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Carta ao editor
Letter to the editor

Dr. Inácio de Barros Melo Neto1

Com mais um número da Revista Anais da Faculdade 
de Medicina de Olinda, renova-se a nossa esperança 

e fé, após momentos difíceis do período pandêmico da CO-
VID-19. Embora a pandemia ainda persista, graças a ampla 
cobertura vacinal da população brasileira, há diminuição do 
número de casos e mortes pela doença. Este panorama de 
controle nos fez retornar ainda com mais garra para o cum-
primento da nossa missão.

Para nossa instituição o primeiro semestre de 2022 foi ce-
lebrado com um conjunto de ações entre as quais a cons-
trução do novo Laboratório de Habilidades Médicas, a nova 
clínica escola, a criação do Fundo Institucional de Apoio a 
Pesquisa e Extensão e a Regulamentação das Ações de Ex-
tensão. Iniciativas que, associadas ao nosso projeto inova-
dor de formação médica, fizeram com que nossa instituição 
obtivesse nota máximo no processo de recredenciamento 
junto ao INEP-MEC, consolidando nossa missão de ofertar 
um ensino de medicina de excelência. 

Para nós, é gratificante ir, a cada dia, confirmando as nossas 
expectativas na construção de uma instituição com valores 
que consideramos essenciais para o processo formador e 
uma sociedade justa e sustentável. Poder observar o enga-
jamento do nosso corpo discente e docente nas atividades 
propostas no escopo desta revista é motivo de grande or-
gulho.

Neste contexto, reafirmamos o nosso compromisso com os 
pilares do ensino superior, fortalecendo as bases indisso-
ciáveis do ensino, pesquisa e extensão. A FMO se torna um 
centro de formação de médicos com uma visão crítica e hu-
manística, voltado à atuação mais próxima da sociedade.

1 Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Olinda
+ Correspondência do autor: anaisfmo@fmo.edu.br
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Carta do editor
Letter from the editor

Prof. Paulo Sávio Angeiras de Goes - PhD

Chegamos ao número 7 da Anais da Faculdade 
de Medicina de Olinda, este número traz ain-

da mais avanços nos processos de divulgação cien-
tífica e da produção do conhecimento na área de 
medicina. Graças aos investimentos institucionais a 
Revista Anais da Faculdade de Medicina de Olinda 
caminha a passos largos para sua indexação. 
Nesta trajetória inclui o uso do DOI-Digital Object 
Identifier em todos os seus números, o que permi-
te que nossos artigos possam ser citados em qual-
quer base da dados, permitindo maior acuidade de 
citação bibliográfica, o registro na Base do Creative 
Commons, são passos importantes no caminho que 
nos levará mais rápido ao processo de internacio-
nalização. 
A partir deste número, a revista também possuirá 
todos os seus fluxos de submissão informatizado 
e com a avaliação cega por avaliadores da área. 
Inclusive com um novo layout de submissão para 
manuscritos que seguem as normas para cada tipo 
de trabalho quais sejam: artigos originais, revisões 
de literatura sistemática e narrativa, relato de casos, 
relatos de experiência com foco no nosso escopo 
da responsabilidade social e resenhas. 
Não temos dúvidas que a Revista Anais da Faculda-
de de Medicina de Olinda vai consolidando-se uma 
referência para a leitura da área médica com foco 
numa medicina humanística e comprometida com 
as transformações necessárias da sociedade.

1 Editor Chefe, PhD
+ Correspondência do autor: paulo.goes@fmo.edu.br
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IMPRESSÃO 4D DE MATRIZ EXTRACELULAR: PROJETO PILOTO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECIDOS COMPLEXOS

4D printing of extracellular matrix: pilot project for the development of complex tissues

Heloisa Moreira Feijó1, Mariana Lima de Morais Inocêncio1, Laiz Correia Arruda1, Vitor 
Benedito Ferreira Freire1, Edilson Eugênio da Silva2, Frederico Duarte de Menezes2, Jacek 

Stanislaw Michewicz2, José Ângelo Peixoto da Costa2, Luciana Lima Monteiro2, Clessio 
Leão Silva Lima3, João Victor Barreto Ipiranga3, Amaury de Siqueira Medeiros Filho4, Jorge 
Eduardo Oliveira Filho4, Amanda Vasconcelos de Albuquerque1, Leonardo Lima Monteiro1*
1. Faculdade de Medicina de Olinda (FMO)  2. Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)  3. Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE)  4. 3D Bladder Printing Workgroup  * Autor correspondente
Recebido: 01.junho.2022 | Aprovado: 25.agosto.2022

RESUMO
Introdução: A indisponibilidade de órgãos e tecidos para transplante com o objetivo de atender 
a demanda existente é um dos grandes desafios na área médica. Uma solução viável para essa 
problemática é a impressão tridimensional (3D) de órgãos e tecidos. O presente estudo apresenta 
resultados preliminares dos primeiros modelos da matriz extracelular (MEC) 4D utilizando um 
biomaterial.

Métodos: Estudo experimental, multicêntrico, realizado no laboratório de Simulação e Fabricação 
Digital (SIMUFAB) do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Uma solução de alginato de sódio 
a 2% foi utilizada para a fabricação da MEC em uma impressora 3D Zmorph do tipo FDM.

Resultados: A figura geométrica da MEC foi um quadrado com 1cm2 de área desenvolvida pelo 
software Voxelizer, projetado inicialmente no CAD (computer aided design). A seguir, o biomaterial 
em forma de gel foi impresso com uma velocidade de extrusão de 1mm/s e uma velocidade 
de impressão de 3mm/s. Obtivemos êxito na impressão com o biopolímero selecionado para a 
fabricação da MEC. Verificou-se um depósito uniforme do material durante a impressão, permitindo 
obter a forma geométrica projetada no CAD.

Discussão: O presente artigo mostra resultados preliminares do processo de impressão de uma 
MEC 4D. O êxito da impressão da MEC qualifica alginato como um dos principais biopolímeros a 
ser utilizado nas futuras fases desse estudo. 

Conclusão: A variação da área da ponteira e a velocidade de extrusão têm grande influência na 
análise dos parâmetros finais para utilizar a impressora 3D.

Descritores: Bioimpressão, Matriz Extracelular, Medicina Regenerativa, Bioengenharia, Tecidos 
Suporte.

ABSTRACT
Introduction: The shortage of organs and tissues for transplantation to meet the existing demand 
is one of the great challenges in the medical field. A feasible solution to this problem is the three-
dimensional (3D) printing of organs and tissues. The present study presents preliminary results of 
the first 4D extracellular matrix (ECM) models using a biomaterial.

Methods: Experimental, multicenter study carried out at the Simulation and Digital Fabrication 
Laboratory (SIMUFAB) of the Federal Institute of Pernambuco (IFPE). A 2% sodium alginate 
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INTRODUÇÃO
A falta de órgãos para transplante é um 

grande obstáculo enfrentado por pacientes e 
cirurgiões. É previsto que a necessidade de 
transplante de órgãos na população aumente à 
medida que a expectativa de vida e a incidên-
cia de doenças crônicas aumentem.1 Aproxima-
damente, seis milhões de pessoas estão com 
falência de órgãos em estágio final no mundo.2 
Nos EUA, aproximadamente 40.000 pacien-
tes recebem um transplante de órgão a cada 
ano.  No entanto, 120.000 pacientes permane-
cem em lista de espera, dentre os quais, 7.600 
indivíduos vão a óbito anualmente enquanto 
aguardam um transplante. Na Europa, assim 
como em outros países, os pacientes são afe-
tados por uma semelhante escassez de órgãos 
com altas taxas de mortalidade enquanto estão 
na lista de espera para transplante. Durante a 
pandemia de COVID-19, esses índices deterio-
raram. Ademais, verificou-se uma forte asso-
ciação temporal entre o aumento das infecções 
por COVID-19 e uma significativa redução nos 
procedimentos gerais de transplante de ór-
gãos sólidos. A redução geral de transplantes 
de doadores falecidos foi de 90,6% na França 
e 51,1% nos EUA. Além disso, houve uma di-
minuição da captação de órgãos, assim como 
uma redução significativa nas taxas de trans-
plante mesmo em regiões onde os casos de 
COVID-19 são escassos, sugerindo um efeito 
global além do local.3

O Brasil, seguindo a tendência mundial, 

tem enfrentado um processo de envelhecimen-
to populacional. O crescimento no número de 
idosos, assim como o número de pacientes 
com quadro clínico de falência de órgão amplia 
a necessidade de transplantes.4

As tecnologias inspiradas na medicina 
regenerativa desafiam a eficácia do atual mo-
delo de transplante de aloenxerto. Uma solução 
viável para essa problemática é a impressão tri-
dimensional (3D) de órgãos e tecidos. Associa-
da à engenharia de tecidos, a medicina rege-
nerativa não apenas abre novos caminhos para 
substituir e regenerar tecidos e órgãos, como 
também pode ter o potencial de corrigir alguns 
defeitos congênitos por meio de órgãos e te-
cidos cultivados em laboratório, os chamados 
órgãos bioartificiais.5 Uma revisão sistemática  
publicada recentemente mostrou que a impres-
são 3D tem potenciais revolucionários no acon-
selhamento de pacientes, planejamento cirúr-
gico pré-operatório, intraoperatório e educação 
em urologia. Embora os custos e os tempos de 
produção continuam sendo os principais desa-
fios, o uso dessa tecnologia pode representar 
um passo à frente para atender à demanda dos 
pacientes e cirurgiões.6

A medicina regenerativa é uma área ain-
da experimental, mas que já produziu alguns 
resultados relevantes, como por exemplo, os 
estudos do médico e pesquisador Anthony 
Atala, referência mundial no desenvolvimen-
to de impressão 3D de material biológico. Um 
dos seus estudos sobre a produção de bexiga 

solution was used to manufacture the MEC on a Zmorph 3D printer, type FDM.

Results: The MEC geometric figure was a square with an area of   1cm2 and developed by the 
Voxelizer software, initially designed in CAD (computer aided design). Next, the biomaterial in gel 
form was printed with an extrusion speed of 1mm/s and a printing speed of 3mm/s. We succeed in 
the printing with the biopolymer selected for the manufacture of MEC. There was a uniform deposit 
of the material during printing, which allowed obtaining the geometric shape designed in CAD.

Discussion: This article shows preliminary results of the printing process of a 4D MEC. The 
achievement of the MEC impression qualifies alginate as one of the main biopolymers to be used 
in the future phases of this study.

Conclusion: The variation of the nozzle area and the extrusion speed have a great influence on 
the analysis of the final parameters to use the 3D printer.

Keywords: Bioprinting, Extracellular Matrix, Regenerative Medicine, Bioengineering, Scaffolds.
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em laboratório originou um tecido biocompatí-
vel que substituiu a órgão total ou parcialmen-
te, no entanto, sem a capacidade funcional de 
contração. O implante total foi bem-sucedido 
e melhorou consideravelmente a qualidade de 
vida do paciente.7 O supracitado pesquisador 
é responsável por diversos outros estudos em 
medicina regenerativa utilizando a impressão 
3D, tais como a fabricação do miocárdio endo-
telizado humano a partir de células troncos em 
uma matriz extracelular microfluídica.8

A impressão 3D permite a fabricação de 
formas complexas com alta precisão, através 
da adição de camada por camada de material. 
A utilização de diferentes materiais inteligentes, 
ou seja, que mudam de forma, cor ou produ-
zem corrente elétrica em resposta a um estí-
mulo externo tornando-os bioativos ou desem-
penhando uma função pretendida, de modo a 
abrir o caminho para a produção de estruturas 
3D dinâmicas, que atualmente é chamada de 
impressão 4D.9

Basicamente in vivo, os tecidos são es-
truturas dinâmicas constituídas por vários tipos 
de células, uma matriz extracelular (MEC) e 
uma variedade de moléculas de sinalização. 

A MEC é um componente crucial do mi-
croambiente celular e forma uma rede tridimen-
sional complexa.10 Na impressão 3D, quando 
adicionadas a MEC, as células podem ser or-
ganizadas em estruturas complexas originando 
tecidos ou órgãos.11 

Atualmente a medicina regenerativa visa 
o desenvolvimento de uma técnica de impres-
são 4D de material biológico que possa, futu-
ramente, ser implantada no corpo humano de 

modo a substituir um tecido ou órgão e que 
seja biologicamente compatível diminuindo os 
riscos de rejeição. O objetivo do presente es-
tudo é fabricar matrizes 4D (scaffold) em uma 
impressora 3D à base de alginato visando a 
adição de células, que posteriormente origina-
rão tecidos e órgãos, objetivando posterior apli-
cação na medicina regenerativa em animais e, 
finalmente, em seres humanos.

Atualmente, está sendo iniciada a fabri-
cação das MEC no laboratório de Simulação 
e Fabricação Digital (SIMUFAB) - Centro de 
Pesquisa do Instituto Federal de Pernambuco 
(IFPE) - Campus Recife. Desse modo, o pre-
sente artigo visa apresentar resultados prelimi-
nares do processo de impressão das MEC, o 
que inclui, treinamento para operação de im-
pressoras, bem como a fabricação mecânica. 

MÉTODOS
Estudo experimental, multicêntrico en-

volvendo a Faculdade de Medicina de Olin-
da (FMO), o Instituto Federal de Pernambuco 
(IFPE) e a Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE). Foi realizada uma extensiva re-
visão da literatura com o objetivo de definir o 
biomaterial, a impressora, a ponteira de extru-
são adaptado para biotintas, o software, a figu-
ra geométrica e a técnica de impressão para a 
fabricação da MEC. 

O biomaterial selecionado para a realiza-
ção dos primeiros testes foi o alginato de sódio 
(figura 1). Este é definido como uma classe de 
biopolímeros, derivados inicialmente da parede 
celular de algas marrons de diferentes espécies 
tais como Laminaria, Macrocystis, Sargassum, 
dentre outras.12, 13

Figura 1. Diferentes blocos de alginato ligados com 1 → 4 ligações glicosídicas
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Para a fabricação da MEC, produzimos 
um gel do biomaterial da seguinte forma, pre-
paramos uma solução contendo alginato de só-
dio a 2% e cloreto de sódio a 0.25% diluídos 
em água. Em seguida, sob agitação mecânica 
e aquecimento a 80°C, adicionamos cloreto de 
cálcio a 0.25% numa proporção de 1 para 5 em 
ml, respectivamente. 

Optamos pela impressora 3D Zmorph, 
tipo FDM (fused deposition modeling). O sof-
tware selecionado para realizar os primeiros 
testes foi o Voxelizer, versão 2.0 de 2019, cuja 
função é converter o arquivo CAD (computer 
aided design) para o formato GCODE, que é a 
linguagem empregada para descrever como a 
impressora 3D deve imprimir um trabalho. Uti-

lizamos a ponteira de extrusão de pasta Zmor-
ph, de 4mm, em alumínio, com uma velocidade 
de trabalho de 5ml/s em formato linear cons-
truindo um quadrado de 1cm2 de área. Prelimi-
narmente, utilizamos o poliácido láctico (PLA) 
e a celulose para definição dos parâmetros da 
impressora.

RESULTADOS
Os resultados preliminares do processo 

de impressão das MEC incluem o treinamento 
para operação de impressoras e a fabricação 
mecânica. Inicialmente, a estrutura da MEC foi 
projetada no CAD (figura 2) e através do sof-
tware Voxelizer a impressora recebeu os co-
mandos para executar o trabalho (figura 3).

Figura 2. Estrutura da MEC

Figura 3. Impressora 3D Zmorph, 
tipo FDM iniciando o processo de 
fabricação da MEC
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Para a análise experimental da impres-
são da MEC, foram realizados 5 testes utilizan-
do poliácido láctico, celulose e alginato de sódio 
para a configuração de parâmetros de impres-
são, os quais incluíram a velocidade de extru-
são e a velocidade de impressão. 

1) Poliácido láctico (PLA). Utilizamos uma 
ponteira de extrusão com 0,4 mm2 área, ve-
locidade de extrusão de 40mm/s e veloci-
dade de impressão de 40mm/s.  Obtivemos 
êxito na impressão, ou seja, conseguimos 
a figura geométrica que se espera alcançar 
com o uso do biopolímero (figura 4). 

2) Celulose. Utilizamos uma ponteira de ex-
trusão adaptada para biotintas com uma 
área de 13,2 mm², velocidade de extru-
são de 7mm/s e velocidade de impressão 
de 10mm/s. Durante a realização do teste, 
observamos que o valor de extrusão asso-
ciado ao valor da velocidade de deposição 
aplicados ao material foi muito alto e não foi 
possível a impressão da MEC. 

3) Alginato de sódio. Utilizamos uma serin-

ga com bico de 35,7 e 4,0mm diâmetros, 
respectivamente, velocidade de extrusão 
de 1,5mm/s e velocidade de impressão de 
1mm/s. Houve uma alta deposição de ma-
terial em apenas um polo, não consegui-
mos a figura geométrica projetada no CAD.

4) Alginato de sódio. Empregamos uma serin-
ga com as mesmas características do tes-
te anterior, velocidade de extrusão 1mm/s 
e velocidade de impressão de 0,5mm/s. 
Semelhante ao teste anterior, ocorreu uma 
alta deposição do material em apenas um 
polo não permitindo obter a figura geomé-
trica projetada no CAD.

5) Alginato de sódio. Empregamos uma serin-
ga com as mesmas características do teste 
3, velocidade de extrusão de 1mm/s e ve-
locidade de impressão de 3mm/s. Obtive-
mos êxito na impressão com o biopolímero 
selecionado para a fabricação da MEC. Ve-
rificou-se um depósito uniforme do material 
durante a impressão, permitindo obter a figu-
ra geométrica projetada no CAD (figura 5).

