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disruptorEs EndÓcrinos

desde a publicação do livro de rachel carson, Silent 
Spring, tem havido preocupações sobre os potenciais 

efeitos profundos e deletérios de agentes químicos nas po-
pulações da vida selvagem, posto que a saúde humana está 
muito ligada à saúde do meio ambiente. Silent Spring é um 
livro escrito por rachel carson e publicado pela editora hou-
ghton Mifflin, em setembro de 1962. o livro é amplamente 
creditado como tendo ajudado no lançamento do movimento 
ambientalista. 

o new yorker começou a editar Silent Spring em junho 
de 1962, tendo sido publicado em forma de livro mais tarde 
nesse ano. quando o livro Silent Spring foi publicado, rachel 
carson era já uma escritora bem conhecida na área da histó-
ria natural, mas não tinha sido previamente uma crítica social. 
o livro foi amplamente lido, especialmente após a seleção 
pelo Book-of-the-month Club e após a presença na lista de 
best-sellers, tendo inspirado ampla preocupação pública com 
os pesticidas e a poluição do ambiente natural. Silent Spring 
facilitou o banimento do pesticida ddt em 1972, nos estados 
unidos.

o livro documentou os efeitos deletérios dos pesticidas no 
ambiente, particularmente em aves. carson disse que tinha 
sido descoberto que o ddt causava a diminuição da espessura 
das cascas de ovos, resultando em problemas reprodutivos e 
em morte. também acusou a indústria química de disseminar 
desinformação e de se aceitar as argumentações dessa indús-
tria de maneira pouco crítica.

Silent Spring tem sido colocado em muitas listas de melho-
res livros não ficcionais do século XX. Na modern library list 
of Best 20th-Century Nonfiction era número 5, e número 78 
no conservador national Review. mais recentemente, Silent 
Spring foi nomeado um dos 25 maiores livros de ciência de 
todos os tempos pelos editores da discover magazine.

apesar de pesquisadores terem estudado os efeitos endó-
crinos de químicos, no passado, o termo “disruptor endócri-
no” foi cunhado em 1991, numa conferência no Wingspread 
Conference Center em racine, wisconsin. esta conferência foi 
dirigida por theo colborn, então ligado ao World Wildlife fund 
e a W. Alton Jones Foundation. o termo foi introduzido na 
literatura científica com o seu artigo de 1993. Neste artigo, 
afirmava que os químicos no ambiente afetam o desenvolvi-
mento do sistema endócrino e que esses efeitos de exposição 
durante o desenvolvimento são permanentes.

os disruptores endócrinos são compostos por uma grande 
variedade de classes químicas, incluindo hormonas, consti-
tuintes vegetais, pesticidas, compostos usados na indústria 
do plástico, em produtos de consumo e em outros subprodu-
tos e poluentes industriais. alguns estão altamente dispersos 
no ambiente. alguns são poluentes orgânicos persistentes 
(pop) e podem ser transportados a longas distâncias, através 
de fronteiras nacionais, e têm sido encontrados em virtual-
mente todas as regiões do planeta. outros são rapidamente 
degradados no ambiente ou corpo humano, ou podem estar 
presentes por apenas pequenos períodos de tempo. os efeitos 
na saúde provocados por disruptores endócrinos incluem uma 
variedade de problemas reprodutivos, incluindo fertilidade re-
duzida, anormalidades no trato reprodutivo masculino e fe-
minino, alterações na razão machos/fêmeas, perda de fetos, 
problemas de menstruação, mudanças nos níveis hormonais, 
puberdade iniciando mais cedo, problemas comportamentais 
e cerebrais, funções imunitárias afetadas e vários tipos de 
cancro.

um exemplo das consequências da exposição de animais 
em processo de desenvolvimento, incluindo humanos, a agen-
tes hormonalmente ativos, é o caso do dietilestilbestrol, um 
estrogênio não esteroide, e não um poluente ambiental. an-
teriormente a ser banido, no início da década de 1970, médi-
cos prescreveram este composto a até 5 milhões de mulheres 
grávidas, para impedir o aborto espontâneo, um uso off-label 
desde medicamento antes de 1947. foi descoberto que, de-
pois das crianças terem passado a puberdade, o composto 
afetou o desenvolvimento do sistema reprodutivo e causou 
câncer vaginal. a relevância deste caso, no que diz respeito 
aos riscos de exposição a disruptores endócrinos, é questio-
nável, devido ao fato de as doses envolvidas serem muito 
mais elevadas nestes indivíduos do que aquelas relacionadas 
com exposições ambientais.
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INtRoDUCtIoN
Lysine clonixinate is a nonsteroidal anti-inflammatory drug 

(nsaid), belonging to a group which is composed of several 
non-narcotic drugs that, while unrelated, share anti-inflamma-
tory, analgesic, and antipyretic properties, and that are used in 
the treatment of mild to moderate pain. the therapeutic effects 
of the nsaids can be attributed to inhibition of the cyclooxy-
genase isoenzymes cox-1 and cox-2, thus they function as 

1Professor and Chairman of Orthopedics – UNIFESO. Member of the Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 2Associate professor of 
Internal Medicine – UNIFESO. Associate Professor – IPGMCC. Member of the American College of Physicians. 3professor and Chairman of Gynecology – 
UNIFESO. PhD in Gynecology – UNESP. Member of the Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 4Associate Professor of Clinical Genetics – IPPMG – UFRJ. Head 
of the Clinical Genetics Service – IPPMG-UFRJ. 5Assistant Professor of Clinical Medicine – Weill Medical College of Cornell University. Endocrinology 
Consultant and Clinical investigator, division of endocrinology, diabetes and metabolism – new york-presbyterian hospital/Weill-Cornell medical 
Center. 6Researcher in Immunology and Microbiology – UNIFESO. 7Professor and Chairman of Immunology – UNIFESO. Post-PhD in Immunogenetics 
– Harvard University. Professor and Chairman of Clinical Immunology – IPGMCC.

clinical-thErapEutic assEssmEnt of thE usE of lysinE 
clonixinatE in thE trEatmEnt of conditions in which pain 

is a prEsEnt and important symptom
AvAliAção clínico-terApêuticA do uso de clonixinAto de lisinA no trAtAmento de 

processos em que A dor seJA sintomA presente e relevAnte

marco Antonio mibielli1, Carlos p nunes2, Carlos Romualdo B Gama3, marcia G Ribeiro4, 
Spyros Ge mezitis5, lisa oliveira6, mauro Geller7

ABstRACt
objectives and Methods: This study evaluated the clinical efficacy and safety of the NSAID lysine clonixinate in the treatment of painful 
conditions. Efficacy was measured comparing the pretreatment to post-treatment results, using a 100 mm visual analog pain scale together 
with numerical scale assessments of overall condition as evaluated by the subject and the physician. safety was monitored by incidence and 
severity of adverse effects, laboratory test alterations, and end of study overall tolerability assessment. Results: Based on the medical records 
of patients attended at unifeso, a total of 275 subjects were included. all subjects were treated with lysine clonixinate 125 mg, three times a 
day. There were no statistically significant changes in weight, BMI, and blood pressure. Mean heart rate decreased from 67.63bpm to 67.05 bpm 
from pretreatment to assessment 2 (p = 0.004). a total of 53 subjects (19.3%) presented adverse events. mean ae duration was 1.8 (± 0.77) 
days. With the exception of one case of flatulence that was classified as severe, all AEs were mild to moderate in severity. At pretreatment, total 
mean VAS value was 56.09 mm (± 12.04 mm). At Assessment 2, there was a statistically significant reduction in total mean VAS value to 9.17 
mm (± 12.07 mm) in relation to those observed at pretreatment (t = 52.49; df = 274; p < 0.0001). improvements in vas scores were seen in 
273 (99.27%) patients, and 44% of subjects were completely pain-free (0 mm on vas). of the total subjects, 41.8% presented improvements 
≥ 50 mm in VAS scores, while 57.4% presented improvements of up to 50 mm, and two subjects (0.7%) showed worsening of VAS scores. 
There was a statistically significant improvement in the scores of the Patient’s Overall Assessment (χ2 = 430.1; df = 9; p < 0.0001) as well as 
the Physician’s Overall Assessment scores (χ2 = 439.5; df = 9; p < 0.0001). Overall efficacy was classified as “Very Good” by the physician at 
Assessment 2 in 135 (49.1%) of subjects, while tolerability was classified as “Very Good” among 131 (47.6%) subjects. Conclusion: treatment 
of painful conditions with lysine clonixinate was effective and safe, reducing pain and improving overall condition of the treated subjects. 
Keywords: Lysine clonixinate, analgesia, nonsteroidal anti-inflammatory drug

ResUMo
objetivos e Métodos: O estudo avaliou a eficácia clínica e segurança do AINE clonixinato de lisina no tratamento de condições de dor. A eficácia 
foi mensurada e os resultados do pré-tratamento foram comparados aos do pós-tratamento com o uso da escala analógica de dor de 100 mm 
associada à escala numérica das condições clínicas gerais, avaliadas tanto pelos pacientes quanto pelos médicos assistentes. a segurança foi 
monitorada pela incidência e severidade dos efeitos adversos, alterações dos testes laboratoriais, e uma avaliação global de tolerabilidade. 
Resultados: com base nos prontuários médicos dos pacientes atendidos na unifeso, um total de 275 pacientes foi incluído. todos os 
pacientes foram tratados com clonixinato de lisina 125 mg, três vezes ao dia. Não foram identificadas alterações estatísticas significativas no 
peso, imc e na pressão arterial. houve uma diminuição média do ritmo cardíaco de 67,63 bpm para 67,05 bpm, comparando o pré-tratamento 
com a avaliação (p = 0,004). um total de 53 indivíduos (19,3%) apresentou eventos adversos. a duração média dos ea foi 1,8 (± 0,77) dia. 
Com a exceção de um caso de flatulência, que foi classificada como severa, todos os EAs foram de severidade branda a moderada. No pré-
tratamento o valor total do VAS médio foi de 56,09 mm (± 12,04 mm). Na Avaliação 2 houve uma redução estatisticamente significativa no 
valor total do vas médio para 9,17 mm (± 12,07 mm) em relação ao observado anteriormente (t = 52,49; gl = 274; p < 0,0001). melhoras 
da pontuação do vas foram observadas em 273 (99,27%) pacientes, e 44% dos pacientes estavam inteiramente livres de dor (0 mm no vas). 
No total de pacientes, 41,8% apresentaram melhoras ≥ 50 mm, ao passo que 57,4% apresentaram melhoras de até 50 mm, e dois pacientes 
(0,7%) apresentaram piora da pontuação VAS. Houve uma melhora estatisticamente significativa na pontuação da Avaliação Global do Paciente 
(χ2 = 430,1; GL = 9; p < 0,0001), como também na pontuação da Avaliação Global do Médico (χ2 = 439,5; GL = 9; p < 0,0001). A eficácia 
geral foi classificada como “Muito Boa” pelo médico na Avaliação 2 em 135 (49,1%) dos pacientes, enquanto a tolerabilidade foi classificada 
como “muito Boa” entre 131 (47,6%) pacientes. Conclusão: O tratamento de condições dolorosas com clonixinato de lisina foi eficaz e seguro, 
reduzindo a dor e melhorando a condição global dos pacientes tratados. 
Palavras-chave: clonixinato de lisina, analgesia, medicamento anti-inflamatório não esteroide
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direct inhibitors of prostaglandin and thromboxane synthesis 
through arachidonic acid. there is evidence to suggest that the 
nsaids may also have a mechanism of central action, which 
increases the peripheral mechanism1. 

cox-1 is the constitutive form of cyclooxygenase, and is 
found in platelets, vascular endothelial cells, as well as in the 
stomach and kidneys, where it is involved in the production of 
prostaglandins that are essential to protection of the stomach 
lining (prostaglandin e2), platelet aggregation (thromboxane 
a2), and renal function (prostaglandin i2)2. cox-2 is induced in 
the presence of inflammation, but can also be found in cerebral 
and renal tissue in the absence of inflammation. Upregulation 
of cox-2 in some areas of the central nervous system leads to 
production of prostaglandins, such as pge2, which are involved 
in pain, fever, and inflammation1. 

the individual nsaids inhibit cox-1 and cox-2 in varying 
degrees, and when used in equipotent doses, the safety pro-
files of these drugs vary individually, although there is little 
difference between them in terms of efficacy2. the nsaids with 
a greater affinity for COX-1 tend to be associated with higher 
rates of gastrointestinal side effects, while those that preferen-
tially inhibit cox-2 may present a higher risk for cardiovascular 
adverse effects3,4.

in this study, the clinical action of lysine clonixinate was 
evaluated in patients presenting painful conditions. lysine 
clonixinate is an nsaid derived from nicotinic acid, a member 
of the non-salicylate family and belonging to the subgroup of 
anthranilic derivatives5. its structural formula (2-(3-chloro-o-
-toluidine) piridino-3-carboxilate) allows for rapid absorption 
after oral ingestion. following absorption, protein binding is 
96-98%, and it undergoes hepatic metabolism, resulting in 
the formation of at least three inactive metabolites6. excre-
tion is primarily renal (75%) but fecal excretion also occurs 
(25%)7. 

as with many other nsaids, the mechanism of action of 
lysine clonixinate is not yet fully understood. however, in addi-
tion to its activity in cyclooxygenase inhibition8, it is very likely 
that the mechanism of action of lysine clonixinate includes pre-
ferential activity in attenuating the action of 5-lipoxygenase, 
reducing synthesis of pro-inflammatory 5-HETE (5-hydroxyei-
cosatetraenoic acid)9. franchi et al. (2001) reported that lysine 
clonixinate exerts an inhibitory effect on the expression of the 
enzyme nitric oxide synthase (nos) induced by lipopolysac-
charides, which participate in the inflammatory process10. the 
preference towards 5-lipoxygenase may explain the absence 
of effects on platelet number and function, which are often 
observed during treatment with other nsaids11. studies using 
animal models have demonstrated that lysine clonixinate and 
other nsaids can directly interact with the central serotonergic 
system and indirectly influence opioid receptor systems in the 
thalamic nucleus, dentate gyrus and in the layers of the parie-
tal cortex6,12-14. 

oBJeCtIVes
The objective of this study was to evaluate the efficacy and 

tolerability of the use of lysine clonixinate in the treatment of 

painful conditions, specifically in terms of visual analog pain 
scale scores, assessments in the form of questionnaires answe-
red by the subjects and the study physician, results of physical 
examinations, incidence of adverse events, and incidence of 
clinically significant laboratory alterations. 

