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RESUMO
Introdução: A informática associada à medicina favorece o armazenamento de
dados clínicos e com isso possibilita a realização de pesquisas com mais qualidade
científica. Estudos relacionados com os acessos ao terço médio da face apresentam
extrema importância, principalmente na atualidade, onde a preocupação com a
estética facial está cada vez mais acentuada. Os acessos mais utilizados na
atualidade são o transcutâneos e o transconjuntival. Objetivo: Elaborar, aplicar e
validar o protocolo eletrônico para pacientes com indicações de acesso ao terço
médio da face. Avaliar os acessos ao terço médio da face: transconjuntival e
subciliar, comparando as respostas dadas pelos pacientes ao questionário realizado
e as complicações identificadas em cada grupo após exame físico realizado em
consultório, com no mínimo 6 meses de pós-operatório. Material e método:
Primeiramente, foi criado a base teórica de dados de doenças otorrinolaringológicas,
através de revisão bibliográfica de livros-texto e artigos científicos publicados nos
últimos 30 anos. Após, foi realizado a informatização destes dados e a migração
para o programa SINPE©, formando o protocolo mestre de doenças
otorrinolaringológicas. Em seguida foi criado o protocolo específico acessos ao terço
médio da face. O protocolo mestre, contém 20204 itens e o protocolo específico
consta com 75 itens. O SINPE© teve sua funcionalidade testada através das coletas
de dados e do módulo SINPE© Analisador. Foram cadastrados 40 pacientes, sendo
20 do grupo subciliar e 20 do grupo transconjuntival, todas as cirurgias realizadas no
Hospital IPO em Curitiba; os dados do protocolo específico foram devidamente
coletados e analisados através do SINPE© Analisador com elaboração de gráficos.
Foram excluídos do estudo, pacientes que apresentavam cicatrizes prévias no terço
médio da face e casos onde o acesso foi necessário em ambos lados da face.
Resultados: O estudo apresentou o predomínio de pacientes do sexo masculino
(92,5%) com média de idade de 32.7 no grupo subciliar e 34.9 no transconjuntival
(pacientes entre 16 a 74 anos). Após a análise das respostas dos pacientes ao
questionário, o grupo transconjuntival, apresentou melhores resultados relacionados
à: dor, sensibilidade no local da cicatriz, visibilidade da cicatriz, incômodo causado
pela cicatriz, ressecamento ocular e nota dada pelos pacientes para a sua cicatriz; já
o grupo subciliar apresentou melhores resultados apenas relacionado à:
lacrimejamento, prurido ocular, hiperemia ocular. Dos 40 pacientes, 7 apresentaram
complicações. No grupo subciliar ocorreram: 3 retrações palpebrais, 1 enoftalmia
persistente, 1 caso de infecção; no grupo transconjuntival: 1 caso de infecção e
retração palpebral no mesmo paciente e 1 caso de entrópio. Conclusões: A
elaboração, aplicação e validação do protocolo eletrônico foi factível. A análise dos
dados coletados referentes ao questionário respondidos pelos pacientes
apresentaram melhores resultados no grupo transconjuntival, porém sem apresentar
significância estatística. O grupo subciliar apresentou maior índice de complicações,
sendo a mais comum a retração palpebral, porém sem apresentar significância
estatística comprovada.
Palavras-chave: Acessos ao terço médio da face. Fratura de face. Fratura de
Zigoma. Acesso Transconjuntival. Acesso Subciliar. Protocolos Eletrônicos.

ABSTRACT
Introduction: Informatics in association with medicine favor the collection of clinical
data which makes possible a research with more scientific quality. Studies related to
approaches to the mid third of face are very important because of the need to
aesthetic preservation of face. The approaches more frequently used are the
subciliar and transconjunctival. Objective: The objective of this paper is to elaborate,
apply and check the validation of one eletronic protocol for patients in need of
midfacial surgery. Compare the middle third surgical approaches (subciliar and
transconjuntival) evaluating the patients questionnaire responses and complications
idetified in the protocol in each group after office examination 6 months or more after
surgery. Material and Method: We used a theoric data base of otolaryngology
diseases from a revision of text books and scientific articles published in the last 30
years. These data were digitalized and migrated to the SINPE program, stablishing
the master protocolo of otolaringology diseases. After this, a specific protocolo of mid
third face approaches was created. The master protocol is composed of 20204 items
and the specific protocol 75. The SINPE protocol had its functionality tested thru data
collection and the module SINPE annalyser. Forty patients were registered, twenty
patients of the subciliar and twenty of the transconjunctival group. All surgeries were
performed at IPO Hospital. After data collection of the specific protocol, an annalysis
with the SINPE Analiser was made and graphics generated. We exclude from this
work, patients with scars from previous surgeries and case were both sides of the
face were affected. Results: Male patients predominate (92.5%) with average age of
32.7 years in the subciliar group, and 34.9 years in the transconjunctival (patients
with 16 to 74 years). The transconjunctival group displayed better results in relation
to pain, local sensibility, scar visibility, dry eye and the score presented by patients
concerning scars. The subciliar group presented better results in relation to
lacrimation, ocular redness and pruritus. Out of 40 patients, seven presented
complications. The subciliar group presented: 3 eye lid retractions, one persistent
enophtalmus and one infection. The transconjunctival group: one patient presented
infection and eye lid retraction (in the same patient) and 1 patient with entropion.
Conclusion: It was possible to elaborate, apply and validate the eletronic protocol.
Data annalysis of collected information obtained by the questionares presented
better results in the transconjunctival group without statiscal significancy. The
subciliar group presented a higher number of complications, the most common was
eye lid retraction, but with no statiscal significancy.
Key words: Approaches to mid third of the face. Facial Trauma. Zigoma Fracture.
Subciliar approach. Transconjuctival approach. Eletronic protocols.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso cirúrgico ao terço médio da face é necessário para pacientes
vítimas de trauma de face, com fraturas no terço médio facial, principalmente
fraturas do complexo zigomático-orbital. Pode também ser realizado em casos de
tumores que envolvem esta região e em cirurgias plásticas e/ou reconstrutoras da
face (SANTOS, et al., 2011).
O acesso indicado para exploração do complexo zigomático-orbital depende
do tipo e localização da(s) fratura(s), da experiência do cirurgião e do sucesso dos
resultados obtidos. São descritos vários acessos para exposição do rebordo orbital
inferior e lateral, assoalho orbital e o zigoma. Atualmente além da qualidade de
exposição, a consideração estética da face é de fundamental importância na escolha
do acesso, pois uma cicatriz de má qualidade nesta região e até mesmo
complicações funcionais (ectrópio, entrópio, retrações palpebrais) podem causar
problemas estéticos e funcionais, até mesmo piores do que os problemas
previamente causados pelo trauma (ALMEIDA et al., 2011).
Os acessos realizados nesta região devem ser considerados seguros e
esteticamente aceitáveis com uma boa exposição do campo visual para garantir
sucesso no tratamento sem prejudicar a estética facial (HOLTMANN, 1981).
Muitos acessos podem ser usados para a região do terço médio da face, tais
como: transconjuntival, subciliar, subpalpebral e subtarsal (HOLT, BLODGETT,
1983). Neste estudo, escolheu-se avaliar e comparar, dois acessos ao terço médio
da face amplamente utilizados pelos cirurgiões que atuam na área, o subciliar e o
transconjuntival com ou sem cantotomia lateral. Realizou-se comparação entre os
dois acessos, avaliando o índice de complicações através de exame físico realizado
em consultório após no mínimo 6 meses de pós-operatório e utilizando um
questionário simples e prático com questões objetivas para o paciente responder
com no mínimo 6 meses após a cirurgia.
Estudos científicos são de extrema importância para o desenvolvimento da
área médica. Com o auxílio da informática, os protocolos médicos, através de
programas computadorizados apresentam grande capacidade de armazenar e
avaliar dados estatísticos com rapidez e eficácia e com isso, aprimorar o
conhecimento, planejamento e divulgação dos dados.
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A melhora na qualidade das coletas de dados obtida com a informatização é
verificada

com

a

organização

sistematizada

das

informações

através

do

desenvolvimento de bancos de dados e apresenta conclusões mais confiáveis,
podendo ser utilizada em trabalhos prospectivos e retrospectivos.
Instituições na área médica necessitam da integração com programas de
computador para ampliar a coleta e o armazenamento de dados e é de fundamental
importância no desenvolvimento de bancos de dados informatizados e multicêntricos
mais confiáveis.
Foi desenvolvido em 1999, pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica
Cirúrgica do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, com
auxílio do Laboratório de Informática e Multimídia, o Sistema Integrado de
Protocolos Eletrônicos (SINPE©). Este programa de computador é de propriedade
intelectual do Prof. Dr. Osvaldo Malafaia e está registrado no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI) sob o nº 00051543. O SINPE© permite ao profissional
de saúde a construção e atualização de protocolos eletrônicos, podendo ser online
utilizando a internet, computadores de mão ou de mesa. Através de protocolos
mestres e protocolos específicos.
Este estudo faz parte da linha de pesquisa intitulada “Protocolos
Informatizados” do Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica do Setor de
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. Com isso possibilita
desenvolver pesquisas e publicações com facilidade, rapidez e versatilidade na
coleta de dados.
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1.1 OBJETIVOS
1- Elaborar, aplicar e validar o protocolo eletrônico específico para pacientes com
indicações de acesso ao terço médio da face.
2- Correlacionar os dados coletados do questionário respondidos pelos pacientes,
comparando os pacientes do grupo onde o acesso realizado foi subciliar com o
grupo transconjuntival.
3- Avaliar o índice de complicações de cada grupo e quais as complicações mais
frequente em cada grupo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA:
2.1

O

DESENVOLVIMENTO

DOS

PROTOCOLOS

ELETRÔNICOS

E

A

INFORMÁTICA MÉDICA
A necessidade de registros clínicos para acompanhar a evolução dos
pacientes foi mostrada por Hipócrates de Cós (BEMMEL, et al., 1997).
Já na Idade Antiga, a história de registros de informações de pessoas
doentes era realizada através de anotações gravadas em murais. Após foram
observados registros feitos em papiros por médico egípcio Imhotep (DEBOSCKER,
1997).
Durante a Guerra da Criméia, Florence Nightingale, cuidava de pacientes
feridos e constatou a importância dos registros dos pacientes para a continuidade e
sucesso do tratamento (WOODHAM-SMITH, 1952).
William Mayo, fundador da clínica Mayo (Minnesota, EUA), observou que em
1880 a maioria dos médicos tinha o histórico dos pacientes em ordem cronológica
e em um único documento. Em 1907, a Clínica Mayo dá origem ao registro médico
centrado no paciente, onde se realizava um registro único de cada paciente para
ser arquivado separado. Já no ano de 1920, através de um movimento para
padronizar o conteúdo dos registros, foi definido um conjunto mínimo de dados que
devem ser anotados criando uma apresentação da informação medica mais
sistemática (MASSAD, et al., 1998).
Os engenheiros norte-americanos Mauchly e Eckart desenvolveram o Eniac,
em 1946, primeiro computador eletrônico desenvolvido com finalidade bélica e
serviu para realização de cálculos para o desenvolvimento da bomba atômica.
Apenas no final da década de 50 surgiram os computadores digitais para fins não
militares. Os computadores para uso pessoal surgiram a partir da década de 70,
acoplando microchips em placas (SHORTLIFFE; BLOIS, 2006).
A evolução da informática pode ser dividida em gerações. A primeira
geração (entre os anos de 1940 a 1952), os computadores foram construídos com
base de válvulas, sendo utilizados nos campos científico e militar; apresentavam
cartões perfurados que serviam de memória. Já entre 1952 a 1964, a segunda
geração, ocorreu a substituição da válvulas pelo transistor e começaram a ser
utilizados nos campos administrativos e gerenciais. Nesta época surgiram as
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linguagens Fortran e COBOL e também o uso de memória auxiliar através de fitas
e discos magnéticos. A terceira geração, entre os anos de 1964 a 1971 foi
desenvolveu o circuito integrado e a miniaturização se estendeu a todos os
componentes do computador, ocorrendo grande aumento na capacidade de
memória.

