a HRB tem um

componente genético e um ambiental (4)
Uma vez relembrados estes conceitos, vamos aos testes

de provocação brônquica, motivo de nosso tema.

TESTES DE PROVOCAÇÃO BRÔNQUICA
É a medida da responsividade brônquica das vias aéreas

através de um estímulo BRONCO-CONSTRICTOR até que
um nível de BRONCO-CONSTRICÇÃO seja alcançado,
medido pela espirometria:

QUEDA DE 20% NO VEF1 EM RELAÇÃO AO BASAL
Bases fisiopatológicas:
Baseia-se no fato de que a musculatura lisa brônquica,

quando expostas a determinadas condições clínicas, como
as descritas anteriormente, reage com aumento do tono, isto
é, BRONCO-CONSTRICÇÃO.

Asmáticos apresentam responsividade brônquica 10 a 100
vezes maior que a população geral.

A HRB pode ser medida por:
DP20 = DOSE de estímulo para provocar grau de bronco-

constricção que leva a queda de 20% no VEF1, em relação
ao basal.

Ex. teste com CARBACOL, que tem especificidade de 90%
e classificado como moderado / acentuado com DP20 <1mg
e leve entre 1 e 2,5mg.

CP20 =  CONCENTRAÇÃO do estímulo requerida para a
queda de 20% no VEF1 em relação ao basal.

Usando-se metacolina ou histamina, uma revisão de
literatura mostra que com 6,6 micromoles, uma sensibilidade
de 92% e especificidade de 89% (6)

INDICAÇÕES DOS TESTES DE BRONCO-
PROVOCAÇÃO:

Diagnóstico:
•Asma atípica
• Tosse crônica
• Dispnéia atípica
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DATAS COMEMORATIVAS

PESQUISA
PRINCIPAIS TESTES DE BRONCO-PR0VOCAÇÃO:

Específicos (não são feito rotineiramente)
• Antígenos
• Sensibilizantes ocupacionais
Inespecíficos
 • Drogas (metacolina, histamina, carbacol) validados e

padronizados .
 • Exercício

SEGURANÇA
Os testes de provocação brônquica são seguros e sem

nenhum desfecho fatal descrito. Entretanto, deve-se ter
disponível   , medicação e equipamento de ressuscitação,
como adrenalina e atropina para injeção sub-cutânea e
broncodilatadores como salbutamol e ipratrópio para
inalação. Alguns pacientes, no teste com carbacol podem
apresentar cólicas e náuseas, prontamente reversíveis com
medicação sintomática.

CONTRA-INDICAÇÕES AOS TESTES DE BRONCO-
PROVOCAÇÃO:

Relativas:
• VEF1 < 60% do predito ou  1,5 l
• Bronco-contricção induzida pela espirometria
• Infecção recente das vias aéreas (últimas 6 semanas)
• Durante ou próximo a uma exacerbação de asma

TESTE DE PROVOCAÇÃO BRÔNQUICA COM CARBORAL

• Gestação ou aleitamento
• Uso de medicação inibidora da colinesterase (miastenia)
Absolutas:
• VEF1 < 50% do predito ou < 1 l
• I.A.M. ou AVCI nos últimos 3 meses
• H.A.S. não controlada
• Incapacidade técnica do paciente.

CONCLUSÄO
Os testes de  bronco-provocação são validados,

padronizados, seguros (com poucos efeitos colaterais) Em
nossa experiência, em 20 anos com  testes de Carbacol,
realizados no Instituto Clemente Ferreira e no Laboratório
Uniar Ltda., não tivemos nenhum efeito colateral grave,
eventualmente, cólicas abdominais, salivação e náuseas,
prontamente reversíveis com sintomáticos. São disponíveis
e muito úteis em algumas situações clínicas como p ex. tosse
e dispnéia sem etiologia aparente. Quando positivo, faz o
diagnóstico de hiper-responsiviade brônquica o que nos
permite tratar nosso paciente com maior segurança.

Na  figura 1, um exemplo de teste de provocação brônquica
com carbacol, positivo, em paciente com tosse seca, sem
causa aparente, sem anormalidades ao exame físico, a
espirometria e ao radiograma de tórax.

Fig. 1 - Teste de Provocação Brônquica com Carbacol
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INTRODUÇÃO
O teste da caminhada dos seis minutos (TC6M) é um teste

utilizado para avaliar a capacidade funcional de pacientes de
diversas condições clínicas como doença pulmonar obstrutiva
crônica, insuficiência cardíaca congestiva, doença vascular
periférica, hipertensão arterial pulmonar entre outras. (1)

O TC6M é um teste especialmente atrativo por combinar
representatividade funcional (desejável ao paciente) com
facilidade operacional (vantajosa ao examinador). Este teste
possui valor clínico para: (i) obtenção de um indicador de
capacidade funcional; (ii) avaliação da resposta à
implementação de condutas terapêuticas, e (iii) predizer
morbidade e mortalidade em pacientes com patologias
respiratórias e cardiovasculares (2). Este vem sendo
atualmente, o teste mais utilizado na prática clínica por ser de
baixo custo, bem tolerado, de fácil execução, confiável, e
reprodutível, desde que respeitadas as exigências técnicas
mínimas e com terapeutas treinados para sua aplicação.

INDICAÇÕES
Podem ser divididas em três grupos (Quadro 1)
1. Avaliação inicial do estado funcional (medida

transversal)
Habitualmente, pergunta-se aos pacientes quantos metros

pode caminhar até que comece a manifestar sintomas como,
dispnéia, fadiga ou outros. Trata-se de uma avaliação
subjetiva que pode ser influenciada por diversos fatores,
desde a compreensão da pergunta até a tolerância pessoal e
dispnéia, o que pode gerar interpretações errôneas. Neste
sentido, o TC6M é capaz de mensurar a capacidade ou “status”
funcional relacionando-o com atividades que sejam
efetivamente realizadas na vida cotidiana (2).

2. Avaliação da resposta às intervenções.
Numerosos protocolos de investigação utilizam o TC6M

na avaliação de resposta às intervenções como terapia
medicamentosa (3,4), reabilitação pulmonar, cirurgia redutora
de volume pulmonar(5), transplante pulmonar (6),
oxigenoterapia (7), suplementação ergogênica (8) entre outros.

3. Prognóstico de morbidade e mortalidade
O TC6M é um preditor independente de sobrevivência em

pacientes com DPOC grave, insuficiência cardíaca e
hipertensão arterial pulmonar idiopática. Nessas doenças a
distância caminhada no TC6M prediz melhor a mortalidade do

que outros marcadores tradicionais de gravidade da doença
(9-11). Adicionalmente, a incapacidade em caminhar pelo
menos 200 metros em seis minutos associado a PaCO

2
 de

repouso > ou = 45 mm Hg são excelentes preditores pré-
operatório de desfechos inaceitáveis no pós-operatório de
cirurgias de tórax (12).

4. Detecção de dessaturação ao exercício e titulação de
oxigenoterapia

Durante o TC6M pode-se detectar facilmente a presença
de dessaturação de pulso de oxigênio no esforço. Muitos
pacientes, em particular os portadores de DPOC, fibrose
pulmonar idiopática e hipertensão arterial pulmonar  quando
em repouso, são capazes de manter saturação de oxigênio em
níveis normais, porém quando iniciam atividade física podem
apresentar sintomas e dessaturação de oxigênio em diferentes
magnitudes.

1- Comparação da resposta pré e pós - treinamento
a. Transplante Pulmonar (23)
b. Ressecção Pulmonar (24)
c. Cirurgia de Redução de Volume Pulmonar (25,05)
d. Reabilitação Pulmonar (26,27)
e. DPOC (28,03)
f. Hipertensão Pulmonar (10)
g. Insuficiência Cardíaca (29,30)

2- Estado funcional (valorização inicial)
a. DPOC (29)
b. Fibrose Cística (31,32)
c. Insuficiencia Cardiaca (30,33)
d. Doença Vascular Periférica (34,35)
e. Fibromialgia (36)
f. Doenças do colágeno (com afecção pulmonar) (19)
g. Doenças intersticiais pulmonares (19,37)
h. Idosos (38)

3- Preditor de morbidade e mortalidade
a. Insuficiência Cardíaca (39,40)
b. DPOC (09,22)
c. Hipertensão arterial pulmonar idiopática (10)

4- Detecção de dessaturação de oxigênio
a. DPOC (3,7,20)
b. Doenças intersticiais pulmonares (37)
c. Hipertensão arterial pulmonar idiopática (21)

Quadro 1 - Utilização do teste de caminhada de seis minutos
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CONTRA-INDICAÇÕES
São consideravelmente poucas as contra-indicações

formais apresentadas ao TC6M. Estão incluídas apenas
aquelas condições clínicas que invalidam, em geral, a
realização do esforço físico, considerando sempre se os
benefícios excedem os riscos.

As contra-indicações absolutas para o TC6’ são: (13,14)
a- IAM e angina instável no mês anterior ao teste;
b- Freqüência cardíaca de repouso superior a 120

batimentos por minuto;
c- Pressão arterial de repouso superior a 180 mmHg

(sistólica) e/ou 100 mmHg (diastólica);
d- Arritmia cardíaca não controlada;
e- Saturação de oxigênio basal menor que 90%;
f- Falta de colaboração;
As contra-indicações relativas: (13,14)
a- Dificuldade de compreensão do teste;
b- Desordens musculoesqueléticas;
c- Dificuldade na execução do teste.
O teste é contra-indicado em pacientes que apresentam

saturação de repouso menor que 90%, sendo indicada a
execução do mesmo com suplementação de oxigênio.  Para
tanto, deve ser ajustado prévia e adequadamente o fluxo
necessário para este paciente atingir a saturação de oxigênio
desejada.

CAUSAS DA INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO TESTE
(13,14)

- Dor precordial
- Dispnéia intolerável
- Saturação de pulso de oxigênio menor que 85%
- Câimbras musculares
- Marcha claudicante
- Mal estar ou vertigens
- Palidez ou diaforese súbita

EQUIPAMENTOS
São necessários freqüencímetro e oxímetro de pulso,

preferencialmente portátil. No caso em que o tamanho dificulte
o deslocamento do paciente, deverá ser transportado em uma
pequena mochila na região lombar, e se possível, usar material
de plástico transparente, para que permita verificar os sinais
de saturação de oxigênio e de freqüência cardíaca registradas
durante a caminhada, sem desconectá-lo em nenhum momento,
caso equipamento não tenha alarme.

Outros equipamentos também se fazem necessários, como:
- Equipamento de reanimação e cilindro de oxigênio

portátil próximo ao local da caminhada;
- Cronômetro, fita métrica e cones de sinalização;
- Estetoscópio e esfignomanômetro;
- Escala de percepção de sintomas impressa em cartolina

plastificada, de tamanho adequado e que permita fácil leitura
(letras tamanho 20) (4) (Anexo 1);

-  Cadeira ao longo do corredor, caso o paciente necessite
descansar.

Anexo I - Escala de Borg modificada de percepção sintomas
ao esforço (41)

0 – Nada

0,5 – Muito, muito leve

1 – Muito leve

2 – Leve

3 – Moderado

4 –

5 - Intenso

6 –

7 – Muito intenso

8 -  .........................

9 -  .........................

10 – Máximo

EXECUÇÃO DO TESTE
O princípio básico deste teste é medir a distância percorrida

pelo paciente em um corredor contínuo de, no mínimo, 30
metros marcado a cada 3 metros, plano e sem obstáculos,
limitados por cones sinalizadores no início e no final do
corredor. Corredores curtos não são indicados por exigirem
maior número de voltas, com conseqüente redução da
distância percorrida. Não é recomendada a realização do TC6M
em esteira, pois não representa uma verdadeira atividade
funcional, bem como reduz em 14% a distância caminhada
quando comparada ao teste realizado no solo (15). A
caminhada deve ser em velocidade sustentada, sem correr,
durante um intervalo de tempo de seis minutos. Neste período,
o paciente é monitorado quanto aos sintomas de dispnéia e
fadiga, quanto aos sinais de freqüência cardíaca, saturação
de pulso de oxigênio, freqüência respiratória e pressão arterial
(13). Os resultados obtidos neste teste apresentam relação
com a capacidade individual para realizar as atividades
cotidianas (16).

O paciente deverá receber uma clara explicação do
procedimento do teste, dos seus riscos e benefícios, também
deverá ser previamente instruído e compreender a escala de
percepção de esforço (fadiga e dispnéia).

O terapeuta deve de forma clara e pausada fornecer a
seguinte explicação ao paciente: “Você realizará uma
caminhada durante 6 minutos, o objetivo é que você caminhe
tão rápido para conseguir maior distância possível, porém,
sem correr. Você dará maior quantidade de voltas no local
marcado. Provavelmente sentirá falta de ar ou cansaço. E
será permitido diminuir a velocidade, parar e descansar se
necessário. Se parar deve retomar a marcha o mais rápido
que possível. Não se deve falar em nenhum momento durante
o teste, ao menos que tenha algum problema, neste caso
será auxiliado imediatamente. Espere na linha de início e
aguarde o aviso de que pode começar a caminhar...”(14).

O TC6M deve ser realizado por dois terapeutas treinados,
não sendo obrigatório o acompanhamento do paciente por
um terapeuta durante o percurso, mas caso seja necessário,
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este deve se posicionar sempre atrás do paciente para não
influenciar a velocidade da marcha do examinado (fig. 1). Durante
o teste é recomendado emitir encorajamento verbal com frases
padronizadas (13). É consideravelmente difícil na prática um
método de estimulação verbal padronizado, pois podem ser
altamente afetados por diversos aspectos, como motivação do
terapeuta, características do local da caminhada, etc. Para
minimizar estas variabilidades deve-se utilizar-se frases
padronizadas como: “O Sr (a) está caminhando muito bem,
continue assim!” ou “Mantenha o ritmo!”, a cada minuto, para
que o paciente não perca a motivação ou não realize sub-esforço
durante o teste. Além disso, deve-se informar ao paciente
quanto tempo resta para o término da caminhada “Continue
assim, faltam 3 minutos para terminar a caminhada...” (17)

Deve ser registrado em repouso e a cada minuto do teste
as seguintes variáveis:

Ï% Freqüência cardíaca;
Ï% Saturação de pulso de oxigênio;
Ï% Escala de percepção de esforço para dispnéia;
Ï% Escala de percepção de esforço para fadiga de membros

inferiores;
Ï% Qualquer sintoma que se apresente (13).
- Deve ser registrada a quantidade de voltas que o paciente

realiza no circuito. Quando finalizado os seis minutos ou
quando o paciente interromper a caminhada, deve-se mensurar
a distância percorrida até a última volta (para isso são utilizadas
marcas a cada três metros no piso do circuito) e deve-se
também adicionar a distância obtida em todas as voltas

completadas no circuito.
- Se o paciente interromper a caminhada por algum motivo,

este deve ser colocado sentado em uma cadeira e ser orientado
a cada 15 segundos: “Retorne a caminhada quando puder”.

É recomendado realizar dois testes com um intervalo de 30
minutos entre eles, utilizando o primeiro como aprendizado,
pois é um teste que depende da cooperação do paciente,
sendo assim, havendo a influência do “efeito aprendizado”
(18). Geralmente os pacientes percorrem maior distância no
segundo teste.

INTERPRETAÇÃO:
Para determinar se a distância percorrida pelo paciente é

compatível com a distância caminhada pela maioria da
população da mesma faixa etária, pode se utilizar fórmulas
matemáticas derivadas de avaliações baseadas na idade, peso
e sexo, de uma população caucasiana (7-9) (Quadro 2).

A distância caminhada em seis minutos pode ser
extremamente variável, estudos prévios relatam diferenças de
380 e 800m na distância total percorrida. Por este motivo é
recomendado que se utilizem valores de referências
considerando assim as características de sua própria coorte.
Para tanto, a melhor proposta clínica para expressar mudança
na distância caminhada após intervenção é em termos absolutos
ou em porcentagem da distância basal. Um estudo mostrou
que ganho de 54 metros (IC 95% 37-71) no TC6M após
intervenção apresentou correlação com melhora clínica (19).

Entretanto, para pacientes com muito baixa capacidade
funcional, a melhor interpretação de ganho deve ser por
diferença na porcentagem da distância basal para a distância
obtida pós-intervenção.

