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Memórias
A NEFROLOGIA DO HOSPITAL SANTA ISABEL
COMEÇANDO PELA UTI
Outubro, 1972 (4), festa de inauguração do novo bloco do HSI.
Construção onde a postura ﬁrme e obs nada da Irmã Dominícia
foi fundamental. Neste bloco, atual entrada principal, foram
construídos o Centro Cirúrgico, onde permanece até hoje, e a
Unidade de Terapia Intensiva, inovação importante para época,
pois, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná,
onde completava minha Residência Médica, ainda não possuía;
ocupava apenas uma parte da atual UTI.
No dia seguinte (05/outubro) contataram-me para vir atender na
UTI, paciente com insuﬁciência renal aguda, pós-trauma. Instalei
diálise peritoneal e ﬁquei mais três dias, período de permanência
autorizado. Retornei à Curi ba, tendo a paciente apresentado
algum grau de melhora, mas por intercorrências infecciosas
faleceu 10 dias após. A Enfermagem da UTI era comandada pela
Irmã Enilda.
Na época, a UTI não nha médico permanente e os responsáveis
pela unidade eram os Anestesiologistas, que orientavam,
sobretudo, a assistência respiratória. O médico assistente do
paciente orientava e prescrevia.
Chegando deﬁni vamente ao Hospital Santa Isabel em janeiro de
1973, passei a par cipar desta fase da UTI, prescrevendo

Dr. Humberto Rebello Narciso
> Nefrologista

hidratação parenteral e quando havia insuﬁciência renal
instalava diálise peritoneal.
Em 1975, o Dr. Newton José Mo a assumiu a cheﬁa médica da UTI
com a responsabilidade pela prescrição diária. Nos demais
horários, a UTI con nuava sem médicos permanentes e os
atendimentos eram feitos por sobreaviso, inicialmente
compar lhado por nós dois, em escalas semanais. Por volta de
1978 iniciou-se, por orientação e prescrição da Nefrologia, a
alimentação parenteral.
A par r de 1989, o Dr. Sérgio Adam Mendonça subs tuiu o Dr.
Mo a na UTI, mudando a estrutura com presença médica por
mais tempo; posteriormente agregaram-se novos colegas, com
presença nas 24 horas.
A UTI foi importante para a diálise peritoneal, onde era realizada
exclusivamente até por volta de 1980, quando outros ambientes
foram usados. A par r de julho de 1976, foram iniciadas as
Hemodiálises em Blumenau, inicialmente, realizadas na UTI.
Ressalto a importância do Dr. Newton Mo a na criação da
Hemodiálise, confeccionando as primeiras stulas arteriovenosas
e subs tuindo este único Nefrologista em suas eventuais e raras
ausências. Em 1980 chegou o segundo Nefrologista.

’’A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória,
mestre da vida, anunciadora dos tempos antigos’’
(Marcus Tullius Cícero)

AGENTES DE PREENCHIMENTO
NO TRATAMENTO DA
INCONTINÊNCIA ANAL

Dr. André Dallago Machado
> Medico Coloproctologista do Hospital Santa Isabel de Blumenau
> Membro Titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia
> Coloproctologista da Secretaria de Saúde de Blumenau

