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UTI Pediátrica preparada para assistência à criança e ao adolescente que necessitem de
tratamento intensivo, contando com equipamentos de última geração e uma equipe
multidisciplinar (nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e psicólogo).
Emergência 24h com 9 leitos de atendimento de repouso e sala de medicação com 6
leitos. Toda a infraestrutura em exames e diagnósticos por imagem no próprio hospital.
Centro cirúrgico composto por 6 salas, onde podem ser realizados desde procedimentos
simples até intervenções de alta complexidade.
Unidade de internação composta por 14 leitos decorados, espaçosos e equipados, além
de quartos com berços para acolher os bebês.
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EDITORIAL
NÓS E A MEDICINA FETAL
Hoje vemos a maturação da medicina fetal em
nosso meio, o que é uma excelente notícia. Afinal, a
disponibilidade de rotinas e recursos melhores de
diagnóstico de malformações permite um melhor
planejamento das condições de nascimento e do
tratamento dos bebês afetados por problemas e
também a previsão mais exata do prognóstico da
situação, nos tornando capazes de preparar as famílias
para as futuras necessidades de crianças que, algumas
vezes, necessitarão de cuidados complexos,
internações longas em terapia intensiva neonatal ou
apresentarão sequelas graves e definitivas. Em
condições extremas, há mesmo a possibilidade de
antecipar que o feto doente é inviável ou apresentará
óbito perinatal. Ainda que abortamentos terapêuticos
sejam ilegais no Brasil, esta previsão permite preparar
os pais para uma realidade trágica.
A evolução da tecnologia permite agora,
utilizando ferramentas não invasivas como a
ultrasonografia morfológica de alta resolução ou em 3D,
ressonância magnética materno-fetal, impressão de
modelos tridimensionais de órgãos lesados e outras
formas de avaliação, o reconhecimento em detalhes,
avaliação e planejamento terapêutico de malformações.
As vantagens são enormes, passando pela
possibilidade de revisar dados científicos sobre
malformações raras, fazer um planejamento
multidisciplinar das futuras condutas, consultar colegas
subespecializados, planejar partos eletivos em
circunstâncias e locais específicos e reservar insumos e
recursos específicos que serão utilizados. Neste
momento, o diagnóstico inicial de uma malformação
fetal séria em uma ultrassonografia morfológica de
rotina implica na referência da gestante para um serviço
capacitado para o atendimento conjunto de mãe e feto
em suas múltiplas necessidades, e sugere um viés
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baixo para o uso de ressonância magnética maternofetal em casos de malformações. Temos, é claro,
limitações. Particularmente, um pré-natal alinhado com
as recomendações atuais de boa prática, inclusive um
exame ultrassonográfico em cada trimestre de gestação
e a avaliação de todas as gestantes por um médico
obstetra, ao menos como supervisor, não está
disponível para grande parte da população brasileira. É
comum, infelizmente, o nascimento de crianças com
malformações graves em condições inadequadas de
atendimento, porque o diagnóstico do problema não foi
antecipado. Um exemplo sobejamente conhecido dos
cirurgiões pediátricos são os partos não previstos de
crianças com gastrosquises, que ocorrem em locais
inadequados, levando ao atendimento insuficiente ou
até errôneo da criança que, muitas vezes, é atendida
tardiamente em serviços cirúrgicos, levando a uma
mortalidade alta no Brasil em uma doença comum que
exibe taxas de sobrevida maiores do que 95% em
países desenvolvidos. Nos incomoda a propaganda
governamental quanto ao atendimento “humanizado” a
gestantes, que alardeia o atendimento por enfermeiros
ou médicos estrangeiros como mais capacitados do que
nós na relação médico-paciente, mas, ainda que nos
eximamos da discussão quanto à ética com relação aos
profissionais médicos do Brasil, não inclui a
disponibilidade de um médico obstetra e dos meios
diagnósticos corretos.
Casos especiais, que constituirão uma minoria,
podem se beneficiar de fetoscopia (diagnóstica ou
terapêutica), cirurgia fetal aberta ou de partos no
sistema EXIT, que possibilitarão o tratamento do
problema fetal durante um período de circulação
extracorpórea em circuito placentário (em especial
problemas anatômicos que implicam na impossibilidade
de ventilar o neonato). Embora nos encantem
profundamente e representem uma enorme revolução
na área de engenharia médica, estas evoluções
tecnológicas devem ser olhadas com muito cuidado,
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porque implicam o uso de tecnologias extremamente
avançadas, caras e específicas, encontradas em
poucos centros e que imputam riscos obstétricos
especiais, principalmente os de abortamento ou
deflagração de parto prematuro e problemas em
gestações posteriores, por envolver eventualmente
histerotomias em setores não ideais do órgão. Cirurgia
fetal precisa ser considerada com relação a dois
binômios: mãe-feto e custo-benefício, em especial
quando são consideradas condições fetais de
prognóstico extremamente reservado ou situações em
que os resultados da cirurgia fetal não prometem
resultados significativamente melhores do que a
conduta convencional.
Nos preocupam sobremaneira dois problemas.
O primeiro é a dificuldade em conseguir uma
participação multidisciplinar real no planejamento
destes pacientes. Temos verificado que a grande
tendência, que, por sinal, tem absoluto sentido lógico, é
de concentrar o interesse na especialização em
medicina fetal entre os obstetras. Muitas vezes, em
especial em nosso país, em que o sistema de saúde tem
tantas limitações logísticas, a gestante é conduzida
apenas por obstetras especializados em medicina fetal
até a última instância da gestação. Anestesistas,

pediatras e cirurgiões pediátricos não participam do
planejamento da conduta para a díade materno-fetal
doente. Isto causa distorções imensas, que vão desde a
ausência de planejamento específico para cesarianas
sob anestesia geral, necessárias em alguns casos,
reserva de leitos em UTI neonatal e notificação das
equipes de cirurgia pediátrica para atendimento
potencial destes pacientes. Infelizmente, em medicina
para o atendimento em alta complexidade, surpresas
podem significar maus resultados em algumas
situações. Outra preocupação é a mistificação da
especialidade da medicina fetal. Não se pode prometer
milagres, não se pode excluir o cirurgião pediátrico do
tratamento da criança malformada ou deixa-lo como um
recurso final depois que a situação obstétrica se
extinguiu. Não se deve, por dever de honestidade, criar
avatares da medicina tecnológica em detrimento de
uma realidade clínica que sempre nos exige humildade.
Médicos não se ajoelham ao altar da tecnologia e da
mídia, se ajoelham frente à busca da ajuda ao
semelhante. Nossa fidelidade é ao alívio do sofrimento,
não ao deslumbramento com a individualidade.
Lisieux Eyer de Jesus
Editor-chefe da Revista da CIPERJ
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Hemangiomatose Esplênica Difusa – Relato de Caso e Revisão de Literatura