Figura 4.  Imagem do modelo impresso com PLA Figura 5. Imagem do modelo impresso com alginato de sódio

DISCUSSÃO
A indisponibilidade de órgãos e tecidos 

para transplante com o objetivo de atender a 
demanda existente é um dos grandes desa-
fios na área médica. Além disso, a pandemia 
de COVID-19 afetou negativamente os índices 
de transplantes órgãos no mundo. Houve uma 

diminuição no número de procedimentos real-
izados, de doadores de órgãos, além de um 
aumento na mortalidade dos pacientes em lista 
de espera por um órgão.3, 14 Nesse cenário per-
manente de falta de órgãos para transplante, 
exacerbado pelo contexto atual de pandemia, 
faz-se necessário buscar terapêuticas inovado-
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ras. Nesse contexto, a medicina regenerativa 
exerce um papel de destaque por ser um méto-
do inovador para substituir ou restaurar células, 
tecidos e órgãos do corpo humano. A fabricação 
da MEC é um dos pilares da medicina regener-
ativa, entretanto, representa um dos obstáculos 
tecnológicos para a produção de tecidos. Cri-
ar um ambiente com condições semelhantes à 
matriz extracelular de um ser humano, no qual 
as células possam se fixar e manter a seu me-
tabolismo adequado, é complexo. As MEC são 
estruturas de materiais sintéticos ou naturais 
sobre os quais novos tecidos podem ser cul-
tivados para substituir o tecido danificado.15

O presente artigo mostra resultados 
preliminares do processo de impressão 4D de 
uma MEC que incluiu desde o treinamento para 
utilizar a impressora até os primeiros testes 
de fabricação mecânica. Para o efeito, foram 
definidos os equipamentos a serem utilizados 
racionalizando os recursos existentes, uma vez 
que, a fabricação de MEC em impressoras 3D 
tem um custo elevado.16 

O alginato foi o biopolímero seleciona-
do para o presente estudo. O alginato é um 
dos biomateriais mais utilizados na engenharia 
biomédica devido a sua semelhança molecular 
com à dos polissacarídeos. Ademais, a facili-
dade de se obter géis, os quais incorporaram 
células-tronco e mimetizam um microambiente 
extracelular favorecendo a engenharia de teci-
dos e a pesquisa básica, justificam tal escol-
ha.17 

O primeiro teste foi realizado com o PLA, 
o qual dispõe de melhores características ter-
momecânicas em relação ao gel de alginato. 
O PLA apresenta maior resistência mecânica e 
menor coeficiente de expansão térmica, o que 
melhora sua capacidade de impressão, reduz-
indo vieses durante o processo de fabricação.18 
No teste 2, o valor da velocidade de extrusão 
associado ao valor da velocidade de deposição 
aplicados ao material foi excessivo e com isso 
inviabilizou a impressora de executar o trabalho. 
Desse modo, definiram-se parâmetros a serem 
utilizados na impressão utilizando o alginato. 
Ao adicionar no software os parâmetros obtidos 
anteriormente com os diferentes materiais, não 
foi possível fabricar a MAC de acordo com a fig-
ura geométrica projetada no CAD, teste 3 e 4. A 

partir dos testes inaugurais com alginato, houve 
evidências de que diminuindo a velocidade de 
extrusão para 1mm/s e aumentando a velocid-
ade de impressão para 3mm/s conseguir-se-ia 
fabricar a MAC conforme o projeto desenvolvi-
do no CAD.  Ao utilizar os parâmetros suprac-
itados, verificou-se um depósito uniforme do 
material durante a impressão, permitindo obter 
a figura geométrica projetada no CAD. 

Algumas limitações devem ser levadas 
em consideração no presente artigo, dentre 
elas a ausência de análises físico-químicas 
para uma matriz 4D e as dificuldades para es-
tabilização do filamento extrudado de acordo 
com o material testado, as quais inviabilizaram 
a realização de análises estatísticas. Entre-
tanto, esses são resultados preliminares com 
perspectivas de desenvolver um avanço na 
medicina regenerativa e na bioengenharia de 
tecidos.

CONCLUSÃO
A variação da área da ponteira e a ve-

locidade de extrusão têm grande influência no 
resultado final da impressão da matriz 4D. A 
facilidade do manuseio e a acessibilidade do 
alginato foram observadas durante o processo 
de fabricação da MEC nesse estudo. O alginato 
provou ser de grande utilidade na engenharia 
de tecidos e seu potencial como biomaterial  
qualifica-o para futuros estudos visando a esta-
bilização do filamento extrudado. 
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são extensivamente estudadas devido aos seus riscos e pre-
valência mundial. Sendo assim, a pesquisa por novos tratamentos é um processo contínuo 
e as substâncias isoladas de plantas são uma promissora fonte de fármacos. Atualmente, aná-
lises de modelagem molecular são realizadas para compreender a relação entre estrutura-fun-
ção de um alvo farmacológico e suas interações proteína-ligante, e assim o mecanismo exa-
to da ação farmacológica. Diante disso, este trabalho pretende comparar o bloqueio do canal 
de cálcio dependente de voltagem promovido por verapamil e nifedipina com análisesde mo-
delagem molecular. Os experimentos de docking molecular foram realizados usando o por-
tal Dockthor e análises com o programa Chimera. As energias de afinidade foram compara-
das utilizando o programa GraphPad Prism, com o teste “t”, onde valores de p < 0,05 foram 
considerados significantes. Os resultados mostram que verapamil teve uma afinidade melhor 
do que nifedipina (p < 0,0001). As simulações de configuração no canal foram diferentes, ambos 
bloqueando o poro do canal, o que impede o influxo de cálcio na célula. Estes dados serão úteis 
para comparar com a prospecção de novas drogas que possam bloquear o canal de cálcio.

Palavras-chave: Agentes anti-hipertensivos; Bloqueador de canal de cálcio; Modelagem molecular.

ABSTRACT
Cardiovascular diseases are mainly investigated due to risks and prevalence at world. Thereby, 
research new treatments is a process continuous. Nowadays, the docking molecular analyses 
are performed to understand relation into structure-function of pharmacology site and its binding 
protein-ligand, consequently the exactly pharmacological mechanism. The aim of this study was to 
compare the blockade of calcium voltage-dependent channel promote by verapamil and nifedipine 
with docking molecular analyses. The experiments were realized with Dockthor and the analyses 
with Chimera program. The affinity energies were compared by GraphPad Prism program, with 
t-Test, when values of p < 0.05 were significant. The results showed that the verapamil affinity was 
better than nifedipine (p < 0.0001). The simulation of configurating for each ligand on channel were 
different, but both blocking the channel pore, that’s prevent calcium influx in the cell. Those data 
could be useful to compare the prospection of news drugs be able blocker the calcium channel.

Keywords: Antihypertensive Agents; Calcium Channel Blocker; Docking Molecular.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são extensiva-
mente estudadas devido aos seus riscos e pre-
valência mundial. No Brasil, essas doenças são 
a principal causa de morte, embora estejam di-
minuindo.1 Desta forma, a pesquisa por novos 
tratamentos é um processo contínuo e as subs-
tâncias isoladas de plantas são uma promisso-
ra fonte de fármacos.2

Atualmente, análises de modelagem molecular 
são realizadas para compreender a relação en-
tre estrutura-função de um alvo farmacológico 
e suas interações proteína-ligante.3-6 Pois estas 
análises trazem não somente a informação da 
dinâmica estrutural das moléculas teste, como 
também a energia do sítio de ligação entre a 
proteína e o produto teste, fundamentais para 
caracterizar mecanismo de ação de drogas.7

No controle da pressão arterial, a subunidade 
alfa-1C dos canais-Ca2+ do tipo L (CaV1.2) é a 
principal via de entrada de Ca2+ e sua ativação 
leva a entrada de Ca2+ na matriz extracelular 
e aumenta a concentração de cálcio citoplas-
mática, resultando em vasoconstrição.8-10 No 
tratamento da hipertensão clínica, alguns blo-
queadores de CaV são usados.11-13 Estes são 
classificados em dois tipos básicos: os di-hi-
dropiridínicos e os não di-hidropiridínicos. Os 
dihidropiridínicos (anlodipina, nifedipina, felo-
dipino) exercem efeito vasodilatador predomi-
nante, com mínima interferência na frequência 
cardíaca e na função sistólica, sendo, por isso, 
mais frequentemente usados como medica-
mentos anti-hipertensivos. Os não di-hidropi-
ridínicos, como as difenilalquilaminas (vera-
pamil) e as benzotiazepinas (diltiazem), têm 
menor efeito vasodilatador e agem na muscu-
latura e no sistema de condução cardíacos. Por 
isso, reduzem a frequência cardíaca, exercem 
efeitos antiarrítmicos e podem deprimir a fun-
ção sistólica.14 Assim, este trabalho teve como 
objetivo comparar o bloqueio do CaV promovi-
do por verapamil e nifedipina através de análise 
de modelagem molecular.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa quantitativa e experi-
mental. Foram utilizados verapamil (CID 2520, 
Fig. 1A) e nifedipina (CID 4485, Fig. 1B) obtidos 
do PubChem.15 A estrutura homóloga do CaV 

(ID 4MS2) foi obtida do Protein Data Bank (Fig. 
1C).

Os experimentos de modelagem molecular 
foram realizados usando o portal online Do-
ckthor.16 Os resultados das simulações das 
substâncias foram estabelecidas em ordem de 
maior afinidade com a proteína, o CaV. As três 
melhores configurações das substâncias com 
maior afinidade no alvo foram escolhidas para 
análises mais aprofundadas e os posiciona-
mentos apesentados pelo programa Chimera 
(versão 1.14).

As energias de afinidade foram analisadas pelo 
programa GraphPad Prism, utilizando o teste 
“t” para comparar os resultados de verapamil 
e da nifedipina, onde valores de p < 0,05 foram 
considerados significantes.

RESULTADOS
Foram realizados 1.000.000 posicionamentos 
para os fármacos (verapamil e nifedipina) no 
CaV. Destes, os três melhores estão represen-
tados na Tabela 1 pelas energias de ligação 
dos compostos no canal iônico, quanto menor 
a energia mais estável a molécula, devido as li-
gações químicas (hidrofóbicas e eletrostáticas) 
estabelecidas. Nota-se que o verapamil apre-
sentou afinidade, significantemente, maior do 
que a nifedipina. 

A análise da configuração dos fármacos na es-
trutura 3D do CaV, revelou posicionamentos 
próximos na região do poro do canal, mas em 
sítios distintos da ligação do verapamil e da ni-
fedipina (Fig. 2) com os resíduos de aminoáci-
dos. Percebe-se a localização das substâncias 
obstruindo o poro do canal, o que leva ao blo-
queio do influxo dos íons cálcio para o interior 
das células.

DISCUSSÃO
Os canais de cálcio dependentes de voltagem 
possuem uma grande subunidade que forma o 
poro, denominada α1, que é composta por qua-
tro domínios homólogos, onde cada um com 
seis segmentos transmembranares e uma alça 
que forma o poro17, como ilustrado na Fig. 1C. 

Os bloqueadores de CaV do tipo fenilalquilami-
na, como o verapamil (Fig. 1A), são utilizados 
no tratamento de arritmias atriais, assim como 
os benzotiazepinos, por exemplo, diltiazem.18 
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Houve diferentes afinidades apresentadas por 
verapamil e nifedipina (Tab.1), respectivamen-
te, sendo que o verapamil mostrou maior afini-
dade. Isto pode ser resultado do verapamil ter 
uma cadeia carbônica mais longa, o que facilita 
mais interações com os resíduos de aminoá-
cidos que formam o poro do canal, do que a 
nifedipina, que possui uma cadeia menor. Pois, 
como as fenilalquilaminas têm dois anéis aro-
máticos ligados por uma cadeia alifática cen-
tral contendo um grupo amino terciário que são 
capazes de entrar na abertura externa do poro 
através da comporta de ativação aberta e se 
ligar a um sítio receptor específico em uma for-
ma protonada carregada positivamente.18,19 Já 
as diidropiridinas, como a nifedipina (Fig. 1B), 
interagem com os seguimentos S6 nos do-
mínios III e IV, o que leva a uma proposta de 
modelo interface-domínio para ligação e ação 
do fármaco.17,20 Outro estudo de modelagem 
molecular sugere que estes resíduos de ami-
noácidos estão na face do lúmen do poro e 
cooperam para constituir o sítio de ligação do 
fármaco.21

Outros bloqueadores diidropiridínicos de CaV, 
como nimodipina, benidipina e amlodipina já 
foram avaliados sobre a orientação no bloqueio 
dos canais de cálcio do tipo-L (CaV1.2).22 Re-
sultados semelhantes à nifedipina (Fig. 2) fo-
ram obtidos por uncarilane A, um alcaloide iso-
lado de Uncaria rhynchophylla, planta utilizada 
medicina tradicional chinesa. Por simulação 
molecular, o alcaloide inibiu o CaV, permitindo 
inibição do influxo de cálcio.23 Os achados des-
te trabalho, do bloqueio do CaV exercido pelo 
verapamil e nifedipina por modelagem molecu-
lar, como bloqueadores padrão, em especial, 
de uso na clínica cardiovascular, servirão para 
comparação com novas moléculas com poten-
cial efeito em bloquear este canal.

CONCLUSÃO
Conclui-se que nifedipina e verapamil bloque-
am o CaV por diferentes interações dentro do 
canal, sendo que verapamil tem uma maior afi-
nidade. Estes dados serão úteis para comparar 
com a prospecção de novas drogas que pos-
sam bloquear o CaV. 
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Figura 1. Estrutura molecular do verapamil (A, C27H38N2O4), 
da nifedipina (B, C17H18N2O6) e da proteica 3D do CaV (C).
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Tabela 1. Afinidades de ligação dos fármacos no canal CaV. 

Fármaco Afinidade (kcal/mol) 
média ± e.p.m

verapamil -9.696 ± 0,08*

nifedipina - 8.031 ± 0.009

*p < 0,0001 (verapamil vs nifedipina), Teste t.

Figura 2. Posicionamento do verapamil (vermelho) e da nifedipina (verde) na estrutura 3D 
do canal CaV (azul). A: estrutura proteica quaternária; B: estrutura proteica hidrofóbica.

A B
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RESUMO
Investigar o efeito de furosemida no canal α-hemolisina (α-HL) de Staphylococcus aureus em bi-
camadas lipídicas planares por caracterização eletrofisiológica e estudos de docking molecular. As 
membranas planares de bicamada lipídica foram preparadas e α-HL (0,07 mg/mL) foi adicionada à 
solução padrão no compartimento cis da câmara experimental. Todos os experimentos foram rea-
lizados em temperatura ambiente usando um amplificador Axopatch 200A no modo voltage clamp. 
Em pH 7,5, os canais α-HL estavam geralmente em uma alta condutância ~ 4 nS e raramente 
mudam para estados de baixa condutância. Após a incorporação do canal iônico na membrana 
bicamada, a furosemida também foi adicionada à solução padrão no compartimento cis. Para os 
estudos de docking, as coordenadas atômicas para o canal heptamérico α-HL foram recuperadas 
do PDB ID (7AHL) e a estrutura de furosemida foi obtida do PubChem, suas coordenadas foram 
elaboradas e minimizadas com o software Avogadro. Os experimentos de docking molecular fo-
ram realizados usando o Dockthor online. A furosemida inibiu (P<0,05) a condutância do canal 
α-HL de maneira voltagem-dependente. Foram avaliadas as duas melhores soluções de docking e 
o canal α-HL, observou-se que o modo de conexão com maior afinidade de interação possui maior 
número de ligações de hidrogênio. Os resíduos de ligação foram o 113 e o 147, que formam os 
remanescentes de constrição do canal α-HL. Em conclusão, a furosemida bloqueia as correntes 
iônicas na constrição do canal causado pela α-hemolisina de Staphylococcus aureus.

Palavras-chave: Furosemida; Staphylococcus aureus; Canal iônico; Fator de virulência; Agente 
Antimicrobiano.

ABSTRACT
To investigate the effect of furosemide on Staphylococcus aureus α-hemolysin (α-HL) channel in 
planar lipid bilayers by electrophysiological characterization and molecular docking studies. Planar 
lipid bilayer membranes were prepared and α-HL (0.07 mg/mL) was added to the standard solution 
in cis compartment of the experimental chamber. All experiments were performed at room tem-
perature using an Axopatch 200A amplifier in the voltage clamp mode. At pH 7.5, α-HL channels 
were usually in a high conductance ~4 nS and rarely switch to low conductance states. After the 
ion channel was incorporated in bilayer membrane, the furosemide was also added to the standard 
solution to the cis compartment. To docking studies, atomics coordinates for the α-HL heptameric 
channel was retrieved from PDB ID (7AHL) and the structure of furosemide was removed from 
the PubChem, their coordinates were built and minimized with Avogadro software. The molecular 
docking experiments were performed using the Dockthor online. The furosemide inhibited (P<0.05) 
conductance α-HL channel and it was a voltage-dependent manner. The two best docking solu-
tions and the α-HL channel were evaluated, it was observed the connection mode with the highest 
affinity of interaction has a greater number of hydrogen bonding. The residues were 113 and 147 



An Fac Med Olinda, Olinda, 2022; 7 (1) : 20

ARTIGO

that form the remainders of the constriction α-HL channel. In conclusion, furosemide blocks ion 
currents in the constriction of channel caused by Staphylococcus aureus α-hemolysin.

Keywords: Furosemide; Staphylococcus aureus; Ion channel; Virulence factors; Anti-bacterial 
agent.

INTRODUCTION
The rational design of drugs, in the last decade, 
has been pointed out by some authors as the 
most effective to reach incremental innovations 
with new indications of use for chemical enti-
ties already known (new target) and has been 
consolidating itself as a model to accelerate the 
times of drug research and development.1 Con-
sidering the Staphylococcus aureus α-hemoly-
sin (α-HL) channel importance in pathogenesis, 
it is regarded as a virulence factor playing an 
role in infection and multidrug resistant strains, 
the search for chemical entities already known 
new target antibiotics, targeting different bac-
terial machinery, has been emerged.2 Pre-
vious studies have evaluated the activity of 
several compounds to inhibit α-HL action, by 
hindering its membrane assembly or by direct 
blocking α-HL channel.3-6 In this context, furo-
semide bases known to possess a wide range 
of pharmacological properties, a loop diuretic 
that induce its effect by competing with chlo-
ride to bind to the Na-K-2Cl (NKCC2) cotrans-
porter inhibiting the reabsorption of sodiu and 
chloride.7 Additionally, the α- hemolysin (α-HL) 
are exotoxins that create lytic pores in the host 
cell membrane and have role important for the 
development of invasive infections.8 α-HL is a 
monomer secreted during Staphylococcus au-
reus exponential growth and oligomerizes into 
the host membranes as an heptameric trans-
membrane pore, causing osmotic cytolysis.9 
Moreover, molecular docking studies provided 
atomic level details on protein–ligand interac-
tions. These are expected to expand the knowl-
edge on compounds molecular recognition by 
the heptameric pore, while furosemide is sug-
gested as possible therapeutic adjuvants for the 
treatment of infected patients. The furosemide 
to test the broader applicability of this approach, 
we sought furosemide capable of inhibiting the 
activity of Staphylococcus aureus α-hemolysin 
channel, which is regarded as a major virulence 
factor playing an antimicrobial effect.