MetHoDs 
this was an open, qualitative and quantitative study car-

ried out at fundaçãoeducacional serra dos órgãos – unifeso. 
the study protocol received approval of the university ethical 
committee (approval no. 604-11). Based on medical records, 
subjects who were attended at hospital das clínicas de tere-
sópolis, received a diagnosis of a painful condition and who 
were treated with lysine clonixinate (with a cutoff date of may 
2011), were selected to be entered in the study. each subject 
was designated a sequential three-digit study number, starting 
with 001, which was used to preserve the subject’s identity. 
inclusion criteria for the study were for patients of both gen-
ders, over the age of 18, with a clinical presentation of mild 
to moderate pain (< 80mm on the 100 mm visual analog pain 
scale – vas) resulting from headache, myalgias, non-infectious 
arthralgias, post-traumatic pain, and colics (menstrual, abdo-
minal, and biliary). exclusion criteria included pregnancy or 
lactation, hypersensitivity or intolerance to lysine clonixinate, 
severe pain (≥ 80 mm on the visual analog pain scale), tre-
atment with other analgesic agents within 14 days of the first 
visit to the hospital, and any other disease or condition that in 
the opinion of the investigating physician should exclude the 
subject from the study. 

the clinical research form included demographic data, 
medical history, and clinical evaluations (including physical 
examination data), dose of study medication and treatment 
duration, as well as results of laboratory tests, concomitant 
medications, adverse events (description, dates of onset and 
resolution, severity, relationship to study medication), and the 
efficacy and safety assessments. The efficacy and safety as-
sessments were performed based on the data collected before 
treatment (pretreatment, assessment 1) and after treatment 
(Post-Treatment, Assessment 2). The efficacy evaluations in-
cluded a visual analog pain scale (vas), which was measured 
by the distance from the left side of a 100 mm line (ranging 
from 0mm – no pain, to 100 mm – most severe pain) to the 
subject’s vertical mark along the line corresponding to pain 
severity at the time of the assessment. the patient’s overall 
assessment and the physician’s overall assessment ranked 
the subject’s overall condition on a scale of 1 (worst possible 
score) to 10 (best possible score). at assessment 2, subjects 
also rated their willingness to continue treatment on a scale of 
1-10 (from 1 – less willing to 10 – most willing). additionally, 
the physician assessed overall efficacy and tolerability at As-
sessment 2, assigning a rating of “very good”, “good”, “fair” 
or “poor”. 

The primary efficacy measures were symptomatic impro-
vement of pain (vas scores), as well as the patient’s overall 
assessment, physician’s overall assessment and the physician 
assessment of efficacy. Clinical tolerability and safety were as-
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sessed taking into account the incidence of all adverse effects, 
serious adverse effects and/or hospitalizations, incidence of 
clinically significant laboratory test alterations, as well as the 
physician assessment of tolerability. 

The CRF was filled, coded, and the data analyzed using 
the software graphpad prism 5.1. continuous variables were 
analyzed using the student’s t-test or anova, while categorical 
variables were analyzed using the χ2 or fisher’s exact test. the 
results were compared pre- and post-treatment. The efficacy 
endpoints were: the percentage of subjects presenting reduc-
tions on the vas in relation to pretreatment; the percentage of 
subjects presenting ≥ 50mm reduction in pain on the VAS; and 
the percentage of subjects pain-free at assessment 2. the safety 
endpoints of this study were: percentage of patients presenting 
changes to the physical exam; the percentage of subjects pre-
senting adverse events; the percentage of subjects presenting 
changes to laboratory tests; and the percentage of subjects eva-
luated with “very good” in the overall tolerability assessment. 

ResULts
a total of 275 subjects were included in the analysis, of whi-

ch 177 (64.36%) were female and 98 (35.64%) were male. 
table 1 summarizes the demographic and pretreatment cha-
racteristics of the total study population. all subjects were tre-
ated for pain with lysine clonixinate 125 mg, three times per 
day. treatment duration ranged from 2 to 5 days, with amean 
treatment duration of 4.82 (± 0.54) days. 

table 2 summarizes the results of the physical examina-
tions. There were no statistically significant changes in weight 
(p = 0.406), Bmi (p = 0.249), and blood pressure (p = 0.106 
for systolic blood pressure; p = 0.258 for diastolic blood pres-
sure) between pretreatment and assessment 2. mean heart 
rate decreased from 67.63 bpm to 67.05 bpm from pretreat-
ment to assessment 2 (p = 0.004). 

a total of 53 subjects (19.3%) presented with 56 adverse 
events (three subjects presenting 2 aes each and 50 subjects 
presenting 1 ae each). mean ae duration was 1.8 (± 0.77) 
days, with a minimum duration of 1 day and a maximum dura-
tion of 4 days. With the exception of one case of flatulence that 
was classified as severe, all AEs were mild to moderate in seve-
rity. the aes observed are summarized in table 3. one subject 
(0.36%) presented an altered laboratory test result (elevated 
transaminases). 

at pretreatment, total mean vas value was 56.09 mm 
(±12.04 mm). at assessment 2, there was a statistically signi-
ficant reduction in total mean VAS value to 9.17 mm (±12.07 
mm) in relation to those observed at pretreatment (t = 52.49; 
df = 274; p < 0.0001). improvements in vas scores were 
seen in 273 (99.27%) of subjects at assessment 2 in rela-
tion to pretreatment values. at assessment 2, 44% of subjects 
were completely pain-free (0 mm on vas). of the total sub-
jects, 41.8% presented improvements ≥ 50 mm in VAS scores, 
while 57.4% presented improvements of up to 50 mm, and 
two subjects (0.7%) showed worsening of vas scores. Figure 
1 shows the vas score changes at assessment 2 divided by 
pain type. 

Figure 2 summarizes the results of the overall assessment 
performed by the patient and the physician. there was a sta-
tistically significant improvement in the scores of the Patient’s 
overall assessment recorded at assessment 2 in relation to 
pretreatment values (χ2 = 430.1; df = 9; p < 0.0001). the 
Physician’s Overall Assessment scores also improved signifi-
cantly at Assessment 2 in relation to pretreatment (χ2 = 439.5; 
df = 9; p < 0.0001). Overall efficacy was classified as “Very 
good” by the physician at assessment 2 in 135 (49.1%) of 
subjects, while tolerability was classified as “Very Good” among 
131 (47.6%) subjects (Figure 3). 

Table 1 – Demographic and Pretreatment Characteristics

Variable Total
Age (years) 39.11 (± 11.45)

Ethnicity

 Asian 2

 Black 75

 Caucasian 110

 Mulatto 88

Height (cm) 164.7 (± 8.66)

Pain type

 Abdominal colic 38

 Biliary colic 7

 Dysmenorrhea 86

 Headache 33

 Myalgia 50

 Non-infectious arthralgia 38

 Post-traumatic pain 23

Data are n or means (± SD).

Table 2 – Clinical Evaluations

Variable Total

Weight (kg)

 Pretreatment 67.85 (± 14.41)

 Assessment 2 67.83 (± 14.43)

BMI (kg/cm2)

 Pretreatment 24.83 (± 3.65)

 Assessment 2 24.81 (± 3.66)

Heart rate (bpm)

 Pretreatment 67.63 (± 4.73)

 Assessment 2 67.05 (± 4.45)

Systolic blood pressure (mmHg)

 Pretreatment 121.1 (± 5.26)

 Assessment 2 120.8 (± 5.52)

Diastolic blood pressure (mmHg)

Pretreatment 78.07 (± 8.21)

Assessment 2 77.89 (± 7.88)

Data are means (± SD).
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Table 3 – Adverse Events

Adverse Event Severity Number of Affected Subjects 

Abdominal distension Mild 1

Abdominal distension Moderate 1

Bronchial asthma Moderate 1

Constipation Moderate 1

Constipation Mild 1

Diarrhea Moderate 3

Elevated transaminases Mild 1

Epigastralgia Mild 5

Epigastralgia Moderate 6

Flatulence Severe 1

Flatulence Moderate 1

Headache Mild 1

Hiccoughs Mild 1

Inappetence Mild 2

Insomnia Moderate 1

Meteorism Moderate 1

Nausea Mild 11

Nausea Moderate 4

Photophobia Moderate 1

Pyrosis Mild 4

Pyrosis Moderate 2

Somnolence Moderate 3

Somnolence Mild 1

Vertigo Mild 1

Vomiting Mild 1

Data are n.

DIsCUssIoN 
in this study, the use of lysine clonixinate was evaluated in 

the treatment of several different types of painful conditions: 
arthralgia, headache, post-traumatic pain, dysmenorrhea, ab-
dominal colic, biliary colic, and myalgias. the results obtained 
in terms of efficacy in pain relief and tolerability are similar to 
those previously reported in the literature. 

lysine clonixinate has been evaluated in the clinical set-
ting for the treatment of several painful conditions. in the 
treatment of headaches, oral or intravenous therapy using 
lysine clonixinate resulted in analgesia within one hour of ad-
ministration6. oral administration of lysine clonixinate (125 
mg) was superior to placebo in the treatment of patients 
presenting with headache15. The analgesic efficacy of lysine 
clonixinate (at a dose of 250 mg) was compared with that 
of naproxen (550 mg) in patients presenting with headache, 
and equivalent analgesic action between the two drugs was 
reported16. intravenous administration of 200 mg lysine clo-
nixinate was superior to metamizole (dipirone) (1 g) in pain 
relief among patients presenting with headache, in addition 

to a faster improvement of nausea as compared to treatment 
with metamizole17. 

in patients undergoing dental surgery, administration of 
125 mg lysine clonixinate resulted in analgesia comparable 
to that achieved using 500 mg paracetamol18. noronha et al. 
(2009) evaluated the analgesic efficacy of lysine clonixinate 
(125 mg) among patients undergoing extraction of the lower 
third molar, as compared to metamizole (500 mg) and parace-
tamol (750 mg); the authors reported comparable analgesic 
efficacy among the three medications19.

Oral administration of lysine clonixinate significantly redu-
ced menstrual pain, premenstrual pain and intramenstrual pain 
in a placebo-controlled study of patients presenting with pri-
mary dysmenorrhea20. The analgesic efficacy of oral treatment 
of dysmenorrheic subjects at a dose of 125 mg in combination 
with propinox was reportedly comparable to treatment with pa-
racetamol (500 mg) in combination with butylscopolamine (10 
mg). however, the analgesic effect of lysine clonixinate had a 
faster onset in relation to treatment with paracetamol and bu-
tylscopolamine21. hernandéz-Bueno et al. (1998) also reported 
therapeutic efficacy of lysine clonixinate in combination with 
butylscopolamine in the treatment of the signs and symptoms 
associated with primary or secondary dysmenorrhea22. 

in a study of post-episiostomy analgesia, oral treatment 
with 125 mg lysine clonixinate was compared with that of a 
combination of paracetamol 125 mg and codeine 30 mg, and 
both treatments were reported to be equally effective in re-
ducing mild to moderate pain23. in another study of patients 
who had undergone inguinal hernioplasty, the same authors 
compared the analgesic efficacy of the same two treatments, 
reporting similar efficacy between the treatment groups24. 

cayetti et al. (1995) reported anti-inflammatory and anal-
gesic superiority of lysine clonixinate over aspirin in the tre-
atment of patients with gonarthrosis25. additionally, treat-
ment of patients presenting gonarthrosis using 125 mg lysine 
clonixinate three times daily was found to be comparable in 
efficacy compared to thrice daily treatment with 400 mg ibu-
profen26. lysine clonixinate was also reported to be effective 
in the treatment of swelling caused by ankle sprains at a daily 
dose of 300 mg27. 

lysine clonixinate has been considered well-tolerated, thou-
gh previous studies have reported adverse effects similar to 
those we report in this study18,26-30. as with other members of 
the nsaid class of therapeutics, gastrointestinal side effects 
are the most commonly reported adverse reaction to lysine 
clonixinate therapy. these include nausea, epigastric pain, 
vomiting, flatulence, pyrosis, and changes in bowel function. 
adverse effects affecting the nervous system have also been 
reported, including headache, dizziness, insomnia, and som-
nolence.

