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Medicina Experimental e
Pesquisa com Animais
Nos últimos dias a comunidade científica (em especial a médica) assistiu a um intenso debate, motivado por polêmicas decisões, envolvendo a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e o
Poder Executivo Municipal, sobre a questão das pesquisas com
animais em laboratório. Entre idas e vindas, as pesquisas com
animais de laboratório chegaram a ficar seriamente ameaçadas,
fazendo com que a comunidade científica e diversas entidades
de pesquisa médica se mobilizassem para impedir que investigações importantes em animais, executadas em instituições sérias,
tradicionais e com reconhecimento internacional, situadas no
município do Rio de Janeiro, fossem interrompidas.
A polêmica mobilizou sociedades científicas, que no momento
pressionam o Congresso Nacional para aprovar um projeto de
lei que disciplina as pesquisas com animais e que tramita vagarosamente há mais de 12 anos nos tortuosos meandros da instituição. O projeto de lei disciplina as pesquisas com animais,
punindo maus-tratos e estabelecendo normas, obedecidas as
quais esses experimentos podem ser realizados.
É bom que se diga que as pesquisas com animais, desde que Claude Bernard inaugurou a medicina experimental, na França, em
meados do século XIX, contribuíram muito mais para o avanço
da medicina do que as pesquisas que desde então também têm
sido realizadas no homem. Antes de Claude Bernard, há registros históricos de experiências com animais para obtenção de
objetivos médicos. Alcmeon, Herófilo, Erasístrato, Hipócrates,
Galeno e Harvey, entre outros, experimentaram com animais
para tentarem entender o ser humano. Consta que Claude Bernard chegou a extremos, no seu entusiasmo, sacrificando a cadela de estimação da família, o que lhe valeu séria crise conjugal e fez com que sua esposa fundasse a primeira sociedade protetora dos animais de laboratório de que se tem notícia.
É inegável que há argumentos de ordem técnica e de ordem ética para que não se utilizem animais em experimentos. Nem sempre se pode garantir que os resultados de experimentos de medicamentos em animais, por exemplo, sejam os mesmos quando os
medicamentos são administrados ao homem. Há pesquisas que
se mostraram inúteis. Por outro lado, são inegáveis os avanços
que a experimentação em animais trouxe para a medicina.

Editorial
Desde a década de 1970, mais ou menos, têm-se intensificado as
campanhas para disciplinar as experimentações com animais.
Na Austrália, em 1975, Peter Singer lançou um livro que despertou movimentos pelos direitos dos animais; em 1978, a Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
em Bruxelas. Em outros países a legislação, nesse sentido, está
bem avançada. Na Inglaterra há leis que remontam a 1800, protegendo animais de maus-tratos; nos Estados Unidos a legislação é rigorosa e é antiga.
O movimento em defesa dos animais teve um marco em 1959,
com o lançamento do famoso livro de Russel e Burch, em que os
dois pesquisadores sugerem a adoção dos três “Rs” frente a um
projeto de pesquisa com animais.
O primeiro “R” seria o de “replace”, substituir, em inglês – dizem
os autores que, perante um experimento com animais, deveriam
os cientistas pensar na possibilidade de substituir o animal por
outro método, in vitro, por exemplo, que dispensasse o uso deles. Na atualidade já foram desenvolvidos diversos métodos para
uso em pesquisas biomédicas que substituem perfeitamente os
animais.
O segundo “R” seria o de “reduce”, reduzir em inglês – se não for
possível ao investigador substituir o animal na experimentação,
que ele tente usar o menor número possível de animais no experimento, o que já traduz um certo cuidado da parte do experimentador. Hoje em dia, com o extraordinário progresso das ciências estatísticas, desenvolveram-se técnicas que permitem a
obtenção de resultados com significância mediante o emprego
de amostras bem menos numerosas. Em muitas pesquisas, para se
tirarem conclusões, não há sempre a necessidade de grandes
números na amostra.
Por fim, propõem os autores o último “R”, o de “refine”, refinar
em inglês. Com isso querem dizer que, se não foi possível substituir o animal por outro método e tendo se reduzido ao máximo a amostra, cumpre ainda que o experimento seja refinado,
ou seja, que se adotem todas as medidas para dar o máximo
conforto ao animal e que ele sofra o mínimo possível no transcorrer do experimento. Isso envolve sedação, anestesia, antisepsia, cuidados, boa alimentação, etc.
No Brasil, ao contrário de outras nações, não existe, até o momento em que estas linhas são escritas, uma regulamentação para
pesquisas com animais. Há a resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, que trata de pesquisas com seres humanos,
mas que apenas diz que, antes de serem feitas nos seres humanos,
as pesquisas devem ser feitas com animais. Há um decreto, de
número 2465, de 10 de julho de 1934, que cuida genericamente de maus-tratos a animais, além de uma lei federal, de número

É bom que se diga que
as pesquisas com animais
têm contribuído muito mais
para o avanço da medicina
do que as pesquisas
realizadas no homem
6638, de 8 de maio de 1979, estabelecendo normas para a vivissecção. Existe, desde 1990, um código de ética para pesquisas
com animais proposto e adotado pelo Colégio Brasileiro de
Experimentos em Animais, entidade privada que cuida do assunto. Os associados desse órgão adotam seu código de ética.
As instituições de pesquisa sérias já adotam tais princípios éticos há muito tempo. Elas possuem comitês aos quais os projetos
de pesquisa com animais são submetidos e que fiscalizam os
experimentos.
Não há dúvidas de que caminhamos para diminuir drasticamente
o uso de animais em experimentação, e que esse é o caminho
para o futuro, não só porque é a postura ética mais correta, como
também porque o avanço da Ciência tem permitido a substituição de animais em pesquisas por outras técnicas menos agressivas e que não envolvem sofrimentos dos seres vivos. Entretanto, a medicina infelizmente ainda não pode dispensar a colaboração das pesquisas com animais em muitos setores vitais, com
perspectivas de cura para graves enfermidades que acometem
milhões de pessoas.
Uma lei federal disciplinando o assunto, contudo, é há muito
necessária e evitaria os desencontros a que temos assistido nos
últimos tempos.

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular do Departamento
de Clínica Médica da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica
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RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso de uma paciente portadora do vírus

HIV, com proctite actínica, sendo discutida a forma de tratamento da condição. (Conduta
Médica 2008-9 (35)4-8)
ABSTRACT – This is a clinical session of a case report of a patient with HIV infection, with
actinic proctitis, including the discussion about treatment. (Conduta Médica 2008-9 (35)4-8)
DESCRITORES – proctite; proctite actínica; infecção por HIV

KEY-WORDS – proctitis; actinic proctitis; HIV infeccion
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trim F e ácido folínico. Em 2005, teve

Identificação: P.C.L.S., feminina, casada,

diagnosticado carcinoma de colo uterino,

39 anos, residente em Santíssimo, do lar,

que foi tratado com quimioterapia em

evangélica.

dezembro do mesmo ano, tendo sido rea-

Queixa Principal: sangramento retal.

lizadas ainda 25 sessões de radioterapia

HDA: Paciente HIV positiva, apresentou

em abril de 2006, além de braquiterapia

no final de novembro de 2006 episódios

em novembro de 2006. Durante a inves-

diários de enterorragia de médio volume,

tigação de carcinoma, em 2005, apresen-

sem associação com evacuação, dor ou

tou duas sorologias positivas para citome-

outros sintomas. Procurou, em dezembro

galovírus (CMV), tendo sido tratada com

do mesmo ano, unidade de emergência

ganciclovir por 21 dias. Relata varicela,

hospitalar, tendo sido submetida a hemo-

nega alergias medicamentosas. Refere

transfusão. Continuou com queixa de

cesariana e laqueadura tubária há cinco

sangramento intestinal baixo, tendo sido,

anos. Nega hipertensão, diabetes, cardi-

após consulta ambulatorial na Ginecolo-

opatias ou doença hepática.

gia do HUGG, internada no dia 2 de fe-

H. Fisiológica: Nascida de parto vaginal,

vereiro de 2007 para investigação e esta-

eutócico, domiciliar, desenvolvimento

bilização do quadro clínico.

psicomotor normal, menarca aos 12 anos,

HPP: Paciente HIV positiva, com conta-

ciclos menstruais irregulares, gesta 3, para

gem de células CD4 de 74/mL e uma car-

3, aborto 0, menopausa em 2006 após ra-

ga viral de 10.000 cópias/mL em 28/6/

dioterapia.

2006, tendo sido feito o diagnóstico des-

H. Social: Mora em boas condições de

sa condição há nove anos. Está em uso

higiene, com saneamento básico. Nega ta-

regular de lamivudina, didanosina, ataza-

bagismo, etilismo ou uso de drogas endo-

navir e ritonavir. Faz uso também de Bac-

venosas.

Exame Físico e Laboratorial: Ao exame

alto. No caso dessa paciente, ela tinha os

período de internação ela foi submetida

físico, a paciente se apresentava lúcida,

dois baixos. Então, nem sempre é aquela

a hemotransfusão, e foi feita a retossigmoi-

orientada globalmente, eupnéica, hipo-

gangorra, quem tem CD4 alto tem carga

doscopia, que evidenciou reto com san-

corada (2+/4+), normohidratada, acianó-

viral baixa e quem tem CD4 baixo tem

gue vinho, sendo indicada então colonos-

tica, anictérica. Sinais vitais: PA: 100x70

carga viral alta. No caso, os dois estavam

copia.

mmHg, FC: 90 bpm. Restante do exame

baixos, como poderia ser o contrário, os

No dia 14 de fevereiro de 2007 foi reali-

físico, aparelho cardiovascular, respirató-

dois estarem altos. É interessante observar

zada a colono, com laudo de mucosa friá-

rio, abdômen e membros inferiores sem

também que, com esse esquema que ela

vel, com coágulos, enantema, hemorragia

nenhuma alteração.

usa, com o atazanavir, há um aumento de

submucosa e erosões em todo o quadran-

Na admissão ela tinha uma taxa de hema-

bilirrubinas (principalmente a bilirrubina

te, atingindo até o sigmóide aos 25 cm. A

tócrito de 20,8%, hemoglobina de 6,6g%

indireta), o que não consta dos exames.

partir daí, mucosa normal. Foram colhi-

e o restante do hemograma e bioquímica

dos fragmentos, para histopatológico, da

sem alterações.