MATERIALS AND METHODS

α-HL protein and other chemicals
The wild type of S. aureus α-hemolysin was 
purchased from List Biological Laboratories. 
Solvent-free planar bilayer lipid membranes 
(PLM), with capacitance of 40 pF, were formed 
by the lipid monolayer apposition technique, us-
ing DPhPC in hexane at 25 ± 1 °C. Furosemide 
(4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)- 5- sulfa-
moylbenzoic acid was purchased from Sigma. 
Diphytanoylphosphatidylcholine (DPhPC) was 
purchased from Avanti Polar Lipids.

Single channel reconstitution in planar lipid 
bilayer
Planar lipid bilayer membranes were formed 
as previously described10, where the bilayers 
were composed of two DiPhyPC monolayers. 
After membrane stabilization, a 0.1–0.4 μl of 
the stock solution containing α-HL (0.07 mg/ml) 
was added to the standard solution (4 M KCl, 5 
mM Tris-OH, pH 7.5) in cis compartment of the 
experimental chamber, to provide final concen-
trations of ~2ng/mL. All experiments were per-
formed at room temperature (25±2◦C) using an 
Axopatch 200A amplifier in the voltage clamp 
mode. At pH 7.5, α-HL channels are usually in 
a high conductance ~4nS and rarely switch to 
low conductance states. After the ion channel 
was incorporated in bilayer membrane, the an-
ion inhibitors were also added to the standard 
solution to the cis compartment. All steps from 
measuring current to analyzing data were per-
formed with equipment and software that are 
described in previous studies.5,11,12

Multiple channel experiments reconstitution 
in planar lipid bilayer
Planar lipid bilayer membranes for multi-chan-
nel experiments were formed via the painting 
technique from a mixture of PC/Chol (1:1, w/w) 
across a hole (~0.3mmdiameter) in a 25-mm-
thick Teflon partition in a Teflon cell. The current 
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was converted to voltage, filtered by a low-pass 
eight-pole Butterworth filter, digitized with a 
sampling frequency of 0.5 kHz (for multichan-
nel experiments) at Whole Cell Electrophysi-
ology Program (WCP V1.7b) and/or the Elec-
trophysiology software. Channels were formed 
by adding several microliters of the α-HL stock 
solution (5–50 mg/mL) to one side of the cham-
ber (herein defined as cis). The mean value of 
single-channel insertion current was 0.3 pA for 
50 mM CaCl2 and 40 mV applied potential. The 
potential was defined as positive when it was 
greater at the side of the protein addition. At pH 
7.5, α-HL channels are usually in a high con-
ductance state and rarely switch to low conduc-
tance states. The conductance was compared 
statistically by GraphPad Prism, where me-
dia difference significant was calculated using 
t-Test and value P < 0.05.

Molecular docking studies
In order to obtain atomic-level insights into the 
furosemide mechanism of action, docking ex-
periments were carried out to predict its position 
and orientation on the surface of α-HL. To dock-
ing studies, atomics coordinates for the α-HL 
heptameric channel was retrieved from PDB 
ID 7AHL.13 The structure of furosemide was re-
moved from the PubChem and their coordinates 
were built and minimized with Avogadro soft-
ware.14 The molecular docking experiments 
were performed using the Dockthor online por-
tal.15 Molecular docking was performed in the 
constriction region, as it is the region most likely 
to have interactions between α-HL and little li-
gands.16 The output conformers from program 
are ranked in order of increasing affinity with the 
protein. The two conformations with biggest af-
finity docked were retrieved for further analysis.

RESULTS AND DISCUSSION
Importantly, the large α-hemolysin single-chan-
nel conductance ~4 nS in 4 mM KCl, furose-
mide was assayed for its ability to block ion 
conductance through the pores formed in ar-
tificial membranes α-HL (Fig.1). In addition, 
the relative conductance of the channel on the 
presence of the compound is smaller than in the 
standard solution and decrease with the trans-
membrane potential, so the effect is voltage-de-
pendent. Addition of 100μM to the cis-side of 

the membrane switched the channel to a closed 
state similar to the ‘voltage-gated closed state’ 
seen commonly for α-HL at +100 mV and higher 
voltages.

Illustrate typical recordings of an ion current 
through single α-HL pore (Fig. 2). It is seen that 
even before the addition of 1, the single α-HL 
pores conductance level was rather noisy (Fig. 
2 A, topmost track). This noisiness represents 
the well-known poro channels which appears 
as fast flickering between the open and com-
pletely closed conformations. The addition of 
furosemide to the cis-side of the membrane 
(the side of toxin addition) caused additional 
step-wise closures of 6 ms average duration 
(Fig. 2B, middle). Just as gating, these fluc-
tuations are fast transientes between the ful-
ly open and non-conducting channel. Even 
though the amplitude of these events coincides 
with the amplitude of the regular α-HL channel 
(complete channel closure), the difference in 
the residence times allowed us to sort all ob-
served events into the two different processes. 
The furosemide concentrations 100 μM chan-
nel blockade are more frequent (Fig. 2B, bot-
tom). It was observed that the current through 
the single α-HL pore was stable; no gating 
events were seen under applied +100 mV. Even 
though the amplitude of these events coincides 
with the amplitude of the regular α-HL channel 
(complete channel closure), the difference in 
the residence times allowed us to sort all ob-
served events into the two different processes 
(Fig. 2A). Rapid events (with an average du-
ration of 6ms) are observed, as well as some 
lasting events (with an average duration of 2s) 
(Fig. 2B). Even though the amplitude of these 
events coincides with the amplitude of the reg-
ular α-HL channel (complete channel closure), 
the difference in the residence times allowed us 
to sort all observed events into the two differ-
ent processes: events of shorter duration and 
greater frequency and events of longer duration 
and less frequency (Fig. 2B and 2C). Addition of 
about 100µM to the cis-side of the membrane 
switched the channel to a closed state similar to 
the ‘voltage-gated closed state’ seen commonly 
for α- HL at +50 mV and higher voltages. The 
residual conductance of the closed state was 
between 1% and 15% of the total channel con-
ductance. It is remarkable that the introduction 
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of positive charges to the drugs molecule leads 
to its ability to block the α -HL channel from the 
cis-side. It is known that unmodified drugs binds 
only weakly to the heptameric α-HL channel 
when added from the trans (intracellular) side 
of the membrane. Tamoxifen presented similar 
effects to furosemide.6

In order to predict the position and orientation 
of furosemide on the surface of α-HL and ob-
tain atomic-level insights into drug mechanism 
of action, docking experiments were carried 
out to both on the surface of α-HL. The two 
conformers that showed greater binding affin-
ity with α-HL for furosemide presented -6,766 
and -6,634 kcal/mol, respectively. This does not 
happen with furosemide, as the conformers are 
positioned in the same region of the constric-
tion, occupying less volume (Fig. 3A).

The furosemide binds to 113 and 147 resides. 
About interactions, four hydrogen bonding with 
147 reside were observed and positioned of the 
constriction in the channel (Fig. 3B and 3C). 
Those bonds are able to stabilize the furose-
mide at lumen of nanopore and are described in 
literature.17 Despite that, its polarity substantial 
support solubilization in the solvent, justifying 
the fast events observed (Fig. 2B).

The results of the present study make us to con-
clude for the first time that furosemide blocks ion 
currents in the constriction of channel caused 
by Staphylococcus aureus α-hemolysin. In fu-
ture, furosemide could be suggested as possi-
ble therapeutic adjuvants for the treatment of 
infected patients.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: As veias anastomóticas superior (de Trolard) e inferior (de Labbé), responsáveis 
por comunicar a veia cerebral média aos seios sagital superior e transverso, respectivamente, 
tornam-se importantes na área da neurocirurgia, uma vez que são veias de alto risco para lesões 
nos procedimentos cirúrgicos por serem localizadas em topografias de acesso constante. Na lite-
ratura, são mostradas as consequências do acometimento dessas veias durante procedimentos 
cirúrgicos, o que inclui edema cerebral, infarto venoso e hemorragia, dentre outras intercorrências. 
OBJETIVO: Investigar o padrão de distribuição das veias anastomóticas de Labbé e Trolard em 
função da lateralidade e do sexo em exames de arteriografia cerebral. MÉTODOS: Este projeto foi 
desenvolvido na Faculdade de Medicina de Olinda. Trata-se de um estudo do tipo transversal, ob-
servacional e retrospectivo. Foram analisados 20 exames de angiografia como quantitativo inicial, 
tornando este trabalho um estudo piloto para análises com amostras mais significativas posterior-
mente. Foram incluídos exames de arteriografias com avaliação da drenagem venosa do cérebro 
e excluídos os exames de arteriografia cerebral que não possuam as três incidências utilizadas no 
exame. Para análise dos dados, foram utilizadas estatística descritiva, de acordo com cada obje-
tivo proposto. RESULTADOS: A veia anastomótica de Labbé foi mais prevalente à direita no sexo 
feminino, enquanto à esquerda foi mais prevalente no sexo masculino. Já a veia anastomótica de 
Trolard foi mais prevalente à direita no sexo masculino, enquanto à esquerda foi mais prevalente 
no sexo feminino. CONCLUSÃO: O presente estudo descreveu o padrão de distribuição das veias 
anastomóticas de Labbé e Trolard em função da lateralidade e sexo relacionando os achados com 
potenciais complicações secundárias à lesão venosa iatrogênica, demonstrando a importância do 
conhecimento da anatomia destas estruturas vasculares e suas implicações cirúrgicas. 

Palavras-chaves: Veia Cerebral, Veia de Trolard, Veia de Labbé, Variações Anatômicas, Anato-
mia Neurocirúrgica.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The superior (Trolard’s) and inferior (Labbés) anastomotic veins, responsible for 
communicating the middle cerebral vein to the superior sagittal and transverse sinuses, respectively, 
become important in the area of neurosurgery, since they are high-risk veins. for injuries in surgical 
procedures because they are located in topographies of constant access. In the literature, the 
consequences of involvement of these veins during surgical procedures are shown, which include 
cerebral edema, venous infarction and hemorrhage, among other complications. OBJECTIVE: 
To investigate the distribution pattern of the anastomotic veins of Labbé and Trolard as a function 
of laterality and sex in cerebral arteriography exams. METHODS: This project was developed at 
the Faculty of Medicine of Olinda. This is a cross-sectional, observational and retrospective study. 
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Twenty angiography exams were analyzed as initial quantitative, making this work a pilot study for 
analyzes with more significant samples later on. Arteriography exams with evaluation of venous 
drainage of the brain were included and cerebral arteriography exams that did not have the three 
incidences used in the exam were excluded. For data analysis, descriptive statistics were used, 
according to each proposed objective. RESULTS: Labbés anastomotic vein was more prevalent 
on the right in females, while on the left it was more prevalent in males. The anastomotic vein of 
Trolard was more prevalent on the right in males, while on the left it was more prevalent in females. 
CONCLUSION: The present study described the distribution pattern of the anastomotic veins of 
Labbé and Trolard as a function of laterality and sex, relating the findings to potential complications 
secondary to iatrogenic venous injury, demonstrating the importance of knowing the anatomy of 
these vascular structures and their surgical implications.

Key Words: Cerebral Veins; Trolard Vein; Vein of Labbe; Anatomical Variations; Neurosurgical 
Anatomy. 

INTRODUÇÃO
As veias anastomóticas superior (de Trolard) e 
inferior (de Labbé), responsáveis por comuni-
car a veia cerebral média aos seios sagital su-
perior e transverso, respectivamente, tornam-
se importantes na área da neurocirurgia, uma 
vez que são veias de alto risco para lesões nos 
procedimentos cirúrgicos por serem localiza-
das em topografias de acesso constante1.

Na literatura, são mostradas as consequên-
cias do acometimento dessas veias durante 
procedimentos cirúrgicos, o que inclui edema 
cerebral, infarto venoso e hemorragia, além de 
complicações isquêmicas da região central do 
hemisfério cerebral e do lobo temporal, bem 
como o desenvolvimento de trombose após re-
tração prolongada ou forçada, corroborando a 
importância do conhecimento anatômico des-
sas estruturas1,2.

Em estudo recente utilizando tomografia com-
putadorizada foram encontrados padrões dis-
tintos para drenagem venosa, decorrente do 
fluxo venoso danificado envolvendo as veias de 
Trolard e Labbé, demonstrando a necessidade 
de os neurocirurgiões avaliarem os padrões de 
drenagem venosa3,4.

As informações referentes as peculiaridades 
das variações anatômicas dos vasos sanguí-
neos são fundamentais, devido a sua grande 
prevalência. O estudo é imprescindível para a 
realização de procedimentos cirúrgicos, bem 
como para o fornecimento de informações es-
senciais às avaliações radiológicas. 

Com isso, o objetivo da pesquisa foi investigar o 
padrão de distribuição das veias anastomóticas 
de Labbé e Trolard em função da lateralidade e 
do sexo em exames de arteriografia cerebral.

MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de 
Medicina de Olinda, por meio da análise de 20 
exames de angiografia digitais cerebrais. Como 
critérios de inclusão estabeleceu-se que os 
exames deveriam ter as incidências em perfil, 
obliqua e póstero-anterior, bem como haver vi-
sualização clara da anatomia venosa cerebral. 
Foram excluídos dos estudos os exames de 
arteriografia cerebral que não possuam as três 
incidências utilizadas no exame ou com pro-
cedimentos que impedissem a visualização da 
anatomia venosa vascular.

A pesquisa foi realizada entre o período de abril 
de 2021 a abril de 2022. Trata-se de um estudo 
do tipo transversal, observacional e retrospecti-
vo, com amostragem do tipo não probabilístico 
por conveniência.

Inicialmente foram selecionadas angiografias 
digitais cerebrais. Em seguida, foi utilizado o 
software Radiant DICOM para analisar a an-
gioarquitetura do sistema venoso profundo 
cerebral, sendo observado o número de veias 
anastomóticas de Labbé e Trolard em função 
da lateralidade e do sexo dos pacientes.

Os dados foram analisados por meio de esta-
tística descritiva, sendo utilizado o programa 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), na versão 17.0. 
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RESULTADOS
Após a análise das arteriografias cerebrais, ob-
servou-se que a veia anastomótica de Labbé 
(VAL) estava presente à direita em 92,86% dos 
casos, enquanto a veia anastomótica de Tro-
lard (VAT) estava presente à direita em 50% 
dos participantes. No lado esquerdo, obser-
vamos que a VAL estava presente em 92,86% 
dos casos, enquanto a VAT estava presente em 
64,29% dos participantes. 

Esses dados indicam que quanto a presença 
da veia anastomótica de Labbé não houve dife-
rença numérica entre os lados direito e esquer-
do. No entanto, pode-se observar uma maior 
prevalência da veia anastomótica de Trolard no 
lado esquerdo quando comparado a sua pre-
sença no lado direito do hemisfério cerebral. 

No sexo feminino, observou-se que a veia 
anastomótica de Labbé (VAL) estava presente 
à direita em 100% dos casos, enquanto a veia 
anastomótica de Trolard (VAT) estava presente 
à direita em apenas 37,50% dos participantes. 
No lado esquerdo, observamos que a VAL esta-
va presente em 87,50% dos casos, enquanto a 
VAT estava presente em 75% dos participantes. 

Esses dados indicam que houve uma maior 
prevalência da veia anastomótica de Labbé no 
lado direito quando comparada ao lado esquer-
do, enquanto o padrão se inverteu quando con-
siderada a veia anastomótica de Trolard, uma 
vez que houve uma maior prevalência no lado 
esquerdo quando comparado ao direito. 

No sexo masculino, observou-se que a veia 
anastomótica de Labbé (VAL) estava presente 
à direita em 83,33% dos casos, enquanto a veia 
anastomótica de Trolard (VAT) estava presente 
à direita em apenas 66,67% dos participantes. 
No lado esquerdo, observamos que a VAL es-
tava presente em 100% dos casos, enquanto a 
VAT estava presente em 50% dos participantes. 

Esses dados indicam que houve uma maior 
prevalência da veia anastomótica de Labbé 
no lado esquerdo quando comparada ao lado 
direito, enquanto o padrão se inverteu quando 
considerada a veia anastomótica de Trolard, 

uma vez que houve uma maior prevalência no 
lado direito quando comparado ao esquerdo. 

Quando comparamos os sexos, observamos 
que houve uma inversão do padrão em ambas 
as veias anastomóticas, visto que para o sexo 
masculino a veia anastomótica de Labbé foi 
mais prevalente ao lado esquerdo, enquanto 
para o sexo feminino houve uma maior preva-
lência pra o lado direito, e a veia anastomóti-
ca de Trolard foi mais prevalente para o sexo 
masculino a direita, enquanto que para o sexo 
feminino foi mais prevalente a esquerda.  

Em resumo, a veia anastomótica de Labbé foi 
mais prevalente à direita no sexo feminino com 
presença em 100% dos casos, enquanto à es-
querda foi mais prevalente no sexo masculino 
com presença em 100% dos participantes. Já 
a veia anastomótica de Trolard foi mais preva-
lente à direita no sexo masculino com presen-
ça 66,67% dos casos, enquanto à esquerda foi 
mais prevalente no sexo feminino com presen-
ça em 75% dos participantes (Figura 1). 

DISCUSSÃO
Na literatura há relatos de consequências neu-
rológicas pelo acometimento das veias de Tro-
lard e Labbé durante procedimentos cirúrgicos, 
sendo algumas delas edema cerebral, infarto 
venoso e hemorragia, além de complicações is-
quêmicas da região central do hemisfério cere-
bral e do lobo temporal, bem como o desenvol-
vimento de trombose após retração prolongada 
ou forçada, ambas estando principalmente re-
lacionada à veia anastomótica de Labbé.2,3,7 

Em estudo recente utilizando tomografia com-
putadorizada foram descritos padrões distintos 
para drenagem venosa, decorrente do fluxo 
venoso danificado envolvendo as veias de Tro-
lard e Labbé e este estudo buscou analisar tais 
padrões já descritos e relacionar com a latera-
lidade e a predominância entre os sexos, res-
saltando a importância e a originalidade deste 
trabalho, que traz consigo uma nova aborda-
gem e detalhamento das informações e análi-
ses realizadas que não havia sido enfatizada 
na literatura estudada4.