A dessaturação de oxigênio é detectada quando houver
queda maior que 4% da saturação basal, e a suplementação
de oxigênio está indicada quando a saturação de pulso de
oxigênio for menor do que 88%(10,20,21).

Pacientes que percorreram neste teste distâncias inferiores

Fig.1- Ilustração do teste de caminhada de seis minutos.

EQUAÇÕES PREDITIVAS

Homens

DC6min = (7,57 x altura, em cm) – (5,02 x idade, em

anos) – (1,76 x peso, Kg) – 309m

Usando o índice de Massa Corpórea (IMC):

DC6min = 1,140 – ( 5,61 x IMC) – (6,94 x idade)

Limite inferior da normalidade (LIN) = DC6min – 153m

Mulheres

DC6min = (2,11 x altura, em cm) – (2,29 x peso, em Kg) –

(5,78 x idade, em anos) + 667m

Usando o índice de Massa Corpórea (IMC):

DC6min = 1,017 – ( 6,24 x IMC) – (5,83 x idade)

Limite inferior da normalidade (LIN) = DC6min – 139m

Quadro 2 - Equações de referência para a distância do teste
de caminhada de seis minutos em adultos saudáveis.

* DC6min: distância caminhada em seis minutos
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Teste da caminhada de seis minutos
Nome do paciente: .................................................................
N° de identificação: ...........Data: ...............  Hora: ...............
Sexo: M – F  Idade: ........ anos
Altura: .....................Peso: ...................PA ......../......... mmHg
Medicação administrada 24 horas antes do teste:
..........................................................................................................
Suplementação de oxigênio:
Sim (fluxo ................. L/min   -   Tipo: ...............)  /  Não
Registro durante o teste:
Minutos FC Sp02 % Dispnéia Fadiga
Observações
Basal
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
6 min
Recuperação
7 min
8 min
Paradas ou pausas durante o teste: Não / Sim
Causa: ......................................................................................
Outros sintomas no final do exercício:
.....................................................................................................
Número de voltas completadas: ........................ + Metros
caminhados na última volta: ...............................................
Total da distância caminhada nos 6 minutos: .... metros
Distância percorrida: ................. metros
Porcetagem do predito: ......................%
Comentários: ...........................................................................
Conclusões: ............................................................................
Assinatura: ...............................................................................

Anexo II - Relatório

a 200m associaram-se com maior morbidade e menor
sobrevida (09-11,21). E ainda, para cada redução de 50 metros
a probabilidade de morte aumentou em 18% em pacientes
com DPOC (12,22).

LIMITAÇÕES DO TESTE
Embora o TC6M seja uma ferramenta valiosa na indicação

da capacidade funcional de fácil operacionalização e boa
reprodutibilidade, este também apresenta limitações. A
principal limitação deste teste, refere-se ao que se denomina
de “efeito teto”, ou seja, pacientes com alta performance no
TC6M não mostram ganhos no teste como os pacientes com
baixa performance(18). Isto sugere que o TC6M possui baixa
sensibilidade em detectar mudanças após intervenções em
indivíduos com ótima performance. Outras limitações podem
ser destacadas como: a ampla variabilidade no esforço
despendido no teste, a pouca padronização, a escassez de
valores de referência, o que dificulta sua interpretação, bem
como a necessidade de espaço físico (corredor de 30 metros).

CONCLUSÃO
O teste de caminhada de seis minutos é uma medida útil

da capacidade funcional destinados a pessoas com
incapacidade, pelo menos, moderadamente grave. Ele tem
sido amplamente utilizado para medir resposta às
intervenções terapêuticas para doenças cardíacas e

pulmonares, bem como predizer morbi-mortalidade. Embora,
existam diretrizes para nortear a padronização do teste, ainda
se fazem necessários valores de referência baseados em uma
população saudável compatível com a região onde se
desenvolveu o teste, considerando assim as características
de sua própria coorte, incluindo desde jovens até indivíduos
com mais de 80 anos, obesos, etc.
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INTRODUÇÃO
A polissonografia (PSG) deve ser indicada quando da

suspeita dos distúrbios respiratórios do sono 1. Neste
artigo vamos nos ater a Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS)
considerando sua maior prevalência.

Conceitualmente devemos diferenciar a Apnéia
Obstrutiva do sono (AOS) da Síndrome da Apnéia
Obstrutiva do Sono (SAOS). A primeira refere-se à condição
na qual, está se considerando apenas os eventos
respiratórios obstrutivos e a segunda quando da
associação dos citados eventos respiratórios com os
sintomas clínicos.

A AOS acomete principalmente, homens com pico de
incidência entre 45 a 64 anos2 sendo que nas mulheres há
aumento da sua incidência com o advento da menopausa.3

INDICAÇÕES DA POLISSONOGRAFIA
A PSG deve ser indicada na presença de fatores de risco

e sintomas sugestivos de SAOS.
Os principais fatores de risco são a obesidade e o sexo

masculino.  Entre os apnéicos, 60 a 70 % são obesos e,
nestes, a incidência da AOS varia de 42 – 48 % nos homens
e 8 – 38 % nas mulheres. Nos obesos mórbidos, a incidência
é de 12 -15 vezes superior à da população geral4. O tipo de
obesidade, como o aumento da circunferência cervical e a
obesidade visceral têm sido apontados como importantes
na etiopatogenia da doença.  Estudos têm demonstrado
que a relação cintura-quadril é um preditor semelhante ou
até melhor que o IMC (índice de massa corpórea) para
apnéia; havendo boa correlação entre circunferência
abdominal e a do pescoço. 5 Alterações esqueléticas faciais
como retro ou micrognatia e síndromes genéticas como a
Síndrome de Down  são conhecidos fatores de risco. 6

Evidências crescentes apontam ser a AOS, fator de risco
independente para a hipertensão arterial sistêmica. 7,8 Esta
relação foi bem demonstrada em estudos de coorte,
prospectivos e controlados. 9,10. Entre os portadores da
AOS, a hipertensão varia de 40-90 % e, de forma inversa, a
prevalência da AOS nos portadores de HAS é de 22-62 %.
Apenas 5-10 % da HAS são secundárias a uma causa
identificável, sendo a AOS uma possível causa tratável de
HAS. 11

Outra indicação da PSG seria em portadores de doença
pulmonar crônica em que a função pulmonar não justifica a
hipoventilação diurna ou a hipertensão pulmonar, já que a
AOS pode ser o fator que concorre para estas condições.12

Abaixo segue o questionário de Berlim (Quadro 1),
instrumento valioso da identificação dos casos de SAOS,
no qual os sintomas são apresentados e categorizados,
sendo que a presença de 2 ou mais categorias positivas,
indica alta probabilidade da AOS. 13

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
A montagem da PSG (Figura 1) consiste na colocação de

eletrodos do eletroencefalograma (EEG), do eletro-
oculograma (EOG), do eletrocardiograma, da eletromiografia
(EMG) do mento e dos membros inferiores, além dos
sensores de fluxo respiratório oro - nasal (de temperatura e
transdutor de pressão nasal), cintas para a detecção dos
movimentos tóraco-abdominal (indutância ou piezo-elétrica)
e do oxímetro de pulso. Canais adicionais também podem
estar disponíveis para registro de outros parâmetros, tais
como a posição corpórea, medidas de pressao esofágica
(medida quantitativa do esforço respiratório), ronco e
derivações suplementares de EEG. Todos estes parâmetros
são registrados em polígrafo digital, sendo que uma
diversidade de novos sistemas polissonográficos surge a
cada dia no mercado com softwares bem elaborados. Isto
possibilita a identificação e a quantificação dos parâmetros
analisados e substitui os antigos sistemas em que os
polígrafos utilizavam o papel para o registro e a
interpretação dos parâmetros dependia somente do leitor.

A despeito dos polissonígrafos digitais identificarem o
estagiamento do sono, os micro-despertares, os eventos
respiratórios anormais (apnéias, hipopnéias, esforços
respiratórios associados aos despertares: RERA), os
movimentos dos membros inferiores, os eventos de
dessaturação da oxi-hemoglobina, entre outros, o leitor
habilitado na área deverá corrigi-los.

O estagiamento do sono divide-se em sono REM e sono
NREM (estágios 1, 2, 3, 4) baseando-se no padrão de ondas
cerebrais, na atividade muscular do mento e nos
movimentos oculares (oculograma) que são analisados a
cada período de 20 ou 30 segundos, seguindo as normas
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internacionais de Rechtschafen & Kales 14 O estagio 1 do
sono caracteriza-se pela presença predominante de ondas
cerebrais de baixa freqüência e amplitude (ondas teta),
redução da atividade muscular em relação à vigília e
movimentos oculares lentos.   O estagio 2 caracteriza-se
pela presença de complexo K e fusos do sono e ausência
de movimentos oculares. No sono de ondas lentas (estágios
3 e 4) há  presença de ondas de grande amplitude e baixa
freqüência (ondas delta). No sono REM ocorre acentuada
redução ou ausência do tônus muscular, movimentos
oculares rápidos e ondas em dente de serra.

CLASSIFICAÇÃO DOS EVENTOS RESPIRATÓRIOS
Os critérios utilizados na identificação e classificação

dos eventos respiratórios seguem as normas da forca tarefa
da Academia Americana dos Distúrbios do Sono (ASDA)
15, publicada em 1999 sendo considerado apnéia a ausência
e hipopnéia qualquer redução de fluxo respiratório que leve
ao micro-despertar ou queda na saturação da oxi-
hemoglobina maior ou igual a 3%. (Fig. 2) O despertar
relacionado ao esforço respiratório, do inglês RERA
corresponde ao progressivo aumento do esforço
respiratório que leva ao micro-despertar sendo mantido o
fluxo respiratório. Idealmente a monitorizarão do esforço
deverá ser realizada com a medida da pressão esofágica
através do balão esofágico. Alternativamente e pela maior
facilidade, tem sido sugerida, a utilização do sinal da cânula
de pressão nasal  16, observando-se a presença de
achatamento da curva, mas sem redução do fluxo refletindo
o aumento da resistência da via aérea superior. (Fig. 3).
Quanto à classificação, os eventos respiratórios são
considerados do tipo central na ausência do esforço
respiratório, obstrutivo quando da presença do esforço e
misto quando da ocorrência do componente central seguido
do obstrutivo e em um só evento.

A duração dos mesmos deve ser de no mínimo 10

Categoria 1
1. Você ronca?
 (  ) Sim
 (  ) Não
 (  ) Não sei

2. Seu ronco é:
 Pouco mais alto que sua respiração?
 Tão mais alto que sua respiração?
 Mais alto do que falando?
 Muito alto que pode ser ouvido nos quartos próximos?

3. Com que freqüência você ronca?
(  ) Praticamente todos os dias
(  ) 3-4 vezes por semana
(  ) 1-2 vezes por semana
(  ) 1-2 vezes por semana

       (  ) Nunca ou praticamente nunca

4. O seu ronco incomoda alguém?
 (  ) Sim
 (  ) Não

5. Alguém notou que você para de respirar
enquanto dorme?

(  ) Praticamente todos os dias
(  ) 3-4 vezes por semana
(  ) 1-2 vezes por semana
(  ) 1-2 vezes por semana
(  ) Nunca ou praticamente nunca

Categoria 2
1. Quantas vezes você se sente cansado ou

com fadiga depois de acordar?
(  ) Praticamente todos os dias
(  ) 3-4 vezes por semana
(  ) 1-2 vezes por semana
(  ) 1-2 vezes por semana

       (  ) Nunca ou praticamente nunca

2. Quando você está acordado você se sente
cansado, fadigado ou não sente bem?

(  ) Praticamente todos os dias
(  )3-4 vezes por semana
(  )1-2 vezes por semana
(  )1-2 vezes por semana

       (  )Nunca ou praticamente nunca

3. Alguma vez você cochilou ou caiu no sono
enquanto dirigia?

 (  ) Sim
 (  ) Não

Categoria 3
1. Você tem pressão alta?
 (  ) Sim
 (  ) Não
 (  ) Não sei

IMC=

Pontuação das perguntas:
Qualquer resposta circulada é considerada positiva
Pontuação das categorias:
Categoria 1 é positiva com 2 ou mais respostas positivas
para as questões 1-5
Categoria 2 é positiva com 2 ou mais respostas positivas
para as questões 6-8
Categoria 3 é positiva se a resposta para a questão 9 é
positiva ou o IMC > 30
Resultado final:
2 ou mais categorias positivas indica alto risco para AOS

QUESTIONÁRIO CLÍNICO DE BERLIN

Quadro 1

Fig 1 - montagem polissonografica
Paciente com montagem polissonografica completa
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Fig 2- Período do registro plissonografico revelando apnéias obstrutivas durante o  sono    REM
Canais de cima para baixo: C3/A2 e O2/A1: Eletroencefalograma; ROC/A1e ROC/A2: eletroculogramas; Chin EMG:eletromiografia
queixo; ECG: eletrocardiograma; Nasal airflow: fluxo respiratorio; Respiratory effort-chest  And abdomen: movimento toraco-
abdominal; Oxymetry: oximetria de pulso.

segundos e são expressos por hora de sono, como Índice
de Apnéia –Hipopnéia (IAH) ou como Índice dos Eventos
Respiratórios (IDR) quando se inclui o RERA , sendo o
valor de referência menor que 5 por hora de sono, em
adultos.

DADOS  POLISSONOGRÁFICOS
A partir da completa identificação dos parâmetros

polissonográficos, os dados são expressos como se segue:
• Tempo total de sono (TTS); Tempo de vigília, Tempo

total de registro (TTR)
• Eficiência do sono: TTS/TTR
• Latência para o inicio do sono e latência para o sono

REM e para os demais estágios do sono;
• Durações (minutos) e as proporções dos estágios do

sono do TTS.
Estas proporções variam com a idade, sendo que o sono

de ondas lentas este fisiologicamente diminuído no idoso.
• Numero total e o índice das apnéia e hipopnéias por

hora de sono (IAH) e dos eventos respiratórios por hora de
sono, inclui também os RERA. (IDR)

• Os valores da saturação e os eventos de dessaturação
da oxi-hemoglobina (quedas > 3 ou 4% com 10 segundos).

• Numero total e o índice dos movimentos periódicos de
membros inferiores por hora de sono;

• Numero total e o índice dos micro-despertares por hora
de sono e sua relação ou não com os eventos respiratórios
ou os movimentos de pernas.

• A freqüência cardíaca média, mínima e máxima. A
variabilidade cardiovascular também pode estar disponível
em alguns sistemas.

A distribuição e a proporção dos estágios do sono
podem ser representadas num gráfico denominado
Hipnograma, bem como a relação dos estágios do sono,
com os eventos respiratórios, saturação da oxi-
hemoglobina, micros despertares, posição corporal e ronco.

A gravação simultânea em vídeo possibilita a
identificação dos comportamentos anormais durante o sono
como nas parasonias do sono REM e NREM.

Na AOS, os achados na PSG correlacionam-se com a
gravidade do quadro, assim nos casos de grau leve pode
não haver considerável fragmentação do sono e portanto
sem prejuízo das proporções dos estágios do sono devido.
Nos casos graves podem ser observadas redução do sono
de ondas lentas e do sono REM decorrente da
fragmentação do sono produzida pelo micro despertares
relacionados aos eventos respiratórios.  O grau de
dessaturação da oxi-hemoglobina por sua vez é função do
nível de saturação da vigília, do número e da duração dos
eventos respiratórios anormais, observando-se a ocorrência
ou o agravamento da dessaturação nos períodos de sono
REM relacionado ao aumento da duração destes eventos
decorrente da maior atonia muscular nesta fase do sono.
Outro achado polissonográfico a ser observado é a
presença das apnéias ou hipopnéias durante o decúbito
dorsal, em geral relacionado aos quadros iniciais de AOS.
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Fig 3 - Registro do Despertar Relacionado ao Esforço Respiratório RERA
Canais de cima para baixo: C3/A2 e O2/A1: Eletroencefalograma com micro-despertares; EkG: eletrocardiograma; Thorax: movimento
toracico; Airflow:fluxo expiratório; Microfn: microfone  do ronco, Pes: pressao esofágica; Oxymetry: oximetria de pulso.
No alto, a direita: balao esofagico.