DRA. FERNANDA

ampola retal. A conclusão foi de procti-

Portanto, tratava-se de paciente femini-

É, pode ser. Seria bom verificar.

te actínica.

na com 39 anos, HIV positiva, com histó-

No dia 15 de fevereiro foi realizada nova

ria de infecção por CMV, tendo sido sub-

PROF. ROGERIO

endoscopia, com cauterização da lesão

metida a radio, quimio e braquiterapia

Tem que conferir, pois todos que tomam

com plasma de argônio, sem intercorrên-

pélvica em menos de um ano devido a

atazanavir têm aumento da bilirrubina

cia. A paciente teve então alta hospita-

carcinoma de colo uterino, também ten-

indireta (síndrome de Gilbert like).

lar, com marcação de nova colono em três

do sido politransfundida, e apresentando
quadro de enterorragia a esclarecer.

semanas, que é o procedimento que fazeDRA. FERNANDA

mos aqui.

No momento, as nossas principais hipó-

Em 6 de março a paciente foi reinterna-

PROF. ROGERIO

teses diagnósticas foram de proctite actí-

da e hemotransfundida, tendo sido rea-

Gostaria de fazer algumas observações.

nica e de uma recidiva do CMV. O CMV

lizada a segunda sessão de plasma de ar-

Quase todo paciente HIV positivo com

pode causar ulceração e sangramento do

gônio. No dia 27 de março ela foi rein-

aids usa o AZT, que é o carro-chefe do

trato gastrointestinal, doença diverticular

ternada para a terceira sessão de plasma,

tratamento. Isso pode até levar ao aumen-

e angiodisplasia de cólon, mas é mais co-

que porém não aconteceu devido a in-

to do volume corpuscular médio, poden-

mum em paciente idoso. Ficaram mais

tenso sangramento visto na colono, sen-

do induzir à macrocitose. A paciente

afastadas as hipóteses de infecção por

do necessária nova hemotransfusão. No

apresenta um volume corpuscular médio

Cryptosporidium, Microsporidium e Isospo-

dia 12 de abril, última internação, a pa-

normal, e isso é um marcador direto de que

ra belli, mais pelo sangramento, já que es-

ciente continuava com relato de elimi-

ela não toma AZT. Inclusive, esse marca-

tas últimas bactérias normalmente cursam

nação de coágulos de sangue, sem dor.

dor serve também para sabermos se o paci-

com um quadro de disenteria (de diar-

Então foi transfundida, porém não se

ente está tomando corretamente o remédio,

réia). Então, também ficaram mais afas-

conseguiu realizar cauterização com plas-

que não está enganando a gente.

tadas, e a hipótese de doença inflamató-

ma devido novamente a sangramento

Outra coisa é que ela recebeu tratamento

ria intestinal ficou também um pouco de

durante a colonoscopia. Houve relato,

também para citomegalovirose e, para

lado, tendo como exemplo a retocolite

pela endoscopia, de nova úlcera em sig-

isso acontecer, provavelmente ela tinha

ulcerativa.

móide, sendo feita retossigmoidoscopia

uma IgM positiva e CD4 muito baixo.

Na verdade, na época ficamos bem pre-

no dia 17 de abril para biópsia da lesão,

E a terceira observação é que nem sempre

sos aos diagnósticos de proctite actínica

que diagnosticou úlcera por CMV. Ini-

uma carga viral baixa é igual a um CD4

e de CMV para essa paciente. Durante o

ciamos tratamento com ganciclovir,
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250mg duas vezes ao dia, sendo hoje o

DRA. FERNANDA

to, mas pode ocorrer também diarréia,

décimo dia de medicação.

Para fechar o diagnóstico precisamos do

constipação, dor retal e urgência. O diag-

histopatológico, mostrando os corpúscu-

nóstico deve ser feito pela anamnese e exa-

PROF. ROGERIO

los de inclusão com área inflamatória

me físico, e confirmado pela retossigmoi-

Quer dizer, ela tinha duas doenças associ-

embaixo. O histopatológico é o mais

doscopia ou pela colonoscopia, onde vai

adas à hemorragia. Você sabe a histolo-

importante; podemos ter cultura e PCR

ser observada atrofia da mucosa, muito fri-

gia de uma proctite por CMV?

para CMV, mas tudo isso não leva à con-

ável, com telangiectasias, além de peque-

clusão do diagnóstico. Na verdade, não

nas úlceras. A biópsia vai ajudar a excluir

tem valor.

outras condições, assim como o estudo

PROF. ROGERIO

baritado e a tomografia computadorizada.

Corpúsculos de inclusão, áreas de inflamação ao redor.
DR. MAX

PROF. ROGERIO

Sobre o tratamento da proctite crônica: de

O PCR é um exame mais caro e, nesse caso

acordo com alguns artigos, o mais utiliza-

(um dos poucos casos), ele é inútil.

do no meio é o tratamento com os aminossalicilatos, os enemas, o sucralfato e os cor-

Eu só queria completar com alguns comentários. O mais complicado desse

DRA. RENATA

ticóides tópicos. Todos eles mostram me-

caso foi que havia um diagnóstico por

Vamos falar um pouquinho sobre procti-

lhora do tenesmo e da dor retal, mas tam-

biópsia, exame direto e biópsia, de colite

te actínica e o tratamento, dando mais

bém não evitam muitas recidivas, ou seja,

actínica, mostrando um bom resultado da

ênfase ao argônio, porque ele só é feito

não são totalmente eficazes. O uso do oxi-

segunda para a primeira sessão. No caso

aqui. Somos a única instituição pública

gênio hiperbárico pode contribuir. Pelo

dela, o que houve de diferente foi o apa-

que faz esse tipo de tratamento. Até an-

que eu li, ele vai inibir o crescimento bac-

recimento de úlcera grande sangrante, que

dei pesquisando, há um lugar em Ipane-

teriano e a formação de toxinas, além de

não era típica de proctite actínica. Isso

ma que também faz, mas é particular e

melhorar a perfusão tecidual. Mas, por

parece ter sido provocado por citomega-

muito caro.

outro lado, são necessárias muitas sessões

lovírus. Temos um laudo histopatológi-

Cerca de 50% dos pacientes com câncer

para que comece a fazer efeito e, mesmo

co de proctite actínica. Foi, então, deci-

de reto vão precisar de radioterapia, e a

assim, é um tratamento que não existe em

dido fazer retossigmoidoscopia e biopsi-

proctite actínica vai ocorrer geralmente

muitos lugares e é muito caro ainda.

ar aquela lesão, vindo a anatomia pato-

após tratamento do câncer de reto, cólon,

lógica concluir que aquilo era citomega-

próstata e trato gastrointestinal. De 2 a

DR. MAX

lovirose. Então, ela tinha duas lesões, con-

20% dos pacientes submetidos a radiote-

As sessões são diárias. São necessárias

firmadas pela anatomia patológica.

rapia vão desenvolver proctite actínica.

muitas sessões, programam-se para um

O reto e o sigmóide geralmente são as áre-

paciente cerca de 40 sessões; em um mês

PROF. ROGERIO

as mais acometidas pela radiação. O tipo

e meio ele resolve o problema. Há uma

Complementando o que o Dr. Max está

de injúria pode ser aguda: vai acontecer

melhora da perfusão tecidual, provoca-se

falando: esqueçamos a proctite actínica.

até seis semanas após a radioterapia, e vai

neovascularização e cicatrização de feri-

As úlceras por CMV têm uma caracterís-

cursar com tenesmo e diarréia, raramente

das. E esse é o ponto básico da doença

tica bastante clássica, com fibrina, dife-

com sangramento. Geralmente resolve-se

dela: uma ferida por lesão de radiação.

rentemente das úlceras por herpes, que são

espontaneamente.

Esse tratamento provoca uma cicatrização

mais numerosas e menores. Pela própria

E a forma crônica vai ocorrer de nove a

dessas feridas.

ectoscopia e com o auxílio de um endos-

catorze meses após a radiação, apresentan-

copista experiente, às vezes o diagnósti-

do alteração nos exames até 30 anos de-

DRA. FERNANDA

co pode ser feito só pela visão.

pois. O principal sintoma é o sangramen-

E quais os locais públicos que têm?
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DR. MAX

zidas algumas enzimas como a catalase

DRA. FERNANDA

Local público que eu conheço é o Hospi-

e a dismutase, que vão agir em cima

A coagulação por plasma de argônio é

tal Marcílio Dias, da Marinha. Tem que

desses agentes tóxicos. As áreas sem cir-

uma técnica de eletrocoagulação sem

ser feito um bom encaminhamento.

culação se definem melhor e mais rápi-

contato com a superfície da mucosa. Tem

do, e acaba-se com aquela área de pe-

pouca penetração em espessura da pare-

PROF. ROGERIO

numbra, que seria uma área que pode-

de do órgão, cerca de dois a três milíme-

Só uma dúvida... Não tenho grande co-

ria morrer, mas acaba sendo salva.

tros, permitindo um efetivo seguro à coagulação em várias doenças do trato diges-

nhecimento sobre medicina hiperbárica:
no caso específico dessa senhora, simples-

DRA. RENATA

tivo que cursam com episódio de hemor-

mente ela entra na câmara?