Entre

os

anos

de

1971

a

1981

foram

desenvolvidos

os

microprocessadores e o disquete era utilizado como unidade de armazenamento;
foi quando ocorreu um grande aumento do números de linguagens de
programação. Após o ano de 1981 até os dias atuais, considerada a quinta
geração, surgiu a Internet e começou a utilização de ícones e do mouse. Nesta
fase foi desenvolvida a inteligência artificial (COIERA, 1997).
Na década de 60, iniciaram as primeiras discussões sobre a aplicação dos
computadores na área médica, onde se reproduziam no ambiente hospitalar os
sistemas gerenciais adotados em outras áreas (industrial e comercial). Destes
primeiros sistemas gerencias, na década de 80 foi consolidado o uso de
computadores na medicina, principalmente pelo sucesso operacional das
aplicações orientadas por dados e pelo desenvolvimento das aplicações orientadas
pela informação, como sistemas de gerenciamento de pacientes. Já com o
desenvolvimento de softwares, na década de 90 e equipamentos capazes de
processar um grande volume de informações distribuídas em servidores
conectados em redes e à internet, facilitando o acesso à informações,
principalmente ao médico (BLUM, 1990).
Criado em 1890 por Herman Hollerith, um sistema de processamento de
dados, baseados em cartões perfurados. Utilizado inicialmente para a realização do
censo dos Estados Unidos daquele ano e a seguir foi utilizado para solucionar
problemas nas áreas de epidemiologia e saúde pública (BLOIS; SHORTLIFFE,
1990).
Em 1950, Robert Ledley, desenvolveu no United States National Bureau of
Standards, o mais antigo uso do computador na área da saúde utilizados em
projetos odontológicos (BLEICH, 1991).
Os princípios básicos de um computador foram utilizados em 1958, para
formular hipóteses diagnósticas na Hematologia, utilizando as informações
armazenadas em cartões perfurados (LIPKIN, 1958).
Em 1968, o computador foi utilizado para armazenar e acessar informações
de pacientes incluídos em programa de Saúde Ocupacional (DUFFY, 1970).
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Em 1971, Watts sugere que a automação de serviços de saúde deva ser
utilizada quando: (1) aumentar a produtividade do médico ou de serviço com falta
de pessoal; (2) causar economia de custos dos serviços prestados; (3) melhorar a
qualidade do serviço (WATTS, 1971).
Em 1974 destaca-se o uso da informática na organização de dados em um
sistema de arquivos e na classificação de doenças na cirurgia plástica (JAMES
1994).
No Brasil, a informática aplicada à medicina foi iniciada na década de 70.
Com o desenvolvimento do microcomputador, a informática médica apresentou
popularização e democratização (SABBATINI, 1998).
Somente na década de 80 que a informática incorporou-se à prática médica
no Brasil. Nesta época, a Disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina,
teve um grupo isolado com o objetivo de utilizar as tecnologias emergentes no
setor da saúde. Na década de 90, surge a preocupação de um modelo de
prontuário eletrônico do paciente no meio universitário. Alguns esforços isolados
levaram a criação de prontuários eletrônicos de pacientes em vários centros
urbanos (WECHSLER et al., 2003).
Com a informática, temos um instrumento ideal para guardar, organizar e
analisar informações de pacientes com a criação de bancos de dados eletrônicos.
Um banco de dados informatizado pode ser caracterizado por: facilidade de uso;
ambiguidade mínima; uso para fins científicos e clínicos; possibilidade de criação
de uma rede com banco de dados compatíveis com outros centros e possibilidade
de inclusão de imagens (MIRA et al., 1998).
2.2 PROTOCOLO ELETRÔNICO SINPE©
No final da década de 90, a linha de pesquisa intitulada “Protocolos
Eletrônicos Informatizados”, hoje incorporada ao SINPE©, foi implantada pelo
Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica do Setor de Ciências da Saúde
da Universidade Federal do Paraná. Como objetivo principal, teve e tem a
elaboração de um banco de dados que possibilite pesquisadores coletarem e
armazenarem informações para que se possa acessar de forma rápida e segura
dados científicos.
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Em 2003, durante o Simpósio Internacional de Gestão do Conhecimento, foi
bem fundamentada em trabalho científico a proposta de um meio eletrônico de
criação e preenchimento de protocolos eletrônicos (MALAFAIA; BORSATO;
PINTO, 2003).
SIGWALT desenvolveu o primeiro trabalho de mestrado, ainda utilizando
uma versão antiga do SINPE©, em 2001, chamado “Base eletrônica de dados
clínicos das doenças do esôfago”.
O SINPE© foi desenvolvido, inicialmente, apenas para a área da medicina;
porém, com o decorrer dos anos se percebeu sua aplicabilidade em várias áreas
da saúde, como por exemplo, na enfermagem (RIBEIRO, 2006).
Protocolos eletrônicos incorporados ao SINPE© já foram desenvolvidos nas
áreas de cirurgia do aparelho digestivo, urologia, oftalmologia, enfermagem e
gestão. Outros protocolos estão em desenvolvimento em cirurgia bariátrica,
ortopedia, nutrição, anestesiologia, cirurgia plástica e cirurgia cardíaca.
2.3 ACESSOS AO TERÇO MÉDIO DA FACE
Para o tratamento das fraturas da face, muitas abordagens têm sido
propostas objetivando a exposição adequada do esqueleto facial. O princípio
básico do tratamento é a redução e fixação das fraturas para manter a
funcionalidade e harmonia da face. Uma forma de facilitar o tratamento é uma
exposição adequada da fratura e pontos de fixação. Desta forma, é de extrema
importância que o acesso cirúrgico seja o mais direto possível ao sítio ósseo
fraturado apresentando boa exposição dos ossos envolvidos na fratura, sendo
necessário realizar acessos combinados em casos mais complexos.
A escolha do acesso cirúrgico deve levar em conta o local da fratura, ossos
envolvidos e a experiência associada ao treinamento do cirurgião.
É essencial a preocupação com estética da face, pois cicatrizes podem gerar
deformidades faciais até mesmo mais visíveis que a própria fratura, gerando
problemas ainda maiores para o paciente (CHAGAS, et al. 2009).
Fraturas do complexo órbito-zigomático que envolvem o rebordo orbitário
inferior e o assoalho da órbita podem ser realizadas através de quatro acessos: o
transconjuntival (com ou sem cantotomia lateral), o subciliar, o subtarsal e o
infraorbital. Estes acessos permitem boa visualização do rebordo orbitário e
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assoalho de órbita. Porém, variados índices de complicações pós-operatórias
podem ocorrer dependendo do tipo de acesso (VRIENS; MOOS, 1995).
O acesso transconjuntival, foi descrito inicialmente por Bourquet, em 1924,
para a realização de blefaroplastia, para evitar cicatrizes em áreas expostas
(BOURQUET, 1924).
Em 1971, o acesso transconjuntival, foi relatado para a reparação de
fraturas do assoalho orbital (“Blow out”) por Tenzel e Miller (TENZEL; MILLER,
1971).
Paul Tessier em 1973 realizou um trabalho onde utilizava a técnica
transconjuntival para cirurgia de trauma e deformidades congênitas que
envolvessem assoalho orbital e maxila (TESSIER, 1973). No mesmo ano Converse
relatou o uso do acesso transconjuntival em fraturas orbitárias (CONVERSE, 1973).
A técnica transconjuntival pode ser realizada com ou sem cantotomia lateral
e pode ser realizado retro-septal ou pré-septal (em relação ao septo orbital).
Em 1979, McCord descreveu a cantotomia lateral associada a incisão
transconjuntival para acesso ao assoalho orbital, que diferenciava dos outros
trabalhos por realizar a liberação do ramo inferior do tendão cantal lateral,
permitindo ampla exposição e flexibilidade no tratamento de fraturas de assoalho
orbital (MCCORD, 1979).
Em 1985, Nunery descreveu o relato do acesso transconjuntival com
cantotomia lateral para o tratamento de fraturas do complexo zigomático-orbital.
Nesse estudo o autor sugeriu que este deveria ser o acesso de escolha para
fraturas do complexo órbito-zigomático (NUNERY, 1985).
O acesso subciliar, inicialmente descrito por Converse em 1944, é
classicamente descrito como uma incisão cutânea feita em uma prega da pele a
poucos milímetros abaixo e paralelo aos cílios da pálpebra inferior.
Em 1951, Castanares descreveu a primeira blefaroplastia transcutânea,
usando um retalho de pele (CASTANARES, 1951).
O retalho de pele e músculo orbicular de Castanares, popularizado por
Beare em 1967, deve ser realizado o descolamento de ambos em conjunto.
Converse realizou um retalho apenas de pele, separando do músculo orbicular
para realização de blefaroplastia e ressecção de pele pré-julgada. Patel realizou
combinação das técnicas de Castanares/Beare com Converse, sendo confecionado
um retalho de pele isolado e a incisão do músculo orbicular 3 a 5 mm abaixo da
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incisão da pele, com isso, preservando o componete pré-tarsal do músculo
orbicular.
Em 1977, Wray realizou um trabalho comparando o acesso transconjuntival
com o acesso subciliar. Foram realizados 45 casos de cada acesso e neste
trabalho foi verificada uma incidência alta, considerada pelos autores inaceitável de
complicação no acesso subciliar (WRAY et al., 1977).
Em 1980, Holtmann realizou uma complementação ao trabalho realizado
com Wray em 1977, no qual Holtmann também participou, comparando as duas
incisões: incisão subtarsal e a incisão no rebordo orbital (“orbital rim incision”).
Após comparou os resultados obtidos com o trabalho previo onde havia sido
comparado as incisões transconjuntival e subciliar. Com isso realizou a
comparação dos quatros acessos: transconjuntival, subciliar, subtarsal (“lower
eyelid incision”), incisão no rebordo orbitário (“orbital rim incision”). Como resultado,
obtiveram menor tempo cirúrgico nas duas últimas incisões avaliadas subtarsal e
incisão no rebordo orbitário. Como complicações pós-operatórias, apenas no
acesso subciliar, apresentou 42% de ectrópio. Cicatriz aparente foi considerado
similar em todos os acessos exceto quando a incisão transconjuntival foi realizada
isoladamente, sendo considerada a cicatriz invisível (HOLTMANN et al., 1980).
Appling realizou um estudo em 1993, onde comparou o acesso subciliar com
retalho de pele e músculo ao acesso transconjuntival. Neste estudo os autores
concluíram que o acesso transconjuntival com cantotomia lateral apresente
melhores resultados (APPLING, et al., 1993).
Patel realizou um trabalho em 1998, onde foi comparado o acesso
transconjuntival ao acesso subciliar para o tratamento de fraturas da órbita. O
acesso transconjuntival apresentou menores índices de complicações sendo o
acesso indicado pelos autores (PATEL, et al., 1998).
Em 2002, Soparkar realizou trabalho onde comparou as incisões
transcutâneas e transconjuntivais. Os dois acessos apresentaram suas próprias
complicações, sendo ectrópio mais comum nos acessos transcutâneos e o entrópio
mais comum nos acessos transconjuntivais (SOPARKAR; PATRINELY, 2002).
Salgarelli realizou em 2009, estudo comparando três diferentes acessos
para o tratamento do trauma orbital, o acesso subciliar, o acesso transconjuntival
isolado e o acesso transconjuntival com cantotomia lateral. Concluiu que o acesso
transconjuntival com cantotomia lateral apresentou maior índice de mal
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posicionamento da pálpebra inferior, sendo o transconjuntival isolado o acesso com
maior sucesso para o tratamento de fraturas isoladas do assoalho orbital e quando
maior exposição for necessária o acesso subciliar é recomendado. (SALGARELLI,
et al., 2009)
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

A criação do protocolo específico, acesso ao terço médio da face nesta
pesquisa seguiu 3 etapas:
3.1 PRIMEIRA ETAPA – ELABORAÇÃO DA BASE DE DADOS TEÓRICOS
Foram levantadas todas as informações necessárias para a criação do
protocolo mestre na área de Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica da Face e
Fonoaudiologia. O protocolo mestre foi realizado após uma elaboração da base
teórica geral, com o auxílio conjunto de colegas ligados a área (médicos
otorrinolaringologistas e fonoaudiólogas) e com o mesmo objetivo de criar o
protocolo eletrônico.
O protocolo mestre foi elaborado com base no Tratado Brasileiro de
Otorrinolaringologia, editado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial, tendo como editores CAMPOS & COSTA, em 2003 e
Cummings Otolaryngology – Head and Neck Surgery, editado por FLINT,
HAUGHEY, LUND E NIPARKO em 2010. Artigos de periódicos médicos (revistas,
jornais,

artigos

otorrinolaringológicas

de

publicações

foram

revisados

especializadas)
através

do

sobre

acesso

à

doenças
referências

bibliográficas dos capítulos e pela internet através dos endereços eletrônicos:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

e

www.biremed.br.

Estabeleceu-se

seis

campos de atuação: ouvido; nariz; seios da face; face ; cavidade oral; faringe e
laringe.
Criou-se a base de dados eletrônica, com base nas informações levantadas
e foram utilizados os programas Microsoft Word e Excel.
Todos os dados foram salvos em arquivos da plataforma PC, com extensão
.doc e .xls, foram hierarquicamente agrupados e de acordo com a estruturação
utilizada pelo programa SINPE©. Após, foram convertidos para o formato de
arquivo de texto para que pudessem ser incorporados ao programa SINPE©
(Sistema Integrado de Protocolos Eletrônicos).
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3.2 MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA O SINPE©
A integração da base de dados teóricos ao SINPE© foi realizada através do
programa Migra SINPE©, que é um software integrado ao SINPE©, destinado à
realização da migração dos dados do protocolo elaborado pelo programa Word for
Windows para o SINPE©.
Para organizar os dados no software, foi necessária a criação de dois tipos
de diferentes protocolos gerenciadores: o protocolo mestre (envolve todas as
informações

associadas

às

doenças

otorrinolaringológicas

de

forma

não

selecionadas) e o protocolo específico (seleção e agrupamento de informações
inerentes a determinados campos de atuação).
O protocolo mestre elaborado contém 20.204 itens e apresenta sua
estruturação com ordenação prática, sendo constituído por: anamnese; exame
físico; exames complementares e tratamento (FIGURA 1). Conforme a área de
atuação, partindo do exame físico, as informações são específicas e formam o
diagnóstico, tratamento cirúrgico, complicações e evolução (follow-up).