Nos demais distúrbios do sono, existem achados
polissonográficos correspondentes como, por exemplo:

• Nas insônias, há redução do tempo total de sono e se
for secundária à depressão detecta-se latência reduzida
para o sono REM, aumento dos micros despertares
espontâneos, redução do sono de ondas lentas e aumento
dos movimentos oculares rápidos.

• Nos movimentos periódicos de membros inferiores
observa-se aumento do tônus no canal da EMG tibial de
caráter periódico associado ou não aos micros despertares.

• Na narcolepsia observam-se latência acentuadamente
reduzida para o sono REM e padrão de sono fragmentado.

• Na fibromialgia e no uso de benzodiazepinicos os
indivíduos podem ter intrusão de ritmos eletroencefalográficos
rápidos principalmente no sono de ondas lentas.

• No distúrbio comportamental do sono REM observa-
se manutenção do tônus muscular durante o sono REM.

• No sonambulismo, tal comportamento anormal ocorre
no sono de ondas lentas.

TIPOS DE POLISSONOGRAFIA
1- Polissonografia completa
A PSG completa, de noite inteira e supervisionada,

também classificada pela ASDA como sistema tipo I é
considerada o padrão ouro para o diagnostico dos
distúrbios respiratórios do sono.17 Deve ser indicada para
a titulação pressórica dos aparelhos de pressão positiva

em vias aéreas (CPAP e BIPAP).
A mesma Academia recomenda que esta primeira

titulação pressórica não seja feita no domicílio e sim no
laboratório do sono, sendo opcional a modalidade de PSG
ambulatorial para o acompanhamento terapêutico destes
pacientes.

2- Sistemas simplificados
Frente ao alto custo e a dificuldade de realização de

PSG completa em centros não especializados, sistemas
simplificados vêm se difundindo no mercado 17, 18, 19.
Dispõe-se de sistemas portáteis, para a monitoração
domiciliar do sono.  A ASDA adverte que essa monitoração
restrinja-se a pacientes com sintomas clínicos acentuados
de SAOS, ou quando a PSG clássica não esteja disponível.
Ela é também aceitável como já referido, no
acompanhamento terapêutico dos pacientes cujo
diagnóstico tenha sido já realizado por meio da PSG
convencional. Com custo reduzido se comparado à PSG
convencional, a monitoração domiciliar apresenta
limitações, como por exemplo, a ausência de pessoal treinado
para intervir nos problemas técnicos que surgem durante o
registro e menor precisão na avaliação dos casos AOS de grau
leve ou na síndrome da resistência das vias aéreas superiores 17.

3- Noite dividida (Split night)
Corresponde a uma modalidade dividida em 2 partes,
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sendo a primeira para fins de diagnóstico. Sendo o
resultado positivo, é realizada a segunda etapa, para fins
de orientação terapêutica. O CPAP é, então, testado e sua
pressão titulada.  Esta sistemática tem alto custo-
efetividade desde que sua indicação seja para os casos de
alta probabilidade de SAOS conforme a recomendação da
ASDA para este procedimento.20

Critérios Diagnósticos e de Gravidade da Apnéia
Obstrutiva do Sono

A força tarefa da ASDA de 199915 também definiu os
critérios diagnósticos e de gravidade para a SAOS,
baseando-se na presença de sintomas e dos achados
polissonográficos de 5 ou mais eventos respiratórios por
hora de sono e apresentados no Quadro 2.

CRITÉRIOS CLÍNICOS

1. Sonolência diurna excessiva não explicada por outra doença;

2. Dois ou mais dos seguintes sintomas não explicados por outros
fatores: engasgos ou despertares recorrentes durante o sono,
sono não reparador, cansaço diário, diminuição da concentração;

CRITÉRIO POLISSONOGRÁFICO
3. Polissonografia mostrando 5 ou mais eventos respiratórios por
hora de sono.

Quadro 2: Critérios diagnósticos da Síndrome da Apnéia
Obstrutiva do Sono

Os critérios de gravidade da SAOS são funções da
sonolência excessiva diurna e do índice dos eventos
respiratórios, devendo ser classificada de acordo com a
alteração mais intensa (Quadro 3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pacientes com SAOS apresentam sintomas clássicos

que variam em espectro e intensidade. O método diagnóstico
padrão ouro é a PSG completa, no entanto, os métodos com
registro simplificado, se bem indicados podem apresentar
bons resultados . Na rotina, os pneumologistas devem
interpretar adequadamente os resultados deste método, que
vão nortear a conduta terapêutica evitando as importantes
conseqüências clinicas e na qualidade de vida relacionadas
à SAOS.
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Quadro 3: Critérios de gravidade da Síndrome da Apnéia
Obstrutiva do Sono

Sonolência

IDR

Prejuízo
ocupacional

e social

Assistir televisão, ler,
após o almoço

Ausente ou leve

5-15/hora

   Assistir aulas,

reuniões, cinema

16-30/hora >30/hora

Dirigir, conversar,
comer

AcentuadoModerado

SAOS grave  SAOS moderadaSAOS leve
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INTRODUÇÃO
A tromboembolia pulmonar crônico (TEPc) é uma entidade

clínica decorrente da obstrução luminal da vasculatura
pulmonar por trombos organizados originados de episódios
embólicos prévios, nem sempre relatados pelos pacientes.
Aproximadamente 4% dos pacientes que apresentam embolia
pulmonar aguda evoluem para cronicidade em 2 anos.1 Não
se sabe, ainda, os fatores que favorecem tal evolução, mas a
presença de lesão microvascular em regiões não acometidas
diretamente pelo trombo sugere o papel do remodelamento
vascular na etiopatogenia desta doença.2

O diagnóstico de TEPc em pacientes com hipertensão
pulmonar possui grande valor devido à existência de
procedimentos cirúrgicos que podem levar à cura destes
pacientes. Destaca-se, portanto, a importância de exames de
imagem que propiciem não apenas o diagnóstico da doença,
mas também, a correta demonstração da magnitude do
acometimento vascular, já que tal informação exerce
implicações importantes sobre a decisão terapêutica.

ACHADOS DE IMAGEM
A cintilografia pulmonar possui uma alta sensibilidade

para a detecção de TEPc e para  diferenciá-lo das demais
causas de hipertensão pulmonar3, entretanto, por
subestimar o grau de acometimento vascular, são
necessários outros exames de imagem para melhor avaliação
anatômica e indicação da tromboendarterectomia pulmonar.

A tomografia computadorizada (TC) é um exame de boa
acurácia no diagnóstico do TEPc, podendo substituir a
angiografia como exame de escolha, apresentando,
inclusive, vantagens sobre a última, como melhor detecção
e avaliação anatômica de trombos murais bem aderidos à
parede vascular – que podem passar despercebidos em
estudos angiográficos devido à recanalização central. A
utilização de projeções sagitais e coronais complementa o
estudo, propiciando uma perfeita avaliação da vasculatura
pulmonar e seu acometimento pelas lesões trombóticas
(Figuras 1 e 2).

Fig. 1. TC de tórax pós-contraste na fase arterial, plano
axial, evidenciando falha de enchimento em artéria pulmonar
direita.

Fig. 2. TC de tórax em plano coronal do mesmo paciente da Figura
1, evidenciando falha de enchimento sugestiva de trombo crônico
por sua ampla base com margens oblíquas em relação à parede
do vaso.
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Tabela 1. Principais achados tomográficos na tromboembolia
pulmonar crônica

ALTERAÇÕES DA VASCULATURA PULMONAR
• Trombos com base larga e ângulo obliquo em relação à parede
do vaso
• Presença de calcificações nas áreas correspondentes aos
trombos
• Menor calibre dos vasos acometidos em relação aos vasos
adjacentes
• Assimetria dos achados de falhas de enchimento
• Imagens em bandas ou redes intraluminais
• Fluxo distal reduzido

ALTERAÇÕES DO CORAÇÃO E GRANDES VASOS
• Aumento das câmaras direitas
• Hipertrofia ventricular direita
• Aumento do tronco de artéria pulmonar
• Derrame pericárdico

ALTERAÇÕES DO PARÊNQUIMA PULMONAR
• Atenuação em mosaico
• Opacidades periféricas

ACHADOS ADICIONAIS
• Aumento da circulação colateral sistêmica

• Artérias brônquicas, frênicas e mamárias internas

Os achados tomográficos (Tabela 1) que sugerem TEPc
incluem a presença de falhas de enchimento, cuja base
endotelial forma ângulos obtusos com a parede do vaso,
alteração que pode ser útil na diferenciação com embolia
aguda.4  A presença de calcificação nos trombos também é
indicativa de cronicidade. Outro fator que pode ajudar no
diagnóstico é a maior densidade dos trombos crônicos que
pode ser avaliada através da maior atenuação da lesão após
contraste.5 Os vasos acometidos geralmente apresentam
diâmetro reduzido devido à retração fibrótica do trombo
que ocorre com o remodelamento vascular. A assimetria
dos achados é comum, fato que deve ser levado em
consideração no diagnóstico diferencial de outras causas
de hipertensão pulmonar6. Outros achados sugestivos de
cronicidade incluem a presença de falhas de enchimento
em forma de linhas que podem formar imagens como bandas
ou redes, além da presença de fluxo distal reduzido
decorrente da recanalização incompleta do vaso
acometido7.

O aumento da circulação colateral brônquica e de outros
vasos sistêmicos, como artérias frênicas (Figura 3),
intercostais e mamárias internas, também é descrito como
um achado adicional para o diagnóstico de TEPc, e decorre
da formação de shunts sistêmico-pulmonares nesses
pacientes. Isso colabora para a exclusão de outras causas
de hipertensão pulmonar que cursam com trombose in-
situ dos vasos acometidos, como a hipertensão arterial
idiopática.  A ocorrência de circulação colateral sistêmica
possui, também, importância prognóstica, devido sua
associação com menor resistência vascular pulmonar no
pós-operatório de pacientes submetidos a
tromboendarterecto-mia pulmonar.8

A TC pode evidenciar sinais indiretos de embolia crônica,

Fig. 3. TC de tórax pós-contraste, plano axial, de um paciente com
diagnóstico de TEPc evidenciando alargamento de um ramo da
artéria frênica direita.

Fig. 4. TC de tórax de um paciente com TEPc evidenciando padrão
de atenuação em mosaico.

Fig. 5. TC de tórax pós-contraste, plano axial, evidenciando
aumento do tronco da artéria pulmonar.
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como a presença de opacidades periféricas decorrentes de
infarto pulmonar e a presença de atenuação em mosaico
(Figura 4) que decorre da diminuição da perfusão nas
regiões acometidas pela oclusão vascular. As imagens
obtidas em expiração podem ajudar no diagnóstico
diferencial com as doenças de pequenas vias aéreas. Vale
salientar que o aprisionamento aéreo também é encontrado
em pacientes com TEPc.  Aumento de citocinas
inflamatórias pode justificar a broncoconstrição de
pequenas vias aéreas que pode ocorrer nesses pacientes.9

O estudo tomográfico também permite a avaliação do
sistema cardiovascular e suas alterações decorrentes da
hipertensão pulmonar, como aumento das câmaras direitas
com hipertrofia ventricular e dilatação da artéria pulmonar
(Figura 5). Derrame pericárdico também pode estar
presente.

CONCLUSÃO
Dentre as diversas causas de hipertensão pulmonar, o

TEPc destaca-se por sua potencial curabilidade através da
tromboendarterectomia pulmonar. A indicação cirúrgica
depende, principalmente, de critérios anatômicos, como a
presença de trombos centrais detectados por exames de
imagem. A angiografia era, classicamente, o exame de
escolha no diagnóstico e avaliação estrutural da rede
vascular dos pacientes candidatos à cirurgia. Entretanto,
com os avanços nos métodos de imagem, tornou-se
possível a visualização de trombos centrais por exames
menos invasivos, como a TC com múltiplos detectores
contrastada de tórax que permite, também, avaliar a
operabilidade de determinadas lesões.10 A angiografia perde
papel principalmente na detecção de trombos bem aderidos
à parede vascular, às vezes impossibilitando a correta
inferência sobre a presença de lesões trombóticas, devido
a não visualização da parede vascular por este método de
imagem. A angiografia tem sido, em alguns centros, utilizada
apenas em casos selecionados para complementar as
informações disponibilizadas pela tomografia nos pacientes
que serão submetidos a endarterectomia pulmonar.

Os exames de imagem são, portanto, importantes para a
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indicação cirúrgica de pacientes com TEPc, sendo a TC de
tórax um exame que oferece importantes informações que,
em conjunto com dados hemodinâmicos e clínicos,
colaboram para a discussão terapêutica e a avaliação pré-
operatória desses pacientes.
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INTRODUÇÃO
D-dimero é muito usado como marcador de exclusão de

Tromboembolia Pulmonar (TEP). Pacientes com resultado
negativo apresentam baixa probabilidade de trombose,
porém a sua interpretação exige também conhecimento de

algumas particularidades biológicas como a idade. Há
possível associação entre os níveis séricos de D-dímero e a
extensão de TEP ? A partir desses questionamentos foram
selecionados três artigos que possam ajudar a elucidar essas
dúvidas freqüentes na clínica diária.

Há mais de 10 anos o D-dímero vem sendo usado para
avaliar pacientes com suspeita de TEP. Muitos estudos têm
mostrado aceitável eficácia do D-dímero como um teste de
exclusão do diagnóstico de primeira linha, quando o
resultado é negativo.

O objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia do D-dímero
em pacientes com suspeita de TEP. O diagnóstico de TEP
era baseado na combinação de probabilidade clínica com
angiotomografia de tórax (TC) e  ultrasom de membros
inferiores.

O estudo foi realizado em quatro centros da França
totalizando 352 pacientes. D-dímero era avaliado nas
primeiras 24h da suspeita clínica em conjunto com a
realização de TC, e ultrasom de membros inferiores. Dos 352
pacientes, 82 (23,3%), 176 (50%) e 94 (26,7%) foram
considerados respectivamente baixa, intermediária e de alta
probabilidade clínica de TEP. Os pacientes com diagnóstico
inconclusivo eram ainda submetidos à arteriografia pulmonar
para confirmar ou excluir o diagnóstico; todos foram
acompanhados por três meses.

Os principais fatores de risco para TEP foram: doença
respiratória ou cardíaca crônica, TEP prévia e cirurgia recente.
Os sinais clínicos predominantes foram dispnéia de graus
variados ou de piora da já existente, dor torácica e sinais de
trombose de membros inferiores, alterações na radiografia
simples de tórax como atelectasia, derrame pleural e elevação
de cúpula diafragmática, também foram verificadas.

O método de dosagem Liatest foi realizado em 276 (78,4%)
e VIDAS no restante de pacientes. A sensibilidade do D-dímero
foi de 96,3% (95% CI: 93-99) e a especificidade em 38,9%, o
valor preditivo negativo foi de 94,4% (95% CI: 90-99).

Dos pacientes, 89 apresentaram D-dímero abaixo de
500ng/ml, destes, em 3 o D-dímero foi dosado pelo método
Liatest (sensibilidade de 97,2% e valor preditivo negativo
de 95,8%)  e a TEP foi confirmada pela TC e nos outros 2 o D-
dímero havia sido dosado pelo método VIDAS (sensibilidade
de 93% e valor preditivo negativo de 89%)  e o ultrasom de
membros inferiores verificou a presença de trombos em
localização distal. Nenhum dos 84 pacientes com D-dímero
negativo apresentaram TEP durante os três meses de
acompanhamento. Somente 9 (9,6%) dos 94 pacientes com
alta probabilidade clínica tiveram D-dímero negativo.

O resultado deste estudo foi de demonstrar que o D-dímero
é um teste rápido com alto valor preditivo negativo para
Tromboembolia Venosa (TEV) em pacientes com baixa ou
intermediária probabilidade e que em pacientes com alta
probabilidade a sua utilidade é limitada.

Verificou-se também uma mesma proporção de falsos
negativos pelos dois métodos de dosagem de D-dímero, um
ponto que também já foi visto em estudos recentes.

Portanto pode-se concluir que a utilidade de um teste
rápido como o D-dímero deve ser considerado para exclusão
do diagnóstico de TEP em pacientes que não apresentem a
alta probabilidade clínica.