Sobre o tratamento: o aldeído vai promo-

ragia digestiva. Então, a proctite actíni-

ver a coagulação por contato, então ele

ca é uma das principais indicações para

DR. MAX

deve ser usado em gaze molhada ou insti-

terapia com plasma de argônio.

Na oxigenoterapia hiperbárica o pacien-

lado diretamente no reto. O ruim é que

Outra indicação muito utilizada é no esô-

te é totalmente comprimido, é um mergu-

ele causa muita estenose e incontinência

fago de Barret. Em 50% dos casos se alcan-

lho em ar. Eles vão aumentando a pres-

fecal e também não é muito eficaz para

ça completa remissão e, em 86%, tem-se sig-

são dentro da câmara, que é hermetica-

coagulação. A eletrocoagulação com la-

nificativa redução da hemorragia. A me-

mente fechada. Para cada enfermidade

ser vai ser usada em sangramento por te-

lhora se dá geralmente a partir da segunda

existe um nível de pressão atmosférica;

langiectasias vasculares. A cirurgia só vai

sessão. A morbidade é mínima, podendo

são protocolos já com trabalhos bem de-

ser utilizada quando os outros tratamen-

haver gases intestinais, dor anal e abdomi-

senvolvidos, e é preciso compensar as vias

tos clínicos não obtiveram sucesso, até

nal transitórias. As complicações maiores

aéreas.

por que é uma área de cirurgia difícil, uma

são raras e podem ser formação de fístula

área de muita estenose.

enterovaginal, ulceração crônica retal e estreitamento retal anal; a perfuração é rara,

PROF. ROGERIO

Então não há nenhuma abordagem espe-

PROF. ROGERIO

cífica no reto.

Qual seria a cirurgia, uma colectomia?

já que o procedimento é bem superficial.
PROF. ROGERIO

DR. MAX

DRA. RENATA

O argônio sai como se fosse uma faísca,

Não, o paciente passa a respirar o oxi-

Isso.

uma centelha elétrica, que aquece o gás,
forma o plasma e vai cauterizando super-

gênio sob pressão. É o efeito da CocaCola. Quando ela está tampada você

PROF. ROGERIO

não vê o gás; quando você abre a garra-

Um ponto contra a cirurgia é que a paci-

fa, o gás sobe. Então, quando são com-

ente ainda está sangrando; você vai fazen-

DRA. FERNANDA

primidos, os gases todos se acomodam e

do tratamento clínico com medicação,

Na revista Gastroenterology Endoscopy de

conseguem perfundir tecidos que nor-

não adianta e aí você tem que amputar o

2002, saiu um estudo que hoje eu trouxe,

malmente não eram perfundidos, em

colo. E como ela fez radioterapia e bra-

mostrando eletrocoagulação com plasma

função da injúria, pelo processo infla-

quiterapia, entrar cirurgicamente naque-

de argônio para tratamento de radiação na

matório. O oxigênio liberado sob pres-

la pelve é muito complicado, porque

proctite actínica crônica.

são, naquela área, produz reações quí-

deve haver muitas áreas de estenoses e fi-

Nesse estudo eles avaliaram a eficácia e

micas que acabam com os agentes tóxi-

broses. A gente tem, até o limite, que ten-

segurança do plasma de argônio no trata-

cos, que são os fatores de necrose tumo-

tar tratá-la clinicamente, porque cirurgia

mento da proctite severa por radiação

ral, algumas interleucinas. São produ-

nela é muito complicado.

quando terapias convencionais com sali-

ficialmente.
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cilatos e sucralfato tinham falhado. Foram

sões para tratar as úlceras por CMV, por-

PROF. ROGERIO

selecionados 11 pacientes (uma coisa que

que quando o pessoal passava o colonos-

Ela está com enterorragia ou hematoquezia?

nós observamos é que sempre nos estudos

cópio não enxergava nada, a mucosa es-

as amostras eram muito pequenas – no má-

tava muito friável.

ximo 25, 30 pacientes, nada com muita

DRA. RENATA

Enterorragia.

gente). Então, foram selecionados nesse

DRA. FERNANDA

estudo 11 pacientes com proctite actínica

Um outro artigo, de 2005, também da

PROF. ROGERIO

crônica por radiação, nove por câncer de

mesma revista, mostrou o plasma de ar-

E está muito anêmica?

próstata, um de útero e um de reto. Todos

gônio já como tratamento de primeira li-

os pacientes tinham sangramento ativo por

nha, sem se ter tentado nenhum outro tra-

DRA. RENATA

mais de sete meses, sete deles já com neces-

tamento para as proctites actínicas. Foi

Está melhor do que quando chegou; nun-

sidade de hemotransfusão. Foram feitas de

um estudo prospectivo para avaliar a se-

ca mostrou nenhum sinal de instabilida-

quatro a seis sessões, e eles foram acompa-

gurança do plasma de argônio para tra-

de, nunca chocou.

nhados por 19 meses. Resultado: nove

tamento da proctite actínica com sangra-

pacientes não apresentaram mais sangra-

mento crônico.

PROF. ROGERIO

mento retal e dois tiveram o sangramento

Nesse estudo estavam 25 pacientes: 12

E vocês continuaram com o anti-retrovi-

consideravelmente diminuído. Não hou-

mulheres e 13 homens. A resposta ao tra-

ral para ela?

ve mais necessidade de hemotransfusão nos

tamento foi avaliada pela melhora dos

19 meses seguintes de seguimento. Dois

sintomas, melhora dos parâmetros hema-

DRA. FERNANDA

apresentaram estenose sete a 12 meses após

tológicos e necessidade de hemotransfu-

Continuamos.

primeira sessão. A conclusão a que eles

sões posteriores ao tratamento. Os paci-

chegaram é que o plasma de argônio é uma

entes foram observados por 14 meses após

PROF. ROGERIO

opção terapêutica simples, barata e efeti-

a primeira sessão e o número de sessões

Isso é importante: temos que lembrar que

va para sangramento por proctite actínica

variou de duas a cinco. Resultado: hou-

AZT e ganciclovir não combinam, pois

grave e refratária.

ve completa melhora em 21 pacientes;

levam a leucopenia. Esse caso é bastante

não houve recorrência de anemia e não

raro; é uma associação de proctite actíni-

PROF. ROGERIO

foram constatadas complicações. Todos

ca com colite por CMV – uma citomega-

Veja bem, barato para os norte-america-

os pacientes relataram melhora da urgên-

lovirose que já havia sido tratada, uma

nos. A situação deles é um pouco dife-

cia ou diarréia após o término do trata-

recidiva de citomegalovirose. O novo

rente da da nossa paciente. Você tem

mento. Conclusão: o plasma de argônio

esquema anti-retroviral é bastante poten-

noção de quanto custa cada sessão?

é uma modalidade segura e eficaz para

te, e provavelmente esse CD4 vai subir.

tratamento da proctite actínica, podendo

Eu gostaria de dar a sugestão de se fazer

DRA. RENATA

também ser considerado como tratamen-

enema de corticóide entre as sessões de

Mil reais por cada sessão na clínica parti-

to de primeira linha.

plasma.
Gostei muito do caso. É bastante interes-

cular em Ipanema.
PROF. ROGERIO

PROF. ROGERIO

sante e raro, tendo em vista ainda a revi-

A paciente continua sangrando, ainda?

são de literatura apresentada, em que constam trabalhos com amostras de pacientes

No caso, essa senhora já fez quantas?
DRA. RENATA

de número ainda muito pequeno. Quero

DRA. RENATA

Continua, por causa do CMV. Ela está

agradecer a presença de todos e encerrar

Ela fez só duas; nós interrompemos as ses-

hoje no décimo dia do ganciclovir.

a sessão. Obrigado. ■
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INFORMAÇÃO E SAÚDE
PARA TODOS
Atividades públicas de prevenção
e cuidados com a saúde marcaram
ano de 2007 da Unimed-Rio
de semana. A média de
atendimentos foi de 300
pessoas por dia.
A partir de outubro, a
população carioca pôde
desfrutar das ações do
Saúde Esporte Clube, iniciativa que une marketing esportivo e prevenção de saúde. Em outubro, o palco do Saúde EsSaúde Esporte Clube, na Lagoa Rodrigo de Freitas
porte Clube foi a Lagoa
o longo de 2007, a Unimed-Rio promo- Rodrigo de Freitas, onde as pessoas tinham
veu uma série de atividades públicas e gra- acesso a atividades como ginástica, aferituitas, cujo objetivo foi ajudar a disseminar ção de pressão arterial, medição do índia cultura da prevenção e gestão de saúde, ce de massa corporal e dicas de exercício.
um dos segredos para que todos tenham uma No mês de novembro, o projeto assumiu
vida saudável. Temas como hipertensão um caráter itinerante, com atividades proarterial, diabetes e prática de esportes foram movidas (sempre aos finais de semana) em
os principais motivos das campanhas.
shoppings da Barra da Tijuca e da Zona
Em abril, foi realizada a Campanha de Norte e, por fim, no Aterro do Flamengo.
Detecção da Hipertensão Arterial. Os
Em comemoração ao Dia Mundial e
atendimentos aconteceram em três locais Nacional de Combate ao Diabetes, a Unidiferentes da cidade – Barra da Tijuca, med-Rio realizou uma ação pública e graTijuca e Ipanema – ao longo de um final tuita para identificar e orientar os possí-

A

Saúde Esporte Clube, no Aterro do Flamengo

veis portadores de diabetes. No dia 14 de
novembro, a cooperativa de saúde carioca esteve em dois pontos de grande circulação de pessoas na cidade – Praça Saens
Peña (Tijuca) e Largo da Carioca (Centro) – na segunda campanha pública de
controle e esclarecimento do diabetes. Na
ocasião, foram realizados 1209 atendimentos gratuitos.
“A Unimed-Rio tem preocupação em
disseminar a cultura da prevenção e cuidados com a própria saúde. Nossas campanhas de marketing mostram isso claramente. Apoiar e investir em ações públicas de orientação, bem-estar e cuidados
com a saúde é parte do nosso papel de cooperativa de saúde”, afirma Celso Barros,
presidente da Unimed-Rio.