FIGURA 1 – Visualização do Protocolo Mestre

25

Para ter acesso ao programa é necessário um código pessoal e senha
(FIGURA 2). Após a validação do código e senha, o sistema apresenta uma tela
com barra de opções na parte superior do monitor, podendo variar com o tipo de
usuário. Para usuário administrador, temos três opções: 1- protocolos; 2- dados; 3pacientes; 4- médicos; 5- parâmetros; 6- ajuda.

FIGURA 2 – Identificação do usuário e senha de acesso

No primeiro item “Protocolos”, é dividido em mestre e específico. Neste item
é possível inserir dados conforme necessário devido ao avanço da medicina, sendo
possível acrescentar ou remover dados para criação do protocolo específico.
No segundo item “Dados”, temos como opções iniciar coleta, simular coleta
ou iniciar a pesquisa.
No terceiro item “Paciente”, tem como função o cadastro de pacientes,
podendo ser verificada a identificação e inserção de pacientes no programa.
No quarto item “Médicos”, é facultativo ao administrador cadastrar outros
usuários para acessarem o protocolo; podendo ser nomeados como usuários
comuns ou novos usuários administradores. Usuário comum não tem acesso aos
protocolos mestre e específico.
No

quinto

item

“Parâmetros”,

instituições

podem

ser

cadastradas,

possibilitando verificar usuários, permissões de acesso, cadastrar unidades de
domínio e taxas.
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No sexto item “Ajuda”, temos as seguintes opções disponíveis: “ajuda
sistema de protocolos”, “como fazer cópias de segurança”, “como restaurar uma
cópia de segurança?”, “como enviar uma cópia para o banco de dados central?” e
outros dados sobre o programa.

3.3

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO PROTOCOLO ESPECÍFICO NA ÁREA

FACE, ACESSOS AO TERÇO MÉDIO
Para a criação do protocolo específico “Acesso ao Terço Médio da Face”,
todas as informações necessárias do protocolo mestre foram transferidas para o
protocolo específico, podendo ser realizado alterações conforme necessário em
cada trabalho.
Realizado um protocolo específico, Acesso ao Terço Médio da Face, para
avaliação e comparação dos acessos ao terço médio da face (subciliar e
transconjuntival), constando neste protocolo as complicações e o questionário
respondido pelos pacientes (FIGURA 3).

FIGURA 3 – Visualização do Protocolo Específico
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O protocolo específico contém itens das possíveis complicações: retração
palpebral (quantificando a exposição da esclera ocular comparado ao lado contra
lateral ao solicitar que o paciente olhe para cima em “mm” (1 a 2mm / 3 a 4 mm / 5
a 6 mm / 7mm ou >), ectrópio, entrópio, infecção, sangramento, deiscência de
sutura, diplopia, enoftalmia, alteração da mobilidade ocular e alteração da mímica
facial. Após 6 meses ou mais da cirurgia, foi realizada a reavaliação verificando no
exame físico as complicações existentes, anotadas e após preenchidas conforme
solicitado no protocolo específico.
Foi realizado um questionário simples e prático, onde foi avaliado: dor
(ausência, leve, moderada, intensa), sensibilidade no local da cicatriz (normal,
diminuída, aumentada), visibilidade da cicatriz (visível, não visível), incômodo
causado pela cicatriz (ausência de incômodo, incômodo discreto, incômodo
acentuado), lacrimejamento (sim ou não), ressecamento ocular (sim ou não),
prurido ocular (sim ou não), hiperemia ocular (sim ou não), por último foi solicitado
que o paciente dê sua nota à cicatriz (de 0 a 10). Este mesmo questionário,
também consta no protocolo específico do SINPE© e foi preenchida depois de
terminado a coleta das respostas (ANEXO 1).
Todas as captações de dados sempre são realizadas no protocolo
específico. Todos os itens assinalados são armazenados automaticamente no
banco de dados, podendo ser resgatados para elaboração de trabalhos científicos
ou conforme a necessidade.
Após o término da coleta de dados, do exame físico e das respostas obtidas
pelo questionário, os dados foram preenchidos no protocolo específico do SINPE©
e com isso realizamos as avaliações e comparações das técnicas realizadas com
formações de gráfico e tabelas.

3.4 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADO
A interpretação das informações coletadas foi realizada através de um
módulo denominado SINPE Analisador© (FIGURA 4). Este é um programa
independente e foi desenvolvido em 2005 pelo Prof. Dr. José Simão de Paula
Pinto, sendo tema da tese de doutorado do mesmo (PINTO, 2005).
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FIGURA 4 - SINPE© Analisador – tela inicial

O objetivo do SINPE Analisador© é disponibilizar uma interface que permita
a visualização rápida de informações contidas nos protocolos eletrônicos do
SINPE©, sendo capaz de gerar gráficos, estatísticas, imprimir, salvar resultados e
exportar dados de forma instantânea e automática (PINTO, 2005).
3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
As análises estatísticas de todos os dados obtidos, foram realizadas através
dos testes: Teste de Fisher, Teste Qui-quadrado e Teste de Mann-Whitney.
3.6 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E LOCAL DA PESQUISA
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do
Hospital de Clínicas / UFPR, com registro CEP: 2616.223 / 2011-10, CAAE:
0248.0.208.000-11.
Este estudo foi realizado no Hospital IPO – Hospital do Instituto Paranaense
de Otorrinolaringologia.

29

Foram estudados pacientes que foram submetidos à acesso ao terço médio
da face, no período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2011 no Hospital IPO. Os
protocolos foram preenchidos individualmente, iniciando com os pacientes que
apresentavam 6 meses de pós-operatório ou mais, sendo realizado de duas
formas: avaliação em consultório (exame físico) com preenchimento dos dados no
protocolo específico (Acesso ao Terço Médio da Face) avaliando as complicações
apresentadas e também pelo questionário respondido pelos pacientes na mesma
data (com 6 meses ou mais de pós-operatório).
Nesta pesquisa foram estudados 40 pacientes, de ambos os sexos,
masculino e feminino, sem restrição a raça e grupos sociais, de 16 a 74 anos, que
foram submetidos a procedimento cirúrgico para correção de fraturas no terço
médio da face, diagnosticadas pelo exame clínico (anamnse e exame físico) e
exames completares, sendo a tomografia computadoriza o principal exame
diagnóstico realizando em todos os pacientes em cortes coronais, sagitais, axias e
tridimensionais (FIGURA 5).

Foram realizados os acessos transconjuntival e

subciliar. Como critérios de exclusão, pacientes com cicatrizes prévias na região do
terço médio da face, pacientes onde os acessos foram realizados nos dois lados do
terço médio da face (pois necessitamos da comparação ao lado não operado).

FIGURA 5 – Tomografia Computadorizada – corte tridimensional,
evidenciando fratura de zigoma e órbita à direita
Fonte: Fotos do autor
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Os pacientes foram divididos em 2 grupos com 20 pacientes cada, o primeiro
grupo era composto pelos pacientes submetidos ao acesso subciliar e o segundo
grupo por pacientes submetidos ao acesso transconjuntival com ou sem cantotomia
lateral.
3.7 ANATOMIA DE INTERESSE CIRÚRGICO
Na escolha do acesso cirúrgico ao terço médio da face a estrutura mais
importante a ser preservada é a pálpebra inferior. a pálpebra inferior está localizada
na região orbital, fazendo parte da unidade estética orbital.
Maniglia em 1999 e Bret em 2002, publicaram trabalhos onde realizaram
revisões de anatomia, verificaram que a pálpebra inferior mede horizontalmente de
30 a 32 mm e fica suspensa entre tendões cantais lateral e medial, em justaposição
ao globo ocular e apresenta a função de proteção, na altura do limbo inferior da
córnea. (MANIGLIA et al., 1999) (BRET et al., 2002)
A pálpebra inferior é composto por três lamelas: externa, interna e
intermédia.
A lamela externa é composta por pele fina, sem tecido subcutâneo
firmemente aderido ao músculo orbicular da pálpebra inferior. O músculo orbicular
apresenta três porções: pré-tarsal, pré-septal e orbitária, e a função de fechamento
palpebral e proteção ocular. Este músculo forma lateral e medialmente o
retinaculum cujas fibras se unem para formar os tendões cantais lateral e medial. O
tendão cantal medial se insere no rebordo orbitário, e o lateral no tubérculo de
Withnall, 2 a 3 mm mais alto que o medial.
A lamela interna é composta por tarso (que é uma placa fibrosa) e conjuntiva
firmemente aderida a ele (conjuntiva palpebral) que é contínua com as conjuntivas
do fórnix e Bulbar.
A lamela intermédia é formada pelo septo orbitário que se insere na porção
inferior da placa tarsal. Lateralmente, é reforçada pelo ligamento de Lockwood que
separa a bolsa de gordura temporal da medial.
A aponeurose palpebral dos retratores da pálpebra inferior, está ligada à
porção inferior da placa tarsal em conexão com a fáscia cápsulo-palpebral dos
músculos reto inferior e oblíquo inferior, que separa a bolsa de gordura medial da
nasal.

31

Essas três lamelas estão unidas à placa tarsal, formando a margem
palpebral. A linha mais interna é a transição cutânea-mucosa com a conjuntiva
tarsal. A linha externa é formada pelos cílios de pálpebra inferior. Entre as duas
linhas localiza-se a linha cinzenta que corresponde aos orifícios de drenagem das
glândulas tarsais.
A circulação da pálpebra inferior se faz por arcadas arteriais, sendo a mais
importante a artéria marginal. A drenagem é através da veia angular no ângulo
naso-facial.
A drenagem linfática se faz de nasal para temporal, em direção a gânglios
pré-auriculares, parotídeos e submandibulares.
3.8 TÉCNICA CIRÚRGICA:
3.8.1 Anestesia:
Todos as cirurgias foram realizadas sob sedação anestésica, realizada pelo
anestesista, posicionado cateter de O2 na cavidade oral do lado contra lateral;
inicialmente, foi utilizados 2 gotas de anestésico oftalmológico no olho operado e
em seguida colocou-se pomada oftálmica nos dois olhos. Após realizamos a
antissepsia facial com clorexedine alcoólica e posicionamento de campos estéreis.
Em seguida, realizou-se infiltração de solução de lidocaína 2% com
epinefrina (1:100000 U) na região do nervo supra-orbitário, nervo infra-orbitário,
rebordo orbital inferior e na região do rebordo orbital lateral, por onde a incisão
subciliar e também a transconjuntival com cantotomia lateral se iniciam. A
infiltração da conjuntiva é realizada apenas nos casos do grupo transconjuntival,
logo abaixo da placa tarsal (TABELA 1).
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A

B

C

D

TABELA 1 – SEQUÊNCIA DA INFILTRAÇÃO ANESTÉSICA:
A: INFILTRAÇÃO EM REGIÃO DE NERVO SUPRAORBITAL;
B: INFILTRAÇÃO EM REGIÃO DE NERVO INFRAORBITAL;
C: INFILTRAÇÃO EM REGIÃO DE REBORDO ORBITAL INFERIOR;
D: INFILTRAÇÃO EM CONJUNTIVA – ABAIXO DA PLACA TARSAL
FONTE: fotos do autor

Em casos onde apresentava fratura envolvia o pilar zigomático-maxilar e o
acesso intraoral foi associado, realizou-se a infiltração com a mesma solução na
região da mucosa gengivo-jugal superior do lado fraturado.
3.8.2 Técnica subciliar:
Realizou-se a marcação com violeta genciana na extensão lateral da incisão
subciliar (FIGURA 6).
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FIGURA 6 – Marcação com violeta de genciana
FONTE: Fotos do autor

Após 5 minutos da aplicação da infiltração realizou-se pequena incisão de 35 mm em região previamente marcada com violeta genciana, da pálpebra inferior
com bisturi lâmina número 15. Realizando hemostasia com cautério bipolar, apenas
na região necessária (FIGURA 7).

FIGURA 7 – Incisão inicial – extensão lateral
FONTE: Fotos do autor
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Após, realizou-se descolamento superficial, apenas da pele infrapalpebral,
separando da musculatura orbicular; descolamento realizado, a secção da pele é
realizada com tesoura delicada a 2 mm dos cílios da pálpebra inferior (FIGURA 8).