Os principais padrões encontrados no estudo 
já referido foram: (i) ausência de conexão entre 
as veias Trolard, Labbé e cerebral média super-
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ficial; (ii) tipo de conexão dupla (veia cerebral 
média superficial conectada a Labbé; veia ce-
rebral média superficial e veia de Trolard; e veia 
de Labbé e Trolard); e tipo de conexão tripla 
(todas as 3 veias conectadas), perante a estes 
resultados e os tendo como referência, neste 
presente estudo foi optado por observar as prin-
cipais diferenças entre lateralidade e diferença 
entre os sexos, e informações importantes fo-
ram observadas na análise das arteriografias, 
sendo elas: que não há uma predominância 
numérica importante entre hemisfério esquerdo 
ou direito em relação à VAL, todavia quando se 
refere a VAT há uma predominância do lado es-
querdo em relação ao direito. Ainda relatando 
os achados, foi visto que no sexo feminino a 
VAL predomina no lado direito e a VAT no lado 
esquerdo e, no sexo masculino, foi encontrado 
justamente o padrão contrário, a VAL foi predo-
minante no lado esquerdo e a VAT no direito.4   

Em outro estudo que analisou ressonâncias 
magnéticas para avaliação da prevalência das 
veias de Trolard e Labbé, verificou-se que a veia 
com maior frequência foi a de Labbé, seguida 
pela veia cerebral média e a veia de Trolard. 
Contudo, a presença das três veias simultane-
amente foi superior a predominância da veia 
de Labbé isoladamente. Comparando esses 
dados com a análise feita nas arteriografias re-
afirmou-se que a veia de Labbé foi a estrutura 
mais prevalente nos exames e em ambos os 
sexos, reiterando o motivo da VAL ser a mais 
afetada nos procedimentos neurocirúrgicos.5 

Apesar da concordância com a literatura no 
que se refere a proporção entre as veias de 
Trolard e Labbé, uma vez que o número de 
arteriografias não possibilitou a realização de 
uma análise estatística inferencial, sugerimos a 
realização deste estudo aumentando a amos-
tra, para que seja possível o uso de testes de 
significância.

Essa análise reforça a importância do mapea-
mento pré-cirúrgico dessas estruturas vascula-
res levando em conta o sexo do paciente e a la-
teralidade para redução do risco de congestão 
ou infarto venoso por manobras cirúrgicas ca-
pazes de provocar o estiramento e a estenose 
dessas veias, principalmente da VAL, haja vista 
que esta é a veia mais frequentemente afeta-
da nas abordagens cirúrgicas, podendo causar 

lesões permanentes que cursem com quadro 
clínico de afasia, hemiplegia, desorientação, 
perda de consciência e óbito, aumentando a 
necessidade dos neurocirurgiões avaliarem os 
padrões de drenagem venosa, o que ressalta a 
relevância deste estudo6,8.

CONCLUSÃO
O estudo do sistema venoso cerebral superfi-
cial tem recebido pouca atenção em neuroci-
rurgia. Uma revisão completa da literatura exis-
tente revelou escassa descrição sistemática 
ou distribuição numérica da veia anastomótica 
superior (veia de Trolard) e veia anastomótica 
inferior (veia de Labbé). Este estudo visou pre-
encher esta lacuna na literatura atual e fornecer 
dados aos neurocirurgiões para o planejamento 
prático de abordagens cirúrgicas, apresentan-
do uma descrição sistemática, uma distribuição 
numérica das veias anastomóticas de Trolard e 
de Labbé, além das principais diferenças entre 
lateralidade e sexo ao nascer, usando exames 
de imagens arteriográficas. O conhecimento do 
tipo de drenagem presente nos casos individu-
ais deve ser considerado no planejamento de 
operações neurocirúrgicas. 

O estudo ainda descreveu as possíveis compli-
cações secundárias à lesão venosa iatrogênica 
que podem cursar com o comprometimento do 
suprimento sanguíneo para áreas do cérebro e 
eventos isquêmicos cerebrais subsequentes, 
sendo uma das complicações cirúrgicas mais 
devastadoras.
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RESUMO
A Artrite Reumatoide (AR) caracteriza-se pela inflamação do tecido sinovial de múltiplas articu-
lações, levando a destruição tecidual, dor e deformidades. Relatamos o caso de paciente de 68 
anos com história de poliartrite há 17 anos, cujo exame físico revelava deformidades articulares 
em cotovelos e joelhos, bloqueio parcial da mobilidade cotovelos e mãos, além de edema em 
tornozelos e joelhos. Exames complementares evidenciaram Fator Reumatoide Positivo e Raio-
-X com severa destruição articular, os quais, juntamente com a história clínica e o exame físico, 
permitiram o diagnóstico de Artrite Reumatoide. A fim de se evitar danos físicos, psicossociais e 
gastos com medicações, próteses articulares e afastamentos laborais, o diagnóstico precoce da 
AR se faz imperativo. 

PALAVRAS - CHAVE: Artrite Reumatoide; Doenças Reumáticas; Dano ao paciente; Diagnóstico 
Tardio. 

ABSTRACT
Rheumatoid Arthritis (RA) is characterized by inflammation of the synovial tissue of multiple joints, 
leading to tissue destruction, pain and deformities. We aimed to relate the caso of a 68-year-old 
female patient with a history of polyarthritis has been 17 year, of whose physical examination re-
vealed joint deformities in elbows and knees, decreased range of motion in elbows and hands, 
in addition to edema of ankles and knees. Complementary exams showed Positive Rheumatoid 
Factor and X-ray with severe joint destruction. These results, taken together with clinical history 
and physical examination, takes to the diagnosis of Rheumatoid Arthritis. In order to avoid physical 
and psychosocial damage and expenses with medications, joint prostheses and work leaves, early 
diagnosis of RA is imperative.

KEYWORDS: Rheumatoid Arthritis; Rheumatic Disease; Patient Harm; Delayed Diagnosis.

INTRODUÇÃO
A Artrite Reumatoide (AR) caracteriza-se pela 
inflamação do tecido sinovial de múltiplas ar-
ticulações levando à destruição tecidual, dor, 
deformidades e redução na qualidade de vida 
do paciente.1 Sua etiologia é complexa e em 
grande parte desconhecida, porém estudos 
demonstram a influência de fatores genéticos 
e ambientais em sua patogênese.2 Mãos e pu-

nhos são as articulações mais frequentemente 
afetadas, essas, quando inflamadas, provocam 
dor e rigidez matinal, e com a progressão da 
doença, há destruição da cartilagem articular 
e os pacientes podem desenvolver deformida-
des. Devido à forte influência genética, familia-
res de pacientes com AR formam um grupo de 
risco para o desenvolvimento da doença, prin-
cipalmente em sua forma mais grave.³
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Artrite Reumatoide inicial pode ser considerada 
como uma janela de oportunidade terapêutica 
em que o estabelecimento da terapia adequada 
pode modificar a evolução da doença tornan-
do o prognóstico melhor do que em fases mais 
tardias da evolução.4 Por esse motivo, os cri-
térios de classificação do American College of 
Reumatology (ACR) de  1987, os quais incluem 
características consideradas sub-ótimas para a 
identificação de indivíduos com AR inicial como 
alterações radiográficas (erosões) e nódulos 
reumatoide, foram rediscutidos, sendo publica-
do em 2010 os novos critérios do ACR-EULAR 
(American College of Rheumatology/ Europe-
an League Against Rheumatism), com foco, de 
maneira especial, na fase precoce da doença 
5. Esses novos critérios podem ser aplicados a 
qualquer paciente, desde que dois requisitos 
básicos estejam presentes sendo eles: haver 
evidência de sinovite clínica ativa no momento 
do exame físico em pelo menos uma articula-
ção e ausência de outro diagnóstico que possa 
mais bem explicar a sinovite.5 Eles contemplam 
quatro domínios: articular, sorologia, duração 
dos sintomas e provas de atividade inflama-
tória e atribuem-se pontos para cada um dos 
itens dos domínios, sendo a pontuação mínima 
para classificação de seis.6 A contagem de arti-
culações acometidas pode utilizar métodos de 
imagem ultrassonográfica (US) e ressonância 
magnética (RM), em caso de dúvida.5

Em relação ao manejo dos pacientes com AR, 
deve-se destacar a importância do tratamento 
não farmacológico como terapia ocupacional, 
fisioterapia, apoio psicossocial e, principal-
mente, educação do paciente e sua família.7 

Do ponto de vista farmacológico, a Sociedade 
Brasileira de Reumatologia (SBR) recomenda 
o uso de medicamentos antirreumáticos modi-
ficadores por doenças (DMARDs) como meto-
trexato e leflunomida, podendo também fazer 
uso dos medicamentos modificadores do curso 
da doença biológicos (MMCDb), e inibidores de 
JAK (Janus quinase).6

Apesar de seu elevado potencial incapacitante, 
o curso da AR pode ser modificado por meio 
do diagnóstico precoce e do manejo adequado 
do paciente reduzindo danos físicos, sociais e 
laborais, resultando desta última, prolongados 
períodos de absenteísmo no trabalho, com 

avultados custos socioeconômicos diretos e in-
diretos.8 No entanto, o diagnóstico precoce da 
AR é ainda bastante difícil diante da heteroge-
neidade das manifestações clínicas da doença, 
o que acaba retardando o início ao tratamento.

Baseado nisso, o presente estudo objetivou 
evidenciar a importância do diagnóstico pre-
coce da AR em uma paciente com diagnóstico 
tardio que evoluiu com sequelas irreversíveis, 
destruição articular e prejuízo na qualidade de 
vida.

RELATO DE CASO
MJS, 68 anos, sexo feminino, costureira, apo-
sentada. Veio ao ambulatório de Reumatologia 
da Clínica Escola da Faculdade de Medicina de 
Olinda (FMO) devido a uma poliartralgia e um 
diagnóstico de “artrite” e “artrose” há 17 anos, 
que era ocasionalmente tratada com predniso-
na. Em fevereiro de 2021 fez o desmame da 
medicação, encontrando-se na primeira con-
sulta com o especialista sem uso de medica-
mento. Relatou que as dores iniciaram de modo 
insidioso, associado a edemas nas articulações 
do cotovelo, joelho e tornozelo. Relatou que há 
3 meses as dores haviam piorado encontran-
do-se sem conseguir andar devido ao calor e 
edema articular. Sobre os fatores de melhora e 
piora da artralgia, referiu melhora parcial quan-
do fazia uso de  dipirona monoidratada e pred-
nisona, além de piora aos esforços como tare-
fas domésticas. Referiu, também, uma rigidez 
articular após repouso maior que 30 minutos e 
que melhora ao longo do dia. Negou câimbras, 
fraquezas musculares e qualquer outro tipo de 
sintomas gerais.

Ao exame físico, observou-se edema em coto-
velo e joelho direito, tornozelo esquerdo, blo-
queio à extensão da articulação do cotovelo 
e joelho direito, além de edema e nódulos de 
Bouchard no 3º quirodáctilo da mão direita (fi-
guras 1- 4). Na palpação referiu dor nos joe-
lhos, cotovelo direito, ombros, punhos e torno-
zelo esquerdo, na escala visual analógica de 
dor, de 8 em 10 na última semana. O squeeze 
teste no pé esquerdo foi positivo. 

Realizou radiografia de mãos e punhos que 
apresentava redução do espaço articular, ero-
sões corticais, além da presença de cistos ós-
seos; Fator Reumatoide: 45 UI/mL (Valor de 
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Referência (VR): 20 UI/mL); Proteína C Reati-
va (PCR): 53 mg/L (VR: 6 mg/L); 25(OH) D: 25 
ng/mL (VR: 20ng/mL). Foi proposto o início do 
tratamento com metotrexato 15mg por semana, 
associado a prednisona 5 mg (meio comprimi-
do pela manhã), ácido fólico 5mg (ingerir no dia 
seguinte ao uso do metotrexato), carbonato de 
cálcio e vitamina D 50.000 UI.

Considerando a hipótese diagnóstica de AR, 
foram aplicados os critérios de 2010 do (ACR/
EULAR) obtendo-se uma pontuação de 9 (en-
volvimento de mais de 10 juntas, fator reuma-
toide positivo, mais que 6 semanas de duração 
e reagentes de fase aguda alterados), preen-
chendo uma pontuação maior que a mínima 

exigida, que é de 6, para a classificação dessa 
doença.9 Em uma consulta 3 meses após esse 
esquema de tratamento,  a paciente retorna 
referindo melhora do quadro álgico e do ede-
ma articular,  classificando sua dor na última 
semana como 6 em 10, e houve normalização 
da PCR. A paciente continuará em acompanha-
mento trimestral.

Este relato de caso seguiu rigorosamente as 
recomendações da resolução 466/12 e carta 
circular nº 166/2018 do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), tendo sido aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da FMO sob o parecer n° 
5.151.987”.

	 	Figura 01: Deformidade em cotovelo direito com 
limitação da extensão articular e edema em 3ª 

interfalangeana proximal da mão direita 

Figura 03:  Radiografia de mãos 
evidenciando diminuição do espaço articular 

e erosões em carpo e seta vermelha 
mostrando redução de espaço e erosões em 
3ª interfalangeana proximal da mão direita.

Figura 02:  Edema de joelhos ( direito maior que 
esquerdo) direito e tornozelos (esquerdo maior 

que o direito ) com limitação de movimento. 

Figura 04:  Radiografia de 
cotovelos  evidenciando destruição 
articular em cotovelo direito (seta) 

com importante limitação da 
mobilidade dessa articulação. 
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DISCUSSÃO
Os avanços diagnósticos na AR favorecem a 
identificação precoce e o monitoramento da ati-
vidade da doença e contribuem para um trata-
mento adequado e eficaz.2 Mesmo com todo 
o progresso e opções terapêuticas disponíveis, 
uma considerável parcela da população com 
doenças reumáticas autoimune evoluem com 
desfechos desfavoráveis, podendo isso ser 
resultado de fatores intrínsecos do paciente, 
como por exemplo, predisposição genética, 
sexo e herança familiar, como fatores que são 
externos a essa população, quer seja pela falta 
do pronto reconhecimento do médico genera-
lista ou dificuldade de acesso ao especialista, 
dentre outros.8

Atualmente o tempo de duração dos sintomas 
para a AR ser definida como inicial varia de 
acordo com a literatura.5 De acordo com re-
latos históricos, considerava-se “inicial” a AR 
com duração inferior a cinco anos, todavia, no 
início da década de 1990 passou-se a reclassi-
ficar esse tempo de duração para menos de 2 
anos com destaque para os 12 primeiros me-
ses de manifestações clínicas, quando pode 
ser classificada como “AR muito precoce”.6 Os 
critérios que auxiliam no raciocínio diagnósti-
co têm como base os achados clínicos e exa-
mes complementares. Entre esses critérios, é 
essencial considerar o tempo de evolução da 
artrite, a presença dos autoanticorpos Fator 

Reumatoide, Anticorpo Antipeptídeo Citrulina-
do Cíclico (Anti-CCP), elevação de provas de 
atividade inflamatória como PCR, Velocidade 
de Hemossedimentação (VHS) e as alterações 
compatíveis em exames de imagem.5 Além dos 
sintomas articulares, é importante lembrar que 
a doença pode cursar com manifestações ex-
tra-articulares como nódulo reumatoide, pneu-
mopatia intersticial ou vasculite cutânea.10 No 
caso da paciente em questão, a ausência de 
identificação precoce levou à destruição articu-
lar com considerável prejuízo na amplitude de 
movimento, deambulação e, consequentemen-
te, na qualidade de vida do indivíduo. Além dos 
danos osteoarticular, pacientes com AR podem 
desenvolver complicações cardíacas e infec-
ções e assim elevar os índices de mortalida-
de entre os pacientes.11 Estimativas sugerem 
que o prognóstico a longo prazo é considerado 
ruim, pois 80% dos afetados possuirão algum 
tipo de incapacidade após 20 anos e sua ex-
pectativa de vida é reduzida em uma proporção 
de três a dezoito anos.12

De acordo com a Liga Européia contra o Reu-
matismo, os fatores de risco para uma evolução 
desfavorável são os que se encontram listados 
no Quadro 01. A observação desses fatores é 
fundamental a fim de se identificar os pacientes 
que tem maior chance de evoluir com doença 
grave e incapacitante, e denota uma vigilância 
clínica mais rigorosa e tratamento mais agres-
sivo6.

Quadro 01 - Fatores de Mau Prognóstico na Artrite Reumatoide
Atividade da doença persistentemente moderada ou alta apesar da terapia com DMARDs
Presença de erosões iniciais
Falha de dois ou mais csDMARDs
Presença de FR* e/ou ACPA**,especialmente em níveis elevados
Contagem elevada de articulações inchadas
Altos níveis de reagente de fase aguda
Atividade da doença persistentemente moderada ou alta apesar da terapia com DMARDs

  * Fator Reumatóiode; ** Anticorpos Antipeptídeos Citrulinizados

Considerando-se a necessidade de pronta 
identificação e observância dos fatores de mau 
prognóstico da AR, faz-se necessário não ape-
nas garantir o acesso a médicos especialistas, 
neste caso o reumatologista, mas também, de 
forma imprescindível, investir na formação dos 
médicos generalistas, que estão na primeira li-

nha de assistência à saude da população, para 
que estejam aptos a identificar a doença, iniciar 
a terapêutica precocemente ou direcionar os 
pacientes conforme necessidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A artrite reumatoide é uma poliartrite autoimu-
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ne que pode levar à destruição articular e gran-
de prejuízo à qualidade de vida dos pacientes. 
Apesar dos avanços diagnósticos favorecendo 
a identificação precoce, uma parte desse gru-
po evolui com desfechos desfavoráveis, tanto 
por fatores modificáveis, como a dificuldade em 
estabelecer o diagnóstico por médicos genera-
listas, acesso aos médicos especialistas, inob-
servância aos fatores de mau prognóstico, falta 
de individualização do tratamento de acordo 
com a realidade local e dificuldade de acesso 
à exames complementares, quanto por fatores 
inerentes ao paciente como predisposição ge-
nética. 