Campanha de Prevenção ao
Diabetes, na Praça Saens Peña
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Hipertensão Essencial
e Obesidade
Obesity and Essential
Hypertension

Autores:
Dr. José Marcos Girardi
Médico do Serviço de Controle de Hipertensão,
Diabetes e Obesidade (SCHDO/SUS/Juiz de
Fora-MG) e do Serviço de Cardiologia do
Hospital Universitário (HU) da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Raphael de Souza Vasconcellos
Graduando em Biomedicina / Unipac Juiz de Fora
Dr. Nilton de Oliveira Junior
Médico Pós-Graduando em Cardiologia
do HU/UFJF
Dra. Flávia Araújo Girardi
Médica do Programa de Saúde da Família Juiz de Fora

RESUMO - Nas últimas três décadas, pesquisadores têm demonstrado claramente o papel cen-

tral da natriurese pressórica a longo termo na regulação da pressão arterial e a piora em todas
as formas de hipertensão, embora as causas dessa alteração não sejam claras. O sobrepeso
aumenta a reabsorção tubular renal e altera a natriurese pressórica, em parte, por hiperativação dos sistemas simpático e sistema renina-angiotensina, assim como por compressão física
renal. Com a manutenção da obesidade, existem também alterações estruturais no rim com
perda da função renal, alteração da natriurese pressórica e aumento da pressão arterial. Existem, ainda, muitas questões não respondidas sobre como a obesidade ativa o sistema nervoso
simpático. Disfunção renal e lesão de órgão-alvo são alguns enfoques necessários para a pesquisa biomédica, especialmente justificada pelo crescimento “epidêmico” da obesidade pelo
mundo. Relatamos o caso clínico de paciente portador de hipertensão arterial e obesidade, e
a conduta médica adotada. (Conduta Médica 2008-9 (35)10-15)
ABSTRACT - Research during the past three decades has clearly demonstrated the central

role of renal-pressure natriuresis in long-term blood pressure regulation and its impairment in all forms of hypertension, including human essential hypertension. Although the
precise causes of impaired renal-pressure natriuresis in essential hypertension are still
unclear, recent evidence suggests that overweight and obesity play a major role. Excessive
weight gain increases renal tubular reabsorption and impairs pressure natriuresis, in part,
through activation of the sympathetic and renin-angiotensin system as well as physical
compression of the kidney. With prolonged obesity, there are also structural changes in the
kidney that eventually cause loss of nephron function, further impairment of pressure
natriuresis, and further increases in arterial pressure. Although there are still many
unanswered questions about how obesity activates the sympathetic nervous system, alters
renal function, and causes hypertension and target organ injury, this is one of the most
exciting areas for future biomedical research, especially in view of the growing “epidemic”
of obesity throughout the world.We report a clinical case of arterial hypertension and obesity
and discuss about conduct therapeutic. (Conduta Médica 2008-9 (35)10-15)
DESCRITORES – Obesidade; hipertensão arterial
KEY-WORDS – Obesity; hypertension

ANAMNESE

almente em uso de furosemida, metildo-

Identificação: M.O.A., 52 anos, sexo

pa, nifedipina e captopril, mantendo

masculino, natural de Três Rios (RJ)

níveis tensionais elevados (sic).

Queixa Principal: “Pressão alterada”
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HDA: Relato de ter iniciado quadro de

EXAME FÍSICO

hipertensão arterial há oito anos, já ten-

Bom estado geral; peso 122 Kg; altura 1,70m;

do feito uso de diurético e antagonista

cintura abdominal 122 cm, IMC 42.

de cálcio. No momento, apresenta quei-

ACV: RCR; bulhas hipofonéticas; FC

xa de dispnéia aos esforços médios, ta-

100 bpm; PA=210/114 mmHg. Pulso

quicardia decorrente de esforço físico

venoso sem alterações. Ausência de

leve a moderado e insônia inicial. Atu-

turgência venosa patológica. Ictus

normal. Pulsos presentes, simétricos,

além de exercício aeróbico de baixa in-

e a altura. Diversos estudos demonstra-

normais.

tensidade (caminhada supervisionada).

ram que a mortalidade associada ao

MV: sem alterações.

Foi instituída a seguinte medicação: es-

peso é menor na faixa central dos pesos,

Abdome: globoso, sem megalias.

pironolactona 25 mg/dia; captopril 50

em torno do denominado “peso ideal”,

mg 8/8 horas; atenolol 50 mg/dia e

mas que aumenta exponencialmente

RESULTADOS DOS EXAMES

amlodipina 5 mg/dia.

acima e abaixo dos limites dessa faixa.

SOLICITADOS

Após três semanas de tratamento e mu-

A obesidade está associada a aumento

Laboratoriais: Glicemia 100 mg/dl;

danças dos hábitos de vida, observamos

no fluxo sangüíneo, débito cardíaco e

glicose pós-prandial 130 mg/dl; coles-

redução

(PA=176/90

pressão arterial (Hall et al, 2002; Roc-

terol total: 214 mg/dl; HDL colesterol

mmHg) e melhora dos sintomas, o que

chini,1990). O índice cardíaco (débi-

42 mg/dl; LDL colesterol 129 mg/dl; tri-

coincidiu com a redução do peso em

to cardíaco/peso corpóreo) não se alte-

glicérides 215 mg/dl; creatinina 1,1 mg/

4,5 Kg. Na terceira visita (40 dias após

ra significativamente durante o ganho

dl; sódio 136; potássio 4,5.

a segunda) o paciente manteve redução

de peso, mas o débito cardíaco aumen-

Eletrocardiograma: Ritmo sinusal,

evolutiva do peso e da pressão arterial

ta marcadamente. Embora parte do au-

ÂQRS + 30, BRE II grau, alteração se-

para 110 Kg e 168/86 mmHg, respecti-

mento do débito cardíaco seja decor-

cundária da repolarização ventricular

vamente. Relatou melhora da sintoma-

rente do fluxo sangüíneo adicional re-

em parede lateral.

tologia, e foi orientado para controle

querido pelo compartimento de tecido

Ecocardiograma: Diâmetros cavitários

ambulatorial bimestralmente.

adiposo extra, o fluxo nos tecidos não

pressórica

normais, hipertrofia leve a moderada de

adiposos, incluindo o coração, rins, tra-

VE (simétrica – SIV=PP 1,2 mm), fun-

DISCUSSÃO

to gastrointestinal e músculo esqueléti-

ção sistólica de VE preservada, disfun-

Obesidade e Resistência à

co, também aumenta com o ganho de

ção diastólica (alteração da distensibi-

Insulina

peso (Hall et al, 2002; Rocchini, 1990).

lidade de VE).

A Organização Mundial de Saúde for-

A prevalência de obesidade tem aumen-

Teste Ergométrico: Submáximo, limi-

mulou um parâmetro para definir obe-

tado dramaticamente nas últimas déca-

tante, sem critérios para isquemia mio-

sidade, derivado da altura e do peso do

das, e a relação com hipertensão arteri-

cárdica esforço-induzida, resposta pres-

paciente. Esse parâmetro é conhecido

al é amplamente conhecida, com estu-

sórica hipertensiva, baixa aptidão car-

como índice de massa corporal (IMC)

dos experimentais mostrando que o au-

diorespiratória.

e calculado pela fórmula IMC = peso

mento de peso eleva a pressão arterial,

(quilogramas) dividido pela altura (em

por estudos clínicos mostrando que a

CONDUTA

metros) ao quadrado. A obesidade é de-

perda de peso é efetiva em reduzir a pres-

Trata-se de paciente portador de obesi-

finida como um índice de massa corpo-

são arterial em muitos pacientes hiper-

dade (IMC 42), aumento da circunfe-

ral (IMC) com valor acima de 30.

tensos e estudos populacionais sugerin-

rência abdominal e hipertensão arteri-

É de importância clínica conhecer-se a

do que o ganho de peso é um dos me-

al refratária à terapêutica instituída.

distribuição da gordura, já que em igual

lhores preditores para desenvolvimen-

Não se fechou diagnóstico para síndro-

grau de obesidade o risco metabólico é

to de hipertensão (Garrison et al, 1987).

me metabólica. A abordagem médica

maior se a gordura está localizada na re-

Dados do Framingham Heart Study

deve ser otimizada no sentido de orien-

gião central e/ou superior do corpo (dis-

(Garrison et al, 1987) sugerem que ao

tação quanto à dieta, atividades físicas

tribuição andróide). Para avaliar a dis-

ganho de peso está associado o desen-

e controle medicamentoso.

tribuição da gordura, são úteis a relação

volvimento de hipertensão em 78% dos

Inicialmente, o paciente foi orientado

cintura/quadril e o perímetro do qua-

homens e 65% das mulheres, o que in-

para dieta hipocalórica e hipossódica,

dril. Na prática é medido entre o peso

dica a obesidade como um dos melhoCONDUTA MÉDICA
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res prognósticos para o desenvolvimen-

filtração glomerular como resposta

angiotensinogênio, da enzima conver-

to futuro de hipertensão arterial. Essa

compensatória ao aumento da reabsor-

sora da angiotensina e aumento dos ní-

relação entre ganho de peso corpóreo e

ção tubular de sódio, que, com o decor-

veis plasmáticos de aldosterona (Hall et

elevação dos níveis de pressão arterial

rer da obesidade e aliado ao aumento

al, 2002).

também pode ser observada em indiví-

da pressão arterial, hiperglicemia, dis-

O bloqueio crônico de inibidores da

duos considerados magros e pode ser

lipidemia e de fatores pró-inflamatóri-

enzima conversora ou de antagonistas

modificada por vários fatores, como dis-

os, pode causar dano ao rim e diminuir

de receptores AT1 diminui a retenção

tribuição da gordura corpórea, manuten-

a função renal (Hall et al, 2002), des-

de sódio, melhorando a pressão arte-

ção da obesidade e fatores genéticos.