CoNCLUsIoN 
treatment of painful conditions with lysine clonixinate was 

effective and safe, reducing pain and improving overall condi-
tion of the treated subjects. 
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ABstRACt
objective: to review the literature and to assess female sexual dysfunction and the clinical characteristics of patients attended at the 
unifeso medical school facilities. Methods: literature published between 2004 and 2014 and indexed in pubmed was reviewed. data 
from a total of 144 patients was included and statistically analyzed. Results: the following information was obtained for each patient: 
date of birth; ethnicity; marital status; stature; weight; body mass index; previous use of contraceptives; previous pregnancies; history 
of abortion; history of depression; intermenstrual bleeding; history of amenorrhea; history of dysmenorrhea; blood pressure; cardiac 
frequency; laboratory evaluation (total/free testosterone, dhea); and the female sexual function index scores. Conclusion: female sexual 
dysfunction is a complex disorder influenced by many factors that combine psychosocial as well as physiological entities. The diagnosis is 
difficult and a multifaceted approach should be considered. Treatment of this disorder must be individualized to the specific complaints of 
each woman. hormones and other agents are relevant treatment options but need to be further studied. 
Keywords: female sexual dysfunction, sexual disorder, epidemiological study

ResUMo
objetivo: revisar, atualizar a literatura referente à avaliação da disfunção sexual feminina e as características clínicas dos pacientes 
atendidos nas instalações da escola médica unifeso. Métodos: revisão da literatura publicada entre 2004 e 2014 e indexados no pubmed. 
foram incluídos e analisados estatisticamente dados de um total de 144 pacientes. Resultados: a seguinte informação foi obtida para 
cada paciente: data de nascimento; etnia; estado civil; estatura; peso; índice de massa corporal; uso prévio de contraceptivos; gestações 
anteriores; história do aborto; histórico de depressão; hemorragia intermenstrual; história de amenorreia; história da dismenorreia; pressão 
arterial; frequência cardíaca; avaliação laboratorial (testosterona total/livre, dhea); e as pontuações do índice de função sexual feminina. 
Conclusão: A disfunção sexual feminina é um distúrbio complexo influenciado por muitos fatores que se combinam psicossocialmente, 
bem como aspectos fisiológicos. O diagnóstico é difícil e uma abordagem multifacetada deve ser considerada. O tratamento desta condição 
clinica deve ser individualizado em função das queixas específicas de cada mulher. Hormônios e outros agentes terapêuticos são opções de 
tratamento relevantes, mas precisam ser mais pesquisados.
Palavras-chave: disfunção sexual feminina, desordem sexual, estudo epidemiológico

INtRoDUCtIoN
female sexual dysfunction is a complex and multiface-

ted condition, comprising anatomical, physiological, and so-
cial-interpersonal components1-3. it is characterized by the 
persistent or recurrent impairment of an individual’s sexual 

response and/or interest4. the various types of sexual dys-
function have recently undergone a re-classification in the 
dsm-v, and are now characterized as: a) sexual interest/
arousal disorder; b) orgasmic disorder; and c) genitopelvic 
pain/penetration disorder5. it is important to explain to the 
patient that transient sexual problems are common; howe-
ver if the problem persists over months or causes affliction 
to the patient or their partner, the cause of the dysfunction 
should be investigated6-11. 

sexual dysfunction can occur at any age and affects 40-
45% of the female worldwide population at some point in 
life3,4. the etiology of sexual dysfunction in women is mul-
tifactorial and combines psychological, interpersonal, bio-
logical and contextual factors12. these include the patient’s 
well-being, quality of the relationship, severe medical con-
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while 70 patients (48.61%) had never been pregnant. twenty 
six patients (18.06%) had history of induced or spontane-
ous abortion. of all patients, 42 (29.17%) had a medical his-
tory depression. of all patients, 25 (17.36%) reported the 
occurrence of intermenstrual bleeding. nine patients (6.25%) 
reported the occurrence of amenorrhea. of all patients, 81 
(56.25%) reported incidence of dysmenorrhea. 

the average weight of the patients was 64.51 kg (± 9.808). 
the maximum recorded weight was 94 kg with a minimum of 
49 kg, and a median of 63 kg. the average Bmi of the patients 
was 24.91 (± 3.575), with a median of 24, maximum of 36 
and minimum of 18. 

mean systolic blood pressure was 120.7 mmhg (± 7.343), 
with a maximum recorded value of 140 mmhg, the minimum 
of 102 mmhg and 120 mmhg median. the average diastolic 
blood pressure of the patients was 78.2 mmhg (± 9.203), 
with a median of 80 mmhg. the maximum recorded was 94 
mmhg and the minimum was 59 mmhg. the average heart 
rate of the patients was 66.56 bpm (± 5,966), with a median 
of 67 bpm, maximum of 78 bpm and minimum of 54 bpm. 

mean dhea of the patients was 57.83 ng/ml (± 30.11) 
(laboratory reference range: 15-170 ng/ml). the minimum 
registered dhea during this evaluation was 10 ng/ml and 130 
ng/ml was the maximum, with a median of 55 ng/ml, as 
demonstrated by the Figure 2.

the mean serum testosterone of all patients was 24.21 ng/
dl (± 13.17), with a median of 24 ng/dl (laboratory reference 
range: 3-63 ng/dl). the maximum level recorded among the 
patients was 70 ng/dl and the minimum was 3 ng/dl, as 
shown by the Figure 3.

the mean free testosterone of all patients was 7.83 pmol/l 
(± 4.668) with a maximum value of 27 pmol/l, minimum value 

ditions (neurological, urogenital, endocrine disorders, pelvic 
floor disorders, obesity, etc.), as well as pharmacological and 
other therapies (antineoplasmic agents, antipsychotic and an-
tidepressant agents, antihypertensive agents, major surgical 
operations, radiation therapies, etc.)1,2,4,9,11-15.

MetHoDs
the aim of this epidemiological study was to assess sexual 

dysfunction in women at the unifeso – medical school faci-
lities. to participate in the study, the women had to be older 
than eighteen years of age, presenting with some kind of se-
xual dysfunction, neither pregnant nor breastfeeding. a total 
of 144 women were chosen for the study. 

the following information was obtained for each patient: 
date of birth; ethnicity; marital status; stature; weight; body 
mass index; previous use of contraceptives; previous preg-
nancies; history of abortion; history of depression; inter-
menstrual bleeding; history of amenorrhea; history of dys-
menorrhea; blood pressure; cardiac frequency; laboratory 
evaluation (total/free testosterone, dhea); and the female 
sexual function index scores. 

the female sexual function index (fsfi), a validated self-
-report measure of female sexual function. this is a 19-item 
questionnaire that is subdivided into six domains: desire, 
arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain. the sco-
ring system followed the instructions given by the authors 
who developed and validated the questionnaire. the maxi-
mum possible score is 36 points and the minimum possible 
score is 2 points16.

these descriptive statistics were used to analyze the data: 
average median, standard deviation, minimum and maximum 
and number of observations for quantitative variables, and 
frequency distributions (frequencies and percentages) for ca-
tegorical variables.

ResULts
data of 144 patients were included in the analysis. the 

mean age of the population studied was 41.01 years (± 
7,066). the minimum age recorded was 24 years and the ma-
ximum was 62 years, with a median of 41 years. the average 
height of all patients was 161.0 cm (± 5.965), with the grea-
test height recorded between all patients of 171.0 cm and the 
minimum height of 150.0 cm, with a median of 160.0 cm. the 
ethnic distribution of the patients was: five patients (3.47%) 
of asian ethnicity, 60 (41.67%) caucasian, 26 (18.06%) black 
and 53 (36.81%) of mixed ethnicity.

with regard to marital status of the patients, 60 (41.67%) 
were married, 55 (38.19%) were divorced, 22 (15.28%) were 
single and seven (4.86%) widows, as seen in Figure 1.

in the evaluation of medical history, 126 patients (87.5%) 
reported previous use of contraceptives, while 18 patients 
(12.5%) indicated no prior use contraceptives. of all pa-
tients, 74 (51.39%) reported the occurrence of pregnancy, 

Figure 1 – Marital status of the patients.
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of 2 pmol/l, and a median of 7 pmol/l (laboratory reference 
range: 2-45 pmol/ml). displayed in the Figure 4.

the mean free testosterone of all patients was 7.83 
pmol/l (± 4.668) with a maximum value of 27 pmol/l, min-
imum value of 2 pmol/l, and a median of 7 pmol/l (labo-
ratory reference range: 2-45 pmol/ml). displayed in the 
Figure 4.

the results of the sexual function index questionnaire 
(fsfi) taken by the patients, are presented in the table 1.

Figure 4 – Free testosterone of all patients.

table 1 – results of the fsfi

Domain Minimum score Maximum score Score obtained 

Desire 1.2 6.0 2.51 (± 0.929)

Arousal 0 6.0 2.43 (± 0.866)

Lubrication 0 6.0 3.16 (± 0.952)

Orgasm 0 6.0 2.75 (± 0.914)

Satisfaction 0.8 6.0 2.90 (± 1.138)

Pain 0 6.0 2.82 (± 1.631)

Total 2.0 36.0 16.57 (± 4.493)

DIsCUssIoN
given that sexual dysfunction in women is a multiface-

ted disorder, the diagnosis is made primarily through care-
ful clinical history enquiring about past psychosexual deve-
lopment, current life context, comorbid illness, medications 
and previous surgery10,14. physical examination should include 
complete pelvic exam; mental status; blood pressure; and 
musculoskeletal, thyroid, breast and neurologic abnormali-
ties1. laboratory evaluations are seldom helpful in guiding the 
diagnosis1. indeed, the patients’ testosterone and dhea tests 
were within laboratory reference ranges. 

there are several alternative therapies that can be used in 
the treatment of the female sexual dysfunction; however, the 
identification of a possible physical or emotional component 
is important before starting therapy. therapeutic approaches 

Figure 2 – DHEA of all patients.

Figure 3 – Serum testosterone of all patients.
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include addressing stress and relationship issues, treatment 
of vaginal dryness and dyspareunia, and investigation of drug 
side effects. the use of testosterone in the form of gels, cre-
ams, ointments or tablets is not recommended for premeno-
pausal women and there is a risk of adverse events in addition 
to containing very high doses of testosterone17,18. dehydro-
epiandrosterone (dhea) supplementation is effective in the 
improvement of sexual interest and sexual satisfaction among 
women with adrenal insufficiency; however, the benefit of sup-
plementation in women with normal adrenal function has not 
yet been confirmed9,17,18.
 
 
CoNCLUsIoN

female sexual dysfunction is a very complex disorder, and 
is influenced by many factors that combine psychosocial as 
well as physiologic entities. The diagnosis is difficult and a 
multifaceted approach should be considered. treatment of 
this disorder must be individualized to the specific complaints 
of each woman. hormones and other agents are relevant tre-
atment options, but because of the increased risk of adverse 
events and little data on the subject, these therapies need to 
be further studied.
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ResUMo
a infecção por Chlamydia trachomatis (ct) é a doença sexualmente transmissível (dst) mais comum em todo o mundo e o número de casos vem 
aumentando nos últimos anos. Os métodos laboratoriais para identificação de CT evoluíram bastante ao longo dos anos. A cultura não é mais considerada 
padrão-ouro, dando espaço aos testes de amplificação de ácidos nucleicos (NAATs): polymerase chain reaction (pcr) e ligase chain reaction (lcr), os quais 
apresentam alta acurácia e facilidade na obtenção das amostras, o que é bastante útil na prática clínica. a infecção clamidiana pode se resolver de forma 
espontânea ou progredir para complicações. estas podem comprometer a reprodução feminina, predispondo a infertilidade e a gravidez ectópica. além disso, 
a grávida infectada pode ter um parto prematuro ou um aborto espontâneo.
Palavras-chave: Chlamydia trachomatis, infecções do trato reprodutivo, técnica de diagnóstico molecular, complicações

ABstRACt
chlamydia trachomatis (ct) genital infection is the most common sexually transmitted disease (std) in the world and the number of cases has been 
increasing in recent years. Laboratory methods for CT identification evolved considerably over the years. The culture is no longer considered the gold 
standard, now it is substituted by to nucleic acid amplification tests (NAATs): polymerase chain reaction (PCR) and ligase chain reaction (LCR), which have 
high accuracy and are easy to obtain the samples, so quite useful in clinical practice. chlamydia infection can resolve spontaneously or progress, having 
complications. these can impair female reproduction, predisposing to infertility and ectopic pregnancy. in addition, infected pregnant women may have a 
premature delivery or miscarriage.
Keywords: chlamydia trachomatis, reproductive tract infections, molecular diagnostic techniques, complications

INtRoDUÇão
a Chlamydia trachomatis (ct) é uma bactéria intracelular 

obrigatória que infecta as células colunares do trato genital 
inferior feminino, com capacidade de ascensão para o trato 
genital superior, podendo trazer importantes sequelas para o 
futuro reprodutivo das mulheres1.