HEMANGIOMATOSE ESPLÊNICA DIFUSA – RELATO DE CASO
E REVISÃO DE LITERATURA
AUTORES: Julia N M Frota, Lisieux Eyer de Jesus, Stella
Sabbatini, Andreia Bacon, Samuel Dekermacher.
Serviço de Cirurgia Pediátrica – Hospital Federal dos
Servidores do Estado, Ministério da Saúde, Rio de
Janeiro, Brasil.
Autor para correspondência: Lisieux Eyer de Jesus,
lisieux@uol.com.br.
INTRODUÇÃO:
As hemangiomatoses esplênicas (HE) são
extremamente incomuns, referidas na literatura apenas
como relatos de caso. Até 1999 apenas 19 casos tinham
sido publicados 1.
Relatamos aqui um caso de HE associada a
malformação vascular venosa em membro inferior e
revisamos a literatura pertinente.
MÉTODOS:
Relato de caso e revisão de literatura.
RESULTADOS:
Uma paciente de 9 anos de idade, sexo feminino,
apresentou-se ao Serviço de Cirurgia Pediátrica do
Hospital Federal dos Servidores do Estado, RJ, com
queixa de dor diária em quadrante superior esquerdo
abdominal há cerca de 6 meses, sem qualquer outro
sintoma. A criança relatava uma ressecção de um
“hemangioma” (sic) aos 8 meses de idade, em pé
esquerdo, presente desde o nascimento e tinha atrofia e
deformidade em perna esquerda, secundária a uma
malformação venosa congênita. A mãe da paciente,
Figura 1 - Esplenomegalia palpável
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portadora de hanseníase, havia feito uso de medicação
não especificada durante os dois primeiros trimestres da
gestação.
O exame físico da criança mostrava a menor
normocorada e sem anormalidades à ausculta
cardiopulmonar. Não foram detectadas petéquias ou
equimoses em pele e mucosas. O exame abdominal
mostrava esplenomegalia (figura 1), com baço palpável
apresentando bordas rombas e endurecidas, superfície
irregular e levemente dolorosa à palpação. Não havia
hepatomegalia. O membro inferior esquerdo mostrava
atrofia osteomuscular moderada, com varicosidades
visíveis na panturrilha. Havia encurtamento de tendões e
imobilidade articular em joelho e tornozelo homolaterais,
mas os pulsos arteriais eram normais.
Exames seriados de ultrasonografia com
intervalos de 2 meses mostraram esplenomegalia
progressiva, com evolução da maior dimensão do órgão
de 10 para 17 cm e textura esplênica heterogênea. O
exame com doppler atestava dilatação de veia esplênica
e vasos portais. Uma TC abdominal mostrou
esplenomegalia com múltiplas imagens hipodensas
distribuídas em toda a extensão do parênquima e
dilatação das veias esplênica e porta. A paciente não
tinha sinais laboratoriais de hiperesplenismo, não
apresentava anormalidades nas séries branca, vermelha
ou plaquetária do exame hematológico nem
anormalidades nos testes de coagulação.
Com o diagnóstico presumido de
hemangiomatose esplênica a paciente foi preparada para
uma esplenectomia total com vacinação contra germes
encapsulados (vacina antipneumocócica e
antimeningocócica) e influenza quatro semanas antes da
cirurgia programada.
Foi realizada uma esplenectomia total por via
aberta (incisão mediana supraumbilical). Encontrou-se
um baço irregular, heterogêneo, multinodular, endurecido
e com volume aumentado (17 x 14 x 4 cm, 580 g)(figuras
2-3). Havia dilatação dos vasos do hilo esplênico e veia
porta. O fígado era macroscopicamente normal e não
foram percebidas adenomegalias regionais ou à
distância.

Hemangiomatose Esplênica Difusa – Relato de Caso e Revisão de Literatura
A paciente evoluiu com um episódio de
pancreatite 48h após a cirurgia, complicado por
pseudocisto pancreático caudal (7 x 4,5 x 4 cm), tratados,
com período limitado de antibioticoterapia, dieta oral zero
e drenagem percutânea (complicada com pneumotórax
esquerdo, prontamente drenado). No 10º dia pósoperatório surgiu trombose venosa profunda em membro
inferior esquerdo, tratada com heparinização plena,
seguida de anticoagulantes orais programados para uso
por um período de 1 ano.
O exame histopatológico confirmou o diagnóstico
de hemangiomatose esplênica difusa.
DISCUSSÃO:
O diagnóstico diferencial dos tumores esplênicos
é extenso, varia de acordo com a faixa etária e é
largamente dependente de exames de imagem.
Podemos classificar as massas esplênicas naquelas de
origem vascular (hemangiomas solitários, os mais
comuns, hemangiomatoses e linfangiomas), traumática,
infecciosa ou reacional (abscessos, cistos parasitários,
principalmente hidatidose e pseudocistos pós
traumáticos, sarcoidose) e tumorais benignas
(hamartomas, cistos epiteliais e dermóides, leiomiomas,
adenomas e lipomas) ou malignas (principalmente
metástases e linfomas, raramente angiosarcomas e
angiomas do tipo littoral cells). Nas crianças
malignidades esplênicas são extremamente incomuns e
as lesões de origem vascular predominam: um estudo
contemporâneo de massas esplênicas pediátricas
mostrou 1 cisto dermóide, 1 pseudocisto pós traumático
e 5 lesões vasculares congênitas (hemangiomas e
linfangiomas) 2.
Figuras 2 e 3 - Aspecto do baço na cirurgia
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Em exames de imagem as hemangiomatoses
esplênicas são caracterizadas por múltiplos nódulos
hiperecóicos com espaços císticos ao ultrassom, que
correspondem a múltiplos nódulos hipodensos,
eventualmente multicísticos e com calcificações,
captantes de contraste venoso gradual, centrípeta e
progressivamente na TC. Na RMN a doença mostra
múltiplos nódulos hipointensos em T1 e hiperintensos em
T2. Em exames de PETscan os nódulos não mostram
acúmulo de radioisótopo.
As hemangiomatoses esplênicas, quando
sintomáticas, se apresentam com dor abdominal, massa
em quadrante superior esquerdo abdominal
(esplenomegalia), distúrbios de coagulação
(notadamente coagulopatia consumptiva), sintomas
decorrentes da compressão de órgãos adjacentes e/ou
hipertensão portal. Coagulopatias consumptivas,
particularmente, podem determinar CIVD e hemorragia e
só são controláveis inicialmente com anticoagulação
plena, para permitir a estabilização clínica e posterior
esplenectomia 3. Seu diagnóstico é sugerido pela tríade
trombocitopenia – aumento dos níveis séricos de D
dímeros e diminuição dos níveis séricos de fibrinogênio.
Na presença de sintomas e quando há dúvida diagnóstica
com relação a tumores malignos o tratamento cirúrgico
está indicado.
Macroscopicamente são visualizados múltiplos
tumores vermelho escuros em toda a extensão do órgão.
Mediante secção da peça anatômica podem ser vistos
múltiplos espaços císticos na superfície de corte. A
imunohistoquímica mostra positividade para CD31, CD
34 e fator VIII e negatividade para CD 21 E D2-40 4-5.
A associação entre hemangiomatose esplênica e
malformação vascular periférica, encontrada em nosso
caso, já foi previamente descrita 6. Em nosso paciente,
sabidamente portador de malformação venosa de
membro inferior, o risco aumentado de trombose venosa
profunda pela associação da malformação vascular com
repouso prolongado e pós- operatório devia ter sido
considerada, a fim de adotar condutas profiláticas
(profilaxia medicamentosa, fisioterapia precoce). Alguns
autores aconselham o uso profilático de filtros de cava
nestes pacientes, quando submetidos a cirurgias de
grande porte 7 . As complicações pancreáticas e
pulmonares verificadas neste caso, no entanto, são
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passíveis de ocorrer em qualquer paciente submetido a trombose venosa profunda deve ser considerada.
uma esplenectomia e drenagem de pseudocisto REFERÊNCIAS:
1 Steiningera H, Pfofea D, Marquardta L, Sauerb H, Markwatb R. Isolated
pancreático.
diffuse hemangiomatosis of the spleen.Case report and review of Literature.
CONCLUSÃO:
Pathology – Research and Practice 2004 (200):479–485. 2 Pang W, Zhang T,
Hemangiomatose esplênica, embora muito Chen Y, Zhang J. Space-occupying benign lesions in spleen: experiences in a
incomum, deve ser considerada em casos de single institute. Pediatr Surg Int (2009) 25:31–35. 3 Tang Y, Chen J, Pan C, Yin
M, Zhu M. Diffuse cavernous hemangioma of the spleen with Kasabach-Merritt
esplenomegalia com baço apresentando superfície syndrome misdiagnosed as idiopathic thrombocytopenia in a child. World J
irregular e múltiplas lesões nodulares nos exames de Pediatr 2008;4(3):227-230. 4 Makino I, Tajima H, Kitagawa H, Nakagawara H,
imagem. A ressecção está indicada de forma eletiva, Ohta T. A rare case of hemangiomatosis of the spleen and intrapancreatic
accessory spleen. Abd Imag 2014 39(6):1169-74. 5 Steiningera H, Pfofea D,
após controle de eventuais complicações hematológicas Marquardta L, Sauerb H, Markwatb R. Isolated diffuse hemangiomatosis of the
e vacinação anti germes encapsulados e influenza, spleen.Case report and review of Literature. Pathology – Research and Practice
2004 (200):479–485. 6 Gawrych E, Walecka A, Kwas A, Materny J, Sawicki M.
s e m p r e q u e h o u v e r s i n t o m a s a s s o c i a d o s o u Coexistence of splenic hemangioma and vascular malformation of the lower
n e c e s s i d a d e d e d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l c o m extremity in a child: a case report. The Turkish Journal of Pediatrics 2012; 54:
malignidades. Nos casos em que malformações 436-439. 7 Chute C, Stein B, Sylvia MB, Spera E. Perioperative care of the
vascular anomaly patient. Seminars Pediatr Surg 2014(23):233-7.
vasculares estiverem associadas profilaxia para