FIGURA 8 – Incisão de pele subciliar com tesoura delicada
FONTE: Fotos do autor

Após terminada a incisão cutânea, realizou-se um descolamento para
confecção do retalho de pele e exposição do músculo orbicular (FIGURA 9).

FIGURA 9 – Término da incisão da pele subciliar
FONTE: Fotos do autor
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Confecção do retalho de pele e exposição da musculatura orbicular da
órbita (FIGURA 10).

FIGURA 10 – Descolamento de retalho de pele infra palpebral
FONTE: Fotos do autor

Após a confecção do retalho de pele, realizou-se um plano abaixo do
músculo orbicular (FIGURA 11).

FIGURA 11 – Descolamento de músculo orbicular
FONTE: Fotos do autor
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Realizado o descolamento e confecção do plano, realizamos a secção da
musculatura orbital, 5 mm abaixo da incisão realizada na pele (FIGURA 12).

FIGURA 12 – Secção do músculo orbicular
FONTE: Fotos do autor

Em seguida, continuou-se o descolamento, com preservação da gordura
orbital, em direção ao rebordo orbital (FIGURA 13).

FIGURA 13 – Dissecção em direção ao rebordo orbital
FONTE: Fotos do autor

Identificado o rebordo orbital, realizou-se a incisão do periósteo, com bisturi
número 15 (FIGURA 14).
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FIGURA 14 – Identificação do rebordo orbital e secção do periósteo
FONTE: Fotos do autor

Após a incisão, realizou-se o descolamento subperiosteal de todo rebordo
orbital, estendendo para a região látero-superior, até a região da sutura frontozigomática, quando necessário (FIGURA 15).

FIGURA 15 – Descolamento subperiosteal de rebordo lateral
FONTE: Fotos do autor

Com a identificação das fraturas, realizou-se as manobras de redução,
podendo ser utilizado um gancho, posicionado pelo mesmo acesso (FIGURA 16).
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FIGURA 16 – Posicionamento de gancho em osso zigomático
FONTE: Fotos do autor

Após a redução das fraturas, realizou-se a fixação das fraturas com placa e
parafusos. Abaixo, fixação da fratura em rebordo orbital inferior (FIGURA 17).

FIGURA 17 – Fixação realizada no rebordo orbital inferior
FONTE: Fotos do autor

Fixação da fratura em rebordo orbital lateral, região da sutura frontozigomática (FIGURA 18).
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FIGURA 18 – Fixação realizada em rebordo orbital lateral
FONTE: Fotos do autor

Fixação óssea terminada, realizou-se revisão geral de hemostasia, iniciou-se
o fechamento subperiosteal com vicryl® 5-0, sutura de musculatura parcial com
vicryl® 6-0 e sutura de pele com nylon 6-0, com pontos simples, apenas 3 a 4
pontos na região central e pontos mais próximos na região lateral (FIGURA 19).

FIGURA 19 – Término da sutura – acesso Subciliar
FONTE: Fotos do autor
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Em casos alguns casos, associou-se o acesso intraoral com incisão em
sulco gengivo-jugal superior do lado fraturado para redução e fixação do pilar
zigomático-maxilar (FIGURA 20).

FIGURA 20 – Associação do acesso intra-oral para
reconstrução de pilar maxilo-zigomático lateral
FONTE: Fotos do autor

3.8.3 Técnica transconjuntival com ou sem cantotomia lateral:
Neste estudo todos os casos transconjuntivais foram realizados acesso préseptal. A anestesia local foi realizada com a mesma solução e da mesma forma
citada acima; diferenciando apenas pela infiltração da conjuntiva. Inicialmente a
pálpebra inferior foi tracionada com a utilização de fios (vicryl® 3-0), passando a
agulha da conjuntiva e saindo na pele subciliar e com o auxílio de cotonete estéril
ocasionando sua eversão;
Quando o acesso transconjuntival foi realizado de forma isolada, realizou-se
uma incisão na conjuntiva logo abaixo do tarso, sendo a cauterização realizada
com cautério bipolar (FIGURA 21).
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FIGURA 21 – Incisão transconjuntival realizada abaixo da placa tarsal
FONTE: Fotos do autor

Após realizada a incisão, realizou-se a sutura de tração da conjuntiva,
passando um fio na conjuntiva interna e tracionando para cima (podendo ser
suturada na pálpebra superior (manobra de Paul Tessier) ou fixada a sutura no
campo cirúrgico), com isso protegendo a córnea (FIGURA 22).

FIGURA 22 – Manobra de Paul Tessier
FONTE: Fotos do autor

Após realizou-se o descolamento pré-septal com preservação da gordura
orbital, em direção ao rebordo ósseo, realizou-se a secção do músculo orbicular,
identificação do rebordo orbitário, secção do periósteo, descolamento subperiosteal
com exposição do rebordo orbital inferior e assoalho orbital (FIGURA 23).
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FIGURA 23 – Exposição de assoalho orbital – identificação
de fratura e de nervo infra-orbital
FONTE: Fotos do autor

Após identificada a fratura no assoalho, realizou-se a reconstrução com
cartilagem (septal ou auricular) ou tela de material absorvível (polímeros) (FIGURA
24 e 25).

FIGURA 24: Reconstrução de assoalho orbital com tela
de material absorvível
FONTE: Fotos do autor
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FIGURA 25: Reconstrução de assoalho orbital com
cartilagem septal
FONTE: Fotos do autor

Terminada a reconstrução do assoalho, realizou-se a sutura apenas do
periósteo com vicryl® 5-0 e reposicionamento da conjuntiva, sem sutura.
Quando a cantotomia lateral foi indicada, inicialmente realizou-se a
marcação da extensão lateral da cantotomia com violeta genciana e infiltração
local.
Após, realizou-se uma incisão de 5-8mm horizontal (dependendo da
necessidade ou não de acessar o arco zigomático e o corpo do zigoma), em região
lateral do olho, iniciando próximo da comissura inter palpebral com extensão lateral
(FIGURA 26).

FIGURA 26 – Incisão com bisturi em região lateral
FONTE: Fotos do autor
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Após cauterização com cautério bipolar e controle da hemostasia, realizouse descolamento por planos com tesoura delicada em direção ao rebordo orbital
lateral com secção do músculo orbicular (FIGURA 27).

FIGURA 27 – Incisão lateral com secção de músculo orbicular
FONTE: Fotos do autor

Com a identificação do tendão cantal lateral, foi realizado sua secção na
comissura palpebral superior e inferior e consequente liberação do tendão cantal
lateral da pálpebra inferior (FIGURA 28).

FIGURA 28 – Liberação do tendão cantal lateral
FONTE: Fotos do autor
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Com o tendão cantal lateral totalmente liberado, realizou-se o descolamento
subconjuntival com tesoura romba delicada e secção da conjuntiva logo abaixo da
placa tarsal, acompanhando a curvatura da pálpebra inferior não ultrapassando o
ponto do canalículo lacrimal (FIGURA 29).

FIGURA 29 – Incisão com tesoura delicada em conjuntiva
abaixo da placa tarsal
FONTE: Fotos do autor

Incisão da conjuntiva terminada (FIGURA 30).

FIGURA 30 – Término da incisão na conjuntiva
FONTE: Fotos do autor
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Realizada a secção da conjuntiva, realizamos a manobra de Paul Tessier,
com isso protegendo a córnea (FIGURA 31).

FIGURA 31 – Manobra de Paul Tessier
FONTE: Fotos do autor

A seguir, realizou-se o descolamento, de forma pré-septal, com secção do
músculo orbicular e descolamento em direção ao rebordo orbital (FIGURA 32).

FIGURA 32 – Descolamento pré-septal em direção ao
rebordo ósseo
FONTE: Fotos do autor
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Após identificação do rebordo orbital inferior, realizou-se incisão no periósteo
com lâmina número 15 (FIGURA 33).

FIGURA 33 – Secção de periósteo
FONTE: Fotos do autor

Realizada a secção do periósteo, o descolamento de todo o rebordo orbital
inferior e lateral e do assoalho da órbita (FIGURA 34).

FIGURA 34 – Exposição de assoalho orbital e rebordo orbital inferior
FONTE: Fotos do autor

Quando necessário, realizou-se o descolamento subperiosteal do zigoma,
arco zigomático e rebordo orbitário lateral, pelo mesmo acesso (FIGURA 35).
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FIGURA 35 – Exposição de rebordo lateral
FONTE: Fotos do autor

A redução das fraturas pode ser realizada com auxílio de gancho,
posicionado no corpo do zigoma pelo próprio acesso (da mesma forma realizada
no acesso subciliar). Com a redução adequada das fraturas, realizou-se a fixação
com placas e parafusos (da mesma forma realizada no acesso subciliar).
Retirou-se a sutura de tração da conjuntiva e realizou-se o início do
fechamento subperiosteal com vicryl® 5-0. Após realizou-se a cantopexia, sendo
realizada a sutura do tendão cantal inferior no superior com fio vicryl® 5-0 e
realizado um ponto de fixação do tendão cantal no periósteo próximo ao tubérculo
de Whitnall com fio prolene® 5-0 (FIGURA 36).
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FIGURA 36 – Início da sutura do tendão cantal no
periósteo próximo ao tubérculo de Whitnall
FONTE: Fotos do autor

O fechamento da musculatura orbicular é realizado com fio vicryl® 6-0 e em
pele com nylon 6-0 (FIGURA 37).

FIGURA 37 – Término da sutura na pele – região lateral
FONTE: Fotos do autor
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4 RESULTADOS:

Os resultados deste trabalho foram obtidos através da avaliação e
comparação dos dados cadastrados no protocolo específico, “Acesso ao terço
médio da face”, no programa SINPE. Avaliados e comparados as respostas dos
pacientes ao questionário e o exame físico realizado em consultório com no mínimo
6 meses de pós-operatório. A análise foi realizada através do programa SINPE
Analisador© onde foram confeccionadas as tabelas, podendo ser cruzado todos os
dados do protocolo eletrônico.
Após o preenchimento de todos os dados do protocolo específico do
paciente selecionado, basta clicar em salvar para ter todos os dados salvos no
protocolo eletrônico. Após finalizada a coleta de dados, o usuário tem como opção
clicar em “Salvar”, onde outros dados podem ser acrescentados posteriormente ou
clicar em “Finalizar Coleta”, onde todos os dados são salvos mas não é possível
acrescentar informações.
Com todos os pacientes devidamente preenchidos e salvos, a análise dos
dados será realizada pelo SINPE Analisador©. Ao iniciar o aplicativo SINPE
Analisador© aparecerá a tela inicial com sua barra de menu apresentando as
opções: Arquivo, Dados, Informações. Com este aplicativo todos os dados
coletados e salvos podem ser cruzados e com isso obtemos informações
necessárias para a produção científica. Podem-se realizar gráficos, estatísticas,
impressão, salvamento de resultados e exportação de dados.
Clicando na tecla “Conexão na base”, o usuário deverá informar o arquivo
onde a base de dados se encontra (FIGURA 38).
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FIGURA 38 – Procurando arquivo com a base de dados

A seguir deverá ser selecionado o protocolo mestre e o protocolo específico.
Para verificação da análise de dados, clica-se na tecla “Detalhe” e irá surgir uma
ficha de análise de dados com informações da coleta de dados.
Na tela, aparecerá inicialmente as informações gerais do SINPE© e após os
itens: I – itens sob análise; II – Características Gerais; III – Coleta de dados; IV –
Gráficos (FIGURA 39).
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FIGURA 39 – Análise de dados automática – Item I: Item sob análise / Item II: Características gerais

Abaixando o cursor, verificamos a continuação com o item III – Coleta de
dados (FIGURA 40).
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FIGURA 40 – Análise de dados automática – Item III: Coleta de dados

Na ficha de análise, obtem-se automaticamente os gráficos referentes aos
dados da coleta.
Neste estudo avaliou-se os dados coletados para comparação dos acessos
ao terço médio da face: subciliar e transconjuntival. Comparando informações
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relacionadas às respostas dadas pelos pacientes ao questionário e às
complicações identificadas no exame físico realizado em consultório.
O sexo masculino apresentou maior incidência em ambos grupos; sendo
constatado no grupo subciliar: 95% do sexo masculino e 5% do sexo feminino; e no
grupo transconjuntival: 85% do sexo masculino 15% do sexo feminino. Sendo no
total 92.7% do sexo masculino e 7,5% do sexo feminino (GRÁFICO 1).

GRÁFICO 1 – Distribuição de pacientes por sexo

A média da idade no grupo subciliar foi de 32.7, sendo a mínima 17 anos e a
máxima 74 anos; no grupo transconjuntival foi de 34.9, sendo a mínima 16 anos e
a máxima de 64 anos.