Artigo 1. Dosagem de D-dímero na suspeita de TEP: Resultados de um estudo multicêntrico

Diagnostic value of D-dimer in patients with suspected pulmonary embolism: Results from a
multicentre outcome study

Florence Parent, Sophie Maítre, Guy Meyer et al
Thrombosis Research 2007; 120:195-200
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Artigo 2. Nível de D-dímero e extensão da tromboembolia pulmonar

D-dimer level is associated with the extent of pulmonary embolism
W. Ghanina, M.Abdelnoor, L.O. Holmen et al
Thrombosis Research 2007;120:281-288

Este estudo foi realizado para verificar a possível relação
do nível de D-dímero com a extensão da TEP e sua gravidade.

Foram atendidos 495 pacientes no departamento de
emergência de um hospital na Noruega com suspeita de TEP,
destes 99 foram diagnosticados como TEP através de
tomografia computadorizada de tórax (TC).

A dosagem do D-dímero foi usada como teste de primeira
linha de acordo com a probabilidade clínica de TEP, esta foi
considerada ausente quando o valor de D-dímero £ 0,4 mg/
dl  e a probabilidade clínica não era alta, a dosagem de
troponina também foi realizada nas primeiras 48 h.

Os parâmetros que mostraram piores prognósticos foram:
hipotensão, disfunção de ventrículo direito, elevados níveis
de troponina, aumento do índice de obstrução de artéria
pulmonar e da relação dos diâmetros dos ventrículos direito
e esquerdo.

A média do valor de D-dímero nos pacientes com TEP foi
de 5,0 mg/dl. Os pacientes foram subdivididos em três grupos
de acordo com os níveis de D-dímero: baixo: 0,5-1,8mg/dl
(26pacientes), intermediário: 1,9-12,1 (48 pacientes) e alto:
12,2-20mg/dl ( 25 pacientes).

Houve significante associação entre o nível de D-dímero
e a localização do trombo. Os níveis médios de D-dímero
foram de 2,2mg/dl-subsegmentar, 1,4mg/dl-segmentar, 3,8mg/
dl-lobar e 9,2 mg/dl-artérias pulmonares principais.

Os níveis séricos de troponina T correlacionaram-se
diretamente com a probabilidade clínica de TEP e também
com a necessidade de terapia trombolítica.

Em conclusão foi sugerido neste estudo que o nível de
D-dímero pode estar associado à localização do trombo, com
a gravidade e ser considerado como um potencial marcador
de prognóstico em TEP.

Artigo 3. Dosagem de D-dímero em idosos na suspeita de tromboembolia venosa (TEV)

D-dimer concentration increases with age reducing the clinical value of the D-dimer assay in the

elderly
P.L. Harper, E. Theakston, J. Ahmed et al
Internal Medicine Journal 2007;37:607-613

Alguns fatores conhecidos podem estar associados à
elevação dos níveis séricos de D-dímero, tais como:
obesidade, doenças inflamatórias, infecção, gravidez, entre
outras. A suspeita de que o envelhecimento também fosse
um destes fatores já foi questionada e vem sendo confirmada
em consistentes estudos.

Neste presente estudo foi realizado uma revisão
retrospectiva de resultados de D-dímero de 6631 pacientes
com suspeita de TEV, dosado pelo método VIDAS, durante
12 meses num hospital da Nova Zelândia, no período de
2003-2004.

Os resultados negativos, nos casos de não alta
probabilidade clínica foram analisados em quatro grupos de
acordo com a faixa etária (16-40anos: 71%, 40-60anos: 64%,
60-80anos: 26% e >80anos: 5%). Dos pacientes com idade
maior que 60 anos e com D-dímero positivo, a  TEV foi
confirmada somente em 15% dos pacientes.

O valor de D-dímero é usado como teste de exclusão,
com resultado <500ng/ml. Em pacientes com baixa e
intermediária probabilidade para TEV, este valor ocorreu em
menos de 5% dos pacientes com idade maior de 80 anos e
baixa probabilidade para TEV; sugerindo que o uso de D-
dímero nestes pacientes tem pouco valor discriminatório.

Foi evidenciado que todos os pacientes com idade > de
80 anos e diagnóstico confirmado de TEV por métodos de
imagem apresentaram dosagem de D-dímero > de 1000ng/dl.

Uma explicação incerta da causa do aumento do nível de
D-dímero em pacientes idosos seria em decorrência da
presença de comorbidades. A incidência de TEV aumenta com
a idade, principalmente após os 75 anos, por isso um teste
laboratorial de exclusão fidedigno é necessário para esse grupo
de pacientes reduzindo assim a necessidade de investigações
diagnósticas com exames sofisticados de imagem.

À partir deste estudo pode-se concluir que a dosagem de
D-dímero em idosos com suspeita de TEV tem pouco valor.
A utilização do ponto de corte de 500ng/ml deve ser reservada
para pacientes com menos de 40 anos com uma especificidade
de 70% e no grupo de 40-60 anos essa especificidade fica em
torno de 60%. Porém em pacientes com mais de 60 anos um
ponto de corte mais alto é apropriado. Neste estudo foi
observado um valor em torno de 750-1000ng/ml; já outros
estudos sugerem o valor acima de 1000ng/ml como ponto de
corte com sensibilidade > 98% e com especificidade de 55%,
mais estudos são necessários para validação e definição
universal dos novos valores propostos para pontos de corte,
principalmente no caso de pacientes idosos.

hugo@fmb.unesp.br
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Desde meados do século XX, as novas propostas
terapêuticas têm sido extensamente avaliadas antes de sua
adoção na prática clínica. O mesmo não pode ser dito sobre
novos testes diagnósticos. A literatura médica tem vários
exemplos da utilização maciça de novas tecnologias
diagnósticas, sem que sua utilidade estivesse firmemente
estabelecida. Um exemplo recente foi o cateter de Swan Ganz
no manejo de pacientes com choque séptico.

Um teste diagnóstico pode ser considerado útil se: (1) for
reprodutível; (2) for acurado; (3) seus resultados afetarem
decisões clínicas; (4) seus custos e riscos forem aceitáveis;
(5) seus efeitos adversos forem aceitáveis e (6) sua utilização
melhorar desfechos clínicos.

A comprovação da utilidade de um teste diagnóstico
respeita os passos descritos acima e é denominada
validação.

O primeiro passo para a validação de um teste diagnóstico
é estabelecer se ele é reprodutível. Um teste reprodutível
produz o mesmo resultado toda vez que realizado nas mesmas
condições. Interessa saber qual a reprodutibilidade do teste
com o mesmo observador e com observadores diferentes.
Muitos testes falham já nesse primeiro passo da validação,
o que significa que a tecnologia deve ser aprimorada antes
de ser adotada na prática. Vale à pena conhecer a sinonímia
para  o termo reprodutibilidade. São sinônimos de
reprodutibilidade: repetitividade, consistência,
confiabilidade e precisão (no inglês, repeatability,
consistency, reliability e precision).

O segundo passo para a validação de um teste diagnóstico
é a avaliação da sua acurácia - o quanto o novo teste acerta.
Para isso, é preciso compará-lo com um “gabarito”. O
“gabarito” pode ser um outro teste diagnóstico, de
preferência o melhor teste para a situação em questão, o
chamado padrão-ouro (do inglês, gold standard). Existem
poucas situações em que o padrão ouro é perfeito, 24
quilates, e por isso os estudos de acurácia de testes
diagnósticos podem ser difíceis de se delinear e interpretar.

Na tabela abaixo, um exemplo da comparação de um novo

teste diagnóstico com um gold standard.

Resposta do novo
teste

Positivo

Positivo

☺

VP

�

FN

“doentes”

Negativo

�

FP

☺

VN

“não doentes”

Total

Teste (+)

população

Teste (-)

Resposta do gold standard

Total

Negativo

As caselas marcadas com as “carinhas alegres” denotam
o número de pacientes em que o teste acertou, ou seja,
coincidiu com o gold standard ao diagnosticar a presença
(verdadeiro positivo) ou ausência (verdadeiro negativo) de
doença. Nas caselas marcadas com as “carinhas tristes”, os
resultados dos dois testes não coincidiram: o teste foi
positivo em pessoas sem a doença (falsos positivos) e foi
negativo em quem tinha a doença (falsos negativos).  A
proporção de resultados corretos expressa a acurácia do
novo teste diagnóstico e pode ser subdividida em sua
sensibilidade e especificidade.

A sensibilidade (Se) de um teste é sua capacidade de
identificar corretamente quem tem a doença.  Então,

Se = VP/ “doentes” = VP/ (VP + FN)
O reverso da moeda é a especificidade (Sp). Ela é a

capacidade do teste de identificar corretamente os “não
doentes”. Então,

Sp= VN/ “não doentes” = VN / (VN + FP)
Um teste útil tem grande acurácia, ou seja, identifica quase

sempre quem tem e quem não tem a doença. Isso se traduz
em alta sensibilidade e alta especificidade.

E quando o resultado do teste for uma variável contínua
(aquela que permite uma infinidade de valores), como se

VP= verdadeiro positivo, FP= falso positivo, FN= falso negativo,
VN= verdadeiro negativo
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avaliam a sensibilidade e a especificidade? Nesse caso,
constroem-se várias tabelas como a tabela acima, com
diferentes valores de corte (cut- off) para considerar o teste
positivo. Dá para notar que existe um compromisso entre
sensibilidade e especificidade do teste – quanto mais
sensível o teste, maior a chance de um falso positivo, e
portanto, menor a especificidade e vice versa. Esse
compromisso pode ser apresentado graficamente através
das chamadas curvas ROC (receiver operator
characterisitcs). Quanto maior a área sob a curva ROC,
maior a acurácia do método.

Tanto a sensibilidade, como a especificidade são
características inerentes ao teste. Elas não ajudam na
avaliação de um determinado resultado de exame. Para tanto,
o clínico deve conhecer os valores preditivos do teste. O
valor preditivo positivo (VPP) é a probabilidade da doença
em quem tem o teste positivo. Então,

VPP= VP/ teste (+) = VP/ VP+FP
Testes de alto valor preditivo positivo são bons para

fechar diagnóstico, pois quase todos os resultados
positivos significam doença.

 O valor preditivo negativo (VPN) é a probabilidade de
“não doença” em quem tem o teste negativo. Então,

VPN=  VN/ teste (-) = VN/ VN+ FN
Testes de alto valor preditivo negativo são muito úteis

para excluir o diagnóstico, se o teste for negativo.
Os valores preditivos têm profunda relação com a

prevalência da doença na população. Na tabela acima, a
prevalência da doença é a razão entre “doentes” dividido
por “população”. Quanto maior a prevalência da doença
na população, maior o valor preditivo positivo do teste
diagnóstico. Isso porque aumentam as chances de
verdadeiros positivos. Em um cenário de baixa prevalência
da doença, um teste positivo mais freqüentemente pode
ser um falso positivo. Por isso é tão importante utilizar um
determinado teste diagnóstico somente em populações de
alto risco para a doença (onde a prevalência é maior).

O que devemos nos perguntar ao ler um estudo de
validação de um teste diagnóstico?

1. O teste é potencialmente relevante? Vai alterar a
conduta? Oferece vantagens sobre os atuais recursos?

2. O gold standard utilizado na validação é razoável? Em
muitas situações não existe o gold standard perfeito (e é
por isso que novos testes diagnósticos são propostos ...).

3. A amostra estudada incluiu um espectro razoável de
pacientes? Se um estudo de validação inclui somente
pacientes evidentemente “doentes” e evidentemente ‘‘não
doentes”, o novo teste vai parecer melhor do que ele de
fato é.

4. Todos os pacientes foram avaliados com o novo teste
e pelo gold standard? Estudos em que somente os
pacientes positivos no novo teste sejam testados com o

gold standard superestimam a acurácia do novo teste (work
up bias).

5. A avaliação dos dois métodos (novo teste e gold
standard) foi independente e cegada? Caso contrário, pode
haver influência do resultado de um dos testes sobre o
outro, o que novamente inflaciona a performance do novo
teste.

6. O teste é reprodutível?
7. As características do teste estão adequadas ao uso

proposto para ele? Para um teste de screening, por exemplo,
é mais importante alta sensibilidade do que alta
especificidade.

8. O estudo apresenta intervalos de confiança ao redor
das estimativas? Intervalos de confiança podem ser
calculados ao redor de qualquer estimativa e são a faixa de
valores possíveis, dentro da qual o real valor estimado
provavelmente se encontra. Quanto menor a amostra,
maiores os intervalos de confiança ao redor das estimativas
– maior a incerteza – e isso deve ser explicitado no estudo.

9. Foi derivada uma faixa de normalidade para os
resultados? Isso pode ser bastante complexo e sujeito a
múltiplas revisões. Exemplos: níveis glicêmicos para
estabelecer o diagnóstico de diabetes, ou níveis de
colesterol para o de hipercolesterolemia.

10. O estudo estabelece o contexto no qual o teste deve
ser inserido?

Essa é uma pequena pincelada sobre o fascinante
mundo dos testes diagnósticos. Para saber mais sobre
o assunto, sugiro as seguintes referências:

1. Greenhalgh T. How to read a paper: papers that
report diagnostic or screening tests. BMJ
1997;315:540-543. Disponível em http://
www.bmj.com/cgi/content/full/315/7107/540

2. Jaeschke R, Guyatt G, Sackett DL. Users’
guides to the medical literature. III. How to use an
article about a diagnostic test. A. Are the results of
the study valid? JAMA 1994;271:389-91. http://
www.cche.net/usersguides/diagnosis.asp

3. Jaeschke R, Guyatt G, Sackett DL. Users’
guides to the medical literature. III. How to use an
article about a diagnostic test. B. What were the
results and will they help me in caring for my
patients? JAMA 1994;271:703-7. http://
www.cche.net/usersguides/diagnosis.asp

val.okamoto@hcancer.org.br
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INTRODUÇÃO:
Em 1895 Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os Raios X, e

já em 1905 era publicado o primeiro livro sobre a radiologia do
tórax. Desde então diversas tecnologias foram desenvolvidas
como a ultrasonografia em 1956, a tomografia computadorizada
em 1972, e a ressonância magnética em 1977. Estas tecnologias,
no entanto não tiveram suas aplicações iniciais voltadas ao
tórax, por limitações técnicas. Apenas com recentes avanços se
tornou possível a incorporação, por exemplo, da ressonância
magnética no estudo das doenças do tórax. Neste artigo faremos
uma revisão dos recentes avanços dos métodos de imagem no
tórax, assim como uma perspectiva das novas tecnologias
que serão provavelmente incorporadas nos próximos anos.

1) Radiografia do tórax
Apesar da descoberta dos Raios-x em 1895, nesta época

não havia filmes radiográficos, assim o estudo do tórax se
iniciou com a fluoroscopia manual, onde os médicos ficavam
diretamente expostos à radiação para poderem examinar os
pulmões de seus pacientes (Fig.1). As alterações decorrentes
da tuberculose, que já era um grande problema de saúde
pública, foram rapidamente identificadas e daí a grande
propagação deste método por todo o mundo, sendo que já em
1897 o médico de Boston Francis H. Williams apresentou na
Associação Médica Americana a utilização clínica do método,
sugerindo que em pouco tempo este exame substituiria o
estetoscópio na avaliação pulmonar. Somente em 1918 com o
aparecimento dos filmes radiográficos, o método pôde ser
utilizado de forma mais ampla, pois não dependia mais de um
médico para examinar cada paciente.

Inovações foram incorporadas ao longo dos anos ao
método, com surgimento de novas tecnologias como, por
exemplo, a planigrafia (tomografia linear) através de
modificações nos aparelhos de raios-x, ou a broncografia após
a invenção do contraste radiográfico, e apesar de muitos
acreditarem que a radiografia de tórax esteja com seus dias
contados, ainda se investe bastante neste método e a seguir
discutiremos os recentes avanços e suas perspectivas.

Assim como a implementação dos filmes mudou

radicalmente o processo de obtenção de imagens, mais
recentemente a tecnologia digital teve um papel semelhante1.
Na radiografia baseada em filmes a imagem é impressa à
semelhança de uma fotografia analógica, e não há como
manipular estas imagens, o que muitas vezes limita a análise
radiológica, pois a radiografia pode estar, por exemplo, com a
penetração inadequada. Com a tecnologia digital a imagem
latente pode ser manipulada e há nítida melhora no processo,
com maior consistência na qualidade final obtida (Fig.2). A
radiografia digital pode ainda ser enviada através de redes de
comunicação até mesmo para várias pessoas simultaneamente,
quebrando assim barreiras físicas e geográficas. Apesar dos
ganhos relacionados a processos, esta inovação não trouxe
ganhos documentados na aplicação clínica deste método até
o momento.