EVENTOS
MAIO

Bailez, da Argentina.
JUNHO

Pacific Association of Pediatric Surgeons 47th
Conference
16th European Congress of Paediatric Surgery
www.pacificassociationofpediatricsurgeons.org/
www.eupsa.org/home/eupsa/annual/congress/2015/ljubl
De 17 a 21 (domingo a quinta-feira), em Juju-do, jana/General-information.en.php
na Coreia do Sul.
De 17 a 20 (quarta-feira a Sábado), em Liubliana
(Eslovênia).
Japanese Society of Pediatric Surgeons 52nd
Annual Meeting
AGOSTO
Acontece de 28 a 30 (quinta-feira a Sábado), em
Kobe, no Japão.
Joint Meeting de Cirurgia Pediátrica
Acontece nos dias 6 e 7, quinta e sexta-feira,
respectivamente, no Hotel Sheraton, em Santiago, Chile.
O evento é organizado por profissionais do Hospital
Exequiel Gonzáles Cortés, de Santiago, e do Great
Ormond Street Hospital, de Londres, na Inglaterra, e
contará na programação com temas como Cirurgias
Neonatal, de queimados e crânio-fascial, além de
Urologia Pediátrica e Traumatologia.

IV Congresso Internacional de Especialidades
Pediátricas (Criança 2015)
www.crianca2015.com.br
Será realizado entre os dias 30 de maio e 2 de
junho de 2015 (sábado a terça-feira), em Curitiba, no
Paraná. Os interessados em participar, já podem realizar
sua inscrição online através do site do evento. A
programação preliminar também já está disponível terá
os seguintes temas relacionados à Cirurgia Pediátrica:
XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia
Cirurgia Robótica, Síndrome do Intestino Curto,
www.cirurgia2015.com.br
Neuroblastoma, Hepatoblastoma, entre outros. Dentre
Ocorre entre os dias 2 e 5 (domingo a quarta-feira)
os convidados internacionais estão: Olivier Reimberg, da em Curitiba. Inscrições variam de R$ 250 a R$ 1.080,
Suíça, Jorge Correia Pinto, de Portugal, Maria Marcela sendo que membros titulares do CBC são isentos.
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Evolution of Ligatures on Intestinal Loops with Biologic and Synthetic Threads

EVOLUTION OF LIGATURES ON INTESTINAL LOOPS WITH BIOLOGIC
AND SYNTHETIC THREADS
Evolução da Ligadura de Alça Intestinal Utilizando Fios Biológicos e Sintéticos
AUTHORS: Rasheed Abayomi Olusegun Shidi 1; Pier
Luigi Castelfranchi 2, Sergio Zucoloto 3. 1 Medical
Doctor. Reseacher at the Laboratory of Experimental
Surgery of the Department of Surgery & Anatomy Clinical
Hospital, Ribeirão Preto, USP. 2 Professor (RTD),
Department of Surgery & Anatomy, Clinical Hospital
Ribeirão Preto, USP. 3 Professor, Department of
Pathology, Faculty of Medicine, Ribeirão Preto, USP.
CORRESPONDENCE: Dr. Rasheed A. O. Shidi. Clinica
médica de 2 de Julho, Rua Dois de Julho, 514, CEP:
14050-450. Ribeirão Preto – SP.
E-mail: abayomishidi @terra.com.br.
ABSTRACT
OBJECTIVE: To investigate the causes of late failure of
intestinal ligatures which may become permeable after a
period of time.
MATERIAL AND METHODS: Experimental research
using cats. The animals were submitted to gastro-jejunal
anastomosis associated ligatures of the pyloric and
afferent jejunal loops, using different materials: group I Cotton Cord (cordonnet), group II - Cotton Ribbon, group
III - Synthetic (supramide) thread. The animals were
observed from 15 to 82 days following surgery.
RESULTS: The various ligature materials used for
ligature tended to penetrate through the thickness of the
intestinal wall though the visceral mucosa and to be later
expelled into the lumen of the jejunum. Synthetic threads
(supramide) provoked lesser tissue reaction than the
biologic threads (cotton cord and ribbon) .
CONCLUSION: External ligatures of intestinal loops tend
to penetrate the various layers of the intestine and to be
finally extruded to the interior of the gastrointestinal tract
with recovery of the permeability of the previously ligated
segments.
Keywords: Ligature thread; Intestinal Loop ligation;
Sutures; Gastrointestinal Tract.
RESUMO
informações:
OBJETIVO: Investigar a causa dos insucessos tardios
(21) 4141 3233 | (21) 99321 9497
de várias técnicas de laqueadura de alças intestinais,
contato@ciperj.org
que
se tornam permeáveis após um período variável de
tempo.