O Sinpe© gerou um gráfico automático com as faixas

etárias do estudo (GRÁFICO 2).
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GRÁFICO 2 – Distribuição de pacientes pela faixa etária

A média de idade, a idade mínima e máxima e o desvio padrão encontrado
são verificados na Tabela 2.
TABELA 2 – MÉDIA DE IDADE POR GRUPO

IDADE
Mínima
Máxima
Média
Desvio-padrão
Número de
pacientes

GRUPO SUBCILIAR
17
74
32,7
13,2

GRUPO
TRANSCONJUNTIVAL
16
64
34,9
13,4

20

20
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No grupo transconjuntival, a cantotomia lateral foi realizada em oito
pacientes, representando 40% dos casos e 12 pacientes o acesso foi
transconjuntival sem cantotomia lateral, representando 60% restantes (TABELA 3).

TABELA
3
–
FREQUÊNCIA
DA
TRANSCONJUNTIVAL
CANTOTOMIA
frequências
Com
8
Sem
12
TOTAL
20

CANTOTOMIA

NO

GRUPO

%
40,0
60,0
100,0

Dos 40 pacientes operados, sete pacientes apresentaram complicações;
sendo destes cinco pacientes do grupo subciliar e dois pacientes do grupo
transconjuntival (sendo que deste grupo, um caso apresentou duas complicações,
infecção e retração). Na tabela 4 verificamos as incidências das complicações em
cada grupo.

TABELA 4 – FREQUÊNCIAS DAS COMPLICAÇÕES POR GRUPO
GRUPO
COMPLICAÇÕES
GRUPO SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
Freqüências
%
frequências
%
Enoftalmia
1
5,0
Entrópio
1
5,0
Infecção
1
5,0
Retração - exposição
1
5,0
de
2 mm
Retração - exposição
2
10,0
de
3 mm
Infecção e retração 1
5,0
exposição de 3
mm
Sem
15
75,0
18
90,0
TOTAL
20
100,0
20
100,0
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As complicações identificadas foram: dois casos de infecção (um caso em
cada grupo); um caso de enoftalmia persistente no grupo subciliar; um caso de
entrópio no grupo transconjuntival e quatro casos de retração de pálpebra inferior
(sendo três do grupo subciliar e um do grupo transconjuntival).
Das complicações identificadas, a principal foi a retração palpebral,
identificada em quatro casos; avaliou-se os pacientes quanto à exposição da
esclera do olho operado em relação ao olho não operado, sempre solicitando que
os pacientes fixassem o olhar para cima (pois a maioria das retrações, somente
foram visíveis ao solicitar que o paciente olhe para cima durante o exame físico) e
foram aferidas em milímetros (mm). O grupo subciliar apresentou três casos de
retrações, um com dois mm de exposição de esclera e duas com três mm de
exposição de esclera, comparado ao olho não operado (FIGURA 41 e 42). O grupo
transconjuntival apresentou apenas um caso com retração de três mm de
exposição de esclera, sendo o mesmo caso que apresentou infecção.

FIGURA 41 – Retração palpebral em olho direito – com olhos em posição
normal – grupo subciliar
FONTE: fotos do autor
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FIGURA 42 – Retração palpebral em olho direito – com olhos em posição ao
olhar para cima – grupo subciliar
FONTE: fotos do autor

Das complicações encontradas no grupo transconjuntival, identificamos três
complicações: um caso de entrópio (FIGURA 43) e um caso de infecção e retração
no mesmo paciente (FIGURA 44 e 45). Todas as complicações identificadas,
ocorreram em dois pacientes, onde não foi realizada a cantotomia lateral.

FIGURA 43 – Entrópio em olho direito – grupo transconjuntival
FONTE: fotos do autor
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FIGURA 44 – Paciente do grupo transconjuntival que apresentou infecção no
pós-operatório (resolvido com antibióticoterapia via oral) e evoluiu com
retração palpebral em olho esquerdo – com olhos em posição normal
FONTE: fotos do autor

FIGURA 45 – Paciente do grupo trasnconjuntival que apresentou infecção no
pós-operatório (resolvido com antibióticoterapia via oral) e evoluiu com
retração palpebral em olho esquerdo – com olhos em posição ao olhar para
cima
FONTE: fotos do autor

Realizou-se uma análise estatística através do “Teste de Fisher”, da
presença de complicações nos casos transconjuntivais, relacionados à realização
ou não de cantotomia. Apesar de apenas ter ocorrido complicações nos casos
onde a cantotomia não foi realizada, obtive-se p = 0.35 (sem diferença estatística
significativa).
Avaliando as respostas dadas pelos pacientes ao questionário, inicialmente
avaliamos a dor. Ausência de dor foi constatado em 60% do grupo subciliar e 75%
do grupo transconjuntival. Dor leve apresentou 20% no grupo subciliar e 20% no
grupo transconjuntival. Dor moderada apresentou 20% no grupo subciliar e 5% no
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grupo transconjuntival. Dor intensa não foi constatado em nenhum grupo
(GRÁFICO 3).

GRÁFICO 3: Dor pós-operatória por grupos

Apesar do grupo transconjuntival ter apresentado melhores resultados
relacionados a dor pós-operatória, quando realizado a avaliação estatística através
do “Teste Qui-quadrado”, obteu-se um p = 0.31 (sem diferença estatística)
(TABELA 5).

TABELA 5 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DA DOR POR GRUPO – TESTE QUIQUADRADO
GRUPO
GRUPO
p
DOR
TOTAL
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
Ausência
12
15
27
0,31
Presença
8
5
13
TOTAL
20
20
40
A avaliação da sensibilidade no local da cicatriz cirúrgica foi considerada
normal pelos pacientes em 35% do grupo subciliar e 45% do grupo
transconjuntival; considerada diminuída em 35% do grupo subciliar e 50% do grupo
transconjuntival; considerada aumentada em 30% do grupo subciliar e 5% do grupo
transconjuntival (GRÁFICO 4).
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GRÁFICO 4 - Sensibilidade da cicatriz por grupo

Realizou-se análise estatística da sensibilidade no local da cicatriz,
comparando os grupos com resultados, normal ou alterada, através do “Teste Quiquadrado”. Apesar de apresentar o acesso transconjuntival melhores resultados,
não houve significancia estatística, com p = 0.52 (TABELA 6).

TABELA 6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DA SENSIBILIDADE NO LOCAL DA
CICATRIZ – TESTE QUI-QUADRADO
SENSIBILIDADE
GRUPO
GRUPO
TOTAL
p
NO LOCAL DA
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
CICATRIZ
Normal
7
9
16
0,52
Alterada
13
11
24
TOTAL
20
20
40

Quanto a visibilidade da cicatriz, apresentaram respostas como cicatriz
visível em 40% dos pacientes do grupo subciliar e 25% dos pacientes do grupo
transconjuntival; desta forma 60% dos pacientes do grupo subciliar julgaram como
cicatriz não visível e 75% dos pacientes do grupo transconjuntival (GRÁFICO 5).
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GRÁFICO 5: Visibilidade da cicatriz por grupo

Apesar do grupo transconjuntival ter apresentado melhores resultados, a
análise estatística realizada pelo “Teste Qui-quadrado” não demonstrou diferença
estatística significante comprovada (p = 0.31) (TABELA 7).

TABELA 7 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DA VISIBILIDADE DA CICATRIZ POR
GRUPO – TESTE QUI-QUADRADO
VISIBILIDADE
GRUPO
GRUPO
TOTAL
p
DA CICATRIZ
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
Visível
8
5
13
0,31
Não visível
12
15
27
TOTAL
20
20
40

Dos pacientes que referiam que a cicatriz estava visível foi solicitado que
respondessem sobre o incômodo causado pela cicatriz em: não incomoda,
incômodo discreto ou incômodo acentuado. Do grupo subciliar, 8 pacientes
referiam que a cicatriz estava visível e destes 2 não apresentava incômodo (25%) e
6 com incomodo discreto (75%). Do grupo transconjuntival, 5 pacientes referiam
que a cicatriz estava visível e destes 3 não apresentavam incômodo (60%) e 2
incômodo discreto (40%). Nenhum grupo apresentou incômodo acentuado como
resposta.
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Mesmo o acesso transconjuntival tendo apresentado melhores resultados, a
análise estatística através do “Teste de Fisher” não comprovou significância
estatística (p = 0.25) (TABELA 8).

TABELA 8 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DO INCÔMODO DA CICATRIZ POR
GRUPO – TESTE DE FISHER
INCÔMODO
GRUPO
GRUPO
p
TOTAL
DA
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
CICATRIZ
Ausência
2
3
5
0,25
Discreto
6
2
8
TOTAL
8
5
13

O lacrimejamento foi constatado nas respostas dos pacientes, como
presente em 20% dos pacientes do grupo subciliar e 25% dos pacientes do grupo
transconjuntival. O acesso subciliar apresentou melhores resultados quanto ao
lacrimejamento pós-operatórios, porém, realizado a análise estatística através do
“Teste de Fisher” com resultado, p = 0.50, sem significância estatística comprovada
(TABELA 9).

TABELA 9 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DO LACRIMEJAMENTO POR GRUPO
– TESTE DE FISHER
GRUPO
GRUPO
p
LACRIMEJAMENTO
TOTAL
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
Sim
4
5
9
0,50
Não
16
15
31
TOTAL
20
20
40
O ressecamento ocular esteve presente em 25% dos pacientes do grupo
subciliar e 15% dos pacientes do grupo transconjuntival.
Apesar de o acesso transconjuntival ter apresentado melhores resultados,
quanto a presença de ressecamento ocular, realizou-se a análise estatística
através do “Teste de Fisher”, obteve-se resultado de p = 0.35, sem significância
estatística comprovada (TABELA 10).
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TABELA 10 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DO RESSECAMENTO OCULAR POR
GRUPO – TESTE DE FISHER
GRUPO
GRUPO
p
RESSECAMENTO
TOTAL
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
OCULAR
Sim
5
3
8
0,35
Não
15
17
32
TOTAL
20
20
40

A frequência de prurido ocular foi identificada em 20% dos pacientes do
grupo subciliar e em 25% dos pacientes do grupo transconjuntival.
Analisando as respostas dos grupos quanto ao prurido ocular, verificou-se
pequena diferença entre os grupos, com o grupo subciliar apresentando melhor
resultado; realizado análise estatística através do “Teste de Fisher”, não houve
diferença estatística significante (p = 0.50) (TABELA 11).

TABELA 11 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PRURIDO OCULAR POR GRUPO –
TESTE DE FISHER
PRURIDO
GRUPO
GRUPO
p
TOTAL
OCULAR
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
Sim
4 (20%)
5 (25%)
9
0,50
Não
16 (80%)
15 (75%)
31
TOTAL
20
20
40

A frequência da hiperemia ocular foi verificada em 25% dos pacientes do
grupo subciliar e em 30% dos pacientes do grupo transconjuntival (GRÁFICO 6).
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GRÁFICO 6 - Hiperemia ocular por grupo

Apesar de se obter melhores resultados no grupo subciliar, realizando
análise estatística através do “Teste do Qui-quadrado” (p = 0.72), não houve
significância estatística (TABELA 12).

TABELA 12 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DA HIPEREMIA OCULAR POR GRUPO TESTE QUI-QUADRADO
GRUPO
GRUPO
p
HIPEREMIA
TOTAL
SUBCILIAR
TRANSCONJUNTIVAL
OCULAR
Sim
5
6
11
0,72
Não
15
14
29
TOTAL
20
20
40

No final do questionário foi solicitado aos pacientes participantes do estudo
que avaliassem sua cicatriz dando uma nota de 0 a 10. A media das notas
encontradas foram de 8.4 no grupo subciliar e de 9.1 no grupo transconjuntival. A
menor nota encontrada foi de 2 no grupo subciliar e de 5 no grupo transconjuntival.
A maior nota encontrada foi de 10 em ambos grupos (GRÁFICO 7).
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GRÁFICO 7 - Nota dada pelo paciente para sua cicatriz por grupo

Mesmo o grupo transconjuntival tendo apresentado maior nota média,
realizado análise estatística, através do “Teste de Mann-Whitney”, não
apresentando significância estatística comprovada (p = 0.43) (TABELA 13).
TABELA 13 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DA NOTA DO PACIENTE PARA SUA
CICATRIZ POR GRUPO: TESTE DE MANN-WHITNEY
NOTA DO PACIENTE PARA SUA
U
p
CICATRIZ
170,5
0,43
Grupos Subciliar e Transconjuntival
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5 DISCUSSÃO
5.1 PROTOCOLO INFORMATIZADO
Muitos hospitais, universidades e clínicas particulares utilizam anotações
escritas em papéis para armazenar informações e dados sobre pacientes em seus
prontuários. Com isso, a avaliação dos dados necessários em uma pesquisa ficam
extremamente prejudicados, sejam pela quantidade de papel e até mesmo pela
escrita que se torna ilegível em muitos casos. E muitas vezes com informações
incompletas e elaboradas por vários profissionais sobre o mesmo assunto. Com
isso a qualidade dos artigos científicos é prejudicada de forma significativa.
O surgimento e a evolução da informática permitiu a preservação das
informações em um banco de dados, facilitando a avaliação destes de forma
prática, seu armazenamento com a redução do espaço físico, bem como a
transmissão de informações.
Na atualidade, grandes centros médicos na Europa e nos Estados Unidos
utilizam a informática para aprimorar a qualidade de seus serviços, com objetivo
principal

de

desenvolver

trabalhos

científicos

prospectivos

(MCDONALD;