Perseguir metas que facilitem o reconhecimen-
to precoce da Artrite Reumatoide contribuirá 
para a diminuição da morbidade dos pacientes 
que são por ela acometidos.
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RESUMO
Introdução: A artéria meníngea média, uma das mais importantes artérias da dura máter, possui 
uma complexa origem embriológica. O conhecimento de sua anatomia, aspectos morfométricos 
e variações anatômicas é de grande valia em situações cirúrgicas e no entendimento de condi-
ções clínicas. O presente artigo visa revisar de maneira integrativa a organização anatômica, as 
variações e os aspectos morfométricos da artéria meníngea média. Objetivo: Revisar de manei-
ra integrativa a angioarquitetura da artéria meníngea média. Métodos: Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura redigida conforme às recomendações do PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes), a qual analisou estudos publicados na língua 
inglesa tendo como referência as bases de dados PUBMED (Public Medline or Publisher Medli-
ne), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e MEDLINE empregando os seguintes descritores: middle 
meningeal artery, anatomical variations, anatomy. Resultados: Dos 89 estudos identificados após 
a remoção de duplicatas, 10 atingiram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na síntese. 
Conclusões: Observou-se uma grande relação entre os aspectos desse segmento arterial e uma 
variedade de condições clínicas, sendo as variações anatômicas as condições mais bem docu-
mentadas na literatura. Por outro lado, existe uma escassez de informações, no que diz respeito 
às informações sobre dados morfométricos desse vaso sanguíneo, fato que reitera a importância 
da promoção de estudos direcionados ao entendimento desse vaso.

Palavras chaves: Artéria meníngea média, anatomia, variações, aspectos morfométricos.

ABSTRACT
Introduction: The middle meningeal artery, one of the most important arteries of the dura mater, 
has a complex embryological origin, resulting in numerous anatomical variations. Knowledge of its 
anatomy, morphometric aspects, and anatomical variations is of great value in surgical situations 
and understanding clinical conditions. This article aims to integratively review the anatomical or-
ganization, variations, and morphometric aspects of the middle meningeal artery. Objective: To 
review in an integrative way the Angioarchitecture of the middle meningeal artery. Methods: This is 
an integrative literature review written in accordance with the PRISMA recommendations (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes), which analyzed studies published in 
English using as reference the databases PUBMED (Public Medline or Publisher Medline), BVS 
(Virtual Health Library), and MEDLINE using the following descriptors: Middle Meningeal Artery, 
Anatomical Variations, Anatomy. Results: Of the 89 studies identified after removing duplicates, 
10 met the eligibility criteria and were included in the synthesis. Conclusion: A strong relationship 
was observed between the aspects of this arterial segment and a variety of clinical conditions, with 
anatomical variations being the conditions best documented in the literature. On the other hand, 
information is scarce concerning the information on morphometric data of this blood vessel, a fact 
that reiterates the importance of promoting studies aimed at understanding this vessel.

Key words: Middle meningeal artery, anatomy, variations, morphometric aspects. 
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INTRODUÇÃO
A artéria meníngea média é uma das ar-

térias durais mais importantes uma vez que irri-
ga mais de dois terços da dura máter craniana. 
Originada, na grande maioria das vezes, da ar-
téria maxilar interna, um dos maiores ramos da 
carótida externa. Esse segmento arterial possui 
notórias relevâncias clínicas e cirúrgicas, devi-
do sua íntima relação com o crânio.1,2

Ao adentrar no assoalho da fossa craniana, 
através do forame espinhoso, a artéria menín-
gea média atravessa lateralmente através da 
crista óssea e curva anteriormente acima da 
asa superior do esfenoide, onde então se bifur-
ca em ramos anterior e posterior. Um de seus 
principais aspectos é sua complexa origem em-
briológica, a qual ocorre através de uma artéria 
presente no início do desenvolvimento embrio-
lógico, a artéria estapedial. O caráter complexo 
desse desenvolvimento dá a oportunidade para 
o aparecimento de uma grande variedade de 
variações anatômicas e anastomoses.2

As variações morfológicas são de importân-
cia clínica como, por exemplo, em fraturas da 
base do crânio, hematomas epidurais, bem 
como durante intervenções endovasculares e 
cirúrgicas.3 O presente estudo visa sumarizar 
as informações contidas na literatura sobre a 
organização anatômica da artéria meníngea, 
suas variações e seus aspectos morfométricos, 
devido à grande importância clínica e cirúrgica 
dessas informações.4

MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatu-
ra que revisa minuciosamente e combina estu-
dos com diversas metodologias, analisando a 
prevalência de variações anatômicas da arté-
ria meníngea média, bem como seus aspectos 
anatômicos e morfométricos. O principal obje-
tivo desta revisão foi: sumarizar os aspectos 
morfométricos e anatômicos da artéria menín-
gea média, bem como sua relação com a práti-
ca clínica e cirúrgica. 

A revisão de informações da literatura foi ela-
borada e redigida conforme às recomendações 
do PRISMA (Preferred Reporting Items for Sys-
tematic Reviews and Meta-Analyzes).5 A bus-
ca pelos artigos foi realizada em novembro de 
2021 nas seguintes bases de dados: PUBMED, 
BVS e MEDLINE COMPLETE, utilizando os se-
guintes unitermos: “Middle meningeal artery”, 
“anatomical variations”, “anatomy”. A busca foi 
realizada unindo os descritores com o operador 
booleano “AND”.  

A pesquisa obedeceu aos seguintes critérios de 
inclusão: 1) artigos 2) estar disponível em tex-
to completo de forma gratuita; 3) estudos que 
abordavam a temática específica sobre aspec-
tos anatômicos, morfométricos e variações da 
artéria meníngea média; 4) estudos disponíveis 
no idioma inglês. Foram desconsiderados os 
textos que não abordaram a questão norteado-
ra da pesquisa ou apresentaram duplicatas em 
mais de uma base de dados segundo o fluxo-
grama da Figura 1.
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Registros analisados 
(n =89)

Registros removidos após análise 
de título
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Estudos avaliados na íntegra 
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Estudos incluídos na discussão
(n = 10)

Registros não recuperados
(n =66)

Estudos excluídos:
Não responderam à questão 
norteadora (n =12)
Não possuem livre acesso (n = 11)

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos.

Identificação de estudos via datas-bases

Registros identificados em:
MEDLINE (n = 11)
PUBMED (69)
BVS (n=19)

Registros removidos antes da leitura:
Duplicatas removidas (n = 10)
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RESULTADOS
Tabela 1. Artigos resultantes do refinamento da busca

Título Autor Objetivos Conclusões

1º

Middle 
Meningeal 

Artery: Anatomy 
and Variations.

Bonasia, et 
al. (2020)

Revisar e analisar os 
aspectos anatômicos 
da artéria meníngea 

média, bem como suas 
variações.1

A artéria meníngea média possui 
uma numerosa quantidade de 

variações anatômicas devido a sua 
complexa origem embriológica.1 

2º

Neuroanatomy, 
Middle 

Meningeal 
Arteries.

Natali, et al. 
(2020)

Revisar a 
neuroanatomia das 
artérias meníngea 
médias, citando 

repercussões clínicas 
relacionadas com esse 

segmento arterial.2

O entendimento da anatomia 
vascular dessa artéria é importante 

na prática clínica, tanto para 
neuro radiologistas, quanto para 
neurocirurgiões devido à relação 
da artéria meníngea média com 

patologias como hematomas 
epidurais crônicos e Meningiomas.2

3º

Abnormality of 
the Foramen 

Spinosum due 
to a Variation in 
the Trajectory 
of the Middle 
Meningeal 

Artery: A Case 
Report in 
Human.

Ellwanger, et 
al. (2013)

Relatar a ocorrência 
de uma anormalidade 
anatômica do forame 
espinhoso devido a 

variações na trajetória 
da artéria meníngea 
média, bem como 

revisar aspectos da 
artéria meníngea 

média.3

Observou-se um elevado número 
de origens anômalas da artéria 

meníngea média na literatura. No 
caso estudado, fora uma forma 
incomum do forame espinhoso, 
descobriu-se que o forame oval 

direito era significativamente maior 
que o esquerdo. Tal diferença pode 

ser explicada pela possibilidade 
da artéria meníngea média, em 
ocasiões específicas, alargar o 

forame oval.3

4º

Morphometric 
analysis of 
the middle 

meningeal artery 
organization 
in humans-

embryological 
considerations.

Harthmann, 
et al. (2013)

Analisar aspectos 
morfométricos da artéria 

meníngea média e 
citar considerações 

embriológicos através 
da análise dos dados.4

Evidenciou-se importantes 
parâmetros morfométricos da 

artéria meníngea média, dentre 
eles, destaca-se a diferença 

encontrada entre o lado direito 
e esquerdo do comprimento do   

ramo parietal da artéria meníngea 
média.4

5º

Morphometry 
of organization 

of middle 
meningeal artery 

through the 
analysis of bony 
canal in human’s 
skull: A clinico-
anatomical and 
embryological 

insight.

Honnegowda  
et al. (2019)

Identificar o percurso 
dos canais ósseos 

da artéria meníngea 
média, seus aspectos 

morfométricos e 
estruturais, a fim de 
permitir explorações 

mais seguras durante 
cirurgias.6

Identificou-se uma diferença 
significativa entre o comprimento 

lado direito (12.8 ± 4.5 mm) e 
esquerdo (13.7 ± 9.3 mm) do 

canal ósseo produzido pela artéria 
meníngea média, bem como 
constatou que o canal ósseo 

sempre se localizava ao redor do 
ptério, posterior à sutura coronal e 

inferior à linha temporal.6
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6º

Middle 
meningeal artery 
arising from the 
basilar artery: 

report of a case 
and its probable 
embryological 
mechanism.

Kumar S et 
al (2014)

Reportar e descrever 
um caso de origem 
anômala da artéria 
meníngea média.7

Apesar da raridade da origem 
aberrante da artéria meníngea 
média a partir da artéria basilar, 
essas variações demonstram a 

importância crucial do planejamento 
de qualquer procedimento neuro 
vascular, para reduzir riscos de 

complicações.7

7º

Bony Tunnel 
Formation 
Associated 

with the Distal 
Segment of the 
Frontal Branch 
of the Middle 
Meningeal 

Artery.

de Campos 
D et al 
(2019)

Investigar a incidência 
de um túnel ósseo 

originado pelo segmento 
distal do ramo frontal da 
artéria meníngea média 
em crânios de adultos.8

Identificou-se uma prevalência 
maior do túnel ósseo formado 
pelo segmento distal da artéria 

meníngea média no lado esquerdo 
do crânio (cerca de 5.88%) em 
comparação com o lado direito 

(cerca de 1.18%).8

8º

Variations of 
the ophthalmic 

and middle 
meningeal 

arteries: relation 
to the embryonic 
stapedial artery.

Dilenge D et 
al (1980)

Analisar a relação 
entre a artéria 

embrionária estapedial 
e o desenvolvimento de 
variações das artérias 
oftálmicas e meníngea 

média.9

Foram identificadas diversas 
anomalias tanto na artéria 

meníngea média quanto na 
artéria oftálmica, fato que prova 
a importância do conhecimento 
dessas estruturas para a prática 

médica.9

9º

Normal 
craniovascular 

variation in 
two modern 

European adult 
populations.

Eisová, S et 
al (2019)

Analisar o conjunto 
de impressões 

craniovasculares em 
duas populações de 

crânios secos europeus 
com diferentes 
características 
morfológicas.10

Algumas características 
macroanatômicas como a 

distribuição vascular anteroposterior 
podem ser influenciadas por 

fatores geográficos e genéticos, 
os forames endocranianos são 
influenciados pela morfologia. 

Dentre as aplicações funcionais 
dessas variações, destaca-se o 
envolvimento com a regulação 

térmica endocraniana.10

10º

The foramen 
spinosum: a 
landmark in 
middle fossa 

surgery.

Krayenbühl 
N et al 
(2008)

Analisar as relações 
anatômicas e vasculares 

do forame espinhoso, 
bem como definir um 
marco externo para a 

identificação precoce do 
mesmo.11

O forame espinhoso, por onde 
cursa a artéria meníngea média, 

as veias meníngeas médias, entre 
outras estruturas, é um marco 

importante para cirurgias da fossa 
craniana. O conhecimento das 

variações anatômicas desse local 
pode ajudar a identificar e preservar 

estruturas neurovasculares 
importantes durante tais 

procedimentos.11

Fonte: os autores
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DISCUSSÃO
Diante dos resultados obtidos, percebe-se que 
muitos autores buscam evidenciar a importân-
cia clínica do entendimento da anatomia da 
artéria meníngea média, bem como suas va-
riações e dados morfométricos.2,3,4 Os estudos 
trazem diversas perspectivas, desde a aborda-
gem de suas relações com estruturas próximas 
como o forame espinhoso quanto sua comple-
xa origem embriológica, a qual é bastante dis-
cutida na literatura.3,11

Natali, et al, afirmou a importância do conhe-
cimento da angioarquitetura desse vaso para 
procedimentos como o tratamento de patolo-
gias da dura máter e no acesso em cirurgias 
otorrinolaringológicas. Origens anômalas da 
artéria meníngea média, tais como a origem 
a partir da artéria basilar, artéria carótida in-
terna e artéria occipital podem ter implicações 
clínicas e possuem explicações embriológicas 
complexas.1

Após um pequeno percurso desde sua origem 
a partir da artéria maxilar interna, a artéria me-
níngea média adentra no assoalho da fossa 
craniana através do forame espinhoso, atra-
vessa lateralmente através da crista óssea e 
curva anteriormente acima da asa superior do 
esfenoide. Antes de se bifurcar em divisões 
anterior e posterior, a artéria meníngea média 
emite dois ramos que irrigam a dura máter da 
fossa temporal. O primeiro, ramo petroso, per-
corre o ápice petroso e irriga a dura máter des-
sa região, bem como irriga a parte superior da 
cavidade timpânica. O segundo, ramo caverno-
so, irriga a parede lateral do seio cavernoso. 
Além disso, a artéria meníngea média supre a 
maior parte da dura máter da convexidade cra-
niana e suas divisões anterior e posterior ainda 
contribuem para a vascularização da metade 
superficial da foice do cérebro.1

Bonasia, et al, em seu estudo, cita a origem da 
artéria meníngea média, a qual se desenvol-
ve, de maneira semelhante a outros vasos, via 
angiogênese, sendo influenciada pelo fator de 
crescimento endotelial vascular e outros fatores 
de crescimento. Durante seu desenvolvimento, 
têm íntima relação com o sistema estapedial, 
presente na fase embrionária e que, geralmen-
te, se degenera na décima semana do desen-

volvimento embrionário. Devido a essa origem 
complexa, muitas variações anatômicas e 
anastomoses podem ser observadas. Dentre 
as considerações cirúrgicas envolvidas com tal 
artéria destaca-se a formação de hematomas 
epidurais devido a íntima relação dos vasos 
meníngeos com a abóbada do crânio, fato que 
os tornam frágeis em situações de injúria.2

Ellwanger e colaboradores, descreveram um 
caso de anormalidade morfológica do forame 
espinhoso decorrente de variações no trajeto 
da artéria meníngea média. Nele, evidenciou-
se a prevalência de variações anatômicas des-
se vaso sanguíneo. Dentre as repercussões 
clínicas relevantes relacionadas com a artéria 
meníngea média, destacam-se o fato que cerca 
de 85% das fontes de sangramento que cau-
sam hematomas epidurais decorrem desse 
vaso.3

Harthmann da Silva, et al, estudou aspectos 
morfométricos da artéria meníngea média. Evi-
denciou-se a escassez de dados morfométricos 
na literatura. Não foram encontradas diferenças 
significativas entre as medições morfométricas 
do lado esquerdo e direito da artéria meníngea 
média, exceto pelo comprimento do ramo pa-
rietal. O estudo afirma a importância da análise 
estatística desses dados, os quais podem ser 
utilizados para elucidar abordagens nos ramos 
da cirurgia e radiologia. Dentre as considera-
ções clínicas, o estudo relata a possibilidade 
de a artéria meníngea média estar relacionada 
com o desenvolvimento da dor em crises de mi-
grânea, decorrente ou de inflamação neurogê-
nica, ou de vasodilatação craniana.4

Page, et al, analisou a organização morfométri-
ca da artéria meníngea média. Foram identifica-
das diferenças significantes entre parâmetros 
do lado esquerdo e direto como o comprimento 
do ramo frontal, comprimento do ramo parie-
tal e do túnel ósseo. Por outro lado, não foram 
identificadas diferenças nas medidas do ângu-
lo e comprimento do tronco principal da artéria, 
bem como diferenças entre o ângulo formado 
pelo ramo frontal e parietal. Ademais, eviden-
ciou-se no estudo a falta de informações rela-
cionadas à morfometria da artéria meníngea 
média.6 

Kumar, et al, relatou um caso de origem anô
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mala da artéria meníngea média a partir da ar-
téria basilar. O estudo revelou a importância 
desse segmento arterial em ocasiões como a 
desvascularização de uma variedade de pro-
cessos neoplásicos da dura máter e até mesmo 
cura de fístulas arteriovenosas durais. Alguns 
fatores da gênese da artéria meníngea média 
foram abordados.7 

A artéria estapedial, que irá originar a artéria 
meníngea média, possui 3 ramos: mandibular, 
maxilar e supraorbital, os quais se distribuem 
em torno das divisões do nervo trigêmeo. A 
artéria maxilar interna, originada da carótida 
externa, se comunica com o tronco dos ramos 
maxilar e mandibular da artéria estapedial, in-
corporando-a. A parte proximal dessa união for-
ma a raiz da artéria meníngea média. A parte 
distal, deriva da artéria supraorbitária, citada 
anteriormente. Com o decorrer do desenvolvi-
mento embriológico, a artéria estapedial regri-
de e seus resquícios contribuem para a forma-
ção de outros ramos. Essa origem complexa, 
predispõe a formação de diversas variações na 
angioarquitetura da artéria meníngea média. 
Ademais, a origem anômala a partir da artéria 
basilar é extremamente rara, por outro lado, 
o conhecimento dessa variação anatômica é 
crucial para o planejamento de procedimentos 
neuro endovasculares.7

Campos, et al, relata uma rara formação de um 
trajeto ósseo relacionado com o segmento dis-
tal do ramo frontal da artéria meníngea média. 
O estudo estatístico revelou uma predominân-
cia na formação desse raro túnel ósseo no lado 
esquerdo, presente em cerca de 5,88% dos 
crânios estudados, contra apenas 1,18% no 
lado direito. A falta do conhecimento anatômico 
sobre esse segmento arterial, o qual é predomi-
nantemente periosteal, pode ser um fator difi-
cultador no momento de cirurgias, devido à sua 
localização e relações anatômicas. De acordo 
com a literatura, existe uma correlação entre as 
características morfológicas da artéria menín-
gea média e o formato do crânio, o que torna 
o estudo do formato uma possível ferramenta 
para predizer variações na artéria meníngea 
média.  Além disso, foi identificada uma falta de 
informações na literatura a respeito da variação 
anatômica estudada.8