ANUNCIE NA
REVISTA CIPERJ
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MATERIAL E MÉTODOS: Estudo experimental em gatos.
A técnica consistiu de uma gastro-jejunostomia e de uma
jejuno-jejunostomia, seguidas de ligadura do piloro e alça
aferente da gastro-jejunostomia. Os procedimentos foram
realizados com 3 tipos de fios: Grupo I, com fio de
algodão(cordonnet); Grupo II, com cadarço de algodão;
Grupo III, com fio sintético(supramide).
RESULTADOS: Os animais foram sacrificados entre 15 e
82 dias após a cirúrgia. Observou-se que os fios, com o
passar dos dias, tendem a penetrar na espessura da
parede do intestino, até alcançar sua luz, para onde são
eliminados. Com o fio de supramide em 4 ligaduras não
houve repermeabilização. A evolução das ligaduras foi
semelhante nos 3 grupos, mas o uso de fio sintético foi
seguido de uma menor reação inflamatória tecidual do
que com os materiais biológicos.
CONCLUSÃO: Os fios das ligaduras circulares intestinais
tendem a ser eliminados para a luz das alças após migrar
através da parede intestinal.
Unitermos: Fio Cirúrgico; Suturas; Alça Intestinal.
INTRODUCTION:
Reconstruction after total gastrectomy must build
a food reservoir 1-2, maintain the route of ingested food
through the duodenum and prevent intestinal secretion
reflux to the esophagus, as recommended by prominent
gastric surgeons like Roux, Henley, Tomoda -Rosanov,
Steinberg and Orr.
The simple addition of an entero-enterostomy to
the oesophago-jejunostomy or the more ornate pantaloon
anastomosis may build a reservoir area 2, 4-12. The most
important advantage of the Roux-en-Y technique is to
function also as anti-reflux procedure 13, 14, 15.
Our aim herein is to investigate the causes of
failure of the proximal intestinal segment bypass and
occurrence of esophageal reflux of bile and pancreatic
juice in various surgical techniques of reconstruction after
total gastrectomy especially after thread ligature
procedures.
MATERIAL AND METHODS:
Fifteen healthy adult cats of mixed sexes (male or
females) weighting about 2000g were supplied by the

Evolution of Ligatures on Intestinal Loops with Biologic and Synthetic Threads
LIGATURE MATERIALS/FOLLOW-UP PERIOD IN DAYS
BEFORE RE-LAPAROTOMY

LOCATION OF LIGATURE THREAD IN LOOP WALL

JUXTA PYLORIC LIGATURE

JEJUNAL AFERENT LOOP
LIGATURE

COTTON CORD

15 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

GROUP-I

42 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

45 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

63 days-permeable

SUBMUCOSA

ELIMINATED

67 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

COTTON RIBBON

63 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

GROUP-II

61 days-permeable

MUCOSA

MUCOSA

63 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

67 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

62 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

SUPRAMIDE

27 days-impermeable

SEROSA-INTACT

SEROSA-INTACT

GROUP-III

49 days-permeable

MUCOSA

MUCOSA

62 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

63 days-impermeable

SEROSA-INTACT

SEROSA-INTACT

64 days-permeable

SUBMUCOSA

SUBMUCOSA

MEAN POST OPERATORY
FOLLOW-UP = 53.7days
Table I: Evolution of ligatures according to the Loop location, type of surgical material used (COTTON CORD-CORDONNET- group I,
COTTON RIBBON- group II and SUPRAMIDE-group III)

central bioterium of the Faculty of Medicine, Ribeirão
Preto – USP. The animals received oral prophylactic antiparasites (metronidazole - 20mg/kg/day) for 5 days,
associated with mebendazole (20mg/kg/day) for 3 days
before surgery.
Latero-latero Gastro-jejunal and latero-latero
jejuno-jejunal anastomosis were constructed. Ligatures
of the pylorus and afferent jejunal loop just proximal to the
gastro-jejunal anastomosis were added (figure- 1a),
using different suture materials:Five animals
compounded each group; I – Cotton cord (cordonnet)
thread. II - Cotton Ribbon thread. III - Synthetic
(supramide) thread. The animals were observed for signs
of digestive problems, loss of appetite and
regurgitation/vomit from 15 to 82 days following
surgery.(table-1) and then submitted to a laparotomy.
RESULTS:
All animals were subjected to macroscopic and
histologic analysis after resection of specimen and
location of ligature loops by laparotomy under anesthesia
9
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and before euthanasia. The various kinds of materials
(cotton and synthetic threads) used for ligature tended to
penetrate through the thickness of the serosa of the
intestinal wall through the visceral mucosa and to be
expelled into the lumen of the jejunum (figures -1b, 1c, 1d
and figure.2). Various grades of microscopic alterations
signaling an inflammatory process were confirmed after
ligature, mainly related to cotton materials, with similar
signs on different layers of the loops. Lesser tissue
reaction was observed with synthetic thread, which was
limited to the mucosa, showing normal epithelium and
inflammatory infiltration of the lamina propria. For
biological materials (cotton cord and ribbon) an intense
allergic reaction was accompanied by giant cells
granulomae on the submucosa, containing cotton
threads, with intensive fibrosis on the muscular layer
(white region). The serosa layer showed severe chronic
inflammatory reaction and chronic peritonitis (figures 2a,
2b, 2c, 2d). Two ligated loops persisted impermeable in
group-I at 27th days and 63rd days follow-up.

Evolution of Ligatures on Intestinal Loops with Biologic and Synthetic Threads
DISCUSSION:
Our results helped us to elucidate the reasons for
failure after ligatures in the gastrointestinal tract. Those
results may also apply to Cardio-vascular surgery and
urologic surgery, although not tested herein. In
Gynecology & Obstetrics, for example, unwanted
pregnancy may be due to Fallopian tube re-permeation.
Considering our findings, maybe simple ligature should
be substituted for section of the tubes. Also, in Urology,
ligature techniques for vasectomy have been abandoned
for section of the vas deferens, in order to secure anticonception.
CONCLUSION:
In conclusion, the three different materials used

for ligatures in this research tended to cause biological
reactions in the gastrointestinal tissues and tended to
slowly penetrate the various layers of the intestine, to be
finally extruded to the interior of the gastrointestinal tract,
with recovery of the permeability of the previously ligated
segments.
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Figure.2 - Various grades of microscopic alterations of inflammatory process
after ligature, principally by cotton threads (group I and II) with similar signs
on different layers of the loops. (a) Mucosa showing an integral epithelium
and inflammatory infiltration on the lamina propria (HE 400 x). (b) Granuloma
on the submucosa with giant cells and various cotton threads within (HE 160 x).
(c) Granulation with intensive fibrosis (white region) on the muscular layer
(HE 400 x). (d) Showing serosa layer with intensive chronic inflammatory
reaction and chronic peritonitis (HE original magnification 160 x).

10

Revista CIPERJ • Volume III • Número I • maio de 2015

Classificações em Cirurgia Pediátrica

CLASSIFICAÇÕES EM CIRURGIA PEDIÁTRICA
Classificação endoscópica das varizes de esôfago
A endoscopia digestiva alta é o padrão ouro no
diagnóstico e graduação das varizes de esôfago.
Atualmente a recomendação é que a classificação do
tamanho das varizes seja o mais simples possível, isto é,
em dois graus: (pequeno e grosso calibre)1. Dessa forma,
foi sugerido o ponto de corte de 5 mm para classificação
do diâmetro das varizes.