BLINGNAUT, 1998).
Desde 1970, no departamento de oncologia ginecológica da Universidade de
Alabama, o uso de protocolo eletrônico é realizado para avaliar dados referentes a
colposcopias, formando um banco de dados que é anualmente atualizado e serve
para comparar casos identificados como neoplasia com casos sem doença
(BUTTERWORTH et al., 1992).
Com o uso de protocolos eletrônicos, os pesquisadores podem organizar
informações médicas de alto nível, com menos falhas.
A falta de habilidade do médico pode dificultar o uso de protocolos
eletrônicos. Por isso, treinamento adequado realizado por mão de obra
especializada é fundamental para o aprendizado do pesquisador e para diminuir as
falhas (SIGWALT, 2001).
Devido à impulsão que a informática sofreu nos últimos anos, o uso de
protocolo eletrônico pelos médicos está cada vez mais comum. Atualmente, um
médico que não utiliza recursos tecnológicos para melhorar seu atendimento,
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prontuários médicos e para pesquisa está sujeito a perder na qualidade de
atendimento e do nível de suas pesquisas.
Como vantagens de um prontuário eletrônico podemos citar: diminuição de
espaço físico, diminuição de empregados, facilidade ao acesso de informações do
paciente, facilidade de utilizar recursos de multimídia e utilização de um mesmo
prontuário eletrônico por diversos centros e profissionais ao mesmo tempo.
Como falhas nas bases de dados podemos citar: a não captação de fatores
de riscos pouco usuais, a falta de homogeneidade das diferentes populações de
pacientes, a exatidão da aquisição de dados. Todos os dados devem ser
exatamente definidos com suas características em um dicionário de dados. Um
protocolo para a coleta de dados deve constar a definição das possíveis falhas com
a criação de um controle manual ou automatizado dos dados. Um centro de
coordenação central deveria criar um formulário de fácil utilização, usando de
preferência um formato eletrônico.
O protocolo informatizado pode ser usado por uma única instituição ou ser
utilizado por vários instituições em um estudo multicêntrico. Na França em 1989, foi
realizada a coleta de dados sobre idade, avaliação psicológica e estado clínico
prévio e atual de 38 centros de terapia intensiva (HUREL, 1997).
A segurança dos dados armazenados é um dos pontos fortes para a
efetivação dos prontuários eletrônicos. No Brasil, já existe uma normatização
detalhada para assegurar a confidencialidade dos dados clínicos (BORSATO,
2004).
Com o objetivo de preservar a confidencialidade dos dados armazenados, o
SINPE© conta com várias regras de segurança: o uso de login e senha , a
diferenciação dos usuários que utilizam o programa e o fato de não ser permitido
alterar uma coleta de dados após finalizada.
Os profissionais da saúde têm o auxílio da informática no processo de
atendimento aos pacientes, facilitando o exercício de sua profissão, a coleta e
armazenamento de informações, a tomada de decisão e a busca da terapêutica
mais adequada. No mundo globalizado, a troca de informações entre profissionais,
instituição e pacientes são extremamente necessárias para a realização de
pesquisa científica (BARNETT, 1984).
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As novas tecnologias e metodologias como o prontuário eletrônico do
paciente, a medicina baseada em evidencias, os sistemas de apoio à decisão
médica e a Tele-medicina prometem revolucionar a Medicina (MOTTA, 1999).
O uso de bases de dados clínicos eletrônicos pode ser realizado com custos
distribuídos entre várias pesquisas e também compartilhados com outras áreas
como gestão clínica, auditoria e usos administrativos, assim apresentando dados
clínicos de alta qualidade e baixo custo (FRANCAIS et al., 2008).
O protocolo mestre foi desenvolvido depois de uma grande revisão
bibliográfica da área otorrinolaringológica, dividido em anamnese, exame físico,
exames complementares, diagnósticos, tratamento / conduta, evolução. O
protocolo específico, intitulado “Acesso ao Terço Médio da Face”, se originou do
protocolo mestre, colocando as complicações e sendo acrescido o questionário
respondidos pelos pacientes após no mínimo 6 meses do procedimento cirúrgico.
A criação deste protocolo informatizado de dados sobre os acessos ao terço
médio da face pode trazer benefícios e facilidade para o desenvolvimento de
pesquisas prospectivas nesta área. Com um banco de dados eletrônicos, facilitará
a manipulação quantitativa das informações com maior valor qualitativos a
trabalhos podendo avaliar qual a técnica mais indicada em cada caso, prevenindo
suas complicações e avaliando também, através do questionário respondido pelos
pacientes, a opinião deste.
Um fator limitante para a utilização de um sistema informatizado em
ambiente público é o alto custo inicial e a manutenção deste sistema com mão de
obra especializada. Este potencial a maioria dos hospitais públicos não possui.
Enfatiza-se que o protocolo informatizado de dados clínicos não substitui o
prontuário médico, ele visa a organização dos dados e maior agilidade no fluxo de
informações para pesquisa acadêmica, já o prontuário médico é um documento
legal sobre o paciente que é preenchido pelo médico responsável pelo
atendimento.
A manipulação do protocolo eletrônico dos acessos ao terço médio da face
possibilita armazenamento de informações em pouco tempo, sem alternativas
subjetivas, sendo necessário apenas que o usuário dê um simples clique na opção
correta.
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Informações podem ser acrescidas à base de dados dos protocolos a
qualquer momento, sendo possível assim renovar e atualizar o protocolo
informatizado de acordo com a evolução tecnológica e os avanços da medicina.
Tanto o protocolo mestre, quanto o específico, “Acessos ao terço médio da
face”, foram desenvolvidas em uma ordem didática e dispostas de forma fácil e
rápida.
O acesso para coleta de dados e resgate de informações, somente é
autorizado para médicos e coletores previamente cadastrados, sendo necessário o
uso de senha de acesso para manter a segurança do sistema.
Para o sucesso na criação dos protocolos informatizados, o suporte técnico
em informática será fundamental para auxiliar na escolha de ferramentas a serem
utilizadas e para suporte aos inevitáveis imprevistos originados de falhas no
sistema.
5.2 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO INFORMATIZADO
A criação do protocolo eletrônico de dados clínicos dos acessos ao terço
médio da face seguiu a linha desenvolvida pelo Prof. Dr. Osvaldo Malafaia de
protocolos eletrônicos para coleta de dados clínicos, concretizada em 2001, na
aplicação, coleta e avaliação da doença do refluxo gastroesofágico (SIGWALT,
2001).
Com o protocolo eletrônico, realizou-se um agrupamento de grande
quantidade de dados, facilitando a confecção de trabalhos científicos. Porém, temse limitação de seu uso, principalmente no Brasil, devido ao custo elevado e
aparatos necessários para o bom funcionamento (estações de computação ou
microcomputador, programas atualizados, equipe especializada em informática
médica).
Tanto a falta de treinamento adequado aos médicos, quanto a precariedade
das instituições de ensino (condições ruins de conservação, falta de incentivo
monetário e a má preparação e remuneração dos professores), contribuem para
diminuir o interesse do futuro médico em pesquisas médicas.
Realizada de maneira simples e objetiva, a coleta é preenchida com opções
diretas, impedindo a coleta de dados subjetivos que possam levar a erros de
interpretação. No entanto é necessário um treinamento do coletor. Deve-se ficar
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atento ao fato de informações coletadas no protocolo eletrônico, uma vez
finalizadas, não podem ser alteradas. Essas informações são disponibilizadas de
forma organizada e confiável em formato de dados padrão, podendo ser
importadas para outros aplicativos.
Após o término da coleta, foi utilizado o aplicativo chamado SINPE
Analisador© para a realização das análises estatísticas e cruzamento de dados
coletados. O uso deste aplicativo teve como objetivo testar sua aplicabilidade. Na
ficha de análise, verificamos dados básicos como: coletas por instituição, raça,
sexo, faixa etária e período da coleta. Após clicar no ícone incidência, verificou-se a
ocorrência de coleta nos itens do protocolo. Todos os dados são gerados de forma
instantânea, podendo ser salvos, impressos ou exportados. Com este aplicativo,
apresentamos rapidez e eficácia na formação de estatísticas para pesquisas
científicas, diminuindo o custo e a utilização de recursos humanos pela instituição
relacionada ao estudo.
Pode-se gerar gráficos também exportando os dados para o Microsoft Excel
e realizando gráficos e tabelas mais elaborados. Neste trabalho a utilização do
Microsoft Excel foi necessária para realizarmos gráficos e tabelas mais elaborados
que não foi possível realizar pelo programa SINPE©.
Com o uso do SINPE©, ocorre a diminuição do tempo gasto em pesquisas
clínicas e o aumento do número de produções científicas, sendo aprovado pelos
profissionais que o utilizam. Na atual versão, os protocolos podem ser utilizados em
ambiente intranet ou extranet, podendo ser atualizados no sistema a qualquer
momento para coleta de dados, independente da instituição que estiver utilizando o
protocolo (BORSATO; PINTO; MALAFAIA, 2004).
5.3 ACESSOS AO TERÇO MÉDIO DA FACE
A discussão sobre os acessos ao terço médio da face é de extrema
importância em cirurgias plásticas e reconstrutoras da face e principalmente no
tratamento do trauma facial, pois se necessita de ampla exposição sem afetar a
função e a estética da face.
Em estudo realizado por Soparkar et al., em 2002, onde foi avaliado os
acessos à órbita, constatou-se que tanto os acessos transcutâneos, quanto os
acessos transconjuntivais apresentam complicações comuns, como retrações
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cutâneas, e apresentam complicações particulares de cada acesso. Como
exemplo, cicatrizes cutâneas e ectrópio são mais comuns nos acessos
transcutâneos; entrópio cicatricial, avulsão palpebral, laceração de saco lacrimal,
quemose prolongada, presença de granulomas cicatriciais, injúrias à córnea e mal
posicionamento do tendão cantal são complicações mais relacionadas aos acessos
transconjuntivais. Eles avaliaram que sempre haverá complicações diferentes
relacionadas ao acesso, mas que o importante é que estas são mais dependentes
da experiência do cirurgião do que com o acesso escolhido. Sugeriram que um
estudo prospectivo realizado por apenas um cirurgião, comparando os múltiplos
acessos seja interessante para comparar os acessos (SOPARKAR et al., 2002).
Nossos resultados corroboram com o estudo acima, pois as retrações
palpebrais foram evidenciadas nos dois acessos, sendo mais comum no acesso
subciliar (três casos e um no grupo transconjuntival); entrópio cicatricial foi
identificado um caso no grupo transconjuntival; ectrópio não foi identificado em
nenhum grupo, assim como as outras complicações relatadas. Acreditamos que a
experiência do cirurgião e o treinamento adequado, sejam realmente mais
importantes para um bom resultado do que o acesso realizado.
Em estudo publicado por Cole et al., em 2007, onde realizaram avaliação do
manejo das fraturas orbitárias, consideraram importante a escolha do acesso para
o tratamento das fraturas de órbita. Relataram um interesse aumentado pelo
acesso transconjuntival nos últimos 10 anos com evidências de risco relativamente
menor de apresentar retração da pálpebra inferior com excelente visualização
quando associado à cantotomia lateral. Também, que pacientes com mais idade
têm como alternativa o acesso subtarsal, pois apresentam rugas mais acentuadas,
onde a incisão pode ser efetuada. Com este acesso apresentam riscos mínimos de
retração palpebral (COLE et al., 2007).
Em nossos resultados todas as complicações apresentadas no grupo
transconjuntival (entrópio, retração e infecção) foram identificadas nos casos onde
a cantotomia lateral não foi realizada.
Mullins et al., em 1997, relataram complicações do acesso transconjuntival;
foram realizados 400 casos de acessos transconjuntival para tratamento de fraturas
da órbita ou tratamento do envelhecimento facial; avaliando suas complicações,
estiveram presentes em apenas 16 casos. Relataram oito casos de granuloma
conjuntival, dois casos de entrópio, um caso de hematoma, um caso de ectrópio,
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um caso de quemose prolongada, um caso de cisto de inclusão, um caso de
laceração de pálpebra inferior e um caso de avulsão com lesão do sistema lacrimal.
Os dois casos de entrópio foram constatados em pacientes onde foram submetidos
à cirurgia para reparação de defeitos causados por trauma de órbita. Suspeitaram
que o trauma iatrogênico da placa tarsal causado pela incisão e o uso de cautério
poderiam predispor a formação de tecido cicatricial e encurtamento vertical do
tarsus, levando ao entrópio. Nestes casos foi realizado epilação dos cílios da região
afetada e orientado a realização de massagem na pálpebra inferior. Reconstrução
cirúrgica foi realizada nos dois casos com enxerto de conjuntiva e tarso da pálpebra
superior ipsilateral, com bons resultados (MULLINS et al., 1997).
Em nosso estudo, o entrópio cicatricial foi constatado em um caso onde a
fratura acometia o assoalho da órbita e o rebordo orbital inferior. Em nossa opinião,
sua ocorrência se deveu a tração exercida pelos afastadores para melhor
exposição ocasionando lesão do tarso e, com isso, o entrópio cicatricial. Neste,
caso foi realizado epilação dos cílios em contato com a córnea, para evitar sua
lesão e, após 6 meses, ressecção do tecido cicatricial no tarso e reconstrução com
muco-periósteo de palato duro com resolução do entrópio. Concordamos com
suspeita do trabalho de Mullins et al. que a lesão da placa tarsal não somente
ocorra pela incisão realizada, mas também pelo posicionamento de afastadores no
local, trações exageradas e pelo uso excesso de cautérios. Para evitar a
cauterização excessiva, o uso de cautério bipolar, cauterizando apenas as regiões
necessárias, diminuem o risco de fibrose cicatricial e com isso o entrópio.
Humphrey et al., publicaram em 2008 estudo sobre os acessos cirúrgicos
para a órbita. Para acesso ao assoalho orbital, consideraram o subciliar (incisão
realizada na pele, 2 mm abaixo da margem palpebral); sua variação subtarsal
(incisão realizada na pele, abaixo do tarso, ou 5 a 7 mm abaixo da margem
palpebral); e também o acesso através da incisão no rebordo orbital, mas não
recomendaram devido à visível cicatriz. Como vantagens do acesso subciliar e
subtarsal, descreveram serem fácil de aprender e oferecerem amplo acesso ao
assoalho