Os agentes de preenchimento vêm se mostrando como uma
técnica pouco invasiva e revolucionária no tratamento da
incon nência anal.
A incon nência fecal é deﬁnida como perda involuntária de fezes.
Esta condição afeta sobremaneira a qualidade de vida,
normalmente é subes mada e suas causas são mul fatoriais. As
implicações sicas, psicológicas e as limitações sociais podem
tornar a incon nência anal uma condição incapacitante.
A con nência anal é man da por diversos mecanismos,
contrariando a ideia comum que essa responsabilidade seria
exclusiva dos es ncteres. Outros mecanismos anatomoﬁsiológicos contribuem com essa função.
Dentre os fatores de manutenção da con nência anal, podemos
enumerar:
> Ação da musculatura esﬁncteriana;
> Zona de alta pressão anal;
> Ângulo anorretal e a vidade coordenada da musculatura do
assoalho pélvico;
> Sensibilidade anorretal e dos mecanismos reﬂexos de
evacuação;
> Complacência, tônus e capacidade retal;
> Mo lidade e esvaziamento do reto;
> Mo lidade do canal anal;
> Reves mento do ânus pelos coxins vasculares;
> Volume e consistência das fezes;
> Simetria anal.
A indicação da forma de tratamento da incon nência anal e
consequentemente da u lização dos agentes de preenchimento
inicia-se após inves gação da e ologia e que se inicia a par r da
anamnese pélvica do paciente. Dados como história obstétrica,
de partos complicados, de cirurgias anais previas, ressecções
intes nais extensas com reto reduzido, inves gação de
patologias que contam com o comprome mento neural do
aparelho esﬁncteriano (diabetes, radiculopa as, etc), traumas
locais e etc.
Na avaliação complementar anatômica, valorizamos os exames
de imagem para inves gar possíveis defeitos nos es ncteres.
Preferimos a Ressonância Magné ca por melhor deﬁnição e
razoável disponibilidade. Podem também ser usados, entretanto,
o ultrassom transperineal ou o ultrassom endoanal.
Para a avaliação funcional lançamos mão de manometria
anorretal que quan ﬁca o déﬁcit de contração esﬁncteriano e
fornece dados importantes sobre o grau de assimetria do canal
anal.
Na avaliação da condução nervosa referente ao aparelho
esﬁncteriano, solicitamos a Eletroneuromiograﬁa que fornece
d a d o s referentes à co n d u çã o d o es m u lo n er vo s o,
principalmente para o es ncter anal externo, uma vez que o
es ncter anal interno recebe inervação autonômica.
As formas de tratamento da incon nência anal variam desde
condutas conservadoras com adaptação dieté ca e ﬁsioterapia
até medidas intervencionistas como o preenchimento anal e
outras técnicas cirúrgicas reconstru vas mais invasivas.
Os agentes de preenchimento foram inicialmente u lizados por
urologistas para a correção de incon nência urinária. Shaﬁk foi o
primeiro a descrever seu uso para tratamento da incon nência
anal, em 1993. Nessa época u lizava-se o politetraﬂuore leno

com resultados razoáveis. U lizou-se também injeção de gordura
autóloga, porém após um caso de embolia gordurosa,
abandonou-se a técnica. Entre as substâncias mais u lizadas
também conta-se com o silicone e o carbono pirolí co.
O tratamento da incon nência anal com agentes de
preenchimento visa melhorar a con nência, através da aplicação
submucosa de materiais poliméricos logo acima da linha
pec nea, com o intuito de criar “pseudocoxins” anais,
semelhante a hemorroidas, que ajudariam a ocluir o canal anal
entreaberto ou assimétrico, corrigindo falhas anatômicas que
levariam a perda fecal.
A injeção local de agentes de preenchimento foi proposta
inicialmente para tratar a incon nência causada por lesões únicas
exclusivamente do es ncter anal interno.
Atualmente já está se realiza tanto em lesões de es ncter anal
interno quanto externo. Este ul mo, porém somente após
tenta va frustrada de raﬁa muscular. Também tem sido indicado
em casos selecionados de incon nência de origem neuropá ca.
O local de aplicação situa-se na submucosa, entre a mucosa e a
muscular em 1 a 2 cm acima da linha pec nea. Após a injeção
observa-se um bolsão que possibilita a oclusão ﬁsiológica do
canal anal.
Este procedimento pode ser realizado de maneira ambulatorial,
mas preferimos realizar sob raquianestesia em Centro Cirúrgico
devido ao maior relaxamento anal e com isso maior campo
operatório. A u lização de an bió cos terapêu cos faz-se
necessária.
A indicação do uso dos agentes de preenchimento ocorre após a
pouca resposta ao tratamento clinico conservador. Algumas
medidas cons pa vas, tanto dieté ca como medicamentosa, e
ﬁsioterapia perineal podem ser u lizadas em conjunto com o
procedimento, conforme o caso.
No dia 20/5/2016 realizamos dois procedimentos no Hospital
Santa Isabel, nesta ocasião u lizamos o EXANTIA. Este composto
é o Poliacrilato polialcool, que é composto por par culas amorfas,
ﬂexíveis e de 800 micras de tamanho. São disponibilizadas em
seringas de dois mls.
As pacientes veram sa sfatória resposta pós-operatória, com
plano de novas aplicações conforme resposta clínica.
A incon nência anal ﬁcou por muito tempo carente de um
tratamento que fornecesse respostas sa sfatórias na qualidade
de vida do paciente.
Apresentando-se muitas vezes como o ﬁm da linha para pacientes
e coloproctologistas. Observa-se que nas úl mas duas décadas
este horizonte, que antes parecia inalcançável, passou a tornar-se
tangível com a introdução destas novas técnicas.
Referências Bibliográﬁcas
> Jorge JMN, Wexner SD: E ology and management of fecal
incon nence. Dis Colon Rectum 1993; 36:77-97;
> Oliveira LCC: Incon nência Anal: E ologia e tratamentos clínico
e minimamente invasivo. IN Oliveira LCC Fisiologia anorretal, Ed
Rubio. 2010; 137-153;
> Or z JO: Agentes de preenchimento no tratamento de
incon nência fecal: indicações, técnica e resultados. IN Manual
de Fisiologia Anorretal e Assoalho Pélvico. Aspectos prá cos, Ed
Oﬃce 2012 93-98.