CLASSIFICAÇÃO DAS VARIZES ESOFAGOGÁSTRICAS
Tipo 1 (GOV 1)

são continuações de varizes esofágicas por 2 a
5 cm abaixo da transição esofagogástrica pela
pequena curvatura do estômago.

Tipo 2 (GOV 2)

aquelas que seguem da transição
esofagogástrica para o fundo gástrico.

As varizes gástricas isoladas (IGV) ocorrem na ausência
de varizes esofágicas. Dependendo da localização,
subdividem-se em :

CLASSIFICAÇÃO DAS VARIZES GÁSTRICAS ISOLADAS

Varizes de pequeno calibre

Tipo 1 (IGV 1)

varizes gástricas isoladas localizadas no
fundo gástrico, próximo à cárdia.

Tipo 2 (IGV 2)

varizes gástricas isoladas que ocorrem
em qualquer local do estômago.

Varizes de grande calibre

CLASSIFICAÇÃO DAS VARIZES DE ESÔFAGO
Pequeno calibre
Grande calibre

varizes com até 5mm
varizes com calibres maiores que 5mm

Na classificação das varizes em 3 graus (pequeno,
médio e grosso calibre) observa-se: medida do calibre em
milimetros, análise semiquantitativa (varizes pequenas vasos retilíneos, minimamente elevados sobre a mucosa;
varizes médias - tortuosas e que ocupam menos de 1/3 da
luz do esôfago; varizes de grosso calibre - ocupam mais
de 1/3 da luz do esôfago)2.
As varizes de médio e grosso calibre têm as
mesmas recomendações profiláticas para hemorragia
digestiva alta segundo o consenso de Baveno V, desta
forma consideramos a classificação em pequeno e
grande calibre 3.
Classificação endoscópica das varizes gástricas
As varizes gástricas são divididas em dois grupos:
varizes gastroesofágicas (GOV) e varizes gástricas
isoladas (IGV). As varizes gastroesofágicas estão sempre
associadas à presença de varizes esofágicas,
subdividindo-se em dois grupos 4:
11
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Classificação de Forrest: sinais endoscópicos de ressangramento
ACHADO ENDOSCÓPICO

TIPO

RESSANGRAMENTO

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

Hemorragia em jato

Ia

> 90%

Sim

Hemorragia em ”lençol”

Ib

10 a 20%

Sim

Protuberância pigmentada ou não, sem sangramento

Ila

30 a 51%

Sim

Coagulo aderido

Ilb

25 a 41%

Provavelmente sim

Cobertura plana de hematina

Ilc

0 a 30%

Não

III

0 a 2%

Não

Hemorragia ativa

Hemorragia recente

Sem sinais de sangramento
Base clara ou com fibrina

MEMÓRIA CIPERJ: PROF. DR. RUY BAYMA ARCHER DA SILVA
Como um dos pioneiros da cirurgia pediátrica
brasileira, com atuação no Hospital Jesus, no Rio de
Janeiro, Dr. Ruy Archer, procedente de família de
empresários de indústria têxtil codoense em Maranhão,
cuja expressão política paterna alcançou o governo do
Estado e o senado, formou-se em Medicina em 1948 pela
UFRJ. Como médico no Rio de Janeiro, criou a unidade
de cirurgia pediátrica do Hospital Jesus, consolidou-se
como especialista e como pioneiro nessa atividade no
País. Sobre essas atividades concedeu as seguintes
declarações, que merecem registro.
O que motivou o senhor e outros médicos da época a
atuarem na Cirurgia Pediátrica?
Minha motivação decorreu do exercício das
minhas atividades cirúrgicas no Hospital Getúlio Vargas
do Rio de Janeiro para onde fui designado pela Prefeitura
Municipal. Lá, eu resolvia os problemas cirúrgicos de
pacientes atropelados na Avenida Brasil e dos baleados
de Duque de Caxias com certo desembaraço. Quando se
tratava de um doente pequenino, recém-nascido, eu
12
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tremia e apelava aos meus santos por ajuda e orientação.
Além disso, jurava estudar mais e me preparar melhor
para tão importante missão.
Como eram os serviços de Cirurgia Pediátrica
naquele período e quais as dificuldades iniciais
(material, equipe, hospitais)?
Praticamente não existiam e tudo era feito na base
da fé em Deus e dos cuidados, às vezes milagrosamente
exitosos.
Quem realizava o atendimento cirúrgico em crianças,
antes de o senhor e de outros médicos da época se
dedicarem à pediatria cirúrgica, e onde eram feitas as
operações?
Na maioria das vezes, era alguém que tinha um
pouco de vivência com as dificuldades por que passavam
os recém-nascidos e conseguiam tirá-los das dificuldades
com a ajuda de Deus. Em casos mais complexos
enviávamos para um serviço perto de Vila Isabel, mas não
sabíamos dos resultados em todos os casos.

Memória CIPERJ: Dr. Ruy Archer

Dr. Ruy Archer com Dr. Kleber Anderson, presidente da CIPERJ,
durante o Jubileu de Ouro da CIPE em outubro de 2014.

Quem se interessasse em ser cirurgião pediatra o
que deveria fazer?
Procurar um Centro Médico onde as crianças já
eram tratadas por gente com experiência em pediatria
cirúrgica. A cirurgia pediátrica começou no Rio de Janeiro
na década de 50 com Otávio Vaz no Hospital dos
Servidores do Estado e Fernando Ginefra e Antonio
Lopes no Souza Aguiar. Era também recomendável fazer
c u r s o s e m s e r v i ç o s a v a n ç a d o s n o e x t e r i o r.
Posteriormente, como quarto presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Pediátrica trabalhei no processo de
habilitação de especialistas para que pudessem atuar
em assistência e orientação para aqueles que
desejassem também se dedicar à especialidade.
O senhor foi estudar cirurgia pediátrica fora do
Brasil. Para onde foi, quando e o que aprendeu no
local?
Tive a sorte de encontrar no Rio Dr. Willis J.
Potts, chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do
Children's Memorial Hospital de Chicago, que havia sido
convidado por Dr. Humberto Barreto, então Presidente
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para fazer
conferências no Brasil. Na qualidade de amigo e
companheiro de Dr. Humberto, solicitei autorização de
Dr. W. Potts para passar um período de estudos de
especialização em seu serviço no hospital em Chicago.
Uma vez lá, em 1959, comecei a entender as crianças,
suas doenças e a melhor maneira de tratá-las com
técnicas, carinho e respeito adequados.
Havia uma diferença muito grande entre a prática de
13
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Medicina lá e no Brasil?
O Children's Memorial já era um grande hospitalmodelo com estrutura de funcionamento em cirurgia
pediátrica que o capacitava ao atendimento de casos
cirúrgicos complexos que acometiam crianças em todas
as especialidades. Um modelo que precisávamos ter em
nosso País. No Hospital Jesus, anteriormente,
funcionava cirurgia geral, ortopedia e pediatria. Mas o
serviço de cirurgia pediátrica recém-criado começou a
fazer nome na rua, e os pediatras começaram a nos
encaminhar casos. Para os pacientes com câncer por nós
operados fizemos convênio com um hospital de câncer do
Instituto Nacional de Câncer, situado na Praça Cruz
Vermelha, para os cuidados clínicos terapêuticos em
câncer. Como serviço de cuidados intensivos havia, no
Hospital Jesus, uma sala ligada ao centro cirúrgico que
recebia pacientes em fase de recuperação pós-cirúrgica,
mas a equipe de cirurgia pediátrica era que tomava
mesmo conta das crianças.
Desses novos aprendizados, o que conseguiu
colocar em prática no Brasil?
Ao retornar ao Rio de Janeiro, ansioso por uma
oportunidade de ter um serviço, entrei em contato com Dr.
Marcelo Garcia um pediatra de alta referência, com uma
grande clínica, e conversamos em um almoço. Na
ocasião, o Estado da Guanabara se preparava rumo às
eleições para governador. Dr. Marcelo me comunicou
que, se Carlos Lacerda se elegesse, ele poderia me
ajudar no objetivo de haver um serviço de cirurgia
pediátrica no Rio, que tinha interesse a respeito. Como
Carlos Lacerda foi vitorioso, telefonei ao Dr. Marcelo e ele
não decepcionou. Ao contrário, abriu o jogo e comunicoume que iria ser Secretário da Saúde do novo governo e
planejou criar três serviços de cirurgia pediátrica no Rio,
um no Hospital Souza Aguiar com Fernando Ginefra
cirurgião, outro no Hospital da Ilha do Governador com
Antônio Lopes, pediatra, e outro no Hospital Jesus para
onde me encaminharia. Isso ocorreu em 1960.
Para atuar no Hospital Jesus fiz concurso e fui
designado chefe do serviço de cirurgia pediátrica a ser
ainda criado. Organizamos então um serviço com
residência médica em que o primeiro médico-residente
chefe foi Dr. Paulo Tubino, que conheci no São Zacharias,
hospital público infantil, quando comecei a mexer com
crianças. Paulo já tinha experiência como cirurgião no