orbital;

como

desvantagens

destes

acessos,

relataram

o

mal

posicionamento da pálpebra inferior e a cicatriz visível comparado ao acesso
transconjuntival. Relataram que as vantagens do acesso transconjuntival seja
ausência de cicatriz visível e riscos menores de ectrópio comparado aos acessos
transcutâneos. Observaram que quando não realizado a cantotomia lateral deve-se
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ter muito cuidado com a retração ou afastamento excessivo da placa tarsal para
evitar mal posicionamento da pálpebra inferior. Relataram também o acesso
transantral com auxílio endoscópico, para o assoalho orbital, podendo ser realizado
isoladamente ou associado a outros acessos; tendo como vantagens, a melhora da
visualização da parte posterior da órbita, mas como desvantagens apresentam
dificuldade em reconstruir a região lateral ao nervo infraorbital no assoalho orbital,
a necessidade de violar o osso maxilar para ter o acesso e a necessidade de
instrumentais endoscópios específicos. Relataram como complicações, diplopia,
perda visual e mal posicionamento palpebral, sendo esta última, considerada
retração palpebral e ectróprio mais comuns nos acessos transcutâneos e
consideram que incisões posicionadas em local inadequado e injúrias causadas por
eletro-cautério podem causar dano à placa tarsal e aumentar o risco de entrópio e
exposição de esclera. Consideram no acesso transconjuntival, como teórico e
controverso, o aumento de mal posicionamento da pálpebra inferior quando o
acesso é realizado pré-septal comparado ao acesso retrosseptal, devido a cicatriz
que pode formar entre o septo orbitário e o músculo orbicular (HUMPHREY,
KRIET, 2008).
Apesar de nosso estudo ter apresentado melhores resultados quanto a
complicações e a cicatriz no acesso transconjuntival, porém sem diferenças
estatísticas, concordamos que o ectrópio é realmente mais comum nos acessos
transcutâneos (não ocorreu em nenhum caso) e o entrópio mais comuns nos
acessos transconjuntivais (ocorreu em um caso). Devido à retração cicatricial que
pode ocorrer, quando na pele ocorre uma eversão da pálpebra inferior, ocasiona o
ectrópio e quando na conjuntiva ocasiona uma inversão da pálpebra inferior, leva
ao

entrópio,

ambos

cicatriciais.

No

nosso

estudo

todos

os

acessos

transconjuntivais foram realizados de forma pré-septal, por acreditarmos que o
acesso retrosseptal apresente como problema a exposição de gordura orbital,
atrapalhando a visualização e ocasionando necessidade aumentada de usar
afastadores. Com isso, aumenta as chances de lesão da placa tarsal e também
apresentar maior possibilidade de lesão do músculo oblíquo inferior (SOPARKAR
et al., 2002). Por esses motivos escolhemos realizar sempre de forma pré-septal,
apesar de teoricamente o acesso pré-septal poder levar a formação de um tecido
cicatricial entre o septo orbital e o músculo orbicular, o que poderia aumentar a
chance de retração palpebral.
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Em 2007, Cole et al., publicaram um artigo sobre os princípios do trauma
facial no manejo de fraturas orbitais. Relacionado aos acessos, referem que o
acesso subciliar deve ser evitado, pois são “atormentados” por uma alta incidência
de retração da pálpebra inferior. Referem também, que o acesso transconjuntival
com ou sem cantotomia lateral são preferidos e que em pacientes com mais idade
o acesso subtarsal apresenta resultados estéticos aceitáveis, acesso direto ao
assoalho orbital e um risco muito pequeno de retração palpebral (COLE et al.,
2007).
Em nosso trabalho, o acesso subciliar apresentou maior número de
retrações palpebrais, apesar de que após o tratamento com massagem manual,
apenas um caso precisou ser submetido à reconstrução com enxerto de pele e
cantoplastia associado. Consideramos o acesso subciliar, como um bom acesso,
com ampla exposição e aprendizado mais fácil. Apesar de não termos diferenças
estatística significativas, em comparação ao acesso transconjuntival, acreditamos
que o acesso transconjuntival com cantotomia lateral seja o de escolha. Indicamos
o acesso subciliar para casos onde o transconjuntival seja contraindicado, como
em casos de ruptura de globo ocular, hifema, lesões traumáticas de conjuntiva e
lesões em córneas (prévias ou não). O acesso subtarsal não foi avaliado em nosso
estudo, mas acreditamos ter uma ótima indicação em pacientes idosos, onde
apresentam rugas que facilitem a não visualização da cicatriz.
Wray et al., realizou em 1977 comparação dos acessos transconjuntivais ao
subciliar para o tratamento de fraturas orbitais. Foram realizados 45 acessos
subciliares e 45 transconjuntivais; sendo que os acessos transconjuntivais foram
realizados pela forma retrosseptal. Como complicações, apresentaram no
intraoperatório, do grupo transconjuntival, laceração da pálpebra inferior por tração.
Acreditaram que ocorreu por não ter sido realizado a cantotomia lateral. Como
complicações pós-operatórias: um caso de entrópio transitório foi identificado, no
grupo transconjuntival, onde segundo o autor, foi realizada a sutura da conjuntiva,
sendo resolvido após a remoção da sutura; no grupo subciliar, 19 casos de ectrópio
foram identificados, sendo 15 transitórios, com duração de 1 semana a 3 meses, 4
casos foram necessário realizar correção cirúrgica. Quanto a aparência da cicatriz
final, não foi evidenciado diferenças entre as incisões. Após as comparações,
obtiveram diferença estatística significante, apenas relacionado a incidência de
ectrópio nos acessos subciliares, não verificadas nos casos transconjuntivais. Os
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autores recomendaram a realização do acesso transconjuntival e referiram que,
aproximadamente, na metade dos casos foi realizada a cantotomia lateral (WRAY
et al., 1977).
Em nosso estudo não foi observada a ocorrência de ectrópio em nenhum
dos grupos. A grande maioria dos casos relatados de ectrópio foram nos acessos
transcutâneos, em especial o subciliar. Cuidados especiais devem ser tomados
para se evitar o ectrópio, entre eles o desenvolvimento de retalho de pele e de
músculo no acesso subciliar, realizando a incisão da pele 1 a 2m

abaixo da

margem palpebral e a secção do músculo orbicular 5 mm abaixo da incisão da
pele. Com isso protege-se a placa tarsal. No estudo de Wray et al., apresentaram
um caso de entrópio transitório no grupo transconjuntival, onde a causa foi a sutura
realizada na conjuntiva. No nosso estudo, não realizamos em nenhum dos casos
transconjuntivais sutura da conjuntiva. Obtivemos um caso de entrópio, onde o
acesso foi transconjuntival isolado, para reconstrução do assoalho e rebordo orbital
inferior. Acreditamos que o acesso foi limitado e a tração exercida pelos
afastadores exagerada, o que ocasionou lesão da placa tarsal levando ao entrópio.
O acesso transconjuntival isolado está indicado para tratamento de fraturas
isoladas do assoalho orbital e quando a fratura envolver outras partes da órbita, a
cantotomia lateral deve ser realizada.
Holtmann et al., em 1980, realizaram um estudo comparando quatro incisões
para tratamento de fraturas orbitais. Utilizaram o trabalho de Wray et al., onde
também o autor participou e compararam, além dos acessos comparados no
estudo anterior, subciliar e o transconjuntival, os acessos: subtarsal e o acesso no
rebordo orbital. Foi um estudo prospectivo e após foram comparados ao estudo
anteriormente realizado. Como conclusões, obtiveram exposição das fraturas
adequadas em todos os acessos, porém 56% dos acessos transconjuntivais foram
necessário realizar a cantotomia lateral; os acessos subtarsal e

o acesso no

rebordo orbitário foram considerados como menor tempo cirúrgico. Consideraram
como complicações mínimas ou ausentes no intraoperatório e no pós-operatório,
exceto pelo 42% de incidência de ectrópio nos acessos subciliares. A aparência da
cicatriz foi considerada similar em todos os acessos, exceto quando o acesso
transconjuntival foi realizado de forma isolada, onde produz uma cicatriz invisível
(HOLTMANN et al., 1980).
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Em 1981, em uma discussão realizada sobre o trabalho de Holtmann et al.,
Converse relatou sua preferência pelo acesso subtarsal e recomenda que no
acesso subciliar, a incisão na pele seja abaixo da margem palpebral e divisão do
músculo orbicular realizando a incisão do músculo mais abaixo, em níveis
diferentes ao da pele, para evitar o ectrópio (CONVERSE, 1981).
Em 1988, Wolfe concordando com Converse, sugeriu que a incisão sobre
uma ruga na pele (subtarsal) apresenta melhores resultados estéticos comparados
aos acessos subciliar e transconjuntival com cantotomia lateral, mas alertou que a
realização do retalho de pele-músculo não protege completamente contra o
ectrópio (WOLFE, 1988).
Em 1993, Appling et al. publicaram artigo, comparando o acesso
transconjuntival com o acesso subciliar com retalho de pele-músculo para
reparação de fraturas de órbita; foram realizados 27 acessos subciliares com
retalho de pele-músculo e 36 acessos transconjuntivais pré-septais. O acesso
transconjuntival apresentou melhores resultados comparados ao acesso subciliar
com retalho de pele-músculo, por apresentar excelente exposição com menores
incidência de retração palpebral e ectrópio. Acreditam que com a experiência, a
técnica ganhará força na aceitação dos cirurgiões e dos pacientes (APPLING et al.,
1993).
Em 1998, Patel et al. realizaram a comparação dos acessos transconjuntival
com o acesso subciliar; foram 30 acessos subciliares (com retalho de pelemúsculo) e 30 acessos transconjuntivais onde 25 foi realizado com cantotomia
lateral. A exposição foi considerada adequada em todos os casos dos dois grupos,
assim como a reparação dos defeitos foi considerada excelente nos dois grupos.
Entretanto, a taxa de complicações teve diferença estatística (p < 0.05), com o
grupo transconjuntival demostrando menores complicações. No grupo subciliar,
apresentaram 20% de exposição de esclera (retração palpebral), 7% de ectrópio (2
casos), 7% de cicatriz visível (2 casos). No grupo transconjuntival, foi observado 1
caso de granuloma piogênico (3%), 1 caso de exposição de esclera (3%) e 1 caso
de laceração de pálpebra inferior (3%). Como conclusão os autores advogam o uso
do acesso transconjuntival para o tratamento de fraturas orbitárias, acreditando que
associado à cantotomia lateral, apresenta ótima exposição com significante baixa
taxa de complicações (PATEL et al., 1998).
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Dos 40 pacientes participantes do estudo, sete apresentaram complicações,
sendo cinco do grupo subciliar e dois do grupo transconjuntivais.
No grupo subciliar, identificamos três casos de retração de pálpebra inferior,
um caso de infecção e uma caso de enoftalmia persistente. A maioria dos trabalhos
na área indicam que o acesso subciliar apresenta maior índice de retração
palpebral relacionado aos outros acessos, e em nosso trabalho apresentou três
casos, dois casos resolveram com massagem, e um caso foi realizado correção
com enxerto de pele retro-auricular. Quanto à enoftalmia persistente, acreditamos
que não tem nenhuma relação com o acesso e sim com a técnica de reconstrução
realizada. Neste caso o paciente apresentou melhora da enoftalmia prévia e como
não

apresentava

queixas

funcionais

e

nem

mesmo

estética,

está

em

acompanhamento e não deseja realizar outro procedimento. Apesar de, na
literatura, o acesso subciliar apresentar maior incidência de ectrópio, não
evidenciamos em nenhum caso.
No grupo transconjuntival, identificamos dois casos de complicações: um
caso de entrópio cicatricial, que julgamos ter sido causado por tração excessiva por
afastadores e também pela fratura envolver o assoalho e o rebordo orbital inferior.
O acesso transconjuntival isolado deve ser reservado para fraturas que envolvam
apenas o assoalho orbital. O outro caso de complicação foi de um paciente que
apresentou infecção pós-operatória, tratada com antibioticoterapia e evoluiu com
retração de pálpebra inferior. Acreditamos que a retração ocorreu devido à infecção
que o paciente apresentou, ocasionando uma rigidez da pele infrapalpebral que
apresentou melhora com massagem local. Mas ainda apresenta retração visível
apenas ao solicitar que o paciente olhe para cima e está em acompanhamento,
referindo não o incomodar e não deseja correção no momento.
As respostas dos pacientes ao questionário realizado apresentaram
resultados melhores no acesso subciliar em apenas três itens: lacrimejamento
(presente em 20% dos casos, comparado a 25% dos casos transconjuntivais);
prurido ocular (presente em 20% contra 25% dos casos transconjuntivais) e
hiperemia ocular (presente em 25% contra 30% dos casos transconjuntivais). No
grupo transconjuntival, apresentaram melhores resultados nos itens: dor (ausente
em 75%, contra 60% nos casos subciliares; dor leve correspondeu a 20% nos dois
grupos; dor moderada correspondeu a 5% contra 20% nos casos subciliares; dor
acentuada não foi referida por nenhum paciente); sensibilidade no local da cicatriz