CEFALEIA NA EMERGÊNCIA - Parte I

Dr. Walter Roque Teixeira
> Neurologista

ATENDIMENTO GERAL
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO I

ATENDIMENTO GERAL
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO II

História de CEFALEIA com caracterís cas
similares às anteriores em DURAÇÃO, INTENSIDADE e
SINTOMAS ASSOCIADOS.

CEFALEIA de início
recente
(dias ou semanas)

> Sinais Vitais e Exame Neurológico;
> Exames Laboratoriais de Ro na ou Especíﬁcos, dependendo do
item anterior;
> Tratamento Sintomá co:
a) MELHORA: encaminhar ao ambulatório geral ou à consulta
neurológica;
b) PERSISTE COM DOR: avaliar como ‘’CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO II’’.
Obs.: paciente que após ser liberado retorna com a mesma
queixo, também deve ser avaliado como CLASSE II de RISCO.

CEFALEIA
persistente há
24 horas ou mais

CEFALEIA com
piora progressiva.

ABORDAGEM
> Sinais Vitais e Exame Neurológico;
> Exames Laboratoriais (acima de 50 anos solicitar VHS e Prot. C
Rea va);
> Tratamento Sintomá co;
> Tomograﬁa Computadorizada de Crânio.

1. Levin, Morris et als. Workup and Management 674 of Headache in the ED and Inpa ent Se ngs.
Semin Neurol 2015;35:667–674.
2. Orr, Serena L. Canadian Headache Society systema c review and recommenda ons on the
treatment of migraine pain in emergency se ngs. Cephalalgia, May 2014.
3. Nye, Barbara L. Clinic and Emergency Room Evalua on and
Tes ng of Headache. Headache, October 2015.
4. Pari, Elisa et als. Management of headache disorders in the Emergency Department se ng. Neurol
Sci (2015) 36:1153–1160

ENCAMINHAR
AMBULATÓRIO

NÃO

ACHADOS
PATOLÓGICOS

SIM
HOSPITALIZAÇÃO

Acompanhe a Classiﬁcação de Riscos III e IV no próximo Bole m Cien ﬁco nº 05

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
Desde 2002 existem normas criando as Comissões de Revisão de
Prontuários (CRP), visando manter os documentos relacionados à
internação dos pacientes em absoluta ordem e contendo todos os
dados básicos que possam proteger pacientes, médicos e a
própria ins tuição hospitalar. Os membros da CRP do Hospital
Santa Isabel de Blumenau são: Vitor Hugo Boer, Edmara Brum,
Graziela Corrente, Gustavo Weingartner, Juciane Fra ni, Rubens
de Andrade e Mirelli Alves. São várias as funções da CRP, como
sendo: estabelecer normas para avaliar a qualidade dos
prontuários, recomendando formulários e sistemas e dando
orientações para se obter um bom produto ﬁnal. Rever e avaliar
os prontuários, seja dos serviços ambulatoriais, do período de
internação ou após as altas, assegurando os padrões
estabelecidos e a qualidade das anotações. Em havendo não
conformidades, é obrigação da Comissão devolver os prontuários
aos Chefes dos Serviços e Unidades para que se ajustem aos
padrões estabelecidos. É ainda parte das tarefas da Comissão
apreciar os índices de morbimortalidade do Hospital, revisar os
prontuários glosados e analisar os seguintes aspectos: clareza e
legibilidade; qualidade do histórico do paciente; adequação da
anamnese; diagnós co provável e deﬁni vo. Vários aspectos
devem ainda ser lembrados: segurança do paciente; atraso no
recebimento das contas enviadas; glosas por inconsistências,
resultando em perdas ﬁnanceiras para o Hospital e para o próprio
médico.
De forma incansável, esta Comissão tem trabalhado para,
pra camente, zerar as contas paradas, evitando assim, glosas
desnecessárias e prejudiciais a todos. O arquivo médico recebe
em média 273.000 folhas de papel que devem ﬁcar arquivadas
por 20 anos. Temos por meta implantar o prontuário eletrônico,