Fig.1 - Fluoroscopia manual, onde o médico estudava os pulmões
dinamicamente, posicionado à frente do tubo de raios-x.
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As principais inovações relacionadas ao estudo
radiográfico podem ser divididas em três grupos. Naquelas
referentes às máquinas, nas relacionadas ao processamento
das imagens e naquelas onde há associação dos dois itens.
No primeiro grupo a tendência mais próxima de concretização
é a tomossíntese.

A tomossíntese2 é o ressurgimento da planigrafia na era
digital. Com a tomossíntese é possível a obtenção de cortes
planigráficos minimizando a sobreposição de estruturas. Esta
técnica não se encontra ainda comercialmente disponível e
questões como quantidade de radiação, custo da tecnologia
e outros, precisam ser melhor estudados antes que isto se
torne uma realidade clínica, mas muitos pacientes que são
atualmente submetidos a tomografia computadorizada pela
simples presença de imagens duvidosa, poderiam
potencialmente se beneficiar desta técnica.

No grupo das inovações relacionadas a processamento
digital existem inúmeras possibilidades e a seguir
apresentaremos algumas técnicas já apresentadas em
congressos, artigos ou exposições comerciais.

A imagem digital pode ser analisada visualmente pelo olho
humano, mas também pode ser dissecada pela análise do
computador, gerando informações adicionais. Esta análise
adicional pode gerar até mesmo diagnósticos, que é o chamado
diagnóstico auxiliado pelo computador (“computer aided
diagnosis”). Esta ferramenta já foi desenvolvida para a
detecção de alterações intersticiais, quantificação de diversas
alterações como derrame pleural, pneumotórax e outros, e
principalmente para a detecção de nódulos pulmonares, sendo
que para esta última aplicação já existem até soluções
comerciais3,4,5. Uma segunda aplicação em uma linha um pouco
diferente, é a subtração temporal. Nesta técnica, radiografias
obtidas após um intervalo de tempo alimentam um programa
de computador. O programa alinha as estruturas e é assim
capaz de comparar as imagens e ressaltar alterações, auxiliando
na detecção de pequenas lesões inicialmente imperceptíveis6.

No último grupo de inovações relacionadas à radiografia,
estão aquelas inovações que combinam avanços tecnológicos
das máquinas e de processamento, e como exemplo citaremos
a subtração energética7,8. Esta tecnologia possibilita que
através de uma única exposição sejam obtidas 3 imagens
radiográficas. Uma convencional, uma apenas com estruturas
ósseas ou com densidade radiográfica semelhante (ex:
calcificações), e uma sem as estruturas ósseas. Através da
análise das três imagens é possível detectar calcificações em

Fig.2 Aquisição da radiografia digital demonstrando as etapas de aquisição,com geração de uma imagem digital em um monitor que pode
ser manipulada, impressa ou enviada a um ou diversos endereços diferentes através de uma rede (incluindo a internet)

pequenos nódulos pulmonares e principalmente eliminar a
sobreposição das estruturas ósseas.

2)Tomografia computadorizada (TC)
A TC foi inventada por Godfrey Hounsfield e Allan Cormack

em 1972, mas devido ao tempo necessário para obtenção das
imagens sua aplicação foi inicialmente restrita ao estudo do
cérebro (Fig.3). Nos anos 80 se iniciou a aplicação da
tomografia no tórax, que ganhou maior penetração na década
de 90 com a técnica espiral. Em 1999 surgiram os tomógrafos
espirais com múltiplos detectores (TCMD), com quatro canais
então, e atualmente com até 320 canais já disponíveis
clinicamente. Além da tecnologia de múltiplos detectores, há
dois anos foi lançado por um fabricante o primeiro tomógrafo
com dois tubos de raios-x (“dual-source C.T”) 9. Este aparelho
além da maior resolução temporal, possibilita uma nova série
de aplicações relacionadas à análise dos espectros de
absorção dos diferentes tecidos. Esta análise baseia-se na
aplicação de diferentes parâmetros técnicos entre os dois
tubos (KV e mAs) que determina diferentes curvas de
atenuação entre os vários tecidos, como veremos adiante.

Além dos TCMD com um ou dois tubos, outra área de
desenvolvimento são os aparelhos de microtomografia com
resolução microscópica, que atualmente só podem ser
empregados para a análise de fragmentos pulmonares e não
para a análise in vivo.

Com os aparelhos em uso atualmente, a colimação
empregada nos exames já é submilimétrica e o tempo de
aquisição total de poucos segundos, possibilitando a
obtenção de exames multiplanares, angiografias de excelente
resolução, fazendo com que em termos de morfologia
estejamos próximos dos parâmetros necessários para a análise
da maioria das situações clínicas. Estes avanços recentes
tiveram grande impacto na prática médica como, por exemplo,
na pesquisa de tromboembolismo pulmonar, onde a tomografia
tem se estabelecido como um dos métodos iniciais de
investigação clínica, além do estudo angiotomográfico
coronariano que já tem sido empregado clinicamente com
ótimos resultados na exclusão de doença coronariana
significativa (valores preditivos ao redor de 98%).

As maiores perspectivas para a tomografia, no entanto
não estão relacionadas à maior resolução espacial, mas sim
aos aspectos funcionais, e dentro desta linha podemos citar
os avanços na área de perfusão e ventilação pulmonar.

A ventilação pulmonar através da inalação de gases visíveis
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à TC como o Xenônio é uma técnica em fase de investigação,
ainda mais distante da aplicação clínica, enquanto que a
perfusão pulmonar já está muito mais próxima de se tornar
uma realidade.

O estudo de perfusão cerebral por TC já é uma ferramenta
clínica com papel importante na investigação do acidente
vascular cerebral, e os novos tomógrafos de 256 ou 320 canais
com um ou dois tubos estão incorporando esta técnica aos
pulmões. A técnica difere nestes dois tipos de aparelhos sendo
que o tomógrafo de dois tubos é capaz de realizar esta análise
com uma única aquisição de imagens após a injeção de
contraste, subtraindo digitalmente as áreas que contém
contraste detectado pela sua curva característica de absorção
(Fig.4), enquanto nos TC com um único tubo várias aquisições
em um mesmo ponto devem ser adquiridas antes e após a
injeção do contraste. Nenhuma destas técnicas foi
adequadamente validada clinicamente e ainda não se sabe
qual destas técnicas é mais robusta e com melhores resultados.

Os novos tomógrafos estão sendo fabricados com
sincronização respiratória, pois muitos trabalhos serão
desenvolvidos correlacionando achados tomográficos em
diferentes fases do ciclo respiratório como, por exemplo, a
determinação e quantificação de áreas de aprisionamento aéreo
após expirações consistentes, em determinados volumes
pulmonares.

Além dos avanços relacionados ao desenvolvimento dos
aparelhos, na área de tomografia, os programas (“softwares”)
como o diagnóstico auxiliado por computador também tem
seu papel inovador estabelecido, sendo que já existem
soluções comercialmente disponíveis para detecção e
caracterização de nódulos (Fig.5), possibilitando análise
volumétrica e tempo de duplicação dos mesmos; para
detecção de tromboembolismo pulmonar; e para quantificação
de enfisema entre outros.

Ressonância magnética (RM):

A utilização da RM no estudo dos pulmões não é ainda uma
realidade e dificilmente esta técnica terá a resolução espacial
da tomografia na análise do parênquima por questões
relacionadas à física do método. No entanto, este método
pode ser utilizado em muitas aplicações clínicas com grande
potencial, já que diferentemente da tomografia não envolve
radiação.

A RM é um método superior à TC na caracterização tecidual,
pois pode analisar os tecidos de diferentes formas, inclusive
com espectroscopia, que é uma análise dos metabólitos que
compõe os diferentes tecidos, embora esta técnica ainda não
esteja disponível para a maioria das aplicações no tórax, exceto
na análise muscular. A RM é também superior na avaliação da
parede torácica e do coração, sendo empregada rotineiramente
em parte dos processos que envolvem estas estruturas.

Os estudos angiográficos por RM vêm evoluindo em todas
as áreas do corpo e  tornando-se em muitas delas o exame de
eleição, sendo que no tromboembolismo pulmonar seu papel
está sendo estudado neste momento no PIOPED III
(Prospective Investigation of Pulmonary Embolism
Diagnosis), que tem este ponto como um de seus objetivos.

Além da análise morfológica, a RM já vem sendo utilizada
há anos no estudo funcional do tórax, como no estudo da
movimentação diafragmática; e dos pulmões, através da
perfusão e ventilação pulmonar. Atualmente já é possível o
estudo da perfusão pulmonar por RM com resultados
satisfatórios e como já citado anteriormente, sem radiação
(Fig. 6). A ventilação pulmonar10 por RM através da inalação
do gás Hélio polarizado vem sendo estudada há anos e

Fig.4 - Angiotomografia realizada com “dual source C.T” (a),
demonstrando em (b) e (c) as imagens de perfusão pulmonar
geradas pela análise do espectro de absorção do iodo no interior
do parênquima pulmonar. Imagem extraída do site http://
www.medical.siemens.com

Fig.5 -  Programa de detecção de nódulos pulmonares que detecta
(em verde) os nódulos fornecendo dados como volume dos mesmos,
que podem ser estudados de forma evolutiva para avaliação de
progressão e até mesmo cálculo do tempo de duplicação.

Fig.3 Exemplo das primeiras imagens de tomografia
computadorizada de crânio, cuja resolução e tempos de aquisição
não possibilitavam a aplicação do método no estudo do tórax.
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Fig.6 - Imagens de perfusão dinâmica por R.M em diferentes
fases da aquisição demonstrando a esquerda enchimento arterial
sem preenchimento do leito vascular e a direita preenchimento da
vascularização pulmonar denotando a perfusão.
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progressivamente mais centros de estudo publicam resultados
encorajadores, apontando para o grande potencial desta
técnica, embora se deva ressaltar que a obtenção do Hélio
polarizado seja cara e ainda não disponível em nosso meio.

A RM é ainda capaz de gerar estudos funcionais vasculares
com quantificações de fluxo, estimativa de estenose e medidas
indiretas de pressão que podem ser muito úteis clinicamente.

A tecnologia relacionada a este método vem progredindo a
passos largos e os aparelhos de alto campo (3.0 Tesla), assim
como os novos contrastes focados em tecidos específicos
associados aos dados preliminares encorajadores de técnicas
como a ventilação e perfusão pulmonar fazem com que a
perspectiva de uma maior e progressiva utilização deste
método nas doenças do tórax seja muito promissora11.

PET (tomografia por emissão de pósitrons)
A utilização do PET com FDG (fluordesoxiglicose) no

estadiamento do câncer de pulmão e na avaliação dos nódulos
pulmonares foi amplamente estudada, mas o PET é
provavelmente a modalidade de diagnóstico por imagem com
maior potencial de crescimento. Esta tecnologia associada à
TC incorpora a análise metabólica à análise morfológica, com
aplicações ilimitadas dependendo apenas do marcador utilizado.

Atualmente os exames de PET-CT são realizados quase
que exclusivamente na área de oncologia, com uma glicose
modificada como marcador (FDG). Este radiofármaco é captado
em todos os processos metabolicamente ativos, demonstrando
aumento do consumo de glicose. Novas aplicações vinculadas
ao PET podem surgir de diversos radiofármacos específicos,
como marcadores vinculados a anticorpos, drogas, receptores
etc... Já existem radiofármacos em investigação como a 3-Deoxi-
3-18F Fluorotimidina para o estudo da síntese de DNA, 18F e
124 para o estudo da apoptose celular entre outros, mas como
já citamos anteriormente o número de aplicações potenciais é
ainda inimaginável12.

Novas modalidades:
Assim como o PET se fundiu a TC com o surgimento do

PET-CT, é muito provável que haja a fusão de outras
tecnologias como, por exemplo, PET-RM com aplicações que
hoje ainda nem cogitamos pensar.

CONCLUSÃO:
Em pouco mais de 110 anos os avanços no diagnóstico por

imagem no tórax mudaram substancialmente a prática médica
e a forma como enxergamos as doenças. Existem diversas
tecnologias prontas para serem investigadas clinicamente e
outras ainda mais experimentais, além das inúmeras
oportunidades que surgirão decorrentes das inovações em
outras áreas como a biologia molecular, a genética, e a
computação entre outras. Como médicos precisamos avaliar o
impacto destas tecnologias e qual o verdadeiro benefício das
mesmas, já que as possibilidades são vastas. O diagnóstico
por imagem está evoluindo e consolidando sua abordagem
inicial, que era principalmente a avaliação morfológica das
lesões, e tendendo a uma abordagem mais completa incluindo
aspectos funcionais. Além disso, os processos estão mudando
e com certeza em alguns anos grandes novos impactos serão
percebidos na prática médica13.
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CONTROVÉRSIA

INTRODUÇÃO
O monitoramento do controle da asma é um dos  pilares

do manejo adequado da doença.  Nos últimos anos vários
instrumentos que monitorem a inflamação foram validados
para o controle da asma ,como o escarro induzido e o
oxido nítrico exalado, porém até o momento , o uso destes
instrumentos no nosso  meio restringe-se à pesquisa
clinica. (1), Na nossa prática clinica diária o controle da
asma é feito através da avaliação dos  sintomas, do uso
do pico de fluxo expiratório (PFE) e também por
questionários validados para esse fim, como o TCA (teste
de controle da asma)  e o ACQ ( questionário de controle
da asma).  Desde a introdução da medida do PFE  na prática
clínica há 50 anos , apesar do reconhecimento de suas
limitações , ainda temos situações precisas em quê o seu
monitoramento na  asma é muito útil. (2)

O PFE é o fluxo expiratório máximo alcançado durante
uma manobra forçada partindo da Capacidade Pulmonar
Total , é esforço dependente ,reflete  o calibre das vias
aéreas maiores e é menos sensível que o VEF1 para
detectar obstrução, particularmente em pacientes com
função pulmonar muito reduzida(3). A medida do PFE
usando medidores mecânicos ou eletrônicos fornecem
uma medida simples e reprodutível da presença e
gravidade  da obstrução aérea ao fluxo.

INDICAÇOES DA MEDIDA DO PFE
A medida do PFE deve ser utilizada  para monitoramento

e não para diagnóstico de alteração funcional.  Na asma
pode ser empregado nas seguintes situações (4):

1.  Uso em planos de ação para ajuste do tratamento
2. Monitorar o PFE em determinado período para

identificação de desencadeantes  ou avaliar evolução do
paciente

MONITORAMENTO DO PICO DO FLUXO NO
CONTROLE DA ASMA

Autores: Maria Alenita de Oliveira1; Lílian Ballini Caetano2

Serviço: Centro de Referência para o tratamento de doenças Crônicas Total Care- Amil
Disciplina de Pneumologia - Universidade Federal de São Paulo

1 Coordenadora do núcleo de Pneumologia  da Amil-SP* e Professora Colaboradora da
Pós-graduação da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP
2 Coordenadora do ambulatório de asma da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP
Médica Assistente da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP

3. Identificar o controle da asma
4.Confirmação do diagnóstico de asma ocupacional
5. Monitoramento  de estabilidade em pesquisa clínica
Não abordaremos o papel do PFE na confirmação do

diagnóstico da asma ocupacional porque está fora do
escopo deste artigo.