locando ainda mais a curva de natriu-

rial (Reisen et al, 1997). Além disso,

Apesar de muitos indivíduos obesos não

rese pressórica, criando-se, assim, um

alguns inibidores dos receptores AT1

apresentarem níveis de pressão arterial

ciclo vicioso.

da angiotensina II poderiam apresen-

que os caracterizem como hipertensos,

Nos indivíduos obesos, o descontrole da

tar outros efeitos metabólicos benéfi-

poderemos inferir que o ganho de peso

natriurese pressórica é inicialmente de-

cos, além de retardar a lesão renal em

desloca a curva de pressão arterial para

vido ao aumento da reabsorção renal de

diabéticos tratados com inibidores da

níveis mais elevados, não necessariamen-

sódio, decorrente do aumento do fluxo

enzima conversora (Reisen et al,

te ultrapassando os níveis diagnósticos

renal (Hall et al, 2002). Com a manu-

1997). A aldosterona, outro compo-

de hipertensão arterial. Dessa forma, um

tenção da obesidade ocorrerá elevação

nente do sistema renina-angiotensina,

indivíduo obeso com a pressão arterial

da pressão arterial, vasodilatação renal

tem importante papel na retenção de

dentro dos limites aceitos como normais

e hiperfiltração glomerular, ativação

sódio nos obesos (Hall et al, 2002).

poderia ter sua pressão arterial reduzida

neurohumoral, alterações metabólicas e

Os níveis circulantes de aldosterona

se perdesse peso, sugerindo que sua pres-

injúria glomerular, resultando em hiper-

estão aumentados na obesidade e o

são arterial, antes de se tornar obeso, era

tensão mais severa e perda gradual da

bloqueio crônico do receptor do mi-

menor e que a pressão atual, após o ganho

função renal (Hall et al, 2002).

neralocorticóide também foi eficien-

de peso, talvez não seja ideal e possa au-

Observou-se significativa injúria glo-

te em reduzir a retenção de sódio e a

mentar o risco cardiovascular desse indi-

merular em cães tratados com dieta rica

elevação da pressão arterial com o

víduo (Miller et al, 2002).

em gordura durante sete a nove semanas,

excesso de ganho de peso (Hall et al,

incluindo aumento do espaço de Bow-

2002).

Aumento da Reabsorção de

man, aumento da proliferação celular

Estudo realizado em cães, inicialmente

Sódio na Obesidade

glomerular, aumento da matriz mesan-

tratados com eplerenone (antagonista

A principal característica do desenvol-

gial e espessamento da membrana basal.

mineralocorticóide) por dez dias e pos-

vimento da hipertensão arterial na obe-

Entre os mecanismos envolvidos na gê-

teriormente submetidos a dieta rica em

sidade é o aumento da retenção de só-

nese da hipertensão arterial na obesida-

gordura por cinco semanas, mantendo-

dio e líquidos pelo rim. O aumento da

de, destacam-se a ativação do sistema

se o tratamento medicamentoso, obser-

retenção de sódio, por sua vez, leva ao

renina-angiotensina-aldosterona e o

vou-se que eplerenone atenuou a hiper-

deslocamento da curva de natriurese

aumento da atividade simpática (Hall

filtração glomerular, retenção de sódio

pressórica, de modo que indivíduos

et al, 2002).

e hipertensão arterial nesse modelo experimental, comparativamente ao gru-

obesos precisam de uma pressão arterial
maior que o normal para manter o ba-

Ativação do Sistema Renina-

po controle. Essas observações indicam

lanço entre a ingestão e excreção de

Angiotensina-Aldosterona

que a aldosterona tenha importante

sódio (Rocchini et al, 1990).

A obesidade está relacionada a aumen-

papel na fisiopatogenia da hipertensão

Também se observa aumento na taxa de

to da atividade de renina, aumento do

arterial da obesidade.
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Ativação Simpática

sistema nervoso central, especialmente

Outra proteína plasmática secretada

Observações em animais e humanos in-

no hipotálamo, suprimindo a ingesta

exclusivamente pelo adipócito, a adi-

dicam que o excesso de peso se associa

alimentar e aumentando o metabolis-

ponectina, apresenta forte associação

ao aumento da atividade simpática, es-

mo, via aumento da atividade simpáti-

inversa entre seus níveis séricos e risco

pecialmente no rim. Bloqueios alfa e

ca (Rothenbacher et al, 2005). Os obe-

de coronariopatia, efeitos decorrentes

beta adrenérgicos associados atenuaram

sos geralmente apresentam níveis eleva-

de propriedades antiaterogênicas pelo

marcadamente o aumento da pressão

dos de leptina e sua administração in-

transporte reverso do colesterol, da cir-

arterial em vigência de obesidade indu-

duz à perda de peso limitada. Acredi-

culação para o fígado, onde é disponi-

zida por dieta gordurosa em cães e esse

ta-se que alguns pacientes obesos apre-

bilizado sob a forma de sais biliares;

mesmo tratamento reduziu a pressão ar-

sentem desensibilização para a ação da

tem funções antidiabética, antiinfla-

terial, principalmente entre os obesos e

leptina, um fenômeno conhecido com

matória e antiaterosclerótica. A pre-

mais do que nos hipertensos de peso

“resistência à leptina” (Rothenbacher et

sença de obesidade, principalmente a

normal.

al, 2005).

visceral, promove redução dos níveis

O aumento da atividade simpática na

O aumento dos níveis plasmáticos de

de adiponectina, já demonstrada em

obesidade eleva a pressão arterial prin-

leptina também está relacionado ao au-

crianças e adolescentes obesos e porta-

cipalmente através da atividade simpá-

mento da atividade simpática renal,

dores de síndrome metabólica (Weiss

tica renal, pois se observou que a dener-

sendo que a infusão crônica de leptina

et al, 2004).

vação renal reduz a retenção de sódio e

em ratos, que reproduz a elevação da

Outros fatores presentes na obesidade

atenua o aumento da pressão arterial na

leptinemia em níveis comparáveis aos

como hiperinsulinemia, dislipidemia e

obesidade induzida em cães. Enquanto

observados em humanos com obesida-

disfunção endotelial também podem

se verifica maior ativação simpática

de severa, aumenta a pressão arterial e a

contribuir na elevação da pressão arte-

para rins e musculatura esquelética em

freqüência cardíaca, apesar de causar

rial. Porém, vários estudos que inves-

obesos comparados a indivíduos magros,

significativa perda de peso, que normal-

tigaram a importância desses fatores

a atividade simpática cardíaca não pa-

mente estaria associada à redução da

isoladamente para o controle da pres-

rece estar aumentada (Hall et al, 2002).

pressão arterial. Além disso, o bloqueio

são arterial não encontraram evidênci-

Adicionalmente, indivíduos com obe-

da atividade simpática previne comple-

as significativas de que eles possam

sidade central apresentam maior fre-

tamente o aumento pressórico causado

contribuir para o desenvolvimento da

qüência de atividade simpática aumen-

pela infusão de leptina. Outra forte

hipertensão arterial. No entanto, é

tada do que indivíduos com obesidade

evidência de que a leptina contribui

possível que esses fatores, apesar de não

periférica.

para o aumento da atividade simpática

contribuírem diretamente para a eleva-

Embora os mecanismos pelos quais a ati-

na obesidade é que, em todos os mode-

ção da pressão arterial com o desen-

vidade simpática se eleva na obesidade

los experimentais de obesidade em que

volvimento da obesidade, possam po-

não estejam totalmente esclarecidos, o

se verifica mutação no gene da leptina

tencializar os efeitos pressóricos causa-

aumento dos níveis circulantes de lep-

ou do receptor da leptina, não se obser-

dos pelo aumento da atividade simpá-

tina parece contribuir de forma impor-

va aumento da pressão arterial, apesar

tica e do sistema renina-angiotensina-

tante para exacerbar essa atividade sim-

da obesidade mórbida desses modelos.

aldosterona. Esses fatores também po-

pática. O nome leptina tem origem na

Em humanos, por exemplo, a mutação

dem potencializar o dano renal causa-

palavra grega “leptos”, que significa

do gene da leptina está associada a de-

do pela elevação pressórica e hiperfil-

“magro”. A maior parte da leptina cir-

senvolvimento precoce de obesidade

tração glomerular, contribuindo para a

culante é produzida por adipócitos di-

mórbida, mas diminuição da atividade

manutenção dos elevados níveis da

ferenciados. Sua atuação principal é no

simpática e ausência de hipertensão.

pressão arterial na obesidade.
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Resistência à Insulina

de fatores de crescimento, principal-

SM geralmente obedecem às recomen-

Provavelmente, todo indivíduo obeso

mente no músculo liso vascular; exa-

dações de uma destas três principais or-

é resistente à insulina, condição decor-

cerbação da atividade simpática e pi-

ganizações:

rente da redução no número e piora

ora na vasodilatação.

National Cholesterol Education Pro-

funcional de receptores da insulina.