é a infecção de transmissão sexual mais comum em todo 
o mundo. nos estados unidos (eua), segundo os Centers for 
disease Control and prevention (cdc), a infecção por Chla-
mydia trachomatis está tão amplamente disseminada que 
existem mais casos novos desta doença que qualquer outra 
doença sexualmente transmissível, como sífilis, gonorreia, 
hpv, herpes e aids1, e o número de casos aumenta a cada 
ano. Em 2000, foram notificados 702.923 casos, onde 74% 
ocorreram em mulheres de 15 a 24 anos1. em 2010, foram 
1.307.893 casos notificados, continuando com maior preva-

lência nas adolescentes e adultas jovens2. além disso, a ava-
liação de anticorpos específicos para Chlamydia trachomatis 
evidenciou que cerca de 50% das mulheres norte-americanas 
aos 30 anos já foram expostas a essa bactéria3.

no canadá, segundo dados da public health Agency4 em 
2010, houve um aumento de 164 para 258,5 casos em cada 
100.000 habitantes, o que equivale a um aumento de 57% na 
prevalência da ct em ambos os sexos. neste mesmo país, um 
estudo mostrou que os custos associados à infecção clamidia-
na neste período foram de 51,4 milhões de dólares por ano3.

 na américa latina, onde os países não possuem um pro-
grama sistemático de rastreio para a ct em suas políticas de 
saúde, os dados são poucos e esporádicos, porém alarman-
tes. um estudo realizado na argentina entre 2007 e 2009 
mostrou uma prevalência de 26,4% de mulheres infectadas 
por ct5. no peru, a prevalência em adolescentes e em mulhe-
res jovens foi de 7,6%6 e no chile, a prevalência, em adoles-
centes, foi de 6,9%7.

no Brasil, a situação é semelhante. os estudos de preva-
lência (tabela 1) mostram uma variação entre os estados e 
regiões brasileiras, embora sempre com altos valores. 

DIAGNÓstICo
os exames tradicionais para diagnóstico, como citologia, 

imunofluorescência direta, imunofluorescência indireta, cultu-
ra, entre outros, mostraram-se pouco eficientes por apresen-
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tarem pelo menos um fator (baixa sensibilidade, dificuldade 
de execução, dificuldade de coleta, baixo poder de diagnósti-
co apurado) que os inviabilizam na rotina diária. felizmente 
novos avanços estão sendo incorporados no combate às dst 
e testes de biologia molecular possibilitam a viabilidade no 
diagnóstico12.

O desenvolvimento de métodos de amplificação de ácidos 
nucleicos facilitou bastante o diagnóstico desta infecção ge-
nital. são métodos não invasivos, com alta sensibilidade e 
especificidade e que, por estes motivos, podem ser utilizados 
como rastreio em pacientes assintomáticas13. além disso, po-
dem usar amostras coletadas de maneira não invasiva, in-
clusive urina ou material vaginal autocoletados, facilitando o 
exame fora dos ambientes clínicos convencionais14.

Os testes de amplificação de ácidos nucleicos (NAATs) in-
cluem os que utilizam sondas de rna (captura híbrida com 
amplificação de sinal) e os de amplificação de DNA, que são 
a pcr (polymerase chain reaction), a lcr (ligase chain reac-
tion) e a tma (transcription-mediated amplification assay).

Vários estudos avaliaram a eficácia destes métodos biomo-
leculares no diagnóstico da Chlamydia trachomatis. a sensi-
bilidade média foi de 97,2% para a ct e 92,2%, para gono-
coco com especificidade superior a 99% quando comparada 
à cultura (antigo padrão-ouro). O método de amplificação de 
dna mais usado é a pcr15,16. sua sensibilidade é 20% maior 
que a da cultura (em torno de 90%), com especificidade entre 
99 e 100%17. apresenta a vantagem de poder ser realizada 
com swabs endocervical e uretral ou em amostras de urina, 
possibilitando que a coleta da amostra seja feita pela própria 
paciente18.

Vários estudos avaliam a eficácia do método de captura de 
híbridos no diagnóstico da Chlamydia trachomatis. segundo 
darwin et al.19, a sensibilidade foi 97,2% com especificidade 
maior que 99% quando comparada à cultura. 

CoMPLICAÇÕes
quando não diagnosticada e não tratada, a infecção clami-

diana pode evoluir para resolução espontânea ou persistência 
da infecção, ou ainda progredir para complicações12,20, além 
de poder causar graves repercussões sobre o aparelho genital 
feminino e comprometer o seu futuro reprodutivo. a infec-
ção cervical ascendente causa a doença inflamatória pélvica 
(dip), que pode levar a abscesso ovariano, infertilidade, dor 
pélvica crônica e gravidez ectópica14. 

na gestante, a ct está associada a diversos resultados ad-
versos, entre eles endometrite pós-parto, abortamento es-
pontâneo, trabalho de parto prematuro21.

Baud et al.22 realizaram uma revisão sistemática em 2008, 
onde verificaram uma possível associação entre a Chlamydia 
trachomatis e outras bactérias do mesmo gênero com aborto 
de repetição, trabalho de parto prematuro, rotura prematura de 
membranas e baixo peso ao nascer, embora ainda sejam neces-
sários mais estudos para confirmação.

mais recentemente, em um estudo de metanálise, silva et 
al.23 demonstraram associação evidente entre infecção por ct 
e complicações no período gestacional, tais como trabalho de 
parto prematuro (rr = 1,35), baixo peso ao nascer (rr = 
1,52) e mortalidade perinatal (rr = 1,84). 

infecção prévia ou atual por ct ainda merece ser estudada 
para mais adequadas conclusões, uma vez que os efeitos 
da infecção por este agente se revelam mais tardiamente via 
sistema imunológico24. sabe-se que a imunidade do hospedei-
ro está diretamente ligada a sua suscetibilidade às infecções 
genitais. o mesmo microrganismo pode causar consequências 
diferentes entre os indivíduos25.

poucos países realizam rotineiramente o rastreamento 
(screening) para infecção por Chlamydia trachomatis. esta-
dos unidos, canadá, inglaterra e escócia adotam programas 
de rastreamento, cujos resultados são bastante satisfató-
rios, com redução da taxa de doença inflamatória pélvica22,26 

e, consequentemente, enorme economia de recursos para a 
saúde pública23.

 é evidente que a infecção genital por Chlamydia tracho-
matis em mulheres é frequente e com consequências graves 
quando não diagnosticada e tratada. o rastreio desta infecção 
deve fazer parte de um programa de saúde pública, sob pena 
de condenar milhares de mulheres aos seus efeitos sobre o 
sistema reprodutivo e gestações.

Conflito de interesses: Não há conflito de interesses a 
declarar.
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ResUMo
as proteínas de choque térmico (hsp) constituem uma família de chaperonas. essas proteínas são importantes para o estabelecimento de tolerância e 
citoproteção contra estresses como isquemia, hipóxia, temperaturas elevadas, infecção, entre outros. Elas podem ser classificadas de acordo com suas 
massas moleculares, sendo a hsp90 a abordada neste trabalho. as hsp90 exibem seus níveis celulares elevados em malignidades hematológicas e em 
tumores sólidos. essa expressão, em parte, explica a habilidade das células cancerígenas de manter a homeostase em um ambiente tumoral hostil. as hsp90 
também permitem que essas células tumorais tolerem alterações genéticas que, caso contrário, seriam fatais. o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão 
bibliográfica sobre as HSP90, suas funções, seu papel na imunologia e sobre os avanços no desenvolvimento clínico dos inibidores das HSP90 no tratamento 
dos diferentes tipos de cânceres. 
Palavras-chave: proteínas do choque térmico, inibidores das proteínas do choque térmico 90 e tratamento do câncer 

ABstRACt
heat shock proteins (hsp) constitute a family of chaperones. these proteins are very important for cytoprotection and tolerance build-up against ischemia, 
hypoxia, high temperatures, infection, among others. They can be classified by their molecular masses. In this study, we deal with HSP90. Hematological 
malignancies and solid tumors have increased levels of hsp90. this overexpression accounts for the ability of cancer cells to maintain homeostasis in a 
hostile environment. hsp90 also allows the cancer cells to tolerate genetic alterations that would be fatal otherwise. the purpose of this study is to review 
the literature concerning hsp90, its functions, its role in immunology and the advances in the clinical development of hsp90 inhibitors on different kinds of 
cancer.
Keywords: heat shock protein; heat shock protein 90 inhibitors and cancer treatment

INtRoDUÇão
as proteínas de choque térmico (hsp) são encontradas em 

eucariotos e procariotos1. Elas podem ser classificadas de acor-
do com as suas massas moleculares, podendo ser de baixo 
peso molecular e de alto peso molecular, como as hsps 40, 
60, 70, 90 e 1102. as hsps constituem um dos mais abun-
dantes tipos de proteínas nas células durante seu estado de 
repouso, aquelas que não sofreram estresse celular, sendo 
1-2% de todas as proteínas citosólicas3.

as hsps são importantes no desenvolvimento de tolerân-
cia e citoproteção contra vários tipos de estresses celulares, 
como isquemia, hipóxia, hipertermia, danos oxidativos, con-
taminação por metais pesados, radiação, infecção, entre ou-
tros1,3. foi sugerido também que as hsps desempenham um 
papel na patogênese, no prognóstico e tratamento de várias 

doenças1. a transcrição das hsps requer a ativação do fator 
de transcrição 1 de choque térmico (hsf1) que, em um orga-
nismo normal, aumenta a longevidade e sobrevivência celular. 
no câncer, ela está superexpressada e desempenha um pa-
pel na invasão tumoral e metástase, por permitir aumento da 
proliferação celular e diminuição da morte celular4,5.

as hsps têm várias funções, entre elas: regulam o enove-
lamento de proteínas novas e alteradas; servem como cha-
peronas no transporte proteico entre organelas celulares; ini-
bem a formação de agregados proteicos sob estresse físico; 
promovem complexos multiproteicos e facilitam a degradação 
de proteínas danificadas3,6.

a indução das hsps na célula ocorre quando há exposição 
desta a estresses potencialmente letais, já citados anterior-
mente no texto. a proteção celular fornecida pelas hsps é de 
caráter transitório, o que significa que essas células reagem 
mais rapidamente a estresses subsequentes que ocorrem em 
um curto espaço de tempo3. devido a essa característica de 
proteção celular das hsps, as células tumorais tornam-se 
capazes de tolerar alterações genéticas que seriam fatais3. 
sendo assim, a expressão das hsps pode, em parte, expli-
car a habilidade de células malignas de manter a homeostase 
proteica até no hostil microambiente hipóxico e acidótico do 
tumor, pois oferecem proteção contra apoptose espontânea e 
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induzida pela terapêutica3,4. a superexpressão de hsps sinali-
za um prognóstico desfavorável em termos de sobrevivência e 
resposta terapêutica em tipos específicos de câncer4. 

células tumorais parecem ser dependentes de níveis ele-
vados de hsps, embora as causas disso não sejam ainda bem 
estabelecidas7. uma possibilidade é a habilidade das chape-
ronas de suprimir e atenuar mutações que se acumulam du-
rante o processo de transformação tumoral, o que poderia 
promover a viabilidade celular e até elevar a taxa de multipli-
cação de células mutantes7.

JUstIFICAtIVA
Revisão bibliográfica, a qual tem como foco ampliar a dis-

cussão acerca das proteínas de choque térmico (hsp), repre-
sentadas pela hsp90 nesta revisão, principalmente, relacio-
nando-as com sua influência nas diferentes vias de sinalização 
intracelular relacionadas com a sobrevivência das células tu-
morais. sendo o câncer uma das doenças mais prevalentes no 
mundo, a inibição da hsp90 constitui uma nova forma tera-
pêutica que pode ser associada aos fármacos mais tradicio-
nais, tornando o prognóstico mais favorável ao paciente.

por ser uma classe de proteínas com pesquisa de fárma-
cos alvo-específicos no tratamento do câncer, na atualidade, 
a HSP90 é de importância significativa e uma revisão recente 
acerca do assunto será de grande relevância. 

MetoDoLoGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica não sistemática so-

bre as proteínas de choque térmico (hsp) e seu papel no 
tratamento contra o câncer. esta foi dividida em duas etapas: 
1ª) constituiu-se na pesquisa dos descritores nas bases de 
dados pubmed e eBsco periódicos, e na seleção dos artigos 
encontrados; 2ª) estabelecimento de critérios para refinar os 
resultados, sendo estes a abrangência temporal dos estudos, 
definida entre os anos 2001 e 2011 e nos idiomas português, 
inglês e espanhol.

os descritores utilizados para a pesquisa no pubmed fo-
ram: heat shock protein; heat shock protein 90 inhibitors e 
cancer treatment.

A revisão bibliográfica foi realizada no período de outubro 
a novembro de 2011 e a seleção dos artigos foi feita em con-
formidade com o assunto proposto pela análise do resumo. 
foram descartados os artigos que, apesar de constarem no 
resultado da pesquisa, não apresentaram as informações ne-
cessárias para a confecção deste trabalho.