O  uso do PFE no monitoramento rotineiro da asma foi
preconizado por vários anos como parte do plano de ação,
que são instruções escritas dadas para o paciente em caso
de crise de asma. Habitualmente este plano é ativado de
acordo com o nível de função pulmonar, monitorada pelo
PFE   ou pelos  sintomas apresentados pelo paciente.  Na
meta análise feita por Gibson e Powell, onde foram
analisados 15 estudos comparando o emprego do PFE
versus sintomas, não se observou diferença nas medidas
de desfecho analisados, como hospitalizações, visitas ao
pronto socorro, visitas médicas não agendadas e dias fora
do trabalho(5). Em nova publicação, os mesmos autores
compararam os resultados dos  planos de ação baseados
em  PFE em percentual do previsto em relação ao percentual
do melhor valor pessoal e observaram que ambas as
intervenções reduziam hospitalizações enquanto que
somente os planos baseados no percentual do melhor valor
pessoal apresentaram redução do número de visitas ao PS
e melhora  funcional avaliada pelo PFE (fig. 1). (6)

Também há evidências de que em determinadas
populações o uso do PFE associado ao monitoramento de
sintomas nos planos de ação não traz benefício adicional.
O grupo da Dra Buist  comparou a efetividade de um plano
de ação que teve como componente tanto o monitoramento
do  PFE como o de sintomas em relação ao monitoramento
isolado dos  sintomas em pacientes asmáticos acima de 50
anos. Neste estudo os autores não observaram diferença
nas medidas de desfecho como utilização de recursos de
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saúde e  qualidade de vida entre as duas intervenções.
Neste mesmo estudo os investigadores observaram uma
taxa de adesão em relação a realização da  medida do PFE
após um mês de 76% no grupo que utilizava o PFE
diariamente e  de 37% no grupo que media o PFE de acordo
com o necessário e após 14 meses este índice se reduziu
para 34 e 25 % respectivamente. (7)

A dificuldade do monitoramento do PFE não se limita
apenas à adesão, mas também na interpretação da medida
pelo paciente. Eem um estudo realizado em pacientes com
exacerbação  e condição econômica desfavorável,
somente 29 % deles  sabiam o percentual do melhor valor
pessoal   do PFE  ( 8). Outro aspecto a ser considerado é a
limitação do PFE em percentual de previsto já que os
pacientes apresentam grande  variabilidade de sua melhor

Fig. 1- Comparação dos efeitos dos componentes do  plano de ação na média do  PFE  na asma. CI= corticosteróide inalatório,CO
corticosteroide oral. Adaptado de Gibson e Powell. Thorax, 2004.(6)

medida pessoal. Com o objetivo de  simplificar  a
interpretação dos dados e melhorar a especificidade e
sensibilidade do PFE considerou-se o melhor PFE como
o valor médio ± 3DP.  Porém estes cálculos na pratica
clinica são impraticáveis. A interpretação dos dados do
PFE , em gráficos poderia ser uma forma  de facilitar a
leitura dos dados. Porém  a  interpretação dos gráficos é
difícil, já que não há padronização em relação a variação
dos valores de PFE em L/min, número de dias em cada
pagina ou mesmo na escala utilizada  (tabela 1). (9)

A monitorização do PFE é muito utilizada como um dos
parâmetros de controle da asma em estudos clínicos. No
clássico estudo FACET, que foi desenhado para comparar
o efeito da adição de dose baixa ou alta de budesonida
com ou sem formoterol, na taxa de exacerbação em
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Tabela 1- Características dos principais gráficos para medir o Pico do Fluxo Expiratório.Adaptado de Reddel et al  (9)
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pacientes asmáticos durante o período de um ano. A
exacerbação grave  foi definida como a necessidade do
uso do corticoide oral pelo investigador ou  a queda do
PFE maior do que 30%  em dois dias consecutivos. Em um
estudo adicional os investigadores avaliaram as
características das exacerbações e observaram que  a
exacerbação é precedida por uma queda do PFE no período
de 5 a 7 dias e uma queda mais acentuada nos últimos 2ou
3 dias. Os sintomas e o uso da medicação de alivio
obedeceu o mesmo padrão do PFE , não havendo diferença
entre as 3 medidas no reconhecimento da exacerbação.
(figura 2)(10)

 No estudo GOAL que foi delineado para investigar se
o controle da asma poderia ser completamente alcançado
com corticoide inalatório isolado ou  associado com β2
de longa duração, a leitura do PFE foi um dos parâmetros
utilizados para avaliar o  controle da asma. O critério
utilizado para definir asma não totalmente  controlada foi
o  PFE matinal  abaixo de 80% do previsto em mais de um
dia na  semana durante o período de avaliação. (11)

Um aspecto a ser considerado é o sub ou super
tratamento das exacerbações quando se define
exacerbação somente pelo PFE em relação ao previsto.
No estudo FACET, das 114 exacerbações graves definidas
pelo PFE somente 36 foram tratadas pelo investigador
com corticosteróide oral a despeito das instruções
recebidas, ou seja a maior parte dos cursos de
corticosteróide prescrita pelos médicos para exacerbação
foi baseada na piora dos sintomas e não na queda do
PFE. Estes pacientes apesar da queda do PFE,
apresentavam escore de sintomas e utilização de
medicação de resgate menor em relação ao grupo de
pacientes que foi tratado com corticosteróide. (10)  Na
exacerbação os sintomas podem ser anteriores à queda
da função pulmonar e as quedas de função pulmonar

Fig. 2: gráfico do estudo FACET mostrando  o percentual de
alteração do PFE matinal ( linha sólida) e noturno(pontilhado) ,
uso de medicação de resgate(linha  tracejada com pontilhado e
traço)   e  dos escores de sintomas (tracejado curto e longo) antes
e após uma exacerbação Adaptado de Tattersfield et al  (10 )

podem ser seguidas de recuperação espontânea. Além
disso, a obstrução de vias aéreas periféricas pode resultar
em aprisionamento de ar com PFE  inalterado.

Neste estudo foi adotado o PFE menor que 70% para definir
exacerbação grave ,porém o fato deste  grupo de pacientes
ter tido recuperação clínica a despeito do uso do
corticosteróide, tem levado a alguns autores a discutirem   a
reavaliação dos critérios para a definição de exacerbação.(12)

CUIDADOS NA MEDIDA DO PFE
Uma vez indicado o uso  do PFE alguns cuidados devem

ser considerados:
1- Instruções freqüentes e revisão de técnica: O teste é

feito através de uma inspiração máxima seguida por uma
expiração forçada máxima, curta e explosiva, através do
dispositivo de medida. Devem ser realizadas pelo menos 3
medidas em cada sessão.  O maior valor deve ser anotado. A
diferença entre os dois melhores valores não deve  ultrapassar
40 L/min. Caso isso não seja obtido, duas manobras
adicionais devem ser feitas.  (3)

2- A acurácia dos aparelhos é variável, especialmente
na faixa de 200-400 L/min. Dessa forma o paciente deve
utilizar sempre o mesmo aparelho

3- A acurácia do aparelho pode diminuir com o tempo e
isto deve considerado, em quadros discordantes, devendo-
se avaliar a  necessidade da troca do aparelho.

4- O   percentual do melhor valor pessoal   do PFE  é a medida
mais apropriada para o valor de referência a ser utilizado para o
plano de ação do paciente.

O melhor índice de avaliação é o PFE matinal pré-BD,
expresso como percentagem do melhor PFE individual. Porém,
para a obtenção do melhor PFE individual temos que ter o
monitoramento do PFE em um período em quê  a asma  esteja
bem controlada. Em um estudo para avaliar o  tempo necessário
para a obtenção do melhor PFE pessoal após uma exacerbação,
o melhor PFE individual  pôde ser  obtido após um período de
8 semanas do  inicio do uso de altas doses de corticoide
inalatório, demonstrando que o PFE individual pode ser
estabelecido após uma exacerbação quando os pacientes  estão
mais motivados para  o monitoramento (13).

 Considerando todas as limitações descritas   pela literatura,
o monitoramento do PFE nos dá uma evidência objetiva da
obstrução aérea e segundo a última edição  do GINA (Global
Initiative for Asthma), este monitoramento está indicado a
longo prazo  em pacientes com  asma moderada a grave, em
pacientes que tem antecedente de exacerbações graves e em
pacientes com pobre percepção da obstrução. (14)

CONCLUSÃO
O monitoramento do PFE deve ser indicado na  asma,

em pacientes com pobre percepção de obstrução aérea e
pacientes com exacerbações graves. Seu uso deve ser
individualizado, considerando suas limitações para alguns
subgrupos, por exemplo nos extremos da idade. A  forma
de utilização bem como sua interpretação devem ser
revistas  pelo médico de  forma rotineira  levando em
consideração as orientações aqui apresentadas.
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HOMENAGEM

Caro Professor Vicente Forte

Como estão as coisas por aí no céu?
Imagino que, com sua chegada,
acabou o sossego de todo mundo: a
agitação agora deve estar total.

Por aqui, a tristeza é muito grande;
a sensação de vazio pela sua perda
inundou as sociedades médicas
nacionais e internacionais. Você não
conseguiria acreditar no número de
vezes que o meu telefone tocou,
perguntando o que aconteceu; os
alunos de nossa Escola também
ficaram meio sem rumo. O seu velório
foi como a sua humildade jamais
poderia imaginar: muitas pessoas,
muito choro, mais de trinta coroas de
flores...As diferentes tendências de
pensamento estavam lá e a fala
constante era de que lá estava o
nosso exemplo.

O Professor Camargo mandou para todos os sócios da
SBCT um e-mail que nos emocionou muito; lembrou da sua
vontade de inquietar as pessoas, recordou de que frente às
suas idéias, concordando ou não, ninguém ficava indiferente.

O Cançado, presidente da SPPT, aquele que você tanto
elogiou, por ter facilitado o acesso dos residentes à
Sociedade e a Jaquelina, aquela que, quase menina, dedicou-
se de corpo e alma ao transplante de pulmão e que hoje é
editora da Revista Pneumologia Paulista, pediram-me que
escrevesse alguma coisa sobre você nesta Revista. Isto é
uma enorme honra para mim. Eu me lembrei, porém, que
conversamos algumas vezes sobre o fato de que não
precisamos esperar as pessoas de real valor morrerem para
serem homenageadas, isto é, terem seu real valor
reconhecido. Assim, lembrei-me das várias situações em que
coube a mim homenageá-lo e gostaria de relembrar um pouco
o que disse, frente a frente, naquelas ocasiões.

A primeira homenagem foi desta mesma SPPT, em 1999,
como cirurgião de destaque. Que prazer contar um pouco da
sua vida, relembrar a sua infância no Brás, a primeira
comunhão com foto e tudo! Mostrar os seus pais, rever a
sua constante presença em todas as festas, mesmo nos
infernais aniversários de criança, com a Dona Lílian, que
mais do que esposa foi sua cúmplice, seus três filhos (Luiz
Vicente, Ana Lúcia e Ana Paola). Falei dos netos; nesses
novos tempos, eles cresceram em tamanho e número: agora
eles são cinco, para a felicidade do “super nono”. Pudemos

rever a sua foto de formatura na turma
de 1961, da Escola Paulista de Medicina
e da equipe de cirurgia torácica, onde
mais que assistentes tinha amigos.

Tenho ainda na cabeça a foto do
aprendiz de cozinheiro fazendo uma
magnífica paella com o Jogi; a foto
bem colorida mostrava a importância
do discípulo com o mestre, daquela vez
com o mestre trocado. Acabei aquela
homenagem com uma foto sua tirada
em Orlando: uma montagem do Vicente
astronauta; lembrei aos que pensavam
que você estava parando que estava
era programando cirurgias e pesquisas
na Lua.

Em 1999, na minha tese de
doutorado, saudei o membro da banca,
o verdadeiro incentivador. Transcrevo
aqui o que disse aquele dia:

Professor Vicente Forte, eu poderia
lembrar aqui várias passagens que tivemos juntos, mas
certamente a aventura de realizar o primeiro transplante
de pulmão em São Paulo foi a maior: quantas reuniões,
discussões, dúvidas. Mas saiba, Professor Vicente, uma das
maiores satisfações que tive na EPM, se não a maior, foi ver,
após todo aquele trabalho, a radiografia de poucas horas
do paciente transplantado. Nós conseguimos! O sonho de
tantos anos era  a nossa realidade naquele momento.

Professor Vicente Forte, o mundo é dividido em vários
grupos de pessoas, mas poucas podem ser colocadas na
categoria de líderes.

 O líder não precisa de força, o líder não precisa gritar,
o líder não precisa ser chefe. O líder se impõe pelo trabalho
e, principalmente, pelo exemplo. V.Exa. é  a pessoa com
quem certamente eu mais discuto dentro da cirurgia
torácica: me deixa inquieto, me incomoda, me provoca
diariamente, mas nunca diz qual é o meu limite.
Sinceramente, acho que essa é a função do professor:
incomodar, provocar, discutir, mas não mostrar o limite.

Penso que, se não fosse a sua diária cobrança do meu
doutorado, este trabalho não chegaria ao fim.

Agradeço muito, além da sua presença aqui nesta banca,
que muito me orgulha, a sua provocação constante e o
exemplo que faz  de V.Exa.  um dos herdeiros do ideal do
professor Gallucci e um dos líderes da Escola Paulista de
Medicina e da Cirurgia Torácica Brasileira.

                      São Paulo, 29 de novembro de 2000

VICENTE FORTE
(1937-2008)
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Em 2006, a Disciplina de Cirurgia Torácica da UNIFESP/
EPM inaugurou a “Sala Vicente Forte”, isto é, a partir daquela
data a nossa sala no Hospital São Paulo recebeu o seu nome.
Sabia que a sua simplicidade achava que era demais, mas a
felicidade e a presença de todos fez com que tivesse alguma
noção do que a sua imagem significava para todos nós. A
sua sala está lá, com placa e tudo; na parede interna está o
quadro com a imagem do seu mestre, que você tanto
reverenciou, o Prof. Costabile Gallucci. Aliás, como foi o
reencontro com ele? Imagino a sua emoção...

Em 2006, o Departamento de Cirurgia Torácica da SPPT,
na reunião da Pizza, homenageou os seus ídolos com uma
placa e com uma sessão para contar a história. A sessão
está gravada em DVD como uma homenagem do presente
aos cirurgiões do passado e como um documento histórico
para o futuro.

Em 2007 nos metemos numa boa luta, desafiando uma
situação absurda na Universidade, onde, a meu ver, foi feita
uma grande injustiça. Minha homenagem veio no estilo
Vicente Forte, bem de frente, sem meias palavras: fiz uma
fala na tribuna aberta do Conselho Universitário, sem que
você soubesse.

Pensei muito sobre o que você representa para escrever
aquelas linhas, mandei para a rede Universitária da UNIFESP,
mas não publiquei. Como hoje não mudaria uma linha do
que escrevi naquela época, publico na íntegra nesse PP,
como uma reflexão para o futuro, até que ponto chega nosso
formalismo nesse início de século. Chamei aquele texto de
“PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, ENSINO, EDUCAÇÃO
E FUTURO”:

Amanhã, dia 15 de março de 2007, o Professor Vicente
Forte completará 70 anos e terá que se aposentar, após 50
anos de atividade verdadeira nesta Escola Médica, hoje
Universidade.

Para os que não o conhecem, o Professor Vicente tem a
maior experiência e casuística do mundo em cirurgia de
traquéia; é considerado por todos como o maior professor
de Cirurgia Torácica brasileiro. Foi, por dois anos,
presidente da Sociedade Sul-Americana de Cirurgia
Torácica e, por três gestões, da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Torácica, da qual é fundador. Tem mais de 600
participações em congressos, mais de 70 capítulos de livro
e por volta de 200 resumos ou artigos completos
publicados.

Foi o pioneiro na Ressecção do Timo na Miastenia
gravis, tendo sido acusado, na época, de charlatão; hoje
essa cirurgia  é consagrada. Foi um dos primeiros a indicar
operação no tumor de pulmão de pequenas células, quando
diziam que não era operável; hoje o mundo concorda com
ele. Quando todos diziam que no Câncer de Pulmão
deveriam fazer ressecções amplas, independentemente do
tamanho do tumor, ele foi contra; hoje novamente se
reconhece que quem estava certo era ele.

É o pioneiro nos transplantes de pulmão no Estado de
São Paulo, liderando a equipe desde o primeiro, em 1990
e estando presente em todos os transplantes realizados
até hoje, nas inúmeras madrugadas no Hospital São
Paulo; isso mesmo, no Hospital São Paulo, com todas as

suas dificuldades. Pioneirismo de professor é isso!
Líder inquieto e polêmico, foi homenageado por

discípulos, alunos e diversas sociedades pelo mundo afora.
Fiz essa introdução não para pedir um voto de louvor à

vida dedicada, pelo Professor Vicente a esta Universidade.
Ele, realmente, não precisa disto: é reconhecido e
reverenciado em qualquer lugar em que pisa, e não vai
parar, independentemente da aposentadoria.

Fiz esta colocação para mostrar o absurdo que é, no
momento em que ele se aposenta formalmente, quando
possivelmente teria mais tempo para orientar, vê-lo ser,
neste último ano, descredenciado como orientador da pós-
graduação. Quem perde não é ele, quem perde é a
Universidade.