Memória CIPERJ: Dr. Ruy Archer
serviço de Hugo Cota dos Santos, os quais tinham luzes
a respeito de cirurgia pediátrica e isso foi muito últil para
mim.
O primeiro caso que tratamos no Hospital Jesus foi uma
criança com estenose de piloro, cujo bom resultado
clínico cirúrgico impressionou muito os pediatras na
ocasião. Quando planejamos iniciar nossas atividades, o
Hospital Jesus tinha um grande serviço de ortopedia
chefiado pelo Dr. Osvaldo Pinheiro Campos, que tratava
pacientes com sequelas de pieliomielite, e outro serviço,
o de pediatria, dirigido pelo Dr. Athayde José da Fonseca,
um pediatra excepcional, radicado também no Rio de
Janeiro, que nos prontificou três leitos para início de
nosso serviço. Com os avanços que tivemos em
produção e utilidade, logo passamos a dispor de uma
enfermaria. Felizmente, pudemos contar com várias
especialidades de apoio, como otorrino, neurocirurgia,
endoscopia digestiva, oncologia pediátrica, que nos
socorriam com participação em nossos casos. Na
radiologia, por exemplo, contamos com o excepcional
trabalho do Dr Armando Amoedo, que até hoje frequenta
o Hospital Jesus. Assim, conseguimos colocar em prática
operações de casos como imperfuração anal, com
anoplastia feita com sucesso. Elaborei uma técnica para
extrofia de bexiga. Fizemos abaixamentos de cólon,
operamos atresias de esôfago e outras malformações
que hoje fazem parte rotineira da nossa especialidade.
Já atuando no Jesus, fiz concurso de docência
em Cirurgia Pediátrica em uma Faculdade de Medicina
em Niteroi, para que constasse a cadeira de Cirurgia
Pediátrica e estimular outras faculdades a terem essa
disciplina. Comecei a fazer onda com isso.
Qual o caso que mais se apresentou como grande
desafio durante sua atividade como cirurgião
pediatra no Hospital Jesus?
Em 1980, fui procurado por um homem que
carregava um grande embrulho feito com um cobertor.
Queria falar comigo. Entrei em uma sala de exames,
mandei que ele pusesse o embrulho em cima da mesa.
Eram gêmeas isquiópagas. Tinha dito à mulher, que
havia tido parto cesáreo em um hospital do subúrbio, que
as filhas tinham nascido mortas e que ele já tinha
providenciado o enterro delas para a mulher não ver esse
triste espetáculo. As gêmeas isquiópagas passaram a
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ser o assunto do Instituto, meu e de toda a minha equipe
de cirurgia. Soubemos, pela literatura da época, que
houve apenas dois casos, um em Londres e outro em
Singapura, e só uma das crianças sobreviveu. O primeiro
tempo cirúrgico foi o tratamento das pernas atrofiadas e
grudadas e deixamos para posterior fechamento da
cicatriz abdominal um retalho musculocutâneo das
próprias pernas. Não foi uma simples separação de
crianças. O rim direito de uma das pacientes desaguava
na bexiga da outra no lado esquerdo. Tivemos que alterar
o destino de dois ureteres para que cada um desaguasse
em bexiga própria. Um intestino delgado ligava-se a outro
e havia um reto comum. Tivemos de fazer colostomia em
uma das gêmeas, e o íleo da outra teve de ser ligado a um
segmento do reto e foi assim, com essa divisão do
aparelho digestivo entre as duas pacientes, que pudemos
corrigir a anomalia, quadro que essas pacientes mantêm
até hoje e se dão muito bem. Tivemos recentemente a
visita delas em Brasília onde resido atualmente. Vieram
para me ver e estavam muito bem. São fagueiras, são
pessoas felizes.
Após ter cumprido sua gestão no Hospital Jesus, o
senhor transferiu-se para Brasília onde se aplicou à
direção do Hospital Universitário da Universidade de
Brasília. Como o senhor se dedicou à essa nova
função?
De fato, em 1990, o Hospital, anteriormente regido
pelo Inamps, tornou-se por decreto presidencial, parte da
Universidade de Brasília, como seu Hospital
Universitário, voltado ao ensino em áreas de saúde. Fui
indicado para sua direção para organizá-lo como hospital
de ensino. Na ocasião, era a Unidade de Pediatria que
abrigava as atividades da Cirurgia Pediátrica, tendo como
seu responsável e titular o Prof. Paulo Tubino. Criamos
imediatamente uma enfermaria para acolher os pacientes
da cirurgia pediátrica, que se tornou referência da
especialidade no Distrito Federal como Centro de
Pediatria Cirúrgica e hoje este leva o nome de seu Titular.
Creio que, com isso, cumprimos uma importante parte de
nossas obrigações para com a especialidade em
benefício das crianças que necessitam de cuidados
cirúrgicos.
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RESUMO
Os hemangiomas são os tumores vasculares
mais comuns da infância. A despeito de sua história
natural mostrar habitualmente involução espontânea,
nos dois primeiros anos de vida podemos observar uma
fase proliferativa que pode comprometer o crescimento e
a função de tecidos normais adjacentes. Desde 2008 o
propranolol se tornou uma interface entre a involução
espontânea e a intervenção cirúrgica, com resultados
encorajadores. Entretanto, a avaliação pediátrica e
cardiovascular é necessária para evitar efeitos adversos.
Uma forma de monitoração clínica e laboratorial antes e
durante o tratamento é descrita neste artigo como
sugestão de protocolo de administração, bem como os
novos horizontes no uso de terapêutica tópica.
Palavras-chave: hemangioma, nevo em morango,
propranolol, beta- bloqueador
ABSTRACT
Hemangiomas are common vascular tumors of
childhood. Despite their natural history showing
spontaneous involution, in the first two years of life a
proliferative phase that may comprises growth and
function of normal adjacent tissues may be observed.
Since 2008 propranolol has become an interface
between spontaneous involution and surgical
intervention, with encouraging results. However, careful
pediatric and cardiovascular evaluation is necessary to
avoid adverse effects. Clinical and laboratory monitoring
before and during treatment are described in this article,
15