PRoteÍNAs De CHoQUe tÉRMICo 90 
a hsp90 é a mais abundante das proteínas chaperonas 

celulares8. até o momento, cinco isoformas da hsp90 foram 
identificadas, incluindo as formas citoplasmáticas HSP90 α e 
β; a GRP94, que se encontra no retículo endoplasmático; a 
trap1, que se encontra na mitocôndria; e a hsp90n, que é 
associada à membrana celular3,9-11. presume-se que todas as 
isoformas têm funções similares, promovendo enovelamento 
proteico e ativação celular durante condições de estresse ce-
lular, como hipóxia, isquemia, hipertermia, danos oxidativos, 

contaminação por metais pesados, radiação, infecção, entre 
outros1,3,12.

essa proteína é a mais importante chaperona de sinaliza-
ção13. a hsp90 exerce a sua atividade de chaperona junto 
com um número de cochaperonas, tendo um papel importante 
no enovelamento de no mínimo 200 proteínas específicas de 
várias vias de sinalização, e no reenovelamento de proteínas 
desnaturadas depois de estresse celular4. a hsp90 ajuda es-
sas proteínas a alcançar suas formas plenas para sinalização 
competente, assim como a regular suas associações com ou-
tras proteínas e membranas13. 

a hsp90 interage com moléculas de sinalização, das quais 
podemos citar receptores hormonais e quinases; compo-
nentes da via de morte celular; reguladores do ciclo celu-
lar4,7,12-15. algumas dessas moléculas são de grande interesse 
oncológico8.

a hsp90 tem inúmeros, distintos e sobrepostos sítios de 
ligação em sua superfície13. ela contém no mínimo dois sítios 
de ligação para chaperonas, um no seu domínio n-terminal e 
outro no seu domínio c-terminal13,16. todos esses domínios se 
ligam e hidrolisam atp. essa abundância de sítios de ligação 
e a flexibilidade conformacional da HSP90 sugere a presen-
ça de uma variedade de superfícies ativas nessa proteína8,13. 
seus níveis são regulados, em parte, através da ligação com 
o hsf1, que é um fator de transcrição que normalmente se 
encontra ligado à hsp90 e em estado inativo8. sob condições 
de estresse, o hsf1 se separa da hsp90 e é fosforilado por 
proteínas quinases, formando trímeros que entram no núcleo 
celular e se ligam a elementos do choque térmico na região 
promotora do gene da hsp90 e outros genes das hsps8. após 
nova fosforilação do hsf1, hsp90 rnam é transcrito e deixa 
o núcleo celular, entrando no citosol, onde é traduzido e um 
novo complexo de chaperona hsp90 é montado8.

a atividade da hsp90 é essencial para o desfecho do ciclo 
celular em células normais e malignas17. os níveis de rnam 
de hsp90 estão aumentados na fase g1/s do ciclo celular. 
além disso, a expressão de hsp90 é detectada nos núcleos 
das células, associando-se com centrômeros durante a mito-
se17. a hiperproliferação de células malignas resulta na ativa-
ção de uma ou mais vias mitogênicas, devido à mutação ou 
superexpressão de quinases sinalizadoras, várias das quais 
são proteínas clientes da hsp9017. as proteínas clientes da 
hsp90 chaperona regulam as fases do ciclo celular, indireta 
ou diretamente, tendo importante papel em conduzir o pro-
cesso mitogênico em g1/s, g2/m e controle de checkpoint mi-
tótico17. a inibição da hsp90 leva à interrupção do ciclo celular 
na fase g1/s, sendo necessário que a via RB, gene supressor 
tumoral do retinoblastoma, esteja intacta17. o gene RB tem a 
função de sequestrar uma família de fatores de transcrição, 
chamada de e2fs, que é responsável pela transcrição de mui-
tos genes envolvidos na regulação do ciclo celular, replicação 
de dna e na ativação de vias de apoptose. a inibição da ativi-
dade da hsp90 nos diferentes tipos celulares bloqueia efetiva-
mente a proliferação dessas células, tendo efeito citostático17. 

os inibidores da hsp90 são fármacos que interrompem o 
ciclo celular, evitando a proliferação de células tumorais17. es-
ses fármacos são usados como parte de uma terapia direcio-



      
SANTOS et al.

RFM - Rev Flu Med 2014;78-79(2):18-23

20

nada, pois inibem a sinalização oncogênica em vez de intoxi-
car células em divisão celular17. quimioterápicos tradicionais 
geralmente levam à morte de células tumorais rapidamente, 
mas terapias direcionadas induzem a interrupção do ciclo ce-
lular, o que nem sempre resulta em apoptose17. uma estra-
tégia para aumentar o potencial tumoricida dos inibidores da 
hsp90 é a sua combinação com quimioterápicos tradicionais, 
os quais possuem ação citotóxica17. 

a hsp90 permite que células tumorais tolerem alterações 
genéticas que, caso contrário, seriam letais12. outro papel da 
hsp90 na manutenção de células tumorais é a sua habilidade 
de inibir a apoptose17,18.

a hsp90 é responsável pela manutenção de várias quina-
ses oncogênicas como a raf-1, Bcr-abl e erbB212. por afetar 
a atividade de proteínas críticas para diversas etapas de pro-
gressão tumoral, a hsp90 faz uma importante contribuição 
para seis características das células tumorais: (i) autossufi-
ciência dos sinais de crescimento tumoral (B-raf, iKK); (ii) 
insensibilidade aos sinais dos fatores de crescimento tumo-
ral (plK, wee-1); (iii) evasão da apoptose (aKt, rip); (iv) 
potencial de replicação ilimitado (htert); (v) angiogênese 
(FAK, HIF-1α); e (vi) invasão/metástase (MMP2, MET), sen-
do a hsp90 alvo de terapias contra o câncer10,12,17. terapias 
seletivas que têm como alvo uma única tirosina quinase não 
são bem-sucedidas, pois ocorre a ativação de múltiplas e pa-
ralelas vias de sinalização10. Já a terapia com inibidores da 
hsp90 leva à inibição simultânea dessas vias de sinalização 
das tirosinas quinases10.

a fusão proteica Bcr-abl é o resultado da troca recíproca de 
material genético entre os braços longos dos cromossomos 9 
e 22. o resultado é uma atividade não regulada dessa tirosina 
quinase que leva à fase crônica da leucemia mieloide crônica e 
em um determinado subgrupo de pacientes com leucemia lin-
foblástica aguda. a Bcr-abl é uma proteína cliente da hsp90 
e também é efetivamente inibida pelo imatinibe. esse fárma-
co foi comprovadamente muito efetivo no tratamento inicial 
de pacientes com leucemia mieloide crônica, mas a maioria 
dos pacientes recidivou apesar da continuação da terapêutica. 
a recidiva está relacionada com a perda da inibição da Bcr-
-Abl pelo imatinibe, devido à amplificação gênica ou específica 
mutação de ponto no domínio da quinase. Bcr-abl resisten-
tes ao imatinibe continuam dependentes da hsp90, ou seja, 
estão suscetíveis aos seus inibidores como a geldanamicina 
(gda)3,8,10,16,19.

o met é um receptor de tirosina quinase que está frequen-
temente superexpressado nas neoplasias malignas e está en-
volvido na angiogênese, sobrevivência e habilidade invasiva 
das células tumorais. evidências apontam que o met tem um 
papel na migração e sobrevivência do carcinoma de pulmão 
de células pequenas. o met é uma proteína-cliente da hsp90 
e o inibidor dessa proteína de choque térmico, a gda, diminui 
os níveis de met e promove apoptose em várias linhas celula-
res do carcinoma de pulmão de células pequenas3,16.

a via de sinalização ras/raf1 tem um papel importante 
na proliferação, diferenciação, interrupção do crescimento e 
morte celular. em resposta a sinais extracelulares, o ras é ati-

vado via a atividade de receptores ligados à membrana celular 
e um conjunto de moduladores celulares. o ras ativado tem 
como alvo o complexo heteromérico para a membrana raf1, 
onde o raf1 é ativado por uma miríade de proteínas de ativa-
ção em um processo pouco compreendido. após a ativação, 
o raf1 quinase inicia uma cascata de eventos downstream 
que resultam na fosforilação de quinases reguladas por sinais 
extracelulares erK1 e erK2, que regulam fatores de trans-
crição no núcleo celular. a resposta depende do tipo celular, 
da duração e intensidade de estímulos externos. a hsp90 foi 
encontrada associada a vários componentes e reguladores da 
via de sinalização ras/raf1. com exposição prolongada ao 
inibidor da hsp90, a gda dissocia o complexo raf1-hsp90, 
resultando em diminuição da atividade do raf1 devido à in-
tensa degradação da proteína raf1. em contraste, exposição 
de curta duração à gda leva à ativação do raf1, sugerindo 
que a liberação transitória de hsp90 seja essencial para sua 
ativação. uma maneira de interpretar os efeitos dependentes 
do tempo de exposição à gda é que a hsp90 é necessária 
para a maturação e manutenção da estabilidade do raf1, mas 
é liberada para ativação do raf1 por outros reguladores7,8. 

a hsp90 age como chaperona da oncoproteína her-2/neu 
e da p53 mutante, protegendo ambas da degradação pelo 
proteassoma, situação a qual é fator de proteção para o cân-
cer em questão, porém piora o prognóstico do paciente20. o 
fator de transcrição p53 é ativado em resposta a estresses 
que induzem dano no dna da célula. uma vez ativada, a p53 
irá induzir a parada do ciclo celular ou apoptose. mais de 50% 
dos cânceres possuem o gene Tp53 mutante e este é asso-
ciado a tumores mais agressivos e resistentes à quimiotera-
pia. pesquisas mostram que a maioria das formas mutantes 
do Tp53 requer pelo menos uma interação transiente com o 
complexo da hsp90. a p53 é uma proteína cliente da hsp90 
e o tratamento de neoplasias com a gda resultou em deses-
tabilização da p53 mutante em carcinoma de mama, próstata 
e linhagens celulares de leucemia3,8. 

o her-2 é um receptor da tirosina quinase superexpressa-
do em várias malignidades, incluindo câncer de mama, ová-
rio, próstata e gástrico e é associado a prognóstico desfavorá-
vel. o produto do gene ERBB2 (HER-2) se liga a hsp90 e seu 
homólogo do retículo endoplasmático, a grp94. tratamentos 
com inibidores da hsp90 diminuem a quantidade da proteí-
na erbB2, her-2 fosforilado e a sinalização pró-sobrevivência 
downstream3,8.

INIBIDoRes DA PRoteÍNA Do CHoQUe 
tÉRMICo 90

a seletividade terapêutica dos inibidores da hsp90 pode 
ser explicada pelos seguintes fatores: em primeiro lugar, as 
células malignas são dependentes de oncoproteínas que con-
duzem o processo de malignidade celular; assim, a depleção 
de oncoproteínas afeta mais amplamente as células malignas 
do que as células normais. em segundo lugar, oncoproteínas 
são frequentemente expressas em formas mutantes, fazendo 
com que precisem da hsp90 para estabilidade e função. em 
terceiro lugar, as células malignas estão sujeitas a acidose 
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intratumoral, hipóxia e privação de nutrientes, criando um 
ambiente de estresse celular que requer a hsp90 para sua 
estabilização10,21. esses fatores revelam que as células malig-
nas possuem níveis mais elevados de hsp90 do que as células 
normais, fazendo com que os inibidores da hsp90 tenham 
um efeito muito maior nas células anormais e quase nenhum 
efeito nas células normais. 

os inibidores da hsp90 bloqueiam a proliferação celular in 
vitro e o crescimento tumoral in vivo22. essas drogas modu-
lam a atividade da hsp90 pela inibição competitiva do sítio 
de ligação de atp no domínio n-terminal, no sítio de liga-
ção de nucleotídeos do domínio c-terminal, ou rompendo as 
interações com as cochaperonas. a ligação desses fármacos 
em seus respectivos sítios de ligação diminui a afinidade da 
hsp90 com as suas proteínas-clientes, levando a uma de-
gradação dessas proteínas pelo proteassoma19,23,24. pesquisas 
estão sendo conduzidas com o objetivo de identificar sítios 
na hsp90 que possam ser alvos terapêuticos contra o cân-
cer. como resultado, diversos produtos naturais e sintéticos, 
incluindo gda, radicicol (rad), novobiocina (nB), celastrol, 
Gedunina e Gamendazole, foram identificados como modula-
dores da função dessa proteína pelos mecanismos descritos 
acima23. nem todas as proteínas-clientes da hsp90 são igual-
mente sensíveis aos inibidores da hsp9017. diferentes células 
dentro de um mesmo paciente, até mesmo dentro de uma 
massa tumoral, podem parar em pontos diferentes do ciclo 
celular, dependendo da sua exposição a esses fármacos17.

os inibidores da hsp90 são os únicos agentes quimiote-
rápicos conhecidos que agem simultaneamente em todas as 
seis características tumorais25. 