Cabem algumas reflexões!
Pós-graduação não é um simples sistema para enaltecer

um método de publicar trabalhos em revistas da moda.
Pós-graduar alguém é dar exemplo, é formar com ética e
integridade um líder para o futuro, que ficará no nosso
lugar, que manterá vivo o ideal universitário, esteja na
universidade ou não, pense como nós ou de forma diferente.

Quando não sabemos lidar com o que é diferente de nós,
com quem não segue a nossa cartilha, quando fechamos o
seu caminho, sepultamos a universalidade do saber e
matamos a Universidade.

A avaliação pelos Institutos de pesquisa, tão falada e
elogiada, pode ser boa, não sei, para avaliar um
pesquisador; mas sei que é péssima para avaliar um
professor. Não pode ser aplicada para identificar quem pode
pós-graduar alguém, principalmente em diferentes áreas do
saber. Pesquisa é parte da pós-graduação, jamais o todo.

A que serve a pós-graduação? O objetivo é formar um
clube de revista americano ou moldar alguém que possa
orientar de verdade a Universidade do futuro, educando e
visando à melhoria da qualidade de vida do nosso povo?
A ciência só tem razão de ser se for verdadeiramente um
produto social.

Caro Conselho Universitário, os institutos de pesquisa,
hoje ricos, estão, de um modo absurdo, intervindo na
Universidade, hoje pobre; impingindo, com o seu dinheiro,
sua forma de avaliação, agredindo nossa autonomia. E o
pior é que transformam os seus critérios na base do
julgamento de entrada dos novos professores universitários,
desequilibrando o pensamento livre do futuro.

Óbvio que pesquisa é fundamental dentro da
Universidade. Mas é bom saber que a Universidade e
também a pós-graduação são fruto do saber amplo, com
exemplo, com respeito às diferenças e às mentes inquietas.

Como posso julgar um professor de cirurgia de uma maneira
quando preciso dele e de outra quando digo quem deve formar,
moldar e orientar o cirurgião que precisarei no futuro?

Caro conselho, o culto à experiência não é caridade: é
simplesmente ver o óbvio; o mundo não foi descoberto nos
últimos cinco anos. Quando olhamos por cima do muro
das dificuldades e vislumbramos uma ponta de progresso,
subimos nas costas de muitos que produziram arduamente
e merecem muito respeito.

Podem achar que os que pensam dessa maneira são
retrógrados, mas o nosso pensamento perpetua-se por
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séculos. Aristóteles, em 350 a.C., já disse: “Virtude é
adquirida pela prática e a melhor forma de incuti-la é
pelo exemplo”.

Mas não pensem que a sociedade moderna não está
vendo o que está acontecendo. No jornal Folha de São
Paulo, no dia 6 de março, o professor de filosofia Wolfgang
Leo Maar, na polêmica sobre ensino, violência e educação,
escreve: “... do intelectual se espera que não se renda ao
vigente. Seu compromisso ético reside em tornar o conflito
com o vigente objeto de experiência crítica e elaboração
progressiva...”.

Valorizar a forma ao invés do conteúdo é podermos ter
ótimos Salieris, mas jamais conseguirmos identificar um
verdadeiro Mozart. É essa Universidade que queremos no
futuro? Lembrem-se: esses que edificaram e hoje
desprezamos, fizeram, com seu ideal, a base para que uma
Escolinha se tornasse uma Universidade e tivesse uma marca
que hoje todos querem encampar. Vamos ver aonde nos
levará esse modo pseudomoderno de pensar, julgar e avaliar.

Tenho a esperança de que, quem sabe, com a expansão
da UNIFESP, os novos cursos da área de humanidades
possam influenciar a área da saúde e ensinar o que é
valorizar quem tem valor e resgatar os verdadeiros valores
humanos.

Para finalizar, ao Dr. Vicente e aos inúmeros verdadeiros
líderes, empreendedores e exemplos, muitos aqui presentes,
às vezes desvalorizados, poderia dizer os versos de Chico
Buarque e Rui Guerra:

“A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir
Na volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir
Faz tempo que a gente cultiva
A mais linda roseira que há
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a roseira pra lá”

 Mas, como gente que enfrenta essa Roda Viva de peito
aberto, não vou acabar dessa maneira, caros membros do
CONSU: não se consegue destruir o ideal com canetas e
decretos, mas se consegue destruir as instituições.

A esses verdadeiros líderes, dedico o pensamento de
Bertold Brecht:

“Existem homens que lutam um dia:
estes são bons;
existem outros que lutam um ano:
estes são melhores;
existem outros que lutam muitos anos:
estes são ainda melhores.
Mas existem aqueles que lutam por toda a vida:
ESTES SÃO IMPRESCINDÍVEIS”

A luta continua!
Muito Obrigado”
São Paulo, 14 de março de 2007

Perdemos na forma, isto é, a Universidade não
reconsiderou a sua decisão, mas ganhamos na essência:
cada vez mais pessoas se aproximaram e foram influenciadas
pelo seu jeito informal de ensinar e de lidar com os outros,
principalmente os mais jovens.

A aposentadoria compulsória com 70 anos, em 2007,
não fez com que diminuísse em nada a sua capacidade de
trabalho e de liderança; pelo contrário: enveredou também
voluntariamente pela disciplina de Tórax da Santa Casa de
São Paulo, a convite do Prof. Roberto Saad.

O prêmio que recebemos em 2008, da Secretaria da Saúde
do Estado de São Paulo, como um dos destaques no
transplante de pulmão, foi um reconhecimento ao
incansável pioneiro. Foi emocionante ver ser entregue o
prêmio às suas mãos, quase 20 anos após o primeiro
transplante de pulmão do Estado de São Paulo. Alguns
dos presentes naquele auditório nem tinham nascido
naquela época.

O guerreiro não desistiu: há três semanas, estava
viajando pela Espanha, não para passear ou ver museus,
mas para ver transplantes; e para espanto dos mais novos,
voltou com a empolgação de sempre, falando das
novidades que tinha aprendido, de como era o protocolo
espanhol, das dicas; parecia um residente frente às suas
primeiras cirurgias.(fig.4)

Professor Vicente, como você sempre disse, não seria o
trabalho que o derrubaria. Não foram as cirurgias longas
ou as minhas constantes provocações nas reuniões que
conseguiram fazer o seu coração parar. Quis o destino que
ele parasse quando estivesse descansando. Você tem razão,
o trabalho não abate quem faz o que gosta.

Mas, Prof. Vicente, chegando ao final desta carta,siolo
Prof. Galluccio meu diploma nessa, o original...har, que
odeia a indiferenca,as inou com a empolgaem do Vicente
astrona gostaria de lembrar das inúmeras apostas de
diploma de formatura que fazíamos nas reuniões da EPM e
nas reuniões da Pizza Cirúrgica da SPPT; dessa vez eu vou
apostar o meu diploma. Você estava errado quando dizia
que, logo após não estar mais aqui conosco, seria
rapidamente esquecido. Saiba que, enquanto existir alguém
que luta pelos seus ideais e não se afasta deles, que gosta
de polêmica, que assiste os temas livres dos mais novos
nos congressos, que sofre com os seus doentes, que gosta
de operar e não se intimida com o novo, que sabe amar a
esposa, os filhos e os netos, que é simples, que é teimoso,
que tem espírito jovem, que acredita nos sonhos, que
gosta de trabalhar, que odeia a indiferença, e que acha que
o ensino verdadeiro é feito de exemplo, lá estará muito
presente o Prof. Vicente Forte. Vamos apostar! Aposto o
meu diploma original nessa, aceita?...

Lembranças ao Prof. Gallucci
Com muita saudade,

João Aléssio Juliano Perfeito
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DEFESA PROFISSIONAL

Consentimento “informado” do paciente

OPINIÕES E AÇÕES

Atualmente nos deparamos com um novo tipo de paciente,
aquele que busca previamente informações na rede mundial
de computadores (internet), vindo para a consulta ou exame
com conceitos que podem ser corretos, duvidosos ou até
mesmo errôneos, acarretando certamente uma visível
turbulência na relação médico paciente.

Diante de um cenário de conscientização dos indivíduos
quanto aos seus direitos frente à sociedade, a decisão do
médico perde seu caráter soberano dando lugar à autonomia.
É o momento onde o que é o melhor para o paciente deve ser
decidido somente por este, sendo respeitada sua crença,
sua vontade e seus valores morais.  Para que este
relacionamento aconteça da forma salutar, não deve haver
ignorância por parte do paciente quanto aos atos médicos,
ou seja, o paciente deve ser instruído e suas decisões devem
ser acompanhadas de um suficiente grau de reflexão.

Cabe a nós a instrução e orientação, pois o
“consentimento” e a “informação” andam juntos. A
informação fornecida deve ser suficiente para que o seu
entendimento lhe seja o bastante para compreender as
diversas opções que se apresentam, podendo assim, decidir
com autonomia sobre seus objetivos pessoais. Segundo Neri
Tadeu Camara Souza, médico e advogado, o médico, caso
seja omisso ou não disponibilize as informações corretas, é
passível de ser responsabilizado em um ato omissivo
culposo.

O consentimento informado (CI) é parte integrante do ato
médico e sua falta total ou parcial caracteriza uma negligência
do médico que pode ser responsabilizado legalmente por
esta omissão. As formas de obter este consentimento
informado podem ser verbal ou escrita (mais recomendável
do ponto de vista legal), e o médico deve estar preparado,
em ambos os casos, para elucidar ao grau de discernimento
de quem recebe a sua explanação. Também precisamos
lembrar que quem consente tem que possuir capacidade
legal, nos termos da lei, para fazê-lo, excetuando-se o estado
de necessidade e o risco de morte, amparados pela legislação
brasileira (Código Penal Brasileiro, artigo 23, inciso I, art. 24
e art. 146, § 3°, inciso I). Nestas circunstâncias o médico fica
obrigado a preservar a vida do paciente, independentemente
da vontade deste.

A literatura sobre o assunto recomenda a sua aplicação
na forma escrita, uma vez que se torna uma prova da
efetivação do esclarecimento e do consentimento do paciente.

Contribuindo assim, futuramente, para a comprovação do
fato quando de um processo de natureza jurídica, podendo
ser utilizado como testemunho irrecusável, entretanto
convém destacar que o CI não descaracteriza as
responsabilidades profissionais por parte do médico.

Conclui-se então que o CI deve expor, de forma clara, ao
paciente as alternativas diagnósticas, terapêuticas e
prognósticas (inclusive seus benefícios e riscos – os mais
comuns e também os mais graves, mesmo que raros). O
intervalo entre a obtenção do consentimento e a realização
do ato médico deve permitir uma decisão voluntária, para
que o paciente possa escolher dentre os métodos
diagnósticos e/ou tratamentos disponíveis. O CI pode ser
obtido de forma verbal ou escrita e deve ser esclarecido pelo
médico, mesmo que em diversas consultas.

É claro que não devemos agir como se estivéssemos em
guerra com os pacientes, mas devemos sim reforçar os laços
do relacionamento médico-paciente (tão fragilizados com as
condições da medicina atual), pois este é o nosso maior
trunfo, junto com o prontuário médico bem elaborado, na
prevenção de possíveis demandas judiciais. Importante
lembrar que mesmo sem a forma escrita do CI, as anotações
feitas em prontuário, ressaltando a informação fornecida, as
dúvidas e reações do paciente, bem como os esclarecimentos
dados e a constatação do consentimento são, ainda hoje, a
melhor forma de defesa dos nossos direitos.

Literatura recomendada:
1. Souza, NTC. Responsabilidade Civil e Penal do Médico.
1ª Ed. LZN editora. Campinas, SP. 2003
2. Clotet J. O Consentimento Informado: Uma Questão Do
Interesse De Todos. Jornal Medicina. Conselho Federal de
Medicina. 2000. http://www.portalmedico.org.br/jornal/
jornais2000/10_112000/Bioetica.htm, acesso em abril de 2008.
3. Conselho Federal de Medicina. Revista de Bioética e Ética
médica, 8(2), 2000.  http://www.portalmedico.org.br/revista/
bio2v8.htm, acesso em abril de 2008.

Eduardo Henrique Genofre
Defesa Profissional

Prof. Colaborador e doutor em Pneumologia pela FMUSP
Médico assistente da disciplina de pneumologia

HC-InCOR – FMUSP

ehgenofre@uol.com.br
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Em reuniões ocorridas em 7 e 28 de novembro de 2007 na
Câmara Federal, em Brasília, foi votado parecer do relator
acerca do projeto de lei no. 1921, de 1999, do Senado Federal,
que institui a tarifa social de energia elétrica para
consumidores de baixa renda (PL 1.921/99 – Tarifa Social de
Baixa Renda). Nestas reuniões foram lidas e aprovadas
algumas emendas, apensos e pontos de aperfeiçoamento da
referida lei. No substitutivo ao Projeto de Lei no. 1.921,
destacamos o artigo 9o, que, textualmente, diz:

“Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa
Social a unidade consumidora habitada por família com renda
mensal de até três salários mínimos, que tenha entre seus
membros portador de doença ou patologia, cujo tratamento
ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado
de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o
seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica,
nos termos do regulamento”.

Histórico
A aprovação deste modificativo de lei contemplará os

pacientes que usam concentradores de oxigênio e aparelhos
para ventilação mecânica invasiva e não-invasiva domiciliares,
e é fruto de uma luta iniciada há tempos atrás, pela equipe
que cuida de Insuficiência Respiratória Crônica do Hospital
de Clínicas da Unicamp.

O progresso do conhecimento e da tecnologia em medicina
permitiu, nos últimos 25 anos, a manutenção em casa de
pacientes portadores de doenças crônicas pulmonares e
limitações graves da respiração, que anteriormente só
poderiam ser controlados em hospitais.

No entanto, o fornecimento de cuidados respiratórios
domiciliares tem demandado adaptações dos médicos, dos
pacientes, dos gestores de saúde, dos fornecedores de
tecnologia e dos reguladores desta mesma tecnologia,
adaptações estas que ainda estão em curso.

Em 31 de maio de 2005, no auditório da Faculdade de
Ciências Médicas da Unicamp aconteceu um fórum
multidisciplinar com objetivo de discutir os méritos, os
benefícios, as falhas e conflitos desta relativamente recente
forma de atenção em saúde em nosso meio.

Participaram do evento, representantes das diversas
instâncias públicas: federal (Ministério da Saúde), estadual
(Secretaria Estadual de Saúde)  e municipal (Secretarias
Municipais de Campinas e Sumaré, representando um
município de gestão plena e outro, de semi-plena das verbas
do SUS, respectivamente); compareceram também
representantes da população (presidentes das duas
associações ligadas às doenças pulmonares crônicas
(Sociedade para Tratamento dos Portadores de Insuficiência
Respiratória Crônica  - Respirar®, e Associação dos
Portadores de DPOC). A Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia esteve presente, na pessoa do seu então
presidente, Dr. Mauro Zamboni. Neste evento estava presente
também representante do então Deputado Federal Luciano

Zica, que ficou extremamente sensibilizado com as questões
levantadas.

Destacamos abaixo os principais pontos discutidos:
1) A falta de um modo de ressarcimento direto e específico

para pagamento destas modalidades de tratamento, quais
sejam oxigenoterapia domiciliar e outras formas de suporte
ventilatório, como uso de ventilação não-invasiva e invasiva.
Tal fato decorre do não reconhecimento por parte do SUS da
oxigenoterapia e demais formas de suporte ventilatório como
procedimentos estratégicos necessários para melhora da
qualidade de vida e sobrevida de pacientes com doenças
crônicas, tanto para os indivíduos com doenças pulmonares
avançadas como com doenças neuro-musculares ou distúrbios
relacionados ao sono.

2) O impacto do uso domiciliar destes equipamentos para
os indivíduos no seu gasto mensal de energia elétrica. Uma
vez instalados tais equipamentos na casa do paciente, há que
se prover mecanismos que garantam que ele os poderá
continuar utilizando a despeito do acréscimo no seu consumo
mensal de energia elétrica (em média 350-450W/h/mês para o
uso de um concentrador de oxigênio).