79

(normal em 45% contra 35% dos casos subciliares; diminuída em 50% contra 35%
dos casos subciliares; aumentada em 5% contra 30% nos casos subciliares);
visibilidade da cicatriz (considerada visível em 25% contra 40% dos casos
subciliares); incômodo da cicatriz (ausência de incômodo em 60% contra 25% do
grupo subciliar; incômodo discreto em 40% contra 75% dos casos subciliares;
incômodo moderado e acentuado não foi verificado em nenhum grupo);
ressecamento ocular (presente em 15% contra 25% dos casos subciliares) e
quanto a nota dada pelos pacientes (apresentando uma média de 9.1 contra 8.4
nos casos subciliares). Apesar de o acesso transconjuntival ter apresentado
melhores resultados na maioria dos quesitos respondidos no questionário, não teve
significância estatística comprovada em nenhum item.
Em nosso trabalho apresentamos menores índices de complicações no
grupo onde o acesso realizado foi o transconjuntival, sem significância estatística, e
acreditamos que este deva ser o acesso de escolha no tratamento de fraturas do
complexo órbito-zigomático. Relembramos que o acesso transconjuntival isolado
deve ser realizado apenas em casos de fraturas envolvendo somente o assoalho
orbital. Quando for necessário acesso aos rebordos orbitais (inferior e/ou lateral) e
ao zigoma deverá ser realizado associado à cantotomia lateral.
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6 CONCLUSÃO
1- A elaboração, a aplicação e validação do protocolo eletrônico específico para o
acesso ao terço médio da face foi factível.
2- Os dados dos questionários respondidos pelos pacientes apresentaram
melhores resultados no grupo transconjuntival, porém sem apresentar significância
estatística comprovada.
3- O grupo subciliar apresentou maior índice de complicações comparado ao
transconjuntival, sendo a retração palpebral a mais comum, porém sem apresentar
significância estatística comprovada.
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ANEXO I

Questionário aos pacientes participantes do estudo:
Nome:
- Marque um ‘X’ no quadrado que corresponder à sua avaliação pós-operatória:
- DOR:
 ausência de dor
 dor leve
 dor moderada
 dor intensa
- SENSIBILIDADE NO LOCAL DA CICATRIZ:
 normal
 diminuída
 aumentada
- CICATRIZ:
 visível
 não incomoda
 incômodo discreto
 incômodo acentuado
 não visível
- LACRIMEJAMENTO (excesso de lágrimas):
 presente
 ausente
- RESSECAMENTO OCULAR (olho seco):
 presente
 ausente
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- PRURIDO OCULAR (coçeira):
 presente
 ausente
- HIPEREMIA OCULAR (vermelhidão no olho):
 presente
 ausente
- DÊ SUA NOTA PARA A CICATRIZ ( de 0 a 10):
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
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ANEXO II
PROTOCOLO – ACESSOS AO TERÇO MÉDIO DA FACE
1 - [___] root
2 - [___] Tratamento/Conduta
3 - [___] Otorrinolaringologia
4 - [___] Tratamento cirúrgico
5 - [___] Face
6 - [___] Acessos ao terço médio da face
7 - [___] Transconjuntival
8 - [___] Com cantotomia lateral
8 - [___] Sem cantotomia lateral
7 - [___] Subciliar
6 - [___] Questionário respondido pelo paciente
7 - [___] Dor
8 - [___] Ausência de dor
8 - [___] Dor leve
8 - [___] Dor moderada
8 - [___] Dor intensa
7 - [___] Sensibilidade no local da cicatriz
8 - [___] Normal
8 - [___] Diminuída
8 - [___] Aumentada
7 - [___] Cicatriz
8 - [___] Visível
9 - [___] não incomoda
9 - [___] incômodo discreto
9 - [___] incômodo acentuado
8 - [___] Não visível
7 - [___] Lacrimejamento
8 - [___] presente
8 - [___] ausente
7 - [___] Ressecamento ocular
8 - [___] presente
8 - [___] ausente
7 - [___] Prurido ocular
8 - [___] presente
8 - [___] ausente
7 - [___] Hiperemia ocular
8 - [___] presente
8 - [___] ausente
7 - [___] Dê sua nota para a cicatriz (0 a 10)
8 - [___] 0
8 - [___] 1
8 - [___] 2
8 - [___] 3
8 - [___] 4
8 - [___] 5
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8 - [___] 6
8 - [___] 7
8 - [___] 8
8 - [___] 9
8 - [___] 10
6 - [___] Complicações
7 - [___] Retração palpebral
8 - [___] Exposição de esclera comparado ao lado não operado
ao solicitar que o paciente olhe para cima ('mm')
9 - [___] 1 a 2 mm
9 - [___] 3 a 4 mm
9 - [___] 5 a 6 mm
9 - [___] 7 mm ou >
7 - [___] Ectrópio
7 - [___] Entrópico
7 - [___] Infecção
7 - [___] Sangramento
7 - [___] Deiscência de sutura
7 - [___] Diplopia
7 - [___] Enoftalmia
7 - [___] Alteração da mobilidade
7 - [___] Alteração da mímica facial
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ANEXO III

Contrato de licença de uso do software Sinpe©
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DO SINPE©
(IMPORTANTE E LEIA COM ATENÇÃO)
Este é um contrato de licença de usuário final para o software Sinpe© - Sistema Integrado de
Protocolos Eletrônicos. Ele representa um acordo legal firmado em 01/03/2010 entre Mauricio
Pereira Maniglia portador do CPF 283.190.128-64 doravante designado como CONTRATADO e
Osvaldo Malafaia, brasileiro, casado, portador do CPF 007.016.709-59 doravante designado
CONTRATANTE. Ao utilizar o software Sinpe©, seja por qualquer meio ou dispositivo o
CONTRATADO estará concordando com este contrato. Caso não concorde poderá devolvê-lo.
Licença do Software
O Sinpe© é protegido por leis e tratados internacionais. Ele é licenciado e não vendido. Este
documento é um contrato completo entre o CONTRATADO e o CONTRATANTE relativo ao uso do
software Sinpe©. Ele prevalece sobre quaisquer comunicações, propostas ou representações orais
ou escritas, anteriores ou contemporâneas e sempre as informações deste contrato devem
prevalecer.
1. Concessão de licença
Esta seção descreve os direitos concedidos ao instalar e utilizar o software.
1.1. O CONTRATADO poderá instalar e utilizar o software em um único computador.
1.2. A licença do Sinpe© não pode ser compartilhada ou cedida pelo CONTRATADO.
1.3. O CONTRATADO não pode utilizar o Sinpe© para criar trabalhos que irão ferir, de
maneira direta ou indireta, leis locais ou internacionais, a integridade de pessoas e empresas.
1.4. O CONTRATADO se compromete a utilizar o Sinpe© somente para fins de pesquisa
científica e ceder (como contrapartida do uso do software) a propriedade intelectual dos protocolos
construídos utilizando o Sinpe© ao CONTRATANTE, desde que o Sinpe© tenha sido fornecido
gratuitamente para este fim.
1.5. O CONTRATADO se compromete a construir protocolos utilizando extensa pesquisa
bibliográfica sobre o assunto ao qual se propõe sob a orientação do CONTRATANTE e que estes
protocolos não incorporem, mesmo que de modo inadvertido, conhecimento falacioso.
1.6. Caso ocorra alguma infração nos itens 1.3, 1.4 e 1.5 mesmo que inadvertidamente, o
CONTRATADO assumirá as responsabilidades por seus atos e irá defender e ressarcir o
CONTRATANTE de quaisquer acusações ou prejuízos financeiros.
1.7. O CONTRATADO deverá indenizar, isentar de responsabilidade e defender o
CONTRATANTE de e contra quaisquer reivindicações ou ações judiciais, incluindo honorários
advocatícios que decorram ou resultem do mau uso do Sinpe©.
1.8. O CONTRATADO concorda que o Sinpe© poderá enviar informações sobre a
instalação e código de ativação programa através da Internet ou outro meio de comunicação e
nenhuma informação pessoal (dados do usuário ou dados de paciente) será enviada.
1.9. Todos os direitos que não estejam expressamente concedidos são reservados ao
CONTRATANTE.
2. Outros direitos e limitações
2.1. É possível que o Sinpe© seja provido de tecnologia de proteção contra cópia para
impedir a reprodução não autorizada e é ilegal fazer cópias não autorizadas ou ignorar qualquer
tecnologia de proteção contra cópia contida nele.
2.2. É proibido realizar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do Sinpe© ou
de qualquer parte que seja fornecido juntamente com ele (como bancos de dados e núcleo), exceto
e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislação aplicável,
não obstante tal limitação.
2.3. O Sinpe© é licenciado como um único produto e seus componentes não podem ser
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separados para o uso em mais de um dispositivo.
2.4. Este contrato não outorga ou atribui qualquer direito de exploração comercial ou de
serviços do Sinpe© e nem atribui direitos relativos às marcas comerciais ou de serviços do
CONTRATANTE.
2.5. É proibido arrendar ou alugar o Sinpe©.
2.6. O CONTRATANTE poderá lhe fornecer recursos de suporte ao Sinpe© como correção
de eventuais bugs e fornecimento de documentação para o usuário final.
2.7. Caso o CONTRATADO não cumpra os termos aqui contidos, o CONTRATANTE poderá
rescindir este contrato sem qualquer prejuízo ou perda de direitos e no caso de uma rescisão o
CONTRATADO deverá destruir todas as cópias do Sinpe© e seus componentes.
2.8. Os trabalhos científicos resultantes da utilização do Sinpe©, quer na forma de
apresentação oral quer na impresssa, deverão incluir como co-autores os nomes de Osvaldo
Malafaia e José Simão de Paula Pinto, citando no capítulo de material e métodos ou equivalente
esta concessão de uso.
3. Exclusão de danos incidentais, consequenciais e outros
Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, em hipótese alguma o CONTRATANTE ou
seus fornecedores serão responsáveis por qualquer dano especial, incidental, indireto ou
consequencial. Estão aqui incluídos danos por lucros cessantes, ou por perda de informações
confidenciais ou outras; por interrupção nos negócios; por danos pessoais; por perda de
privacidade; por falha no cumprimento de qualquer obrigação, inclusive de boa fé e com cuidados
razoáveis; por negligência e por perda financeira de qualquer natureza. Estes fatos podem ser
decorrentes de qualquer forma de relacionamento ao uso ou à incapacidade de utilizar o software;
ao fornecimento ou falha no fornecimento de serviços de suporte ou de outro modo sob ou com
relação a qualquer disposição deste contrato - mesmo que haja falha, ato ilícito (inclusive
negligências); responsabilidade restrita; quebra de contrato ou de garantia pelo CONTRATANTE ou
qualquer fornecedor, mesmo que o CONTRATANTE ou qualquer fornecedor tenha sido alertado
sobre a possibilidade de tais danos.
Curitiba,

/

/

__________________________________
CONTRATANTE
Osvaldo Malafaia

__________________________________
CONTRATADO
Mauricio Pereira Maniglia

__________________________________
Testemunha 1

__________________________________
Testemunha 2
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ANEXO IV
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA MÉDICA UFPR