todos os inibidores da hsp90 que se ligam ao domínio n-
-terminal, representados por gda e rad, induzem a expres-
são de grp78, uma proteína relacionada à hsp7019,26. esse fe-
nômeno, conhecido como resposta de choque térmico (hsr), 
também ocorre na presença de estressores celulares, como 
temperaturas extremas e estresse oxidativo23. o fator de 
transcrição responsável pela indução de hsps é o hsf1, que 
normalmente se encontra ligado a hsp9023. os inibidores da 
hsp90 que atuam no domínio n-terminal separam o complexo 
hsp90-hsf1, ocorrendo então a trimerização do hsf1, que 
sofre fosforilação e se transloca para o núcleo da célula23. 
subsequentemente, o hsf1 se liga aos elementos de ligação 
de choque térmico e inicia a transcrição dos genes de choque 
térmico23. devido aos efeitos antiapoptóticos e pró-sobrevi-
vência celular manifestados pelas hsps, o aumento de sua 
expressão em células neoplásicas pode limitar o potencial dos 
inibidores da hsp90 no domínio n-terminal e estimular a re-
sistência a outros quimioterápicos. 

gda é uma benzoquinona natural que pode ser isolada atra-
vés da fermentação de Streptomyces hygroscopicus21,24,25,27. é 
um inibidor que compete com o atp pelo domínio n-terminal 
da hsp90, fazendo com que as proteínas-clientes não se li-
guem ao domínio, o que resulta na degradação das mesmas. 
apesar de essa droga ter uma propriedade anticancerígena, 
seu potencial clínico é um pouco duvidoso, devido à sua gran-
de hepatotoxicidade, além de ser metabolicamente instável 

e pouco solúvel no meio aquoso. por esses motivos foram 
investigados derivados da gda, como o 17-aag (17-alila-
mino-17-desmetoxigeldanamicina). o 17-aag possui menor 
ação hepatotóxica que a gda, mas possui pouca solubilidade 
aquosa e biodisponibilidade oral21,25,28-30. atualmente, outros 
derivados como o 17-dmag estão sendo pesquisados e apa-
rentam ter uma menor toxicidade, maior solubilidade e bio-
disponibilidade.

o análogo efetivo da gda, 17-aag, apresentou efeitos 
antiproliferativos e citotóxicos em várias linhagens celulares 
transformadas, inibindo vias que regulam a progressão do ci-
clo celular, invasão e angiogênese tumoral. isso resulta da 
infrarregulação das vias de sinalização controladas pela ci-
clina d ou da atividade de cdk4/ciclina d1, em particular a 
depleção de tirosina quinases (erbB2, receptor do fator de 
crescimento epidérmico – egfr), degradação de c-raf1 com 
fosforilação reduzida do regulador de sinal extracelular qui-
nase (erK)4,26. um bloqueio no ciclo celular em fase g2/m foi 
relatado em células deficientes de Rb tratadas com 17-AAG26.

ensaios clínicos em fase i demonstraram a atividade dos 
inibidores da hsp90 em alguns tipos de câncer. a hsp90 pos-
sui as isoformas α e β, sendo esta última presente em maior 
abundância nas células dos linfomas B de células gigantes. 
nessa linhagem celular a hsp90 tem a aKt como proteína 
cliente e foi evidenciado que o ipi-504 (derivado da 17-aag) 
diminui a transcrição dessa proteína, inibindo o crescimento 
desse tipo de neoplasia24. em células de linhagens de carcino-
mas de pulmão e colorretal, a combinação de 17-aag com do-
xorrubicina, cisplatina, irinotecano ou paclitaxel demonstrou 
efeito sinérgico ou aditivo a terapêutica26.

no mieloma múltiplo foi evidenciada a superexpressão de 
hsp90 e sua contribuição de forma crítica na sobrevivência 
desse tumor. foi demonstrado que células com níveis eleva-
dos de il-6 induzem o aumento de hsp90. vários estudos 
relataram que a 17-aag inibe a proliferação e sobrevivên-
cia das células do mieloma múltiplo e este efeito está rela-
cionado à infrarregulação dos receptores do fator de cresci-
mento semelhante à insulina e il-6, vias de sinalização (iKK/ 
NF-κβ, PI-3kinase/AKT e RAF/MAPK), assim como moléculas 
downstream (proteassoma, telomerase e atividade de hif-
1α. A atividade de HIF-1α foi implicada na secreção de fator 
de crescimento endotelial vascular (vegf), substância ligada 
à angiogênese tumoral, e a inibição da hsp90 demonstrou 
redução dessa via10,26.

rad é um macrolídeo, podendo ser isolado do fungo mo-
nosporium bonorden21. é o mais potente inibidor natural da 
hsp9025. assim como a gda, esta substância química compe-
te com o atp pelo domínio n-terminal da hsp9021,25,28. o rad 
apresentou propriedades anticancerígenas in vitro, mas não 
in vivo, pois é metabolicamente instável28. atualmente, estão 
sendo pesquisados derivados dessa substância química24,27.

as interações da hsp90 com as cochaperonas cdc37 e hop 
também são intensamente estudadas. o celastrol, uma pe-
quena molécula isolada da Tripterygium wilfordii, demonstrou 
atividade nessa interação molecular23,28. a cdc37 é necessária 
para a maturação das proteínas-quinases hsp90 dependentes 
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e tem papel crítico na estabilização de diversas outras onco-
proteínas quinases instáveis, como a Braf e egfr nas células 
malignas. estudos recentes demonstraram que esse fármaco 
se liga a resíduos de cisteína da cdc37, causando inibição 
irreversível, além de induzir a resposta do choque térmico. 
sendo assim, esta droga continua sob investigação23,27,28. 

gamendazole é uma pequena molécula sintética, com pro-
vável capacidade antiespermatogênica, e também um inibidor 
da hsp90. o mecanismo pelo qual essa molécula inibe a ação da 
hsp90 continua desconhecido, porém análises demonstraram 
infrarregulação dose-dependente das proteínas-clientes aKt 
e erbB2, ambas envolvidas nos mecanismos de sobrevivência 
das células tumorais23.

a novobiocina (nB) é um antibiótico cumarínico que pode 
ser isolado do Streptomyces spheroids19,23,25. este fármaco se 
liga ao domínio c-terminal da hsp90 e induz a degradação 
das proteínas-clientes dessa chaperona. a nB foi formalmente 
investigada em aplicações clínicas na europa pela sua pro-
priedade antimicrobiana resultante de sua atividade inibitória 
a dna girase B, e foi esse mecanismo que estimulou novos 
estudos visando demonstrar a inibição da hsp90 por esse fár-
maco23.

os efeitos biológicos da nB foram investigados posterior-
mente. Células SKBr3 do carcinoma de mama e fibroblastos 
v-src-transformados tratados com nB evidenciaram depleção 
de raf-1, erbB2, p53 mutante nas concentrações entre 300 
µm e 800 µm19,27. a nB não alterou os níveis de grp78, situa-
ção em que não demonstrou a ausência de resposta do cho-
que térmico induzida por esse fármaco e sua vantagem em 
relação aos inibidores do sítio n-terminal19,23. outros efeitos 
derivados da inibição da hsp90 pela nB foram investigados. 
os efeitos em relação às cochaperonas também foram estu-
dados, tendo a nB demonstrado redução dos níveis de p23, 
hsc70, hop, pp5 e fKBp52, e apesar de os níveis de cdc37 
não terem sofrido alterações inicialmente, estudos subse-
quentes demonstraram a disjunção da interação dessa última 
com a hsp9023,27.

outra proteína cliente da hsp90, Bcr-abl, é responsável 
pela inibição apoptótica em células neoplásicas, como na leu-
cemia mieloide crônica e leucemia linfocítica aguda. foi evi-
denciada, em ensaio clínico, a ação da nB em culturas de 
células com marcadores moleculares semelhantes às das ne-
oplasias citadas acima, aumentando os níveis intracelulares 
das caspases 3 e 9, e do citocromo c, pela disjunção do com-
plexo proteico Bcr-abl/hsp9019,26. o aumento da concentração 
dessas moléculas determinou um ambiente hostil, levando 
essa linhagem celular a deflagrar a apoptose. A NB também 
se mostrou eficaz em linhagem celular da leucemia mieloide 
crônica resistente ao mesilato de imatinibe, ao diminuir os 
níveis de Bcr-abl. este fármaco inibiu o mecanismo de resis-
tência dessas células, tornando-as sensíveis novamente10,19.

a apoptose das células malignas é modulada pela hsp90, 
esta tendo influência nas vias de sinalização do fator de ne-
crose tumoral e na atividade do NF-κβ, além do bloqueio dire-
to da apoptose em nível pós-mitocondrial. a associação dessa 
proteína com apaf-1 é capaz de inibir a ativação de caspases, 
com alguns trabalhos evidenciando que o complexo Bcl-2/

HSP90β previne a liberação do citocromo C da mitocôndria e 
ativação da caspase 3 em células mamárias2,26.

CoNCLUsão
diversas vias de sinalização controladas por oncogenes 

têm suas funções moduladas pela hsp90, sendo esta respon-
sável pela estabilidade dessas ligações, as quais são deter-
minantes na sobrevivência das células tumorais, atuando em 
todos os seis mecanismos necessários para o surgimento de 
uma neoplasia maligna. as proteínas clientes, representadas 
pela RAF, ErbB2, Bcr-Abl, entre outras, além das imunofilinas 
e cochaperonas, estão diretamente ligadas às alterações mo-
leculares que esta proteína sofre quando exerce sua função, e 
têm papel fundamental no processo patogênico pelo qual uma 
célula passa até apresentar todos os marcadores moleculares 
de uma neoplasia maligna.

atualmente, vários inibidores da hsp90 estão sendo pes-
quisados e aparentam trazer um futuro promissor para a te-
rapia contra diversas neoplasias. terapias combinadas utili-
zando doses baixas de inibidores da hsp90, juntamente com 
agentes quimioterápicos convencionais, parecem ser uma 
estratégia eficaz para tratamento de vários tipos de neopla-
sias, pois aumentam as chances da célula maligna receber 
uma dose letal de pelo menos uma das substâncias. a perda 
do mecanismo de resistência contra quimioterápicos, como 
evidenciada nas leucemias Bcr-abl positivas resistentes ao 
mesilato de imatinibe, ou a perda da via de proteção antia-
poptótica, pelo aumento da concentração de caspases intra-
celulares demonstradas em estudos, são fatos que nos levam 
a acreditar que a terapia combinada aos inibidores da hsp90 
pode determinar um novo estágio na terapia contra o câncer.

é perceptível, diante dos resultados encontrados nos en-
saios clínicos na fase I, que os inibidores da HSP90 são efica-
zes na desestruturação dos mecanismos presentes nas células 
neoplásicas para sua sobrevivência. a gda e seus análogos 
vêm sendo largamente estudados e já demonstram resulta-
dos palpáveis na terapia anticancerígena, evidenciando tanto 
atividade citotóxica, assim como atividade moduladora nos 
mecanismos de sobrevivência tumoral. apesar de existirem 
muitos estudos relacionados à gda e seus análogos até o 
momento, são de conhecimento no meio científico suas restri-
ções devido ao estímulo da resposta do choque térmico, sen-
do assim, a busca por novos inibidores é uma necessidade. 
dentre eles, a novobiocina vem demonstrando superioridade 
em alguns estudos mais recentes. sua atuação no domínio 
c-terminal determina, além de alterações na ligação com 
proteínas-cliente, também a interação com as cochaperonas 
como a cdc37 e a hop. pode-se assim esperar que os atuais 
e novos fármacos com mecanismos de ação que atuem em 
proteínas de choque térmico permitam avanços significativos 
na terapia contra o câncer. 
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coube a abrikossoff, em 1926, a primeira descrição deste 
tumor, como sendo um tumor de origem miogênica1. outros 
autores propuseram sua origem a partir de histiócitos, fibro-
blastos, mioepitelial e neuronal2.

são tumores incomuns, usualmente benignos e derivados 
das células de schwann dos nervos periféricos. podem ocor-
rer em qualquer local da superfície corporal, mas, de modo 
mais frequente, na cabeça e no pescoço, particularmente na 
cavidade oral. quando localizados na mama, ocorrem em 5 a 
8% dos casos, os aspectos clínicos e anatomopatológicos são 
semelhantes aos de um tumor maligno. estudo imunoistoquí-
mico, incluindo a reatividade para o pas, cd68 e s100, além 
da reatividade negativa para a citoqueratina, são essenciais 
para o diagnóstico definitivo3. 

em cerca de 10% das vezes são vistos na região vulvar. 
São de pequeno volume, firmes, indolores, como nódulos sub-
cutâneos de crescimento lento. são raramente encapsulados 
e sua recorrência é comum. a variante maligna representa 
1 a 2% dos casos. esta forma é muito agressiva, não res-
pondendo a tratamento e de êxito fatal. existe uma terceira 
forma de apresentação descrita na literatura que se inicia com 
características histopatológicas benignas e comporta-se como 
tumor maligno4.  

exame ultraestrutural de um dos oito casos estudados por 
mittal & true5 mostra a origem dos grânulos, os quais são au-
tofagocitados (autodigeridos pelos lisossomos), resultando na 
aparência característica ultraestrutural de grânulos vistos no 
citoplasma de tumores de células granulares.

células granulares também são observadas em locais sub-
metidos a traumatismo prévio como cirurgia e em reações 
inflamatórias de origem histiocitária6.  