Dilenge, et al, reafirmou a importância do co-
nhecimento da anatomia de artérias como a 
artéria meníngea média, artéria oftálmica em 
estudos angiográficos para resolução de pro-
blemas clínicos.9 

A análise de traços vasculares pode ser útil em 
áreas como ciência forense, antropologia bio-
lógica, estudos evolucionários e medicina. O 
desenvolvimento da artéria meníngea média 
aumenta a partir dos 1-2 anos de vida e atinge 
uma morfologia estável por volta dos 5-6 anos 
de vida, no entanto, apenas na vida adulta ela 
se torna completamente funcional. Os ramos 
principais desses vasos se dividem em ramos 
menores, aparentemente seguindo padrões 
geométricos, os quais podem ser parcialmente 
identificados nas impressões cranianas.10 

Krayenbühl e colaboradores estudaram o fora-
me espinhoso. O forame espinhoso é um impor-
tante marco na microcirurgia, o conhecimento 
de suas variações anatômicas e de áreas que o 
circundam é importante para a preservação de 
estruturas neuro vasculares em procedimentos 
na fossa mediana. Seu tamanho varia bastan-
te e pode ser encontrado ligado ao ligamento 
esfenomandibular, remanescente do primeiro 
arco braquial. Variações nesse local podem 
ser importantes para o suprimento vascular da 
dura máter, devido a sua íntima relação com a 
artéria meníngea média. Em casos anômalos, 
tal artéria pode percorrer diferentes locais.11 

CONCLUSÃO
Evidenciou-se a importância do conhecimento 
sobre a angioarquitetura da artéria meníngea 
no meio clínico, cirúrgico e científico. Obser-
vou-se uma grande relação entre os aspectos 
desse segmento arterial e uma variedade de 
condições clínicas, sendo as variações anatô-
micas as condições mais bem documentadas 
na literatura. Por outro lado, existe uma escas-
sez de informações, no que diz respeito aos da-
dos morfométricos desse vaso sanguíneo, fator 
que pode prejudicar o planejamento de inter-
venções cirúrgicas. Tudo isso, reitera a impor-
tância da promoção de estudos direcionados 
ao entendimento desse vaso, tão importante 
para irrigação dural.
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ABSTRACT
Wilms tumor (nephroblastoma) is a malignant embryonic alteration of the mesodermal lineage, 
mostly identified during childhood. The most common initial clinical presentation is subtle and 
progresses with the emergence of an asymptomatic abdominal mass. Purpose: to analyze the 
approach to diagnosis and treatment of Wilms Tumor in children. Method: it is an integrative re-
view conducted in Portal Periodicals CAPES, Medline, Lilacs and Scopus databases using the de-
scriptors “Wilms Tumor”, “Nephroblastoma”, “Diagnosis”, “Treatment”, from March 01 to 15, 2022. 
Search filters used: publications from the last 5 years in Portuguese, English, and Spanish. 20 
articles were selected and included in the final writing of the discussion. Results and discussion: 
of all articles selected, 70% come from CAPES, 5% were found in Medline, Lilacs corresponding 
to 15% and Scopus meaning 10%. The authors are in agreement with the adoption of protocols 
such as the International Society of Pediatric Oncology and the guidelines of the Child Oncology 
Group to define the diagnosis in a safe and effective way. The prognosis is still positive in most 
cases, however some variables can influence the evolution such as the histological type of the 
tumor and initial period of treatment. Conclusion: the attention of the multidisciplinary team in the 
early diagnosis process directly influences the quality of the treatment provided to the patient, and 
the results of imaging tests and immunohistological evaluation are essential for staging and thera-
peutic adequacy.

Descriptors: Wilms Tumor; Diagnosis; Therapeutics; Pediatrics.

RESUMO
O tumor de Wilms (nefroblastoma) é uma alteração embrionária maligna da linhagem mesodérmi-
ca, predominantemente identificado ao longo da infância. A apresentação clínica inicial mais co-
mum é sutil e cursa com o surgimento de uma massa abdominal assintomática. Objetivo: Analisar 
a abordagem de diagnóstico e tratamento do Tumor de Wilms em crianças. Método: Trata-se de 
uma revisão integrativa realizada nas bases de dados Portal Periódicos CAPES, Medline, Lilacs e 
Scopus, através dos descritores “Tumor de Wilms”, “Nefroblastoma”, “Diagnóstico”, “Tratamento”, 
no período de 01 e 15 de março, 2022. Filtros de busca adotados: publicações dos últimos 5 
anos, em português, inglês e espanhol. Ao fim foram selecionados 20 artigos para serem incluídos 
na redação final da discussão. Resultados e discussão: Do total de artigos selecionados, 70% 
são procedentes da CAPES, 5% encontrados na Medline, Lilacs correspondendo a 15% e Sco-
pus, significando 10%. Os autores estão em consonância quanto a adoção de protocolos como o 
International Society of Paediatric Oncology e as diretrizes do Grupo de Oncologia Infantil para a 
definição do diagnóstico de modo seguro e eficaz. O prognóstico segue sendo positivo na maioria 
dos casos, no entanto algumas variáveis podem influenciar a evolução, como o tipo histológico 
do tumor e período de início do tratamento. Conclusão: a atenção da equipe multidisciplinar no 
processo de diagnóstico precoce influi diretamente na qualidade do tratamento prestado para o 
paciente, sendo o resultado de exames de imagem e a avaliação imunohistológica essenciais para 
o estadiamento e adequação terapêutica.

Descritores: Tumor de Wilms; Nefroblastoma; Diagnóstico; Tratamento; Pediatria.
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INTRODUÇÃO
O Tumor de Wilms (TW), também nomeado de 
nefroblastoma, é compreendido como a neopla-
sia abdominal mais frequente no público infan-
til, representando cerca de 90% dos cânceres 
renais nessa idade. Os índices de sobrevida 
global relatada nos países em desenvolvimento 
variam entre 50% a 89%, apesar da dificuldade 
de acesso aos serviços especializados, baixo 
incentivo socioeconômico e gravidade do tu-
mor1, 2. 

Sua base fisiopatológica está centrada no pro-
cesso de embriogênese renal. Ao longo da ne-
frogênese sadia o mesoderma intermediário se 
diferencia em mesênquima metanéfrico. Esse 
mesênquima, por sua vez, modifica-se para 
epitelial e origina as vesículas renais, que dão 
origem à maioria dos tipos celulares do rim fun-
cional. Quando há o tumor essas fases podem 
ser interrompidas em diferentes momentos, 
havendo a mistura de células blastemais, epi-
teliais e estromais, causando os diversos com-
prometimentos observados no paciente3.

A etiologia ainda não é totalmente esclarecida, 
no entanto acredita-se que mutações genéti-
cas estejam interligadas com as alterações no 
desenvolvimento embriológico normal do trato 
geniturinário. Dentre os marcadores genéticos 
correlacionados ao TW estão os genes WT1, 
CTNNB1, WTX, TP53 e MYNC, sendo os pio-
res prognósticos associados frequentemente 
ao gene supressor TP53 e aos prejuízos da 
heterozigosidade nos cromossomos 1p, 1q, 
11p154,5.

Pacientes com síndromes genéticas apresen-
tam uma maior predisposição para o surgimen-
to do tumor. Dentre os grandes exemplos retra-
tados na literatura estão: Síndrome de WAGR, 
que cursa com anomalias geniturinárias e 
50% dos pacientes desenvolvem TW; Síndro-
me de Denyss-Drash, uma enfermidade renal 
progressiva, em que 90% dos casos também 
cursam junto ao TW; Síndrome de Beckwith-
-Wiedemann, doença genética na qual existe a 
modificação de crescimento em alguns órgãos 
ocasionando dismorfismos, aproximadamente 
10% das crianças com a patologia tem TW as-
sociado1,6. 

Sob o ponto de vista anatômico, na maioria das 

vezes se desenvolve uma tumefação predomi-
nantemente localizada no córtex renal, onde se 
dá a expansão inicial. Com o passar do tempo 
torna-se circundado por tecido renal, que de-
senvolve uma pseudocápsula com células ne-
cróticas, no entanto a sua expansão pode che-
gar até a pelve renal, vasos sanguíneos, canais 
linfáticos e átrio direito pela veia renal. As me-
tástases tendem a ocorrer predominantemente 
nos pulmões e gânglios linfáticos7.

O TW é um tema importante na prática clínica 
mundialmente.  Desde o primeiro relatório pu-
blicado em 1971, houveram constantes atuali-
zações, nas quais ensaios e estudos em grupo 
na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, 
Europa e Brasil contribuíram significativamente 
para aprimorar condutas e melhorar a chance 
de sobrevida, sendo o SIOP (Renal Tumour 
Study Group of the International Society of Pe-
diatric Oncology), o COG (Children’s Oncology 
Group) e o NWTS (National Wilms Tumor Study 
Group) grandes pioneiros no assunto1,3. 

Por se tratar de uma doença clinicamente silen-
ciosa e possuir diversas modalidades terapêu-
ticas, é necessária a construção de um racio-
cínio clínico apurado e eficiente do profissional 
saúde que desenvolve atendimentos pediá-
tricos. Assim, a presente pesquisa justifica-se 
pela necessidade de disseminar informações 
coerentes que auxiliem na tomada de decisões 
e favoreçam a evolução clínica favorável das 
crianças com TW. Além disso, existem poucas 
pesquisas de revisão especialmente voltadas 
para os conteúdos de diagnóstico e tratamento 
da patologia, assim será possível minimizar as 
lacunas referentes a síntese de materiais que 
elucidem a problemática.

MÉTODO
Em virtude da necessidade de condensar as 
informações registradas em estudos primários, 
revisões teóricas, relatos e outros tipos de pes-
quisas que abordam o papel da medicina pe-
rante a identificação e terapia do TW, optou-se 
pela estratégia de revisão integrativa (RI). Esse 
tipo de metodologia apresenta uma notória pe-
netração para a área da saúde à medida que 
viabiliza a análise panorâmica sobre o cuidado 
integral, em função da junção crítica e abran-
gente de conhecimentos de diversos autores8,9. 
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Foi realizada uma busca avançada nas bases 
Portal Periódicos CAPES, Medline, Lilacs e 
Scopus, através da combinação em pares dos 
descritores DeCS/MeSH: “Tumor de Wilms”, 
“Nefroblastoma”, “Diagnóstico”, “Tratamento”, 
entre 01 de março e 20 de maio de 2022. 

Ao longo da triagem dos dados, foram adota-
dos os seguintes critérios de inclusão: artigos 
científicos publicados nos últimos 05 anos, es-
critos em língua portuguesa, inglesa ou espa-

nhola, disponíveis integralmente, com foco no 
TW de crianças. Foram excluídos os artigos 
apresentados fora do corte temporal proposto, 
com apontamentos sobre temáticas divergen-
tes (outros tipos de cânceres, TW em adultos, 
idosos e seres não humanos), com idioma dife-
rente dos selecionados e que estavam disponí-
veis de modo fragmentado. 

O processo se descreve conforme o fluxogra-
ma abaixo:

FIGURA 1: Fluxograma do processo de busca dos artigos

Fonte: Autores, 2022.
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RESULTADOS

Tabela 1. Principais achados dos estudos selecionados

Título Autor Conclusão

Bilateral Wilms tumour: 
a review of clinical and 
molecular features

Charlton J, Irtan S, 
Bergeron C, Pritchard-
Jones K. (2017)

O TW é um tumor embrionário com mimetismo por 
células da nefrogênese. Sua forma bilateral é um 
grande desafio em termos de compreender o risco 
genético subjacente e maximizar a sobrevida 

Dataset for the reporting 
of nephrectomy 
specimens for Wilms’ 
tumour treated 
with preoperative 
chemotherapy: 
recommendations from 
the International Society 
of Paediatric Oncology 
Renal Tumour Study 
Group

Vujanić GM, D’Hooghe 
H, Vokuhl C, Collini P. 
(2021)

Por serem raros, os TWs ainda não têm diretrizes 
internacionais publicadas pelo International 
Collaboration on Cancer Reporting.  Assim, o 
COG defende a cirurgia primária, e o International 
SIOP, utiliza a quimioterapia pré-operatória como 
primeiro passo

Histologia do Tumor de 
Wilms e seu impacto no 
prognóstico da doença

Gonçalves EVMC, 
Silva VLCD, Gonçalves 
VVMC. (2022)

O TW apresenta uma citoarquitetura peculiar, 
cuja anaplasia interfere negativamente em seu 
prognóstico, sendo o estudo histopatológico de 
extrema importância

Intra-tumor genetic 
heterogeneity in Wilms 
tumor samples

Pereira BM de S, 
Azevedo RM de, Neto 
JC de A, Menezes CF, et 
al. (2019)

A heterogeneidade genética intratumoral mostra-
se fortemente relevante no desfecho clínico dos 
pacientes. A busca de marcadores moleculares 
se consolida como foco de pesquisa pelos grupos 
COG e SIOP

Management of 
Wilms’Tumor: a 
narrative review

Silva JMM, Kipper 
ACS, Neves BH dos S, 
Borges DS, et al. (2021)

Protocolos como COG e SIOP são essenciais 
para o avanço do tratamento do TW. Aconselha-se 
preservar o parênquima renal quando as variáveis 
do paciente forem compatíveis

Synchronous Bilateral 
Wilms Tumor: Surgical 
Evaluation and Survival

Oliveira PB, Grabols 
MF, Lima FFda S, Faria 
PAS, et al. (2018)

Preconiza-se a cirurgia conservadora em casos 
de TW bilateral manejados em grandes centros de 
referência

The UMBRELLA SIOP-
RTSG 2016 Wilms 
tumour pathology and 
molecular biology 
protocol.

Vujanić GM, Gessler M, 
Ooms AHAG, Collini P, 
et al. (2018)

O protocolo UMBRELLA visa avaliar novos fatores 
prognósticos. Todavia, são necessários grandes 
bancos de dados internacionais que possam 
acompanhar melhor os subgrupos com prognóstico 
ruim 

Tumor de Wilms: 
análise das 
características clínicas e 
epidemiológicas

Turmina L, Voigt AD, 
Rodrigues AJS, Hata 
MM, Fiori CMCM. (2021)

Sabe-se que o TW é o câncer renal mais comum 
em crianças (95%), resultante de uma falha na 
formação glomerular do rim. Todavia, dados 
epidemiológicos mais robustos devem ser 
construídos

Tumor de Wilms en 
riñon en herradura

Molina A, González F, 
Hernádez E, Bolaños J. 
(2021)

Existem poucos casos documentados sobre rim 
em ferradura com TW. Todavia, as causas do 
nefroblastoma nessa população podem estar 
associadas a causas sindrômicas, sendo a cirurgia 
com preservação da função renal é priorizada 
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Tumor de Wilms: Uma 
revisão de 15 anos de 
experiência recente

Illade L, Hernandez-
Marques C, 
Cormenzana M, 
Lassaletta A, et al. 
(2018)

O estudo do TW se faz necessário, dada sua 
importância epidemiológica. Protocolos como COG 
e SIOP são a base das condutas realizadas

Tumor de Wilms y otros 
tumores renales

Sánchez C, Ciordia TC 
(2021)

No exame físico geralmente uma massa 
assintomática é encontrada acidentalmente. No 
serviço especializado é feito o diagnóstico com 
base na clínica e informações radiológicas e 
histológica adicionais, sendo o tratamento baseado 
em quimioterapia e cirurgia

Unmet needs for 
relapsed or refractory 
Wilms tumour: Mapping 
the molecular features, 
exploring organoids and 
designing early phase 
trials – A collaborative 
SIOP-RTSG, COG and 
ITCC session at the first 
SIOPE meeting

Brok J, Mavinkurve-
Groothuis AMC, Drost J, 
Perotti D, et al (2021)

WT recidivado deve ser submetido a 
caracterização molecular completa e inscrito em 
protocolos ou ensaios com coleta sistemática de 
dados e relatórios. É necessário melhorar a taxa 
de inscrição de candidatos WT em ensaios de fase 
inicial

Update on Wilms Tumor. 
Journal of Pediatric 
Surgery

Aldrink JH, Heaton TE, 
Dasgupta R, Lautz TB, 
et al.(2018)

Novos apontamentos sobre a avaliação 
diagnóstica atual e padrões cirúrgicos devem ser 
mais discutidos, assim como o impacto cirúrgico 
na estratificação de risco

Outcome of 
Nephroblastoma 
Treatment According to 
the SIOP-2001 Strategy 
at a Single Institution in 
Argentina.

Cafferata C, 
Cacciavillano W, 
Galluzzo ML, Flores P, 
et al. (2017)

O protocolo do SIOP-01 propõe uma estratégia 
de tratamento viável, com bons resultados para a 
instituição

Wilms Tumor
Haegner MJK, Villegas 
AZ, Calvo DM, 
Chavarría (2020)

O tumor cuja apresentação clínica acontece de 
forma esporádica tem sido associada a síndromes 
genéticas

Wilms Tumor
Spreafico F, Fernandez 
CV, Brok J, Nakata K, et 
al. (2021)

Atualmente o prognóstico de crianças com TW 
é baseado em achados clínicos, patológicos e 
alterações moleculares, sendo considerado o 
uso de citotóxicos convencionais, quimioterapia, 
cirurgia e radioterapia em alguns casos

Wilms tumor: 15 years 
of experience at a 
children’s hospital in 
Córdoba

Seminara C, Planells 
MC, Pogonza RE, 
Morales M. (2019)

O fator prognóstico mais importante na pesquisa 
foi a histologia, porém os pacientes necessitaram 
de acompanhamento nefrológico de longo prazo 
para confirmação da hipótese

Wilms’ Tumor – an 
unusual diseas

Duarte ML, Duarte 
ER, Ferrreira JB de AF 
(2020)

A clínica e os exames de imagem permitem o 
diagnóstico dos tumores renais pediátricos, mas o 
anatomopatológico ainda é indispensável

Wilms Tumor and tts 
recent advances

Ostrowski RV, Valentini 
MGT, Silva AR da, 
Trindade AF. (2022)

O tumor acontece com maior frequência até os 10 
anos, resultado da proliferação anormal de células 
do blastema metanéfrico
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DISCUSSÃO
Estudos atualizados3, 4, 10, 11 evidenciam que o 
diagnóstico do TW ocorre frequentemente du-
rante as consultas de rotinas pediátricas, uma 
vez que a maioria das crianças apresentam 
apenas uma massa abdominal assintomática. 
No entanto, alertas adicionais como dor e dis-
tensão abdominal, hematúria macroscópica, 
varicocele, hipertensão ou hipotensão (que se 
normaliza após a nefrectomia), febre, anemia 
e dispneia (em casos de metástase para pul-
mão), também podem estar associados.