A questão do consumo adicional de energia elétrica, cujo
custo é repassado aos pacientes - a grande maioria de baixa
renda - é particularmente importante e bastante delicada. Uma
das possíveis soluções aventada para este impasse foi a
criação de leis que de algum modo permitissem a isenção para
estes doentes crônicos da parcela da taxa de energia elétrica
referente ao consumo destes equipamentos (concentradores
e respiradores domiciliares).

Por iniciativa da Sra. Laura Helena Hoffmann, assistente social
do grupo de Cuidados para Insuficiência Respiratória Crônica
do HC-Unicamp e da Câmara de Vereadores da cidade de
Campinas (SP) foi deflagrado um processo de discussão de um
anteprojeto de lei com o referido deputado Luciano Zica. Cabe
ressaltar que a tramitação acabou por ocorrer nas mãos de outros
deputados que o sucederam, sendo o relator das modificações
que discutimos aqui o Deputado Federal Carlos Zarattini.

Assim, estamos mais próximos de conseguir uma
modificação na lei que permitirá uma melhoria significativa na
qualidade de vida dos nossos doentes, que, além de serem
portadores de graves limitações às suas atividades diárias, e
dependentes de equipamentos para respirar que muitas vezes
os restringem ao ambiente doméstico, ainda se vêem às voltas
com cortes na energia elétrica, por incapacidade financeira de
pagar a conta. O trágico, nestes casos, é que o corte de luz corta
também o acesso a uma melhor condição de respiração e vida.

O projeto será agora encaminhado para apreciação no
Senado Federal. Aguardamos novas notícias.

Mônica Corso Pereira
Diretora de Ensino da SPPT; Professora Doutora da  (PUCC)

Médica Assistente da Disciplina de Pneumologia da Faculdade
de Ciências Médicas -  (UNICAMP)

Tramita no Congresso projeto de lei que contemplará situação
de pessoas de baixa renda usuárias de equipamentos para

cuidados respiratórios domiciliares
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NOTÍCIAS

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DAS REGIONAIS
REGIONAL - ARARAQUARA/BAURU/BOTUCATU
01 e 02 de agosto em Botucatu - Jornada: Hipertensão
Pulmonar / Sono
06 de setembro em São Carlos - Doenças Ocupacionais
04 de outubro em Araraquara - Pulmão e Colagenoses

REGIONAL  -  MARÍLIA
Último sábado da cada mês, às 09h30 - Reuniões
Local das reuniões alternadas entre as Faculdades
FAMEMA e UNIMAR

REGIONAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
27 de junho - Tosse / Disfunção de Prega Vocal
28 e 29 de junho - Encontro Radiológico Manoel de Abreu
21 de agosto - Discussão de Casos Radiológicos
23 de agosto - Jornada de Pneumo-pediatria – Bronquiolite,
Pneumonias, Aspiração de Corpo Estranho e Casos
Radiológicos
26 de setembro - Asma
24 de outubro - Avaliação Pré-operatória no DPOC
21 de novembro -  Queima de Biomassa e Pol, Atmosférica

REGIONAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
03 de junho em Bebedouro - DPOC
01 de julho em  São José do Rio Preto - Broncoscopia
12 de julho  em  São José do Rio Preto - Circulação Pulmonar
23 de agosto em Barretos  - Jornada de Barretos
02 de setembro em  São José do Rio Preto -  Mucoviscidose
Outubro em Catanduva - Tabagismo

REGIONAL – CAMPINAS
Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do
Hospital de Clínicas da UNICAMP
• 4as feiras: 8:30 às 10:00h
Reunião das disciplinas de Pneumologia e Cirurgia torácica
para discussão de casos clínicos e cirúrgicos, com a presença
de radiologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos,
radioterapeutas, residentes e alunos.
Local: anfiteatro de Radiologia, terceiro andar, Hospital

de Clínicas da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino
Vaz, s/n, Barão Geraldo, Campinas.
• 5as feiras (exceto a última do mês): 8:30 às 9:30h
Reunião anátomo-clínica-radiográfica para discussão de
casos com comprovação histo-patológica, com a presença
de patologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos,
radiologista, residentes e alunos.
Local: Anfiteatro de Anatomia Patológica, segundo andar,
Hospital de Clínicas da Unicamp.
Departamento de Pneumologia e Cirurgia Torácica da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas

• Todas as quartas 4as feiras do mês, das 20:00 às 22:00h
(discussão de casos clínicos ou palestras sobre temas
diversos)
Local: Anfiteatro da Sociedade de Medicina e Cirurgia
de Campinas. Rua Delfino Cintra, número 63, Centro.
Telefone: (19) 3231 2811.

07 de junho 2008 - Jornada de Insuficiência Respiratória
Crônica
Anfiteatro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de
Campinas
Rua Delfino Cintra, 63, Centro, Campinas
Telefone 19-32312811

REGIONAL - RIBEIRÃO PRETO
Reuniões - última quinta-feira do mês, às 20h00
Local-Santa Luzia Clinical Center, Av Santa Luzia 550,
2º andar.

Discussão de Casos Clínicos com a participação do
HCFFMRP-USP,  Hospital São Francisco e Santa Casa.
07 de Junho  -  Jornada Oficial
26 de junho
28 de agosto
25 de setembro
30 de outubro
27 de novembro

TORNE-SE SÓCIO DA SPPT

Fone: 0800 171618 (Suzi ou Wagner)

Home page: www.sppt.org.br

Email: sppt@sppt.org.br
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SUB-SEDE ABC
Abrange as cidades Diadema, Guarujá, Santo André, Santos,
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Vicente.
Sala de Função Pulmonar Anexo II
Av. Príncipe de Gales, 821 - Príncipe de Gales
09060-650 - Santo André / SP
Telefone: (11) - 4993-5469
greg.ops@terra.com.br
Presidente: Marcelo Gervilla Gregório
Secretário: Márcio Abreu Neis

SUB-SEDE ARARAQUARA / BAURU / BOTUCATU
Abrange as cidades Araçoiaba da Serra, Araraquara, Araras,
Avaré, Barueri, Bauru, Botucatu, Cafelândia, Cotia, Ipeúna,
Itapetininga, Itápolis, Itatinga, Leme, Novo Horizonte,
Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Registro, Rincão, Rio
Claro, São Carlos, São João da Boa Vista, Sorocaba, Tatuí e
Votorantim.
Av. Prof. Dorival De Oliveira, 77 - Vila João Godoi
14802-378 - Araraquara/SP
Telefone: (16) - 3336-8953
eduardohage2004@uol.com.br
Presidente: Eduardo Ferraz Hage
Secretário: José Eduardo Bergami Antunes

SUB-SEDE CAMPINAS
Abrange as cidades Americana, Amparo, Atibaia, Bragança
Paulista, Campinas, Indaiatuba, Itapira, Itu, Jundiaí, Limeira,
Mogi Mirim, Mogi-Guaçu, Nova Odessa, Santa Bárbara
D’oeste, Santana do Parnaíba, Tietê, Valinhos e Vinhedo.
Hospital de Clínicas da Unicamp. Cidade Universitária
Secretaria de Pneumologia
Zeferino Vaz, S/N - Barão Geraldo
13086-002 - Campinas / SP
Telefone: (19) - 3521-7907
rkm@unicamp.br
Presidente: Ricardo Kalaf Mussi
Secretária: Ana Maria Camino

SUB-SEDE MARÍLIA
Abrange as cidades Araçatuba, Assis, Birigüi, Dracena, Lins,
Marília, Paraguaçu Paulista, Presidente Prudente, Quatá e Tupã.
Rua 24 de dezembro, 435
17500-060 - Marilia / SP
Telefone: (14) - 3433-3412
strozze@terra.com.br
Presidente: Virgínia Maria Cavallari Strozze Catharin
Secretária: Gisele César de Rossi Agostinho

REGIONAIS SPPT 2008/2009

SUB-SEDE RIBEIRÃO PRETO
Abrange as cidades Batatais, Bonfim Paulista, Franca, Guará,
Jaboticabal, Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra e Sertãozinho.
Av. Bandeirantes, 3900
14040-030 - Ribeirão Preto/SP
Telefone: (16) - 3602-2631
ana_carla_sousa@hotmail.com
Presidente: Ana Carla Souza de Araujo
Secretário: Hugo Alejandro Veja Ortega

SUB-SEDE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Abrange as cidades Barretos, Bebedouro, Catanduva, Colina,
Fernandópolis, Jales, Olímpia, Promissão, São José do Rio
Preto, Tanabi e Votuporanga.
Av. Vinte e Três, 1205
14780-000 - Barretos / SP
Telefone: (17) - 3322-8544
benedito.caiel@terra.com.br
Presidente: Benedito Aparecido Caiel
Secretária: Elaine Mara Cesaretti de Paula

SUB-SEDE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Abrange as cidades Arujá, Caçapava, Campos do Jordão,
Caraguatatuba, Guaratinguetá, Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Jacareí, Lorena, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, São José
dos Campos, São Sebastião, Suzano, Taubaté e Tramembé.
Rua Cel. José Monteiro, 740
12243-730 - São José dos Campos / SP
Telefone: (12) - 3922-5935
drdoc@uol.com.br
Presidente: Douglas Carlyle Belculfiné
Secretária: Maria Helena  Magalhães  Rezende

�

�

�

�

�

NOTA INFORMATIVA

Informamos que por motivos pessoais, o Dr.
Renato Machioni deixou o cargo de Diretor de
Assuntos do Interior e o Dr. Frederico Cipriano Garcia
se desligou do Depto de Informática. O novo Diretor
eleito para Assuntos do Interior foi o Dr. Alex
Macedo e o Depto de Informática será gerenciado
pelo Dr. Eduardo Genofre, que também ocupa o cargo
de Diretor de Defesa Profissional.
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DE HIPÓCRATES AO PET-SCAN
-UMA PEQUENA HISTÓRIA DO DIAGNÓSTICO

EM PNEUMOLOGIA-

Na antiguidade grega, o
conhecimento anatômico era primitivo.
A idéia da vida residia no hálito,
transmissor da atividade vital e das
paixões. A sede da vida seria o
diafragma. Nesta fase da medicina,
apesar dela ser praticada por peritos
que eram pagos pelo seu trabalho, sua
prática possuía certo cunho mágico e
sacerdotal. Todos os deuses possuíam
aptidões curativas ou eram capazes de
provocar doenças, embora alguns
poderes particulares fossem atribuídos
a alguns deles. Elevando-se acima da
medicina sacerdotal e empírica, nesta
época destacou-se Hipócrates, que se
impôs como a personalidade médica
mais importante e completa da
antiguidade, cerca de cinco séculos
antes de Cristo. Seu apurado senso de
observação, aliado à profundidade de
um raciocínio claro e lógico e elevado conceito ético,
compensavam em grande parte a ausência quase total de
conhecimento anatômico.

A palavra diagnóstico,tem origem em Hipócrates, que foi
o primeiro a utilizá-la. Ela deriva da junção do prefixo di(a) -
através de, ou por meio de - , e do elemento de composição
*gno, presente no latim e no grego, cujo significado seria
conhecer. A etimologia francesa data de 1759 (diagnostic/
diagnostique), que deriva do adjetivo grego diagnostikós,
capaz de distinguir, de discernir. Na língua espanhola a
entrada do vocábulo é datada de 1843, diagnóstico. Portanto,
quando falamos em diagnóstico, estamos falando de
discernimento, da ação e da faculdade de discernir.

No tempo de Hipócrates, para realizar suas hipóteses
diagnósticas, o médico só dispunha de seus sentidos para
examinar o doente. Ensinava Hipócrates que o exame clínico
devia se iniciar pelas coisas mais importantes e dever-se-ia
compará-las com o estado de saúde. Deveria se observar
tudo o que se podia reconhecer pelos meios de
conhecimento, incluindo a respiração, o suor, as fezes e a

urina. Já era recomendada na época a auscultação, auxiliada
pela percussão do tórax. Os estertores de grandes bolhas e o
ranger de couro dos casos de pleurite eram reconhecidos. A
sucussão torácica servia para o diagnóstico do empiema. A
respiração de Cheyne-Stokes era descrita como a “de uma
pessoa que está concentrando o pensamento.” Mesmo
confundindo as artérias com a traquéia e os brônquios, pelo
fato das primeiras possuírem um conteúdo aéreo após a morte,
as descrições desta época das doenças respiratórias foram
interessantes, como a da pneumonia, do empiema, da pleurite
e dos abscessos. Destaque especial à tuberculose, chamada

Hipócrates -
Museo do
Capitólio -
Roma

Juramento
hipocrático-

manuscrito
bizantino - sec XII

HISTÓRIA DA PNEUMOLOGIA
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TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO :

Distúrbios Respiratórios do Sono

Envie suas sugestões

por tísica (do grego phthísis, consumpção), cujos sintomas
foram descritos de forma minuciosa e magistral.

Foi somente após o período medieval, época em que a fé
católica sobrepujou o pensamento clássico, que o
renascimento trouxe novas luzes sobre a ciência com
conseqüências óbvias na medicina. No século XVIII o exame
físico foi aperfeiçoado com a percussão do tórax, introduzida
por Auenbrugger e divulgada na França por Corvisart,
médico de Napoleão. Nos séculos seguintes houve a
descrição de sintomas e sinais característicos de muitas
doenças e a idealização de manobras e técnicas especiais
de exame, muitos dos quais passaram a ser conhecidos pelos
nomes de seus descobridores, destacando-se na área
pneumológica Ramond, Litten, Lasègue, Ruault, Signorelli,
Trousseau e Lemos-Torres.

A invenção do estetoscópio por Laennec em 1816 foi um
marco. Antes dele, os sons cardíacos e pulmonares eram
estudados através da colocação do ouvido contra o tórax
do doente. Em sua principal obra, “De l’auscultation
mediate”, Laennec descreveu em detalhes os sons audíveis
das doenças torácicas, além de incluir diagramas de sua
nova invenção.

O microscópio originou a microbiologia, permitindo a
Robert Koch identificar o Mycobacterium tuberculosis,
sendo ele o responsável pela primeira vez na história a
correlacionar um agente microbiológico a uma doença
específica, em 24 de março de 1882. Recebeu o Nobel em
1905 por suas descobertas em relação à tuberculose, somente
após 55 nomeações ao prêmio.

O surgimento da endoscopia se deu no século XVIII,
com os espéculos, mas foram os construídos com fibra
óptica, a partir de 1958, que permitiram maior avanço neste
campo de diagnóstico.

As tão conhecidas provas funcionais respiratórias
originaram-se em 1844, após o cirurgião John Hutchinson
desenvolver o espirômetro. Foi ele quem criou o termo
Capacidade Vital (CV) que, de tão importante à época, era a
CV utilizada na formulação das apólices de seguro de vida.
A partir daí uma série de avanços tecnológicos e
conhecimentos foram incorporados à pneumologia, com
destaques no século XX para Cournand, Richards e Baldwin
(classificação das formas de insuficiência pulmonar, 1948),
Robert Tiffeneau (relação VEF1/CV, 1949), Leaullen e Fowler
(importância do FEF25-75, 1954).
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Professor da Disciplina de Pneumologia da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;
médico pneumologista do Hospital Samaritano/SP.

O marco da revolução tecnológica se deu com a
descoberta dos Raios-X pelo alemão Roentgen, em 1895,
vencedor do primeiro Nobel da história, em Física, em 1901,
devido a isso. Mas foi no século XX que a tecnologia médica
propriamente dita se desenvolveu. Seguiram-se a ultra-
sonografia (1940), cintilografia (1960), tomografia
computadorizada (1972), ressonância magnética (1980),
tomografia computadorizada de alta resolução (1982) e a
tomografia por emissão de pósitrons (1990).

É inegável que os modernos recursos tecnológicos
trouxeram maior segurança ao médico para a tomada de
decisões importantes, mudando a face da medicina. Também
é fácil supor que novas tecnologias devem ser incorporadas
ao nosso arsenal diagnóstico, e cada vez mais com maior
velocidade, tornando rapidamente obsoletos os métodos
diagnósticos que hoje consideramos modernos e
avançados. Nesse momento talvez seja importante lembrar
que, frente a isso tudo, não se pode relegar ao segundo
plano as antigas e sábias orientações de Hipócrates. Nossos
sentidos talvez sejam nossos melhores aliados, e, nosso
ouvido, nosso maior instrumento: na maioria das vezes, se
ouvirmos o doente, ele nos dirá o diagnóstico.
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