a predileção pela ocorrência no sexo feminino sugere uma 
dependência hormonal. no entanto, em uma série de qua-
tro tumores de células granulares, nenhum deles mostrou-
-se positivo para receptores de estrogênio e progesterona7. 
em descrição de oito casos de tumores de células granulares 
benignos na mama, os autores chamam atenção para o fato 
de que nenhum caso foi diagnosticado pré-operatoriamente. 
seis casos com achados clínicos e radiológicos e um caso com 
dados do exame por congelação foram diagnosticados erro-
neamente. os aspectos clínico-patológicos podem oferecer 
diagnóstico equivocado de malignidade8.  

trata-se de um tumor muito pouco frequente. clinicamen-
te, simula um carcinoma por sua consistência fibrosa, sua fi-
xação à fascia do peitoral e retração de pele. o diagnóstico de 
tumor de células granulares deverá ser incluído no diagnósti-
co diferencial do carcinoma mamário. trata-se de um tumor 
derivado de tecido neuroectodermal9. embora alguns destes 
tumores se manifestem radiologicamente como nódulos, ou-
tros tendem a se apresentar como imagem de distorção ar-
quitetural ou cicatriz radial10-13. A imagem ultrassonográfica 
também traz dificuldades para distingui-lo de um carcinoma14. 

microscopicamente, o tumor de células granulares pode 
apresentar-se como de margens bem definidas, lobulares, 

ResUMo
coube a abrikossoff, em 1926, a primeira descrição deste tumor, como sendo um tumor de origem miogênica. são tumores incomuns, 
usualmente benignos e derivados das células de schwann dos nervos periféricos. quando localizados na mama, os aspectos clínicos e 
anatomopatológicos são semelhantes aos de um tumor maligno. o tumor é composto de grupos celulares coesos, com aparência sincicial e 
o citoplasma contém grande quantidade de finos grânulos eosinofílicos, com núcleo pequeno, de formato redondo ou levemente ovalado. A 
imunoistoquímica suporta indícios de sua origem das células de schwann. quanto ao tratamento, a  excisão cirúrgica é o procedimento de 
escolha.
Palavras-chave: tumor de mama, tumor miogênico, células de schwann

ABstRACt
The first description of this tumor was presented by Abrikossof in 1926,  as a tumor of myogenic origin. Uncommon, these tumors are usually 
benign and derived from schwann cells of peripheral nerves. when located in the breast, clinical and pathological aspects are similar to a 
malignant tumor. the tumor is composed of cohesive cell groups, with syncytial appearance and the cytoplasm containing large amount of 
fine eosinophilic granules and small nuclei, round or slightly oval in shape. Immunohistochemical evidence supports its origin from Schwann 
cells. as for treatment, surgical excision is the procedure of choice.
Keywords: breast tmor, myogenic tumor, schwann cells
 



Carcinoma de Células Granulares da Mama

RFM - Rev Flu Med 2013;78(1-2):24-25

25

tanto como irregulares, estrelares, de padrão infiltrativo. Pode 
ser confundido com carcinoma principalmente quando asso-
ciado a marcada desmoplasia. é composto de ninhos compac-
tos de células ou camadas de células que contêm grânulos 
citoplasmáticos eosinofílicos. estes grânulos são usualmen-
te proeminentes e preenchem todo o citoplasma, mas em 
algumas vezes há tendência a vacuolização citoplasmática. 
Algumas vezes apresentam moderado pleomorfismo nuclear 
e raras figuras de mitose podem ser encontradas. Variável 
quantidade de colágeno está presente. ductos e lóbulos são 
envolvidos pelas células tumorais e incorporados à lesão. 
Pode haver infiltração nos lóbulos e superficialmente, na der-
me. A imunorreação positiva para a proteína S-100 confirma 
o diagnóstico. estes tumores também podem apresentar po-
sitividade para o cea e negatividade para os receptores de 
estrogênio e progesterona15,16.

a maior série de casos publicada até então pertence a ade-
niran et al., com 17 casos17. os tumores de células granulares 
apresentam-se com características histológicas peculiares e 
a citologia aspirativa por agulha fina tem sido sugerida como 
sendo a modalidade diagnóstica de eleição. citologicamente, 
o tumor é composto de grupos celulares coesos, com aparên-
cia sincicial e o citoplasma contendo grande quantidade de 
finos grânulos eosinofílicos, com núcleo pequeno, de formato 
redondo ou levemente ovalado. a imunoistoquímica suporta 
indícios de sua origem das células de schwann18,19.

quanto ao tratamento, a excisão cirúrgica é o procedimen-
to de escolha20. tumor de células granulares coincidindo com 
outro tipo de tumor de mama é extremamente raro. taig et al. 
descrevem um caso em que há a associação com carcinoma 
ductal invasivo21. 

Conflito de interesses: Não há conflito de interesses a 
declarar.
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correlatas. é aberta a contribuições nacionais e internacionais. na 
seleção dos manuscritos para publicação, avaliam-se a originalida-
de, a relevância do tema e a qualidade da metodologia científica 
utilizada, além da adequação às normas editoriais adotadas pelo 
jornal. Todos os manuscritos submetidos ao periódico científico 
serão revisados por pareceristas anônimos e o sigilo é garantido 
em todo o processo de revisão. o material referente a artigos 
recusados não será devolvido. 

o conteúdo do material enviado para publicação não poderá ter 
sido publicado anteriormente, nem submetido para publicação em 
outras revistas. para serem publicados em outras revistas, ainda 
que parcialmente, necessitarão de aprovação por escrito dos edi-
tores. cópias dos pareceres dos revisores serão enviadas aos au-
tores. os manuscritos aceitos e os aceitos condicionalmente serão 
enviados aos autores para que sejam efetuadas as modificações e 
para que os mesmos tomem conhecimento das alterações a serem 
introduzidas no processo de edição. os autores deverão retornar o 
texto com as modificações solicitadas, devendo justificar na carta de 
encaminhamento, se for o caso, o motivo do não atendimento das 
sugestões. não havendo retorno do trabalho após seis meses, con-
siderar-se-á que os autores não têm mais interesse na publicação 
na rfm. os conceitos, declarações, ilustrações, referências contidos 
nos trabalhos são de total responsabilidade dos autores. o manus-
crito enviado para publicação deve ser redigido em português, inglês 
ou espanhol, e deve se enquadrar em uma das diferentes categorias 
de artigos da rfm. 

INstRUÇÕes PARA AUtoRes 
as normas que se seguem foram baseadas no formato proposto 

pelo international Committee of medical journal editors e publica-
do no artigo: uniform requirements for manuscripts submitted to 
biomedical journals: writing and editing for biomedical publication, 
que foi atualizado em abril de 2010 e está disponível no endere-
ço eletrônico http://www.icmje.org/ ou na página de rfm http://
www.amf.org.br

sEçÕEs da REvista 
1. Artigos originais: completos prospectivos, experimentais ou 

retrospectivos. manuscritos contendo resultados de pesquisa clínica 
ou experimental original terão prioridade para publicação. 

2. notas prévias: de trabalhos em fase final de coleta de dados, 
mas cujos resultados sejam relevantes e justifiquem sua publica-
ção. 

3. Relatos de casos: de grande interesse e bem documentados 
do ponto de vista clínico e laboratorial. 

4. novas técnicas: apresentação de inovações em diagnóstico, 
técnicas cirúrgicas e tratamentos, desde que não sejam, clara ou 
veladamente, propaganda de drogas ou outros produtos. 

5. Artigos de revisão e atualização, incluindo avaliação crítica e 
sistematizada da literatura, devendo descrever os procedimentos 
adotados, a delimitação e os limites do tema, apresentar conclu-
sões e referências, podendo incluir metanálises. devem ser atua-
lizados. 

6. Comentários editoriais, quando solicitados a membros do 
conselho editorial. 

7. Resumos de teses apresentadas e aprovadas nos últimos 
12 meses, contados da data do envio do resumo (ver instruções 

para resumo de teses em “preparo do manuscrito”). deverão con-
ter aproximadamente 250 palavras e seguir as normas habituais 
quanto à forma e ao conteúdo, incluindo no mínimo três palavras 
ou expressões-chave. o resumo deve ser enviado em cd com uma 
cópia impressa. em arquivo separado, apresentar: nome completo 
do autor e do orientador; membros da banca; data de apresenta-
ção e a identificação do Serviço ou Departamento onde a Tese foi 
desenvolvida e apresentada. 

8. Cartas ao editor, versando sobre matéria editorial ou não. 
as cartas poderão ser resumidas pela editoria, mas com manu-
tenção dos pontos principais. no caso de críticas a trabalhos pu-
blicados, a carta será enviada aos autores para que sua resposta 
possa ser publicada simultaneamente. 

9. informes técnicos de órgãos do serviço público que discorram 
sobre assuntos de grande interesse em saúde pública e ligados às 
questões de dst/hiv-aids. 

INFoRMAÇÕes GeRAIs 
1. os trabalhos devem ser digitados em espaço 2 em todas 

as seções, da página de rosto às referências, tabelas e legendas. 
cada página deve conter aproximadamente 25 linhas em uma 
coluna. usar preferencialmente o processador de texto microsoft 
word® e a fonte times new roman 12. não dar destaque a tre-
chos do texto: não sublinhar e não usar negrito. numerar todas as 
páginas, iniciando pela página de rosto. 

2. não usar maiúsculas nos nomes próprios (a não ser a pri-
meira letra) no texto ou nas referências bibliográficas. Não utilizar 
pontos nas siglas (oms em vez de o.m.s.). quando usar siglas, 
explicá-las na primeira vez que surgirem. 

3. para impressão, utilize folhas de papel branco, deixando es-
paço mínimo de 2,5 cm em cada margem. inicie cada uma das 
seções em uma nova página: página de rosto; resumo e palavras-
-chave; abstract e keywords; texto; agradecimentos; referências 
bibliográficas; tabelas individuais e legendas das figuras não digi-
tadas. 

4. a revista não aceitará material editorial com objetivos co-
merciais. 

5. o autor será informado, por carta ou por correio eletrônico, 
do recebimento dos trabalhos e o seu número de protocolo na re-
vista. os trabalhos que estiverem de acordo com as normas de 
publicação – instruções para autores e enquadrarem-se na política 
editorial da revista serão enviados para análise por dois revisores 
indicados pelo editor. 

6. O número de autores de cada manuscrito fica limitado a 
nove. trabalhos de autoria coletiva (institucionais) deverão ter 
os responsáveis especificados. Trabalhos do tipo colaborativo e 
estudos multicêntricos deverão ter como autores os investigado-
res responsáveis pelos protocolos aplicados (no máximo nove). 
os demais colaboradores poderão ser citados na seção de agra-
decimentos ou como “informações adicionais sobre autoria”, no 
fim do artigo. O conceito de coautoria é baseado na contribuição 
substancial de cada um, seja para a concepção e o planejamento 
do trabalho, a análise e interpretação dos dados, ou para a re-
dação ou revisão crítica do texto. a inclusão de nomes cuja con-
tribuição não se enquadre nos critérios citados não será aceita. 
Todos os autores devem ter afiliação, telefones e endereço ele-
trônico. poderão ser aceitos artigos com número maior de auto-
res em situações especiais, desde que seja apresentada robusta 
justificativa. Todos os autores deverão aprovar a versão final a 
ser publicada. 

7. Conflito de interesses: devem ser mencionadas as situa-
ções que poderiam influenciar de forma inadequada o desen-
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volvimento ou as conclusões do trabalho. entre estas situações 
estão a participação societária nas empresas produtoras de 
drogas ou equipamentos citadas ou empregadas no trabalho, 
assim como em concorrentes. são também consideradas fontes 
de conflito os auxílios recebidos, as relações de subordinação no 
trabalho, consultorias etc. Caso não exista qualquer conflito de 
interesses, os autores devem declarar, após a conclusão e antes 
das referências bibliográficas: Conflito de interesses: Os autores 
declaram não haver conflito de interesses. 

8. deverá ser enviada a cópia do termo de aprovação do comitê 
de ética da instituição onde foi realizado o trabalho, quando referente 
a pesquisas em seres humanos. 

9. para manuscritos originais, não ultrapassar 25 páginas de 
texto digitado. limitar o número de tabelas e figuras ao necessário 
para apresentação dos resultados que serão discutidos (como nor-
ma geral, limitar a cinco). para manuscritos do tipo relato de caso 
e equipamentos e técnicas, não ultrapassar 15 páginas, reduzindo 
também o número de figuras e/ou tabelas. As Notas Prévias de-
verão ser textos curtos com até 800 palavras, cinco referências e 
duas ilustrações (ver preparo do manuscrito – resultados). 

10. os originais em desacordo com essas instruções serão de-
volvidos aos autores para as adaptações necessárias, antes da 
avaliação pelo conselho editorial. 

11. as cópias dos manuscritos devem vir acompanhadas 
de carta de encaminhamento assinada por todos os autores. 
Nesta, deve ficar explícita a concordância com as normas edi-
toriais, com o processo de revisão e com a transferência de 
copyright para a revista. o material publicado passa a ser 
propriedade da revista fluminense de medicina, só podendo 
ser reproduzido, total ou parcialmente, com a anuência desta 
entidade.