De todos esses mecanismos propostos, a

gram/Adult Treatment Panel III

Esses defeitos de receptores são mani-

piora da vasodilatação é particularmen-

(NCEP/ATP III)

festados por redução do aproveitamen-

te importante. A insulina atua como va-

Determina que o diagnóstico clínico

to da glicose, mediado pela insulina,

sodilatadora – efeito esse observado em

pode ser feito quando o paciente apre-

no músculo esquelético (Laakso et al,

estudo com humanos (Anderson; Mark,

sentar pelo menos três das cinco carac-

1990). Essa resistência à insulina é

1993). Estes últimos autores relataram

terísticas a seguir: obesidade abdominal,

maior se a obesidade for predominan-

que, em humanos normais, a insulina

avaliada pela circunferência abdomi-

te no abdômen, pois esse padrão de

causa aumento da atividade simpática,

nal, que deve ser medida na altura do

obesidade se associa com redução da

mas – como exerce também vasodilata-

ponto mais alto da crista ilíaca, de pre-

extração hepática de insulina e conse-

ção – ao final não teríamos modificação

ferência no final da expiração; aumen-

qüentemente hiperinsulinemia.

na pressão arterial, ou uma discreta que-

to dos níveis de triglicérides; diminui-

A resistência à insulina é o fator-cha-

da. Nos obesos a insulina manteria seu

ção de HDL colesterol (HDL-C); pres-

ve na fisiopatogenia de diabetes do

papel de potencializar a ativação sim-

são arterial elevada, e aumento dos ní-

tipo 2 e é co-fator no desenvolvimen-

pática, entretanto sem vasodilatação

veis de glicemia. Demonstração explí-

to da hipertensão arterial e ateroscle-

compensatória, o que traduziria em au-

cita de resistência à insulina não é ne-

rose. Sua etiologia inclui fatores como

mento da pressão arterial.

cessária para o diagnóstico. Entretanto,
a maioria das pessoas com SM, segundo

obesidade, sedentarismo e fatores genéticos.

Síndrome Metabólica

esse critério, é resistente à insulina.

A insulina é um peptídeo vasodilata-

A síndrome metabólica (SM) é um con-

Ainda, a presença de DM tipo 2 não

dor in vivo e possivelmente reduz o flu-

junto de múltiplos fatores de risco que

exclui a presença de SM. Esse critério

xo de cálcio para o interior da célula

levam ao desenvolvimento da doença

determina que a primeira conseqüência

da musculatura lisa dos vasos, sendo

aterosclerótica cardiovascular (DACV).

da SM seja a doença arterial coronaria-

que essa ação está comprometida nos

Inicialmente foi denominada síndrome

na (DAC) e a doença cardiovascular

portadores de resistência à insulina, o

X, por Reaven, que (em 1988) observou

(Scott et al, 2004).

que contribui para gerar hipertensão

que vários fatores de risco, como hiper-

World Health Organization

arterial .

tensão arterial, hiperglicemia e dislipi-

Assim como a anterior, também reco-

Os principais mecanismos propostos

demia estavam sempre associados nos

nhece a DCV como primeira manifesta-

para explicar a hipertensão arterial de-

portadores de DACV.

ção da SM, mas considera componente

corrente de hiperinsulinemia são os se-

Entendemos que essa multiplicidade de

fundamental para diagnóstico a resis-

guintes: aumento da reabsorção de só-

fatores de risco deva ser abordada de ma-

tência à insulina, definida pela presen-

dio e água; aumento da sensibilidade

neira mais abrangente e que, embora

ça de um dos seguintes componentes:

ao sódio; aumento na resposta pressó-

saibamos que a primeira conseqüência

diabetes tipo 2, glicemia de jejum mai-

rica à angiotensina II (Rocchini,

clínica dessas alterações seja a DCV,

or que 110 mg/dl, intolerância à glico-

1990); alterações na cinética de eletró-

muitos desenvolvem primariamente di-

se alterada (avaliada pela curva glicê-

litos através da membrana celular por

abetes mellitus (DM) tipo II, sendo mais

mica alterada ou pela glicemia pós-pran-

aumento do sódio intracelular; aumen-

susceptíveis à DACV.

dial) ou pacientes com níveis glicêmi-

to de cálcio intracelular; estimulação

Os critérios para diagnóstico clínico da

cos normais (menor que 110 mg/dl), nos
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quais a recaptação de glicose se encon-

menor custo da classificação ATP III

cise, and Weight Loss Intervention Tri-

tra abaixo do quartil inferior para a

fazem com que seja a metodologia mais

al (DEW-IT). Hypertension, v.40,

população com hiperinsulinismo ou

utilizada na maioria dos ensaios clíni-

p.612-618, 2002.

euglicêmica. Associados à resistência à

cos.

REISEN, E; WEIR, MR; FALKNER, B

insulina, devem estar no mínimo dois

Várias outras medidas vêm sendo utili-

et al. Lisinopril versus hydrochlorothi-

outros fatores entre circunferência ab-

zadas para definir a sensibilidade à in-

azide in obese hypertensive patients: A

dominal avaliada pelo índice cintura/

sulina. O clampe hiperinsulinêmico é

Multicenter Placebo-Controlled Trial.

quadril maior que 0,9, índice de massa

considerado o método de maior sensi-

Treatment in Obese Patients With

corporal (IMC) maior que 30 kg/m2,

bilidade – porém, assim como os testes

Hypertension (TROPHY) Study Group.

pressão arterial elevada (maior que 160/

de tolerância à glicose (que requerem

Hypertension, v.30, p.140-145, 1997

90mmHg) ou em uso de anti-hiperten-

análises repetidas), são de difícil apli-

ROCCHINI, AP. The influence of obe-

sivos, dislipidemia com aumento de tri-

cabilidade clínica. Substitutos dessas

sity in hypertension. News Physiol Sci,

glicérides ou diminuição de HDL-coles-

medidas, como Homeostasis Model Asses-

v.5, p.245-249, 1990.

terol e microalbuminúria (acima de 20

sment (HOMA) e Quantitative Insulin

ROTHENBACHER, D; BRENNER, H;

microgramos/ml). A inclusão de resis-

Sensitive Check Index (QUICKI), simpli-

MARZ, W et al. Adiponectin, risk of

tência à insulina nessa classificação tem

ficam a análise laboratorial da insulina

coronary heart disease and correlations

por finalidade tentar prevenir ou prece-

de jejum e da glicemia.

with cardiovascular risk markers. EHJ,
v.26, p.1640-1646, 2005.

der o desenvolvimento de um possível
diabetes, mas (assim como na anterior)
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LGL-T – Leucemia de
Linfócitos Grandes e
Granulares
Leukemia (LGL-T)
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RESUMO - Os autores apresentam descrição de caso clínico de paciente portadora de leucemia
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de linfócitos grandes e granulares (LGL-T), com correspondente revisão bibliográfica da literatura médica mundial. Trata-se de hemopatia maligna rara e com extensa relação de patologias
para diagnóstico diferencial, sendo este finalizado através de imunofenotipagem para neoplasias hematológicas em aspirado medular. (Conduta Médica 2008-9 (35)16-17)
ABSTRACT - The authors present a description of a clinical case of a patient with leukemia

(LGL-T), with bibliographic revision of medical literature. It is a rare disease and with a lot
of diseases as suspicious clinical aspects. (Conduta Médica 2008-9 (35)16-17)
KEY-WORDS - Leukemias, cronic leukemia, LGL-T

APRESENTAÇÃO

veis; tórax com ausculta cardiopulmo-

M.A.X., 55 anos de idade, sexo femini-

nar normal; mamas normais; abdômen

no, procurou nossa clínica especializa-

mostrando ausência de hepatoespleno-

da em oncologia e hematologia para

megalia e/ou massas palpáveis; membros

uma segunda opinião. Apresentava

inferiores e superiores também sem al-

queixa de cansaço de longa data e de

terações.

pequena monta, e já tinha diagnóstico

Os exames complementares subsidiários

prévio de mielodisplasia (tão somente

mostram hemograma com discreta leuco-

por mielograma, sem outros exames de

penia de 2.000/mm3, exclusivamente,

hemopatologia).

com séries plaquetária, vermelha e dife-

À anamnese dirigida temos uma pacien-

rencial normais e com hematoscopia nor-

te do lar, negando tabagismo e/ou etilis-

mal; hepatograma com TGO 20 e TGP

mo, gesta I, para I, sem cirurgia e/ou en-

25; fosfatase alcalina 100; ácido úrico

fermidades prévias, bem como negando

3,6; uréia 25,0; creatinina 1,0; glicemia

uso contínuo de medicamentos, antibi-

85; parasitológico de fezes negativo; EAS

óticos e/ou contato com substâncias tó-

normal; raios-X simples de tórax normal,

xicas. Tem ritmos urinário e intestinal

e ecografias abdominal total e pélvica

normais, tendo pais vivos e com saúde.

também negativas para alterações.

O exame físico mostra paciente em bom

A paciente vinha realizando tratamen-

estado geral, lúcida, cooperante, cora-

to com outro médico através de ácido

da, anictérica e normolínea; cabeça e

fólico, via oral, 5mg ao dia, sem ter ocor-

pescoço sem alterações; sistema linfáti-

rido melhora clínica. Sendo assim, bus-

co sem adenopatias periféricas palpá-

cou a nossa clínica.

Com os exames supracitados fizemos o

deles apresenta artrite reumatóide, e me-

A terapêutica é a que se segue:

diagnóstico inicial de leucopenia a es-

nos de 10% têm linfonodomegalias.

●

clarecer, pois todos os exames estavam

O diagnóstico laboratorial confirmató-

gia de 10mg/m2 uma vez por semana, ou

negativos, e a hematoscopia estava nor-

rio em aspirado medular para imunofe-

●

mal, sem blastos leucêmicos em sangue

notipagem para neoplasias hematológi-

dia.

periférico.

cas se mostra positivo para CD3, CD8,

A morbo-letalidade da LGL-T está re-

Solicitamos novo mielograma, acompa-

CD16, CD57.

lacionada com a ocorrência de proces-

nhado de imunofenotipagem para neo-

O diagnóstico diferencial é realizado

metotrexate, via oral, com a posolociclofosfamida, via oral, 100mg ao

sos infecciosos.

(2)

plasias hematológicas e estudo citoge-

com as seguintes hemopatias :

nético e, assim, fez-se o diagnóstico con-

●

neutropenia crônica;
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firmatório de LGL-T, com positividade

●

aplasia eritróide pura;
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dos CD3, CD8, CD16 e CD17.