Revista CIPERJ • Volume III • Número I • maio de 2015

in order to suggest an administration protocol, as well the
new options on topic therapy.
Key words: hemangioma, strawberry nevus, propranolol,
betablock.
INTRODUÇÃO
Os hemangiomas da infância acometem cerca de
2,5% dos recém-nascidos e até 10% das crianças no
primeiro ano de vida, sendo a forma mais comum de tumor
vascular nesta faixa etária. São mais comuns em meninas
e prematuros 1. Sua regressão espontânea ocorre em
aproximadamente 60% dos casos até os 4 anos e 75% até
os 7 anos, mas nos primeiros seis meses de vida o
crescimento acelerado das lesões pode acarretar graves
complicações, dependendo de sua localização e
possibilidade de comprimir estruturas circunvizinhas.
Estruturas profundas (traqueia e brônquios, globo ocular e
sua inervação) e superficiais, tais como nariz e orelhas,
podem sofrer considerável deformidade e disfunção na
presença de hemangiomas de maior volume 2.
O propranolol foi o primeiro beta-bloqueador
adrenérgico não seletivo, desenvolvido na década de
1950 por Sir James Black (Prêmio Nobel de Medicina –
1988). Nas décadas de sessenta e setenta sua utilização
para o controle das crises hipoxêmicas na tetralogia de
Fallot, uma cardiopatia congênita cianótica, consagrou a
sua eficácia e segurança na população pediátrica 3-4.
Seu mecanismo de ação nos hemangiomas não é
muito claro. A ação bloqueadora adrenérgica nos
receptores beta induz à vasoconstricção, que resulta nas
primeiras mudanças de coloração e consistência da lesão
após 24-72 horas da introdução da droga. Após este
período, estima-se que um mecanismo de down
regulation dos fatores de crescimento, como o fator de
crescimento endotelial, e o de up regulation da apoptose
celular sejam os responsáveis pela involução mais
evidente dos hemangiomas nas semanas seguintes de
tratamento 5.
A via de utilização mais difundida atualmente é a
formulação oral. As apresentações em comprimidos são
manipuladas na forma de suspensão ou solução oral de
hidrato de propranolol contemplando, desta forma, a
administração para pacientes de qualquer idade ou peso.
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Os diversos estudos realizados nos últimos 5 anos
também mostram que além da comprovada eficácia, o
propranolol oral apresenta um baixo índice de efeitos
adversos nos pacientes pré-selecionados, observando
as contraindicações formais ao seu uso e
individualização das doses máximas e tempo de
terapêutica conforme a involução da lesão. A taxa de
recidiva varia conforme a localização e o tipo de lesão,
não sendo superior a 10% na maioria dos estudos
controlados 8-11.
Atualmente, diversas pesquisas vêm sendo
desenvolvidas no campo da aplicação tópica de betabloqueadores. Em estudo sobre a permeabilidade da
pele às formulações demonstrou-se não haver diferença
na absorção dos beta-bloqueadores estudados
(propranolol, betaxolol, timolol e atenolol), sendo o pH da
solução tópica o fator mais importante para a penetração
na membrana epidérmica. Desta forma, a aplicação
tópica de beta-bloqueadores foi considerada possível e
efetiva 10. Ovadia e cols 11 ressaltam em metanálise
recente que a resposta ao propranolol ou timolol tópico foi
satisfatória nos estudos retrospectivos e prospectivos
incluídos na análise, com raros efeitos adversos, sendo
relatado apenas 1 caso de distúrbio do sono nos 554
pacientes de todos os estudos.
ABORDAGEM INICIAL DO PACIENTE
A recomendação inicial consiste em definir os
pacientes que deverão ser submetidos ao tratamento,
promovendo em seguida a classificação da lesão 5,8-10.
1 Potencial de dano a uma função orgânica, tal como
comprometimento ocular, respiratório ou insuficiência
cardíaca;
2 Possibilidade de evolução com deformidade anatômica
ou estética grave (por exemplo, nariz, orelha ou lábio) ou
necessidade de ressecções extensas com cicatrizes
amplas ou perda da função do órgão;
3 Para preservação da estética.
CLASSIFICAÇÃO
É importante distinguir o hemangioma da infância
das malformações vasculares congênitas, classificadas
de acordo com a sua característica endotelial 14. Estas
(mancha “vinho do porto”, malformações venosas,
linfáticas, mistas e arteriovenosas) são, em sua maioria,
expressas já ao nascimento, não involuem com o tempo
16

Revista CIPERJ • Volume III • Número I • maio de 2015

e não respondem ao tratamento com propranolol.
Outra consideração importante é a presença da
rara associação do hemangioma infantil com outras
malformações anatômicas, conhecida como síndrome
PHACES:
P – anormalidades da fossa posterior (posterior fossa)
H - hemangioma
A – anomalias arteriais
C – malformação cardiovascular, inclusive coarctação
aórtica (cardiovascular abnormalities)
E – anormalidades oculares (eye)
S – alterações da linha média e do esterno (sternal and
midline cleft)
No caso da síndrome PHACES, devido ao
envolvimento vascular ou cardíaco, a utilização do
propranolol deve ser cuidadosamente avaliada
considerando a possibilidade de risco adicional a estes
pacientes.
AVALIAÇÃO CLÍNICA
A escolha do propranolol oral como terapêutica
deverá considerar, além da necessidade de tratamento da
lesão, a possibilidade do paciente em receber a
terapêutica de forma segura e com baixos efeitos
adversos 15.
Anmnese
! Histórico de broncoespasmo;
! Histórico materno de doenças do colágeno;
! Histórico de arritmias na família;
! Histórico de síncope neurocardiogênica ou vasovagal;
! Investigar presença de anormalidades do sistema
nervoso central, hemangiomas cervicais gigantes;
! Sinais de insuficiência cardíaca;
! Considerar o tratamento em unidade terciário ou
quaternária para melhor abordagem inicial e dos
possíveis efeitos adversos;
! Orientação aos familiares a respeito dos efeitos
adversos e limites da terapêuticas, solicitar
consentimento informado.
Exames clínico e laboratoriais
! Parecer do especialista em Cardiologia Pediátrica para
avaliação dos níveis de pressão arterial e exames
específicos (eletrocardiograma e ecocardiograma com
Doppler colorido);
! Eletrocardiograma – afastar especialmente as
bradiarritmias (bloqueios atriventriculares);