12. Enviar CD devidamente identificado com o arquivo conten-
do texto, tabelas, gráficos e as legendas de outras figuras (fotos). 
encaminhar também três cópias impressas do manuscrito. o envio 
por correio eletrônico deve ser feito quando solicitado pela editoria 
para o trabalho completo ou partes do mesmo após a revisão. 

Envio do manuscrito E da vErsão final 
os documentos deverão ser enviados para: RFM – Revista Flu-

minense de Medicina, (Artigo submetido à publicação) AMF 
– Associação Médica Fluminense Avenida Roberto Silveira, 
123, Icaraí, Niterói, RJ – Brasil. CEP: 24230-150. A/C: Editor-
-chefe Mauro Romero Leal Passos

itEns para confErência do manuscrito 
Antes de enviar o manuscrito, confira se as Instruções aos 

Autores foram seguidas e verifique o atendimento dos itens lis-
tados a seguir: 1. carta de encaminhamento assinada por todos 
os autores. 2. citação da aprovação do projeto do trabalho por 
comissão de ética em pesquisa (na seção paciente e métodos). 
3. Conflito de interesses: quando aplicável, deve ser mencionado, 
sem omissão de informações relevantes. 4. página de rosto com 
todas as informações solicitadas. 5. resumo e Abstract estru-
turados e compatíveis com o texto do trabalho. 6. três ou mais 
palavras-chave relacionadas ao texto e respectivas keywords. 7. 
CD contendo arquivo com o texto integral, tabelas e gráficos, e 
corretamente identificado. 8. tabelas e figuras: todas correta-
mente citadas no texto e numeradas. as legendas permitem o 
entendimento das tabelas e das figuras. 9. fotos devidamente 
identificadas, com boa resolução e anexadas à correspondência. 
10. referências: numeradas na ordem de aparecimento no texto 
e corretamente digitadas. todos os trabalhos citados estão na 
lista de referências e todos os listados estão citados no texto. 

prEparo do manuscrito

páGinA de rosto

apresentar o título do trabalho em português e inglês ou es-
panhol e inglês ou inglês e português; nomes completos dos au-
tores sem abreviaturas; nome da instituição onde o trabalho foi 
desenvolvido, afiliação institucional dos autores, informações sobre 
auxílios recebidos sob forma de financiamento, equipamentos ou 
fornecimento de drogas. indicar o nome, endereço, telefone, fax e 
correio eletrônico do autor para o qual a correspondência deverá 
ser enviada. 

resumo do trABAlho nA seGundA páGinA

para trabalhos completos, redigir um resumo estruturado que 
deverá ser dividido em seções identificadas: Introdução, obje-
tivo, Métodos, Resultados e Conclusão. deverá ter aproxima-
damente 250 palavras. o resumo deverá conter as informações 
relevantes, permitindo ao leitor ter uma ideia geral do trabalho. 
deverá incluir descrição resumida dos métodos e da análise esta-
tística efetuada. expor os resultados numéricos mais relevantes, 
não apenas a indicação da significância estatística encontrada. A 
conclusão deve ser baseada nos resultados do trabalho e não da 
literatura consultada. evitar o uso de abreviações e símbolos. não 
citar referências bibliográficas no Resumo. Na mesma página do 
resumo, citar pelo menos três palavras-chave que serão empre-
gadas para compor o índice anual da revista. deverão ser base-
adas no decs (descritores em ciências da saúde) publicado pela 
Bireme, que é uma tradução do mesh (medical Subject headings) 
da national library of medicine (disponível no endereço eletrônico: 
http://decs.bvs.br). em outra página deve ser impresso abstract 
como versão fiel do texto do Resumo estruturado (introduction, 
objective, methods, Results, Conclusion). deve ser também acom-
panhado da versão para o inglês das palavras-chave (keywords). 
o resumo de casos clínicos não precisa ser estruturado e será 
limitado a 100 palavras. para notas prévias, não há necessidade 
do resumo. 

Introdução: repetir no topo da primeira página da introdução 
o título completo em português e inglês. nessa seção, mostre a 
situação atual dos conhecimentos sobre o tópico em estudo, di-
vergências e lacunas que possam eventualmente justificar o de-
senvolvimento do trabalho, mas sem revisão extensa da literatura. 
para relatos de casos, apresentar um resumo dos conhecimentos 
a respeito da condição relatada e uma justificativa para a apresen-
tação como caso isolado. 

objetivo: exponha, claramente e de forma direta, as pergun-
tas da pesquisa. 

Métodos: iniciar esta seção indicando o planejamento do tra-
balho: se prospectivo ou retrospectivo; ensaio clínico ou experi-
mental; se a distribuição dos casos foi aleatória ou não etc. descre-
ver os critérios para seleção das pacientes ou grupo experimental, 
inclusive dos controles. Identifique os equipamentos e reagentes 
empregados. se a metodologia aplicada já tiver sido empregada 
anteriormente, dê as referências, além da descrição resumida do 
método. descreva também os métodos estatísticos empregados 
e as comparações para as quais cada teste foi empregado. é im-
prescindível a menção à aprovação do projeto pela comissão de 
ética em pesquisa da instituição onde o trabalho foi executado. os 
trabalhos que apresentem como objetivo a avaliação da eficácia ou 
tolerabilidade de tratamento ou droga devem, necessariamente, 
incluir grupo-controle adequado. para informações adicionais sobre 
o desenho de trabalhos deste tipo, consultar iCh harmonized Tri-
partite Guideline – Choice of Control Group and Related issues in 
Clinical Trials (http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.
html). 

Resultados: apresentar os resultados em sequência lógica, 
com texto, tabelas e figuras. Apresente os resultados relevantes 
para o objetivo do trabalho e que serão discutidos. não repita no 
texto dessa seção todos os dados das tabelas e figuras, mas des-
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 creva e enfatize os mais importantes sem interpretação dos mes-
mos. nos relatos de caso as seções métodos e resultados serão 
substituídas pela descrição do caso, mantendo-se as demais. 

Discussão: devem ser realçadas as informações novas e ori-
ginais obtidas na investigação. não repetir dados e informações já 
mencionados nas seções introdução e resultados. evitar citação de 
tabelas e figuras. Ressaltar a adequação dos métodos empregados 
na investigação. compare e relacione as suas observações com 
as de outros autores, comentando e explicando as diferenças que 
ocorrerem. explique as implicações dos achados, suas limitações e 
faça as recomendações decorrentes. cabe na discussão fazer ila-
ções na tentativa de criar novas argumentações. para relatos de 
casos, basear a discussão em ampla e atualizada revisão da lite-
ratura. eventualmente, tabular informações coletadas da literatura 
para comparação. 

Agradecimentos: dirigidos a pessoas que tenham colaborado 
intelectualmente, mas cuja contribuição não justifique coautoria, 
ou para os que tenham dado apoio material. 

Referências Bibliográficas (modelo vancouver): todos os au-
tores e trabalhos citados no texto devem constar dessa seção e vice-
-versa. numere as referências por ordem de entrada no trabalho 
e use esses números para as citações no texto. evite número ex-
cessivo de referências bibliográficas, selecionando as mais relevan-
tes para cada afirmação, dando preferência para os trabalhos mais 
recentes. não empregue citações de difícil acesso aos leitores da 
revista, como resumos de trabalhos apresentados em congressos 
ou outras publicações de circulação restrita. não empregue referên-
cias do tipo “observações não publicadas” e “comunicação pessoal”. 
artigos aceitos para publicação podem ser citados acompanhados 
da expressão: aceito e aguardando publicação, ou in press, indican-
do-se o periódico. para citações de outras publicações dos autores 
do trabalho, selecionar apenas os originais (não citar capítulos ou 
revisões) impressos em periódicos com revisão e relacionados ao 
tema em questão. O número de referências bibliográficas deverá ser 
limitado a 35. para notas prévias, no máximo dez. os autores são 
responsáveis pela exatidão dos dados constantes das referências 
bibliográficas. Para todas as referências, citar todos os autores até 
seis. se houver mais de seis autores, citar os seis primeiros, segui-
dos da expressão et al., conforme os seguintes modelos:

 
Artigos em revistas 
• Formato impresso: 
teixeira Jc, derchain sfm, teixeira, lc, santos cc, panetta K, 

Zeferino lc. avaliação do parceiro sexual e risco de recidivas em 
mulheres tratadas por lesões genitais induzidas por papilomavírus 
humano (hpv). Brgo. 2002;24(5):315-320. 

Barreto na, sant’anna rrp, silva lBg, uehara aa, guimarães 
rc, duarte imd et al. caracterização fenotípica e molecular de 
neisseria gonorrhoeae isoladas no rio de Janeiro, 2002-2003. dst 
- J bras doenças sex transm. 2004;16(3):32-42. 

• Formato eletrônico: 
cabar fr, nomura rmy, costa lcv, alves ea, Zugaib m. cesárea 

prévia como fator de risco para o descolamento prematuro da pla-
centa. rev Bras ginecol obstet. [periódico na internet]. 2004 out 
[citado 2005 mar 19]; 26(9):[cerca de 15 telas]. disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0100- 
72032004000900006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt (acessado em: 
10 de julho de 2007). 

Kremer lcm, caron hn. anthracycline cardiotoxicity in chil-
dren [perspective]. n engl J med [serial on the internet]. 2004 
Jul [cited 2004 sep 29];351(2):[about 2 p.]. available from: 
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi (accessed June 
26, 2005).

Livro
tavares w, marinho lac. rotinas de diagnóstico e tratamento 

das doenças infecciosas e parasitárias. são paulo: editora athe-
neu; 2005. 

tavares w. manual de antibióticos e quimioterápicos antiin-
fecciosos. 3a ed. são paulo: editora atheneu; 2001. 

• Capítulos de livro: 
duarte g. dst durante a gravidez e puerpério. in: passos mrl. 

deessetologia, dst 5. 5a ed. rio de Janeiro: editora cultura médi-
ca; 2005. p. 685-706.

Citação de sites em formato eletrônico: apenas para in-
formações estatísticas oficiais. Indicar a entidade responsável, o 
endereço eletrônico e o nome do arquivo ou a entrada. incluir data 
do acesso com o qual foram obtidas as informações citadas. 

tabelas: imprimir cada tabela em folha separada, com espaço 
duplo e letra arial 8. a numeração deve ser sequencial, em alga-
rismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. todas 
as tabelas deverão ter título, e todas as colunas da tabela devem 
ser identificadas com um cabeçalho. A legenda deverá conter in-
formações que permitam ao leitor entender o conteúdo das tabelas 
e figuras, mesmo sem a leitura do texto do trabalho. As linhas 
horizontais devem ser simples e limitadas a duas no topo e uma no 
final da tabela. Não empregar linhas verticais. Não usar funções de 
criação de tabelas, comandos de justificação, tabulações decimais 
ou centralizadas. utilizar comandos de tabulação (tab) e não o 
espaçador para separar as colunas, e para nova linha, a tecla en-
ter. no rodapé da tabela deve constar legenda para abreviaturas e 
testes estatísticos utilizados. 

Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações): as figuras de-
verão ser impressas em folhas separadas e numeradas sequen-
cialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de apareci-
mento no texto. Todas as figuras poderão ser em preto e branco ou 
coloridas, com qualidade gráfica adequada, e apresentar legenda, 
digitada em letra arial 8. no cd, devem ser enviadas em arquivo 
eletrônico separado do texto (a imagem aplicada no processador 
de texto não indica que o original está copiado). para evitar pro-
blemas que comprometam o padrão da revista, o processo de di-
gitalização de imagens (scan) deverá obedecer aos seguintes pa-
râmetros: para gráficos ou esquemas, usar 800 dpi/bitmap para 
traço; para ilustrações e fotos, usar 300 dpi/cmyK ou graysca-
le. em todos os casos, os arquivos deverão ter extensão .tif e/ou 
.jpg. no caso de não ser possível a entrega do arquivo eletrônico 
das figuras, os originais devem ser enviados em impressão a laser 
(gráficos e esquemas) ou papel fotográfico para que possam ser 
devidamente digitalizadas. também serão aceitos arquivos com 
extensão .xls (excel), .cdr (coreldraw), .eps, .wmf para ilustra-
ções em curva (gráficos, desenhos, esquemas). Serão aceitas, no 
máximo, cinco figuras. Especialmente, será aceito número maior 
de figuras. Todavia, haverá necessidade de justificativa detalhada. 
Mesmo assim, os revisores e os editores deverão confirmar se o 
número de figuras é fundamental para o adequado entendimento 
do artigo. Se as figuras já tiverem sido publicadas em outro local, 
deverão vir acompanhadas de autorização por escrito do autor/
editor e constando a fonte na legenda da ilustração. 

Legendas: imprimir as legendas usando espaço duplo acompa-
nhando as respectivas figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) e 
tabelas. cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, 
correspondendo a cada figura e tabela, e na ordem que foram ci-
tadas no trabalho. 

Abreviaturas e siglas: devem ser precedidas do nome 
completo quando citadas pela primeira vez no texto. nas le-
gendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas de seu 
nome por extenso. As abreviaturas e figuras devem ser acom-
panhadas de seu nome por extenso. as abreviaturas e siglas 
não devem ser usadas no título dos artigos, nem no resumo. 