●

artrite reumatóide;
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●

leucopenia constitucional;
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●

mielodisplasia (não complicada);

2. Hematology / Oncology Secrets, Ma-

A LGL-T resulta da expansão clonal de

●

leucemia NK-LGG.

rie E. Wood. Hanley and Belfas, 1999,

linfócitos grandes e granulares com fe-

A evolução clínica da LGL-T é crôni-

ISBN: 1560533137

nótipo de células T (CD3 positivo).

ca, e há casos clínicos incomuns, com a

3. Textbook of Malignant Haematolo-

Freqüentemente, na prática clínica di-

co-expressão dos CD3 e 56, que cursam

gy, Degos, Laurent Degos. DUNITZ Mar-

ária, alguns médicos, internistas, ou

(3)

de forma mais agressiva .

tin LTD. 1999, ISBN: 1853173223. ■

mesmo hematologistas clínicos são surpreendidos pelo diagnóstico de mielodisplasia tão somente realizado por mielograma (1).
Alguns casos clínicos de LGL-T podem
estar sendo tratados como mielodisplasia simplesmente por não ter sido enviada, no mesmo momento do aspirado
medular para mielograma, também parFIGURAS 1 E 2

te do aspirado para estudo citogenético

Linfócito grande
e granular,
típico da LGL-T

e para imunofenotipagem para neoplasias hematológicas.
Na sua etiopatogenia, há evidências de
participação da infecção pelo HTLV
em alguns enfermos. Contudo na maioria deles isso não acontece, nem pelo
tipo 1 nem pelo tipo 2.
No quadro clínico, 50% dos pacientes
têm esplenomegalia palpável; um terço
apresenta infecções recorrentes ou “sintomas B” (por exemplo, febre, perda ponderal e/ou sudorese noturna); um quarto
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O Desafio da Imagem

The Image Challenge
Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 30.

Paciente do sexo masculino, 37 anos, com quadro de

Queda do estado geral, emagrecimento, febre e tosse
Apresentava massas linfonodais na região cervical, que a biópsia
mostrou tratar-se de tuberculose. Paciente HIV positivo,
diagnosticado há cerca de dois anos.
Case report of a 37-year-old man, with

Thinning, fever, cough and worse in general condition
He had lymphoid masses in cervical region and a biopsy showed to be tuberculosis.
The man was HIV positive, and the diagnosis had been made two years ago.
FIGURA 1
Tomografia
computadorizada de alta
resolução mostrando
infiltração
parenquimatosa ao longo
das bainhas
peribroncovasculares,
bilateralmente.
Observam-se, também,
formações nodulares no
pulmão esquerdo.

RESUMO – O relato mostra um caso de

paciente do sexo masculino, 37 anos, com
quadro de queda do estado geral, emagrecimento, febre e tosse. O paciente apresentava massas linfonodais na região cervical, que a biópsia mostrou tratar-se de
tuberculose, e era HIV-positivo, tendo
sido diagnosticado há cerca de dois anos.
Um exame de tomografia computadorizada do tórax mostrou infiltração parenquimatosa e nódulos no pulmão esquerdo. (Conduta Médica 2008-9 (35) 18;30)
ABSTRACT – This is a case report of a 37-

year-old man, with thinning, fever, cough and worse in general condition, that
had lymphoid masses in cervical region
and a biopsy showed to be tuberculosis.
The man was an HIV-positive patient,
and the diagnosis had been made two
years ago; a computed tomography of
thorax showed parenchimal infiltration
and nodules in left lung. (Conduta Médica 2008-9 (35)18;30)
FIGURA 2
Corte histológico
corado pela
hematoxilina-eosina,
evidenciando
bronquíolo e
arteríola envolvidos
por intensa
infiltração celular.

Autores:
Prof. Edson Marchiori
Professor titular e chefe do Departamento de Radiologia da UFF
Coordenador adjunto do Curso de Pós-Graduação em Radiologia da UFRJ
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DESCRITORES – tuberculose; linfoma;

massas cervicais
KEY-WORDS – tuberculosis; lymphoma;

cervical masses

A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina respondem
sobre sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.
O leitor pode enviar sua pergunta para condmed@globo.com

Professora, qual sua conduta no diag-

As lesões pulmonares ao raio X simples

maior número de bacilos estar presente

nóstico da tuberculose pulmonar com

de tórax podem ser bastante sugestivas da

nesse material. Uma terceira amostra

baciloscopia negativa?

doença, mas isoladamente também não

(ou mais), se necessário, pode ser soli-

permitem um diagnóstico definitivo, por

citada, mas o ganho para o diagnóstico

Denomina-se “caso de tuberculose” em

não serem exclusivas da tuberculose.

não é significante – em torno de 2% a

atividade todo indivíduo com diagnós-

Devemos ter em mente que qualquer

5% a mais de positividade. Sabemos

tico confirmado por baciloscopia ou

imagem ao raio X de tórax pode ser com-

que a sensibilidade será maior nos ca-

cultura e aquele em que o médico, com

patível com tuberculose pulmonar, e um

sos em que exista a presença de cavida-

base nos dados clínico-epidemiológicos

cuidado especial deve ser empregado na

de pulmonar em relação aos que exibem

e no resultado de exames complemen-

interpretação dos exames dos pacientes

apenas um infiltrado pulmonar ao raio

tares, firma o diagnóstico de tuberculo-

imunodeprimidos e naqueles com seqüe-

X simples.

se (TB). Admite-se, portanto, o diag-

las parenquimatosas.

Na ausência de expectoração ou de di-

nóstico da doença mesmo na ausência

Uma vez que a especificidade da apre-

ficuldade para se obter secreção, o es-

da confirmação bacteriológica, e essa é

sentação clinica e radiológica é baixa,

carro induzido deve ser tentado. Trata-

uma situação bastante comum na práti-

a confirmação do diagnóstico por ou-

se de um procedimento não invasivo, de

ca médica.

tros meios – especialmente pelo encon-

baixo custo, com pouco risco e com pos-

Os sinais e sintomas como tosse seca ou

tro da micobactéria, por exame direto

sibilidade de aumentar o diagnóstico em

produtiva, febre vespertina, sudorese

ou cultura – deve ser tentada sempre.

até 1/3 dos casos suspeitos, especialmen-

noturna, astenia e emagrecimento são

Dados epidemiológicos da última déca-

te se associado a cultura. Já foi demons-

sugestivos, mas não específicos, e podem

da da tuberculose no Brasil mostram que

trada uma boa concordância entre a ba-

variar dependendo da localização e da

apenas um pouco mais da metade dos

ciloscopia e a cultura de material obti-

extensão da doença. Em virtude da alta

casos notificados possuem o exame di-

do pelo escarro induzido com a broncos-

prevalência da tuberculose em nosso

reto (o BAAR) positivo. Entre os não

país (com coeficiente de incidência de

confirmados, aproximadamente a meta-

45,5/100.000 habitantes, sendo que o

de deles não realizou o exame.

Rio de Janeiro possui quase o dobro

Assim, a primeira atitude deve ser ob-

dessa taxa), a investigação de TB na

tenção do escarro, de boa qualidade. A

presença dessas queixas é obrigatória.

recomendação habitual é de se coletar

Quando elas estão associadas a histó-

uma amostra por ocasião da primeira

ria de contato ou de tratamento prévio,

consulta (se possível) e a segunda, in-

sobretudo se houve abandono, a pro-

dependentemente do resultado da pri-

babilidade da presença da doença au-

meira, na manhã do dia seguinte ao des-

menta.

pertar, pois existe a possibilidade de um
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FIGURA 1 - Diagrama da conduta inicial

copia, tornando esta não necessária em

Se a hipótese diagnóstica principal para

Nos casos em que a possibilidade da tu-

alguns pacientes. Contudo, sua indica-

o quadro é a tuberculose, deve ser soli-

berculose pulmonar não seja uma hipó-

ção permanece para os casos de suspei-

citada uma cultura para BK, e o tratamen-

tese muito forte inicialmente, os paci-

ta de tuberculose miliar, endobrônqui-

to específico deve ser iniciado. Apesar

entes devem também passar por uma

ca e de linfonodo em mediastino.

da cultura tradicional, em meio sólido de

avaliação mais cuidadosa, evitando-se

Assim sendo, começamos a construir um

Lowenstein-Jensen, ser demorada (resul-

o atraso do real diagnóstico ou a possi-

diagrama de conduta (figura 1). Se o

tado final entre quatro a oito semanas) o

bilidade de dificultar a investigação da

BAAR de qualquer das secreções obtidas

ganho para o diagnóstico é alto – sensibi-

tuberculose.

for positivo o tratamento deve ser inicia-

lidade > 90% nos casos com cavidade e

Entre os métodos de auxilio comple-

do. Contudo, se negativo, o paciente

em torno de 70% nos com infiltrado.

mentar para o diagnóstico da tubercu-

deve ser encaminhado para um especia-

Além disso, a realização da cultura per-

lose, vem merecendo destaque a tomo-

lista. O início precoce do tratamento es-

mite a identificação da espécie e o teste

grafia computadorizada. Esse exame é

pecífico diminui a possibilidade de pro-

de sensibilidade aos medicamentos.

dispensável quando se tem o diagnósti-

gressão da doença e de seqüelas graves,

Caso o diagnóstico seja confirmado

co clínico-radiológico e bacteriológico,

além de contribuir para a diminuição da

pela cultura, ou o paciente apresente

mas pode em muito contribuir para o

disseminação da tuberculose. Contudo,

melhora clínica e radiológica nesses

aumento da certeza do diagnóstico de

o tratamento não é isento de riscos e pode

dois meses iniciais do tratamento, este

probabilidade. A identificação de pe-

mascarar a presença de outras doenças.