Uso do Propranolol no Tratamento dos Hemangiomas da Infância
! Ecocardiograma – útil na exclusão das malformações então ser aumentada a dose para 2mg/kg/dia (em duas a

cardíacas como a coarctação aórtica, e também nas
situações de sobrecarga e insuficiência cardíaca nos
hemangiomas gigantes ou na síndrome PHACES;
! Avaliação conjunta com a equipe de broncoscopia nos
casos de hemangiomas cervicais ou de vias aéreas, e
com a oftalmologia nos casos de hemangiomas
periorbitais;
! Glicemia de jejum – os beta-bloqueadores promovem
alterações dos níveis glicêmicos. O distúrbio mais
comum é a hipoglicemia, porém alguns pacientes podem
desenvolver hiperglicemia;
! Documentar a lesão antes do início do tratamento e em

três tomadas).
As avaliações subsequentes poderão ser
mensais, de acordo com a evolução de cada paciente,
sendo promovido o incremento da dose até a dose
máxima de 3 mg/kg/dia.
Considerar a descontinuidade de uso na presença
de:
1 Efeitos adversos: hipoglicemia, hiperpotassemia,
hipotensão grave, bradicardia sintomática, agitação
psicomotora ou distúrbio do sono.
2 Resposta ineficaz – crescimento mantido ou ulceração
grave

INVESTIGAÇÃO

PACIENTES

Provas de função tireoidiana

Hemangioma hepático
Hemangioma de parótida
Síndrome PHACE

Provas de função hepática

Hemangioma hepático

Hemograma completo

Hemangioma com hemorragias

Ultrassonografia abdominal e de coluna vertebral

Mais de 10 hemangiomas cutâneos
Hemangioma perineal e perianal cruzando a linha média e/ou na prega
glútea

RNM cerebral e de pescoço

Hemangioma gigante em cabeça e pescoço com suspeita de síndrome
PHACES

RNM de medula espinhal

Hemangioma em região lombossacra cruzando a linha média e/ou
hemangioma perineal e perianal cruzando a linha média e/ou na prega
glútea

*adaptado de Solman L et al 8.

avaliações subsequentes para melhor avaliação do
resultado terapêutico (figuras 1 a 4)
Investigações adicionais conforme quadro acima.
ESQUEMA TERAPÊUTICO
O propranolol pode ser introduzido, inicialmente,
na dose diária de 1 mg/kg/dia dividido em duas tomadas,
principalmente em menores de 3 meses de idade, pelo
elevado risco de hipoglicemia nesta população. A revisão
inicial deverá ser realizada em uma semana, quando
deverá ser investigada a presença de hipotensão
postural ou pré-síncope e sinais de broncoespasmo.
Também deverão ser obtidos pressão arterial, glicemia
(em menores de 3 meses) e eletrocardiograma, podendo
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Tempo de tratamento e efetividade:
O tempo de terapêutica varia conforme a
localização e extensão da lesão. Um período de 12 a 18
meses foi considerado satisfatório, na maioria dos
estudos, com uma taxa de recorrência de 6-8% 9, 16. Na
retirada da medicação não se recomenda a suspensão
abrupta, sendo sugerida a redução lenta da dose em um
período de 2 a 4 semanas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A despeito da eficácia e segurança do uso do
propranolol oral em crianças para o tratamento dos
hemangiomas da infância, o desenvolvimento de
fórmulas de uso tópico eficazes poderá minimizar os
custos da assistência em saúde. Considerando a
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necessidade de exames complementares e avaliação
por especialista em Cardiologia Pediátrica na utilização
da formulação oral, o desenvolvimento de apresentações
tópicas com mínima ou nenhuma absorção sistêmica
garantindo a introdução imediata, segura e em todos os
níveis de atenção privada e pública. Todavia, os desafios
no tratamento dos hemangiomas gigantes com
comprometimento de tecidos profundos permanecerão
foco de estudo para a melhor forma de administração
local ou sistêmica.
FONTES DE FINANCIAMENTO
Esse trabalho não necessitou de subsídio
financeiro.
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Figura 1 1ª avaliação (pré-introdução): hemangioma ocupando 2/3 anteriores da
língua, presença de ulcerações e área de necrose

Figura 3 após três
meses de tratamento
- dose 3mg/kg/dia
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Figura 2 duas semanas de utilização
- dose 2 mg/kg/dia

Figura 4 após seis
meses de tratamento
- dose 3mg/kg/dia
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INFORME CIPERJ
FESTA DE FIM DE ANO DA CIPERJ
A festa de fim de ano da CIPERJ foi realizada no
dia 11 de dezembro de 2014, quinta-feira, no restaurante
Prado Grill, na Gávea, Zona Sul da capital fluminense.
Estiveram presentes ao evento os Drs. Kleber
Moreira Anderson, Vinícius Alves Pinto, Marco Daiha,
Gilberto do Amaral Teixeira, Lucas Carvalho e as Dr.as
Ana Teresa Oliveira, Patrícia Ferraz e Áurea Cândido.
Os encontros de fim de ano da CIPERJ
começaram em 2009 e desde 2013 o evento é realizado
no Prado Grill.

ATIVIDADES CIENTÍFICAS
CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E LIGA
ACADÊMICA

JORNADAS NO RIOS D´OR E REUNIÕES
CIENTÍFICAS

O IX Curso de Educação Continuada em Cirurgia
Pediátrica CIPERJ/CREMERJ será realizado em Macaé,
no Norte Fluminense, em 22 de agosto (sábado).
Tendo em vista solicitações realizadas por nossos
associados ao longo dos últimos anos, a CIPERJ fará ao
menos uma edição anual do Curso de Educação
Continuada em outras cidades do Rio de Janeiro, que não
as da Região Metropolitana.
Programação e formas de inscrição podem ser
vistas em:
www.ciperj.org/novo/jornadas-educacionais
Já a Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica do Rio
de Janeiro retomou suas atividades no dia 26 de março
com uma novidade: em vez da programação ser
elaborada pela coordenação da liga, os alunos definiram
os temas a serem abordados.
As aulas da liga ocorrem quinzenalmente, às
quintas-feiras, às 17h, no anfiteatro de Pediatria do
Hospital Universitário Gafrée e Guinle, na Tijuca. Mais
informações em:
www.ciperj.org/novo/liga-academica/

A partir de 2015, a CIPERJ terá um novo modelo
de reuniões científicas, assim como um local definido
para o ano inteiro.
O mesmo está sendo montado por nossa
comissão científica e o cronograma, assim como as
programações e o local, serão divulgados em nosso site
em área específica:
www.ciperj.org/novo/reunioes-cientificas
Além disso, serão realizadas duas jornadas
científicas que ocorrerão no Hospital Rios D´Or (em
agosto e novembro), que contarão com um dia inteiro de
apresentações com palestrantes convidados de outros
Estados.
Em breve serão divulgadas em nosso site as
programações destas jornadas e como associados,
acadêmicos e residentes poderão se inscrever.
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Estrada dos Três Rios, 1.366,
Freguesia, Jacarepaguá

TEL: (21) 2448 3600
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UTI Pediátrica preparada para assistência à criança e ao adolescente que necessitem de
tratamento intensivo, contando com equipamentos de última geração e uma equipe
multidisciplinar (nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e psicólogo).
Emergência 24h com 9 leitos de atendimento de repouso e sala de medicação com 6
leitos. Toda a infraestrutura em exames e diagnósticos por imagem no próprio hospital.
Centro cirúrgico composto por 6 salas, onde podem ser realizados desde procedimentos
simples até intervenções de alta complexidade.
Unidade de internação composta por 14 leitos decorados, espaçosos e equipados, além
de quartos com berços para acolher os bebês.