Os exames de imagem como tomografia (TC) e 
ressonância magnética (RM) apresentam uma 
boa acurácia no processo de identificação, diag-
nóstico diferencial e estadiamento do tumor. Em 
consonância alguns autores2, 6, 12 afirmam que o 
estudo complementar apresenta uma grande 
relevância tanto para o diagnóstico presuntivo, 
quanto no planejamento pré-operatório e ava-
liação de metástases, sendo a USG um dos 
primeiros exames solicitados devido à ausência 
de radiação e o fácil acesso. A TC proporciona a 
visualização de linfonodos e órgãos adjacentes, 
agregando valor para o estadiamento.

Pesquisadores retratam a histologia como 
exame imprescindível para a confirmação do 
diagnóstico de TW. Dentre as características 
microscópicas está presente predominante-
mente o padrão trifásico do tumor, onde as cé-
lulas blastematosas, mesenquimais e epiteliais 
estão dispostas em diferentes proporções. Em 
casos menos frequentes podem desenvolver-
se de forma bifásica ou monofásica, sendo a 
presença de células anaplásicas um compo-
nente histológico importante para a estratifica-
ção de risco10, 13, 14. Assim, o exame consegue 
classificar o tumor em um dos três grupos de 
risco, baixo, intermediário ou alto1.

Mediante as novas evidências consolidadas 
pela International Society of Paediatric Onco-
logy (SIOP), um novo protocolo de estudo para 
tumores renais pediátricos, a estratificação de 
risco é moldada em cinco estágios: I, limitado 
a região renal, facilitando a retirada completa 
por cirurgia; II, expansão para as estruturas 
vizinhas, também havendo a retirada cirúrgi-
ca; III, nesse momento o tumor já se espalhou 
para estruturas adjacentes e não consegue ser 

removido completamente por cirurgia, além de 
haver a possibilidade de envolvimento vascu-
lar, linfático abdominal ou ruptura tumoral; IV: 
há metástases hematogênicas ou linfonodos 
fora do abdomne; V: tumor bilateral15. Dessa 
forma, para obtermos um diagnóstico final e 
estadiar o TW é necessário a obtenção de al-
gumas informações, como grau e tipo histoló-
gico, tamanho, invasão de estruturas vizinhas, 
metástases e invasão linfonodal16.

Todavia, antes do início do tratamento é impor-
tante que se realize um diagnóstico diferencial 
de forma muito criteriosa, afim de descartar as 
possibilidades do neuroblastoma e de outros 
tumores renais, como o sarcoma renal de cé-
lulas claras, nefroma mesoblástico congênito, 
carcinoma de células renais, carcinoma de cé-
lulas renais e carcinoma renal medular1,6, 17.

Em relação ao tipo de terapia adotada é sabi-
do que existem algumas divergências nas di-
retrizes do SIOP, largamente empregado pelos 
europeus, e do COG (Grupo de Oncologia In-
fantil), mais utilizado pelos americanos, ambos 
com sobrevida similar. A principal diferença en-
tre os dois é que o COG indica a nefrectomia 
inicialmente, enquanto para o SIOP, é necessá-
ria a administração de quimioterapia pré-cirúr-
gica (exceto nos menores de 6 meses de vida), 
no intuito de minimizar a probabilidade de rup-
tura do tumor, com consequente menor neces-
sidade de radioterapia12,18.

No pós-aoperatório, as indicações variam de 
acordo com o grau de estadiamento19. No es-
tágio I com histologia de baixo risco não há 
necessidade de quimioterapia, já no risco in-
termediário são administradas vincristina e ac-
tinomicina por 4 semanas. Na histologia de alto 
risco vincristina, actinomicina e doxorrubicina 
são empregadas por 27 semanas1).

Nos estágios II e III, para os tumores que apre-
sentam histologia de baixo risco ou risco inter-
mediário é indicado o tratamento com vincris-
tina e actinomicina por 27 semanas. Porém, 
quando a histologia detecta um alto risco é 
prescrito ciclofosfamida, doxorrubicina, etopó-
sido e carboplatino. Em casos de estágio IV é 
recomendada a combinação de vincristina, iri-
notecano, ciclofosfamida, carboplatino, etopo-
sido e doxorrubicina1, 20.
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a radioterapia adjuvante em pacientes em es-
tágio II e histologia de alto risco, estágio III com 
histologia de risco intermediário e alto, assim 
como para os que estão em estágio III e cursam 
com ruptura tumoral pré ou intraoperatória, bem 
como depósitos peritoneais macroscópicos. A 
radioterapia pulmonar também é indicada para 
aqueles com histologia de alto risco e metásta-
ses pulmonares1.

No caso das crianças que desenvolvem TW bi-
lateral, constatado em 5 a 8% dos casos de TW 
5-8%21, o tratamento consiste em quimioterapia 
pré-operatória, seguida de cirurgia conservado-
ra (que corresponde ao procedimento de retira-
da do tumor com uma margem de segurança, 
preservando a maior parte possível do órgão) 
e quimioterapia pós-operatória, em alguns ca-
sos também pode ser indicada a radioterapia. 
Destarte, sempre que possível, é realizada a 
cirurgia poupadora de néfrons, evitando a ne-
frectomia radical. Pesquisas apontam que essa 
abordagem pode favorecer o controle da doen-
ça e resguardar os rins que apresentam gran-
des riscos de insuficiência renal12, 22.

Os portadores do TW podem ter maiores ris-
cos, quando comparados com a população ge-
ral, de desenvolverem outras doenças crônicas 
como a manifestação de outros tumores, sen-
do o câncer de mama, sarcoma e linfomas os 
mais frequentes; insuficiência renal; fibrose pul-
monar; ototoxicidade; problemas de fertilidade; 
alterações cardíacas1, 19, 23.

O prognóstico do TW segue sendo favorável 
na maioria dos casos, porém os índices variam 
conforme o tipo histológico, estágio da doença 
no momento em que foi realizado o diagnósti-
co, adesão ao tratamento fornecido pelo quadro 
multidisciplinar que envolve psicólogos, médi-
cos pediatras, assistentes sociais, cirurgiões 
pediátricos, anestesistas, radiologistas, oncolo-
gistas e a equipe de enfermagem24. Ademais, a 
taxa de sobrevida dos pacientes nos estádios I 
e II pode chegar a 90%, já nos estádios III e IV 
essa taxa cai para aproximadamente 70%10.

CONCLUSÃO
Em linhas gerais, observa-se que o diagnós-
tico precoce influencia no prognóstico das 
crianças com TW, evidenciando a importância 
do exame físico pelos profissionais de saúde 

nos atendimentos de rotina. Para a realização 
do diagnóstico se faz necessário uma avalia-
ção criteriosa dos clínicos e imunohistológicos, 
sendo os exames de imagem essenciais para a 
captura de informações descritivas do tumor. O 
tratamento, por sua vez, inclui quimioterapia e 
nefrectomia convencional ou conservadora, as-
sociada a radioterapia em alguns casos.
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RESUMO
A hospitalização é um momento delicado, que envolve várias condições, como dor, mal-estar 
físico e instabilidade emocional, e exige paciência do enfermo por precisar ficar restrito ao leito por 
tanto tempo. A contação de histórias acaba por ser um meio de trazer momentos de lazer e cultura 
àquelas pessoas que estão impossibilitadas de usufruí-los devido à hospitalização e adoecimento, 
além de amenizar o desconforto do internamento adentrando-se no mundo da história. Assim, 
nota-se a importância dessa atenção no contexto de internamento dos pacientes. Quando têm 
a oportunidade de ter acesso a um momento como esse, as reações à dor podem se tornar 
menores, mesmo que temporariamente, o que acaba por facilitar o processo da hospitalização.

Palavras-chave: Percepção da Dor, Hospitalização, Humanização, História, Pediatria

ABSTRACT
Hospitalization is a delicate moment, which involves several conditions, such as pain, physical 
discomfort and emotional instability, and requires the patient’s patience for having to be confined to 
bed for so long. Storytelling turns out to be a means of bringing moments of leisure and culture to 
those people who are unable to enjoy them due to hospitalization and illness, in addition to allevi-
ating the discomfort of hospitalization by entering the world of history. Thus, the importance of this 
attention in the context of patients’ hospitalization is noted. When they have the opportunity to have 
access to a moment like this, reactions to pain can become smaller, even if temporarily, which ends 
up facilitating the hospitalization process. 

Keywords: Pain Perception, Hospitalization, Humanization, History, Pediatrics

INTRODUÇÃO
Nos debates e pesquisas recentes da área de 
saúde, a humanização é tema constante, por 
sua relevância na melhora do cuidado e con-
solidação dos valores e princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS)1. A humanização envol-
ve promoção de bem-estar e valorização das 
circunstâncias sociais, psíquicas, educacionais 
e éticas presentes em todo e qualquer ser hu-
mano.

Sabe-se que a hospitalização é um momento 
delicado, que envolve várias condições, como 
dor, mal-estar físico e instabilidade emocional, 
e exige paciência do enfermo por precisar ficar 
restrito ao leito por tanto tempo. Fato este que 

acaba por não permitir, temporariamente, que 
os indivíduos tenham acesso às suas ativida-
des pessoais de lazer e cultura.2,3

As práticas humanizadas envolvem criativida-
de e sensibilidade na produção e promoção da 
saúde. Assim, pode-se afirmar que a contação 
de histórias acaba por ser um meio de trazer 
esses momentos àquelas pessoas que estão 
impossibilitadas de usufruí-los devido à hospi-
talização e adoecimento. Além disso, a atenção 
que o paciente dispõe naquele momento, aca-
ba amenizando o desconforto do internamento; 
por um instante, tem-se o esquecimento da dor 
que está vivenciando, seja ela física ou emocio-
nal, para adentrar o mundo da história que está 
sendo contada.4,6
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OBJETIVO
Diante disso, o presente estudo tem por objeti-
vo relatar situações na prática da contação de 
histórias no contexto hospitalar que se identifi-
cou a minimização dos impactos e do sofrimen-
to do paciente. 

METODOLOGIA
A fim de reconhecer o conteúdo a ser executa-
do no presente estudo, utilizou-se como meto-
dologia a capacitação dos autores sobre con-
tação de histórias e hospitalização, a contação 
de história em enfermarias de um Hospital da 
cidade do Recife, a confecção de relatórios in-
dividuais e debates com a orientadora acerca 
das experiências vividas.4,5

RESULTADOS
O momento de hospitalização refere à fragilida-
de, desconforto, dor, angústia e medo do indiví-
duo, o que difere de outros contextos sociais.3 
Quando a contação se dá nesse ambiente, tor-
na-se mais cuidadosa. A chegada de um con-
tador modifica o ambiente, desperta interesse, 
diversão, curiosidade, contribuindo, então, para 
a receptividade a essa atividade de lazer e cul-
tura tanto pelas crianças quanto seus acompa-
nhantes.2,6

Diversas vezes são encontradas pessoas de-
sanimadas, reclusas, chorosas, e percebeu-
se que uma boa história é capaz de amenizar 
esse sofrimento: modificando humores, surgin-
do sorrisos, incentivando a fala. Assim, se es-
tabelece uma relação de troca. Vê-se, então, a 
importância desse momento para o paciente, a 
partir dos agradecimentos e pedidos de retorno 
que são recebidos ao fim de cada contação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A integralidade é um dos princípios fundamen-
tais do SUS1 e refere-se à condição integral de 
compreensão do ser humano. Logo, a união de 
profissionais para o desenvolvimento de práti-
cas em saúde que observem a pessoa em to-
das as suas esferas biopsicossociais é impres-
cindível.

Mesmo quando o paciente não expressa por 
meio da fala o que está sentindo, seu olhar 
acaba contando muito mais, o que faz com 
que seja notada a importância dessa atenção 

para o contexto de internamento dos pacientes. 
Quando se tem a oportunidade de ter acesso 
a um momento como esse, as reações à dor 
podem se tornar menores, mesmo que tempo-
rariamente, o que acaba por facilitar o processo 
da hospitalização.
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António Rosa Damásio, nascido em Lisboa, 
Portugal, radicado nos Estados Unidos des-
de 1975, é um médico neurologista que atua 
como diretor do Departamento de Neurologia 
do Comportamento e Neurociência Cognitiva 
da Universidade de Iowa, ainda fazendo parte 
do Centro de Investigação da Doença de Al-
zheimer desta, além de lecionar neurociência 
na Universidade da Califórnia. A partir de sua 
escrita e da sua pesquisa, Damásio passou a 
ser conhecido, evidentemente, como um dos 
grandes nomes dos integrantes da medicina 
mundial. A sua investigação na abordagem 
ao processo de tomada de decisão, pelo qual 
a humanidade é imposta inúmeras vezes, o 
fixa como grande pensador no âmbito do cru-
zamento da psicologia social com a medicina 
ativa e investigativa. 

Dentre os expoentes que fazem parte do con-
junto de sua obra, destaca-se “O erro de Des-
cartes”, fazendo alusão ao conhecido dualismo 
cartesiano que postula a mente, configurada 
como razão sublime, que reside na alma, sen-
do independente do corpo e das emoções e 
deixando de ocupar um espaço físico. Tal ideia 
influenciou fortemente a pesquisa científica e o 
pensamento filosófico ocidental (a exemplo de 
Kant), e é contraposta pela escrita de Damásio, 
que ainda se mostra desfavorável ao método 
mecanicista de análise do filósofo iluminista 
francês, propondo a união da investigação neu-
ropsicológica com o estudo neurobiológico.

A obra inicia dando destaque ao incrível caso 
de Phineas Gage, caso mundialmente conheci-
do na medicina, no qual um adulto jovem teve 
o seu crânio transfixado por uma barra de ferro. 
O capítulo narra (com linguagem fluida) como 
o caso repercutiu pois, embora tenha ocorrido 
um mínimo ou mesmo nulo comprometimento 
funcional motor ou de linguagem, o caráter e a 
personalidade do acidentado mudaram brusca-
mente, como na frase consolidada: “Gage dei-
xou de ser Gage”.

Assim sendo, é relatado que o ocorrido fomen-
tou diversos debates na sua época, visto que 
alguns cientistas defendiam que as funções 
psicológicas não poderiam ser imputadas a 
uma determinada região cerebral, enquan-
to outros davam enfoque à especialização de 
certas partes na geração de distintas funções 
mentais. O texto ainda segue atribuindo papel 
às ferramentas de conhecimento desse tempo, 
como a “organologia” que deu origem ao cam-
po de estudo da frenologia.

Ao dar continuidade, o livro segue exemplifi-
cando o caso do trágico acidente, porém ilus-
trando e trazendo a abordagem da neuroanato-
mia, a qual também é contida para mostrar as 
descobertas de Broca no tempo de Gage, fato 
desafiador para a tentativa de compreensão de 
John Harlow, médico responsável pelo caso. O 
passar das páginas denotam a relação entre o 
sistema límbico e o córtex frontal.

Fazendo essa relação, é elucidado que uma 
interrupção no julgamento de ações futuras, 
como ocorreu com Phineas Gage após a lesão, 
demonstra que indivíduos com déficit de inte-
grar funções do córtex frontal ao sistema lím-
bico são incapazes de conter emoções secun-
dárias, havendo uma perda de aprendizagem 
emocional.

Seguindo nas ideias propostas, o autor intro-
duz a hipótese do marcador somático, foco que 
também protagoniza o tema do livro. Definida 
por uma elaboração neuropsicológica da teo-
ria da emoção do psicólogo americano William 
James, Damásio traz que há tanto emoções 
primárias e secundárias, quanto o sentimento 
associado às emoções, mostrando, de forma 
categórica, como esses elementos interagem 
para a criação de imagens mentais.

Desse modo, a elegante obra de Damásio mer-
gulha na intenção de elevar o entendimento do 
leitor ao contrapor uma impressão filosófica es-
tabelecida de que a emoção é um empecilho 
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para o desenvolvimento do processo racional, 
sendo aquele essencial para este. O levanta-
mento histórico de um caso marcante, a pes-
quisa neurobiológica, a explicação do meca-
nismo intuitivo, a proposição dos marcadores 
somáticos, bem como o destrinchar do racio-
cinar com aporte emocional e da capacidade 
de decisão num contexto pessoal e social tiram 
a idealização da alma imaterial da sua apoteo-
se e praticamente obrigam a mudar este ponto 
de fundamento que Descartes deixou, indo de 
“Cogito, ergo sum”, do latim, “Penso, logo exis-
to” para “Existo, tenho emoções, logo penso”. 
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Este livro foi escrito pelo Autor Italo de Souza 
Aquino que possui Pós-Doutorado em Ento-
mologia pela Oklahoma State University. Dos 
livros publicados pelo autor, destacam-se três 
best-sellers sobre Metodologia Científica: 1 - 
Como ler artigos científicos - da graduação ao 
doutorado (3 edições); 2 - Como falar em en-
contros científicos - do seminário em sala de 
aula a congressos internacionais (5 edições) e 
3 - Como escrever artigos científicos - sem ar-
rodeio e sem medo da ABNT (9 edições), sen-
do este o que mais se destaca entre os estu-
dantes. Italo de Souza argumenta em seu livro 
que a Metodologia Científica é um dos alicer-
ces na formação de um pesquisador e que a 
linguagem de um bom artigo deve ser objetiva, 
criteriosa e ética.  

O livro abrange todos os aspectos essenciais 
de uma redação de artigos científicos na saúde 
de maneira direta e clara, descrevendo o passo 
a passo para uma boa escrita, apresentando 
20 capítulos cuidadosamente selecionados que 
oferecem conteúdos essenciais sobre como 
escrever redações científicas com uma leitura 
de alta qualidade. 

O livro também aborda outras escritas como: 
Trabalhos de Conclusão de Curso, Monogra-
fias, Dissertações e Teses, incluindo observa-
ções e erros mais frequentes nos manuscritos 
rejeitados, a perspectiva do revisor sobre o que 
eles esperam em um artigo científico, plágio e 
padrões éticos na publicação de artigos cientí-
ficos. 

De uma forma leve, o autor tenta “acalmar” o 
leitor pesquisador quanto às normas da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
encorajando o leitor a começar a escrever an-
tes de se deter à ABNT. O autor relata que com 
a prática os pesquisadores não percebem que 
estão seguindo normas, assim como a própria 
ABNT disponibiliza um site com todas as infor-
mações para os interessados.