Dr. Vitor Hugo Boer
> Neurocirurgião e Membro da Comissão de Prontuários

zerando o uso de papel. Para isto é necessário cumprir normas de
segurança estabelecidas pela ANS, Conselho Federal de Medicina
e outros órgãos. Este trabalho já o temos pronto, necessitando
apenas colocar em funcionamento o sistema informa zado com
as adaptações necessárias e implantar a assinatura digital para os
colaboradores e médicos. Aguardamos um estudo da Direção
Central de São Paulo, pois pretendemos ser usados como projeto
piloto para todos os outros Hospitais da rede.
A legislação atual trabalha sobre a segurança do paciente, com
registro de Eventos Adversos, visando sua análise e prevenção.
Complicações de anestesia, eventos com medicação, tromboses
e embolias pós-operatórias, ferimentos acidentais, sepses,
infecção respiratória, corpo estranho em cirurgias, fraturas de
quadril, reações transfusionais e outras. Um programa de
prevenção está sendo implantado no Hospital Santa Isabel com
esta ﬁnalidade. Estes eventos deverão ser relatados na área
existente no TASY denominada “Eventos Adversos”, para que uma
comissão possa quan ﬁcá-los e estabelecer programas
preven vos. Assim como, a Comissão de Infecção Hospitalar
deve ter dados para poder trabalhar, prevenir infecções e assim,
melhorar a qualidade do serviço oferecido, também é necessário
que se comunique qualquer po de Evento Adverso, por menor
que seja, para que se possa, com a mesma ﬁnalidade, alcançar
melhores resultados para todos. Em havendo um Evento Adverso,
haverá um ciclo: determinar a magnitude, compreender as
causas, avaliar o impacto e iden ﬁcar soluções. Este trabalho só
funcionará com a devida anotação no TASY, no local especíﬁco
para isto.
Assim, poderemos ter melhor qualidade em nosso trabalho,
sempre com bene cio para todos.

MAPEAMENTO CORTICAL CEREBRAL (MCC)
com Técnica BOLD-fMRI

Dr. Marco Antônio Rodacki
> Radiologia e Diagnós co por Imagem

Sua implementação clínica ganhou força com o advento de
máquinas de RM com campo de força maior (3.0 Tesla).
O Mapeamento Cor cal é, basicamente, ob do através de
es mulação a va ou passiva do paciente, es mulando
diferentes áreas eloquentes cerebrais através de tarefas e
paradigmas especíﬁcos para cada região que se deseja estudar
(ﬁg. 1).

Baseado na literatura mundial, a técnica BOLD fMRI (RM
funcional propriamente dita), tem índice de equivalência de 90%
ou mais, em relação à métodos tradicionais e invasivos como o
Teste de Wada, no sen do de descobrir a lateralização da
linguagem; isto, sem nenhum grau de invasividade e ainda com a
vantagem de mostrar o mapeamento geográﬁco e não somente o
lado dominante da linguagem, como o faz o teste citado (ﬁg. 3).

Fig1ab: Tarefa de “ﬁnger tapping” mapeando a córtex motora no
giro pré-central, deslocada posteriormente pelo tumor.

Fig3abc: BOLD fMRI mostra mapeamento robusto da área de
Broca do lado esquerdo, no giro frontal inferior, deslocada
anterior e superiormente, pelo efeito de massa da lesão
neoplásica temporal posterior esquerda.

Áreas funcionais importantes podem, então, ser mapeadas
durante a execução de manobras ou tarefas por parte do
paciente, demonstrando a sua proximidade ou envolvimento
com lesões cerebrais potencialmente cirúrgicas, possibilitando
com isto, melhor estratégia para a abordagem e garan ndo ao
paciente, um pós-operatório com menor risco de déﬁces
neurológicos importantes (ﬁg. 2).

Fig2ab: BOLD fMRI mostra mapeamento robusto da área de
Wernicke, deslocada posteriormente por neoplasia primaria de
alto grau do SNC.

EXPEDIENTE

A demonstração da lateralização da linguagem é importante
para o Neurocirurgião, permi ndo uma remoção cirúrgica mais
ampla de tumores cerebrais situados próximos de áreas não
dominantes para linguagem ou também, para evitar danos
neurológicos provocados por ressecções cirúrgicas mais amplas
em lesões situadas próximas de áreas dominantes para
linguagem ou outras áreas eloquentes (ﬁg. 4).

Fig4ab: ab) BOLD fMRI mostra tumor de lobo temporal inferior
esquerdo deslocando a córtex audi va primária superiormente.
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