A escrita científica clara geralmente segue um 
formato específico com seções-chave: uma in-
trodução a um tópico específico, hipóteses a 
serem testadas, uma descrição dos métodos, 
principais resultados e, finalmente, uma discus-
são que vincula esses resultados a uma con-
clusão. 

Na Introdução de um artigo científico o autor 
sugere uma escrita em três partes, Presente: 
Descrevendo a importância da pesquisa dando 
destaque para o problema, o que demonstra a 
relevância do artigo para o leitor; Passado: O 
que já foi feito e o que a comunidade científica 
relata sobre o tema abordado; Futuro: soluções 
possíveis que culminam nos objetivos do estu-
do de forma direta. Na metodologia, Italo Aqui-
no relata que deve ser escrita de forma detalha-
da, considerando que outras pessoas poderão 
replicar seu estudo. Os resultados devem ser 
apresentados de forma que justifique seus ques-
tionamentos iniciais, não havendo necessidade 
de publicar todos os dados coletados, expondo 
apenas os achados secundários relevantes ou 
inesperados que mereçam a menção. O Autor 
relata que mesmo que seja encontrado resul-
tados mais fascinantes o pesquisador deverá 
manter a escrita simples e imparcial. Descreve 
também neste capítulo as formas de elabora-
ção de figuras, gráficos e tabelas, sendo de fá-
cil assimilação e de boa formatação. No décimo 
segundo capítulo encontramos como escrever 
uma discussão, o relato da interpretação e os 
comentários sobre o significado dos resultados; 
o autor expõe que neste tópico do artigo o pes-
quisador tem mais liberdade de expressão, com 
um posicionamento pessoal sobre o assunto. 
Um dos pontos importantes descrito nesse ca-
pítulo é como os pesquisadores deverão ser 
imparciais. O capítulo treze relata a conclusão 
de um artigo científico, última parte escrita da 
redação de um artigo, que deve ser abordado 
o posicionamento do autor do estudo, coerente 
com seus objetivos e o próprio relato.
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Atualmente, observamos uma grande procura 
dos estudantes de graduação para elaboração 
e redação de artigos. Livros que promovam 
uma maior sensibilização e acesso a infor-
mações por parte dos discentes, a fim de se 
envolver de forma mais efetiva nas atividades 
de pesquisa, são de grande importância. Ape-
sar da simplicidade da escrita, sentimos falta 
de uma apresentação mais detalhada quan-
to às normas e formatações gerais para uma 
redação de artigos e projetos científicos, seja 
relacionado a normas da ABNT, American Psy-
chological Association (APA), Vancouver... ou 
até mesmos relatar as formatações próprias de 
algumas  revistas cientificas. No entanto, o li-
vro fornece um recurso acessível, abrangente 
e essencial para quem busca orientação sobre 
como desenvolver seus trabalhos de pesquisa. 
Os estudantes que têm interesse em publicar 
artigos científicos durante o curso de gradua-
ção e de pós-graduação, irão encontrar nesse 
livro todas as etapas para sua redação. 
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ESCOPO

A Revista Anais da Faculdade de Medicina de 
Olinda reflete o pensamento e o compromisso 
com a produção do conhecimento baseado na 
responsabilidade social que assumimos como 
protagonistas, e como parte do Projeto de De-
senvolvimento Institucional da Faculdade de 
Medicina de Olinda (FMO). Visando fortalecer 
a indissociabilidade do ensino, pesquisa e ex-
tensão, além de consolidar um ensino de quali-
dade, ancorado em bases científicas e valores 
éticos, a revista foi criada à luz de uma linha 
editorial comprometida com um mundo sus-
tentável e voltada para a medicina como uma 
profissão de forte componente social e huma-
nizado. 

A Revista Anais da Faculdade de Medicina 
de Olinda (FMO) - Saúde Responsabilidade 
Social, criada em 2018, é um espaço científi-
co para discussões, debates, apresentação de 
pesquisas, exposição de novas ideias e de con-
trovérsias sobre a área. 

Desde sua origem, a Anais da FMO cumpre 
fielmente requisitos de periodicidade semes-
tral on-line e impressa para publicação cien-
tífica seguindo as recomendações do Comitê 
Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(www.icmje.org) as quais são habitualmente 
utilizadas pelas áreas da medicina e ciências 
afins. 

Atualmente, a Anais da FMO está devidamen-
te registrada como periódico no sistema ISSN. 
Os artigos são publicados em fluxo contínuo e 
todos são de acesso livre e gratuito, ofertados 
por meio do link https://afmo.emnuvens.com.br. 
Ao publicarem seu artigo nos Anais FMO, os 
autores transferem os direitos autorais à revista 

e concedem a ela o direito de primeira publica-
ção.

Os manuscritos são submetidos online por meio 
da plataforma, disponibilizada em https://afmo.
emnuvens.com.br/afmo/about/submissions. 

POLÍTICAS DA REVISTA ANAIS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA

Aprovação por Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP)

Todos os trabalhos submetidos à Anais FMO 
devem ter seguido as recomendações de éti-
ca em pesquisa da Declaração de Helsinque 
e as normas constantes nas Resoluções nº 
466/2012 (http://conselho.saude.gov.br/re-
solucoes/2012/Reso466.pdf) e nº 510/2016 
(http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/
Reso510.pdf) do Conselho Nacional de Saúde 
do Brasil. 

Estudos que analisam dados agregados e sem 
identificação das pessoas, tais como aqueles 
disponíveis em bancos de dados oficiais de do-
mínio público, estão dispensados da aprovação 
do CEP. 

Seguindo a orientação da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa, Conselho Nacional de 
Saúde, Ministério da Saúde (CONEP/CNS/
MS), nenhuma instância é superior ao CEP 
para analisar a natureza das propostas de in-
vestigação. O CEP que aprova a pesquisa deve 
ser registrado na CONEP.

É obrigatório o envio da cópia do parecer do 
CEP no ato da submissão.

Política do processo de revisão por pares

A Anais FMO reconhece o processo de revisão 
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por pares como uma importante etapa do pro-
cesso editorial do artigo. Desta forma, procu-
ra oferecer análises com ética e máximo rigor 
científico, seguindo estas etapas: 

Todo manuscrito recebido é analisado quanto 
a adequação do estudo ao escopo da revis-
ta, a contribuição que ele oferece ao avanço 
do conhecimento, a sua originalidade, o rigor 
metodológico com que o estudo foi conduzido 
e a aderência das conclusões aos resultados 
apresentados. Além disso, os manuscritos são 
avaliados quanto à formatação segundo as 
instruções técnicas da revista. Caso alguma 
incorreção seja identificada, o manuscrito é 
devolvido ao autor de correspondência com a 
indicação do ajuste necessário. Apenas textos 
que atendam a todos os critérios de forma des-
critos nas “Instruções aos Autores” passam à 
revisão por pares.

A avaliação por pares é realizada no mínimo 
por duas pessoas, com vasta competência para 
análise do estudo. Todo o processo é duplo-ce-
go, ou seja, revisores e autores não conhecem 
as identidades uns dos outros. 

A Decisão editorial é dada com base nos pa-
receres dos revisores, podendo seguir um 
dos seguintes desfechos: (1) pela recusa do 
manuscrito; (2) por oferecer nova chance aos 
autores mediante apreciação e resposta aos 
pareceres recebidos; ou (3) aprovação com ou 
sem mudanças. 

Artigos enquadrados no desfecho “1”, recusa, 
serão devolvidos aos autores. No caso dos 
desfechos “2” e “3”, mais de uma rodada de 
avaliação do manuscrito pode ser necessária. 
Conflito de pareceres terão novo parecer solici-
tado ou sofrerão arbitragem editorial. A não ob-
servância pelos autores dos prazos de revisão 
estipulados pela revista pode resultar no arqui-
vamento da submissão. Artigos aprovados po-
derão receber modificações de diagramação, 
desde que, não alterem o mérito do trabalho.

A Anais FMO analisa todos os manuscritos sub-
metidos em sistema para identificação de plá-
gio.

Tipos de manuscritos aceitos
Artigos originais é o relato completo de uma 
investigação clínica ou experimental com resul-

tados inéditos de pesquisas (máximo de 3.400 
palavras, sete autores e até 30 referências);

Artigos de revisão integrativa, sistemática e 
metanálise deverá versar sobre temas de inte-
resse em saúde. Revisões narrativas não se-
rão aceitas. Os autores deverão apresentar na 
introdução, os motivos que levaram à redação 
do artigo. Resumo e Abstract devem estar no 
formato narrativo com até 250 palavras (máxi-
mo de 3.400 palavras, sete autores e até 45 
referências);

Comunicações breves relatos curtos dos re-
sultados de pesquisa original. Em geral são 
análises mais enxutas e com breve discussão 
dos resultados (resumo e abstract devem estar 
no formato narrativo com até 120 palavras; o 
artigo deve ter até 1.000 palavras e contar com 
as seções Introdução, Métodos, Resultados e 
Discussão; até duas tabelas/figuras podem ser 
apresentadas ocupando até três páginas so-
madas; as referências apresentadas são limi-
tadas a seis);

Relatos de Caso descrição de casos clínicos 
de interesse pela raridade, pela apresentação 
ou formas inovadoras de diagnóstico ou trata-
mento (resumo e abstract devem estar no for-
mato narrativo com até 120 palavras; o artigo 
deve ter até 2.000 palavras e contar com as se-
ções Introdução, Relato de caso, e Discussão; 
até duas tabelas/figuras podem ser apresenta-
das ocupando até três páginas somadas; as re-
ferências apresentadas são limitadas a quinze; 
máximo de sete autores); 

Relatos de Experiência descrição precisa de 
um autor ou uma equipe acerca de uma vivên-
cia profissional tida como exitosa ou não, mas 
que contribua com a discussão, a troca e a pro-
posição de ideias para a melhoria do cuidado 
na saúde. Deverá incluir introdução com marco 
teórico de referência para a experiência, obje-
tivos da vivência, metodologias empregadas 
(incluindo descrição do contexto e dos proce-
dimentos), resultados observados e conside-
rações finais. Resumo e abstract devem estar 
no formato narrativo com até 120 palavras; o 
artigo deve ter até 2.000 palavras e contar com 
até duas tabelas/figuras (as referências apre-
sentadas são limitadas a quinze; máximo de 
sete autores);
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Artigos metodológicos e ensaios teóricos/
técnicos artigos que tratem de técnicas ou teo-
rias utilizadas em estudos epidemiológicos; ou 
que retratem uma observação clínica original 
ou descrição de inovações técnicas apresenta-
dos de maneira concisa, não excedendo 1.500 
palavras, cinco referências, duas ilustrações, 
resumo e abstract no formato narrativo com até 
120 palavras (até quatro autores).

Resenha crítica restrita a um livro ou filme da 
área médica e ciências afins. Texto argumen-
tativo em que o autor descreve e analisa uma 
produção social, a fim de influenciar os seus 
leitores recomendando a obra pelas suas boas 
qualidades ou a rejeitando pelos seus exces-
sos e defeitos. Deverá ser apresentada da se-
guinte forma: (1) apresentação - breve resumo 
da obra analisada tanto com informações técni-
cas quanto com informações sobre o conteúdo 
(do livro ou do filme); (2) análise – interpretação 
e análise da obra destacando seus principais 
pontos, sejam positivos ou negativos, acresci-
das da exposição crítica do autor; (3) conclusão 
- parecer sobre a obra, retomando os principais 
pontos interpretados (máximo de 1000 pala-
vras e até dois autores);

Cartas ao Editor comentários de leitores sobre 
trabalhos publicados na Revista Anais da Fa-
culdade (de 500 a 700 palavras). 

Editorial É o artigo inicial de um volume e, ge-
ralmente solicitado pelos Editores Chefe e Ad-
junto ao convidado com reconhecida capacida-
de técnica e científica. 

A contagem das palavras contempla Introdu-
ção, Métodos, Resultados e Discussão (folha 
de rosto, resumo, abstract, referências, tabelas 
e figuras não são incluídas nessa contagem).

Os manuscritos apresentados devem destinar-
se exclusivamente à Revista Anais da Faculda-
de de Medicina de Olinda, não sendo permitida 
sua apresentação simultânea a outro periódico. 
As informações e os conceitos presentes nos 
artigos, bem como a veracidade dos conteúdos 
das pesquisas, são de inteira responsabilidade 
do(s) autor(es).

Apresentação dos manuscritos
Os manuscritos são aceitos em português ou 
inglês e devem ser acompanhados do resumo 

no idioma original do texto, além de abstract em 
inglês. Os artigos em inglês devem ser acom-
panhados do abstract no idioma original do ar-
tigo, além de resumo em português.
Os manuscritos devem ser enviados em forma-
to DOC (Microsoft Word), espaçamento duplo 
entrelinhas e fonte “Arial” com tamanho 12. 
Não utilizar quebras de linha. Não utilizar hi-
fenizações manuais forçadas. As abreviaturas 
citadas pela primeira vez no texto devem ser 
acompanhadas pelo termo por extenso. Título 
e resumo não deverão conter abreviações. 

Folha de rosto
Título do manuscrito em português e inglês 
(máximo de 25 palavras cada título);
Informação dos autores (nomes completos, 
e-mails, números ORCID, entidades institucio-
nais de vínculo profissional com cidades, esta-
dos e países — titulação e cargo não devem 
ser descritos);
Indicação do autor para correspondência, 
com seu endereço completo e e-mail;
Conflito de interesses, conforme a Resolu-
ção do Conselho Federal de Medicina (CFM) 
nº 1595/2000, que proíbe a publicação de tra-
balhos com fins promocionais de produtos e/ou 
equipamentos médicos, disponível em https://
sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolu-
coes/BR/2000/1595. O conflito de interesses 
deve ser apresentado da seguinte forma: “O(s) 
autores(s) (nominá-los) receberam suporte fi-
nanceiro da empresa privada (mencionar o 
nome) para a realização deste estudo”. Caso 
não haja conflito de interesses, os autores de-
vem declarar: “Os autores informam a inexis-
tência de qualquer tipo de conflito de interes-
ses”.
Fonte de financiamento, informando se públi-
co ou privado; se não houver, mencionar que o 
estudo não contou com financiamento;
Número do Certificado de Apresentação de 
Apreciação Ética (CAAE) ou número do pa-
recer de aprovação do CEP;
Colaboração individual de cada autor na 
elaboração do manuscrito.
Nas páginas que seguem, iniciando sempre em 
nova página, as seguintes seções devem ser 
apresentadas:

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2000/1595
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2000/1595
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2000/1595
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Resumo e abstract
O resumo deverá obedecer às recomendações 
para cada categoria de manuscrito. De uma 
forma geral, deve conter, no máximo, 250 pa-
lavras e ser apresentado na forma estruturada, 
contemplando as seções: Objetivo, Métodos, 
Resultados e Conclusões. As mesmas regras 
aplicam-se ao abstract.

Os autores deverão apresentar no mínimo qua-
tro e no máximo seis palavras-chave no idio-
ma em que o manuscrito foi apresentado e em 
inglês. Caso o idioma seja o inglês, as pala-
vras-chave também devem ser enviadas em 
português. Esses descritores devem estar pa-
dronizados conforme os Descritores em Ciên-
cias da Saúde (DeCS), disponíveis em http://
decs.bvs.br/ .

Referências 
Devem ser numeradas de forma consecutiva 
de acordo com a primeira menção no texto e 
utilizando-se algarismos arábicos sobrescritos, 
conforme as normas de Vancouver (www.icmje.
org). A listagem final deve seguir a ordem nu-
mérica do texto, ignorando a ordem alfabética 
dos autores. Os títulos de periódicos seguirão 
as abreviaturas do Index Medicus/Medline. 
Devem constar os nomes dos seis primeiros 
autores, seguidos da expressão et al. quando 
ultrapassarem esse número. Sempre que dis-
ponível, o Digital Object Identifier (DOI) deve 
ser informado ao final da referência, conforme 
exemplo a seguir. Comunicações pessoais, tra-
balhos inéditos ou em andamento, Citações de 
livros e teses devem ser evitadas. A exatidão 
das referências é de responsabilidade dos au-
tores.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

Artigo de periódico
1. Ng OT, Marimuthu K, Koh V, Pang J, Linn KZ, 

Sun J, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence and 
transmission risk factors among high-risk close 
contacts: a retrospective cohort study. Lancet In-
fect Dis. 2021 Mar; 21(3):333-343. doi: 10.1016/
S1473-3099(20)30833-1

2. Jardim BC, Migowski A, Corrêa FM, Azevedo e 
Silva G. Covid-19 no Brasil em 2020: impacto 
nas mortes por câncer e doenças cardiovascu-
lares. Rev Saude Publica. 2022; 56:22. https://
doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056004040. 

Relatório da Organização Mundial da Saúde
World Health Organization. Clinical Care for 
Severe Acute Respiratory Infection—Toolkit—
Update 2022. Genebra: World Health Organi-
zation; 2022.

Documentos eletrônicos
Brasil. Casos de aids notificados no SINAN, de-
clarados no SIM e registrados no SISCEL/SI-
CLOM, segundo capital de residência por ano 
de diagnóstico. Brasil, 1980-2021 [Internet]. 
2021 [acessado em 12 abr. 2022]. Disponível 
em: http://www2.aids.gov.br/cgi/deftohtm.exe?-
tabnet/br.def

Figuras e tabelas
As tabelas e figuras deverão ser inseridas no 
final do manuscrito, seguida de suas respec-
tivas legendas, não sendo permitido o envio 
em arquivos separados. Deve haver quebra 
de página entre cada uma delas, respeitando 
o número máximo de três páginas dedicadas a 
tabelas e figuras. Não formatar tabelas usando 
a tecla TAB. 

As ilustrações podem ter, no máximo, 15 cm de 
largura na orientação retrato e 24 cm de largu-
ra na orientação paisagem e ser apresentadas 
dentro da margem solicitada (configuração no-
meada pelo Word como “Normal”). São aceitas 
figuras coloridas. As fotos devem ser forneci-
das em alta resolução; os gráficos, em forma-
to editável; e as tabelas, equações, quadros e 
fluxogramas devem ser enviados sempre em 
arquivo editável (Microsoft Word ou Microsoft 
Excel), nunca em imagem.

Formas de contato
Endereço físico: R. Dr. Manoel de Almeida 
Belo, 1333. Bairro Novo, Olinda, PE, Brasil. 
CEP.: 53030-030.
Telefone: +55 81 3011–5454
Website: https://afmo.emnuvens.com.br/afmo
Endereço eletrônico: anaisfmo@fmo.edu.br
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