deve ser continuado até o seu final. Se

quena cavidade, a presença de aspectos

Estudos mostram que o acerto do diagnós-

a cultura for negativa e não houver

como a de árvore em brotamento, de

tico de probabilidade por especialistas

melhora, o paciente deve ser encami-

bronquiectasias subagudas e sinais de

pode ser maior do que entre os não tão ha-

nhado a uma unidade especializada

disseminação linfática em direção ao

bituados com a doença.

para investigação.

hilo pulmonar podem permitir maior
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segurança para uma tomada de decisão te-

se milhões de cópias desse material. Esse

até 1/3 em relação ao da cultura tradicio-

rapêutica enquanto se aguardam os resulta-

exame possui uma sensibilidade maior

nal. Essa técnica tem a desvantagem de

dos de cultura do escarro.

que o BAAR e semelhante à da cultura

utilizar material radioativo, e outras no-

Não poderíamos deixar de comentar, resu-

para BK, prometendo detectar a presença

vas tecnologias vêm sendo desenvolvidas

midamente, a indicação e o rendimento de

de poucos bacilos em horas. As taxas de

utilizando substâncias não-radioativas

novos métodos no diagnóstico bacterioló-

sensibilidade e especificidade da PCR de-

como indicadoras do crescimento do ba-

gico da tuberculose – as técnicas de ampli-

pendem de inúmeros fatores, tais como o

cilo no meio de cultura, merecendo des-

ficação dos ácidos nucléicos e a chamada

tipo de iniciador, o padrão-ouro utiliza-

taque a técnica do Tubo Indicador de

cultura rápida. Essas novas tecnologias vêm

do, o método de detecção do produto

Crescimento (MGIT - que utiliza o rutê-

tentar resolver os principais problemas na

amplificado, o método de preparação da

nio como marcador).

bacteriologia da TB – a baixa sensibilida-

amostra para PCR (presença de inibido-

Os testes sorológicos (pesquisa de anticorpos,

de do exame direto e o longo tempo neces-

res, ocorrência de contaminação, método

dosagem de citocinas e enzimas) ainda mere-

sário para o resultado da cultura.

da extração), o uso de kits comerciais ou

cem maiores estudos e não possuem indica-

O desenvolvimento desses novos métodos

do próprio laboratório (“in house”), e o

ção formal na investigação do diagnóstico de

tem sido grande, mas eles ainda possuem um

número de ciclos, entre outros. Atenção

doença ou mesmo da infecção.

custo elevado e necessitam de aparelhos

especial deve ser dada para a possibilida-

A tuberculose continua sendo um grande

sofisticados para a sua realização. Apesar de

de de resultados falsos-positivos, pela pre-

desafio, especialmente em relação ao seu di-

aprovados para uso clínico, não fazem par-

sença de bacilos mortos ou inviáveis.

agnóstico. Conhecemos o agente etiológi-

te da rotina médica até o momento.

A cultura rápida tem sido realizada habi-

co há mais de um século, além de detalhes

A reação de polimerase em cadeia (PCR)

tualmente pelo Bactec® (Becton Dickin-

sobre a forma de contágio e a evolução da

se baseia na replicação ou “amplificação”

son Diagnostic Instruments Systems), que é

lesão nos pulmões – mas, na prática, apesar

do ácido nucléico do microorganismo, in

um sistema comercial semi-automatizado

de todo o avanço observado nos últimos

vitro, sem proliferação biológica do orga-

de cultivo em meio líquido, e que possui

tempos em diversas áreas, continuamos uti-

nismo portador de tal genoma, criando-

um tempo para o diagnóstico menor em

lizando os antigos recursos diagnósticos. ■

FIGURA 2 - Resultado obtido com o tratamento empírico
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Menino de 10 Anos
com Icterícia e Fraqueza
10-Year-Old Patient with Jaundice
and Fatigue
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de 2007 pelo Departamento Materno-Infantil
(MMI) do Serviço de Pediatria do Hospital
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RESUMO – Relato de caso de paciente de 10 anos de idade, apresentando cansaço e icterícia

Participantes:
Carolina Torres
Gustavo Molina
Mariana Pujol
Ana Luiza Vidal
Christiane Mello Schmidt
Internos da Disciplina de Pediatria da UFF

DESCRITORES – icterícia; febre; cansaço

INTERNA MARIANA

HPP: Varicela e sarampo. Nega cirur-

Profa. Maria Cecília Domingues Olivaes
Professora Adjunta de Pediatria da UFF

Vamos apresentar o caso de E.C.F.,

gias prévias, internações ou transfusões

menino de 10 anos, procedente do

sangüíneas.

Prof. Alexandre Ribeiro Fernandes
Professor Assistente de Pediatria da UFF

Hospital de Itaboraí para esclareci-

História Familiar: O pai e um dos seis ir-

mento diagnóstico. Achamos o caso

mãos têm hipertensão arterial. A mãe fa-

interessante porque até agora não de-

leceu há oito anos, possivelmente por uma

finimos o diagnóstico. A queixa prin-

doença hematológica. Segundo o pai, o

cipal trazida pelo pai é “fraqueza e cor

paciente se desenvolveu bem e deambu-

amarelada da pele”. O pai da criança

lou com menos de um ano de idade.

relatou início do quadro há três me-

História Social: Mora em sítio em Ita-

ses, com cansaço e icterícia. Negou

boraí e com freqüência toma banho em

colúria ou acolia fecal. No último mês

rios e lagoas. A casa não tem saneamento

apresentou febre intermitente em dias

básico, e a família possui dois cachor-

alternados (não aferida). Há 10 dias

ros e um gato. Há sete pessoas residen-

houve piora do quadro, e o paciente

tes no lar.

foi levado ao Hospital de Itaboraí,

Exame Físico: Regular estado geral, res-

onde foi internado. Sete dias atrás

trito ao leito, deambulando com difi-

iniciou quadro de dor na nuca, que

culdade, lúcido e orientado, queixan-

restringia os movimentos cervicais.

do-se de dor cervical posterior, hipoco-

Deu entrada na emergência do Huap

rado (3+/4+), acianótico, ictérico (2+/

no dia 11/5/2007 às 22h40.

4+), eupnéico, hidratado, com boa per-

História Gestacional: Parto normal do-

fusão capilar periférica.

miciliar; não foi possível obter outras

Orofaringe sem alterações. Linfonodos

informações.

palpáveis em cadeia cervical, indolores

Prof. Marcio Moacyr Vasconcelos
Professor Adjunto de Pediatria da UFF
Profa. Gesmar Volga Haddad Herdy
Professora Titular de Pediatria da UFF
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há três meses, febre há um mês e piora do quadro há 10 dias, quando foi internado para investigação diagnóstica. (Conduta Médica 2008-9 (35)22-27)
ABSTRACT – Case report of a 10- year-old patient with fatigue and jaundice lasting for three

months, fever for one month and worsen of clinical picture for 10 days, when he was
admitted in hospital for diagnostic investigation. (Conduta Médica 2008-9 (35)22-27)
KEY-WORDS – jaundice; fever; fatigue

e móveis, de aproximadamente 1cm.

Resultados dos Exames Laboratoriais:

amoxicilina + clavulanato. A Infecto-

Apresentava hipertrofia bilateral de

Hemograma: hemoglobina, 8,8 g/dL;

logia também suspeitou do vírus de

glândulas parótidas e tinha restrição do

hematócrito, 26,2%; plaquetas, 40.000/

Epstein-Barr (EBV), solicitando sorolo-

3

3

movimento cervical – que questiona-

mm ; leucócitos: 5.600/mm (0/0/0/0/

gia e TC de abdome.

mos se era rigidez de nuca ou se era por

9/59/29/3).

A Hematologia avaliou que o quadro

dor osteomuscular –, além de ter linfo-

Coagulograma: aumento de TAP e PTT

de esplenomegalia e plaquetopenia ge-

nodos palpáveis na cadeia cervical pos-

e INR alargado.

ralmente está associado a doença he-

terior.

EAS: piúria (20 a 30 piócitos) e hema-

matológica ou hepatopatias. A Neu-

Sistema cardiovascular: sopro holossis-

túria (hemácias incontáveis).

rologia descartou a presença de rigidez

tólico (3+/6+) pancardíaco, e ictus cor-

Urinocultura e hemocultura – positiva

de nuca, pois o movimento era limita-

dis propulsivo a ± 2 polpas digitais.

para Staphylococus aureus sensível à ce-

do pela dor ou pela presença dos lin-

Ausculta respiratória sem alterações.

fazolina, ciprofloxacina e clindamicina.

fonodos palpáveis em região cervical

Abdome: baço palpável a mais ou me-

Bioquímica: AST, 131; ALT, 92; fosfa-

posterior, mas de qualquer forma pediu

nos 4cm da margem costal esquerda,

tase alcalina, 273; Gama GT, 32; bilir-

uma TC de crânio.

espaço de Traube maciço à percussão.

rubina total 2,17, com fração direta de

Resultados dos Exames de Imagem:

Não foram palpadas massas ou outras

0,85. Predomínio da bilirrubina indi-

O ultra-som mostrou baço de tamanho

visceromegalias.

reta devido a hemólise (1.32). Proteí-

aumentado, contornos regulares e eco-

Nos membros inferiores foram palpados

nas totais, 7,5; proteína C-reativa, 2,73;

textura homogênea, medindo 15 cm, e

linfonodos na região inguinal, indolo-

ácido úrico, 1,2; LDH, 244. A Hema-

aumento dos rins. As TCs de crânio e

res, móveis, com cerca de 0,5 cm de di-

tologia suspeitou de uma doença hema-

tórax foram normais. A TC de abdo-

âmetro.

tológica (leucemia ou linfoma) associ-

me (Fig. 1) evidenciou esplenomega-

Exame neurológico: fala e estado men-

ada a infecção do trato urinário pelo re-

lia acentuada e uma coleção cística

tal preservados. Pupilas isocóricas e fo-

sultado do EAS, e por isso iniciou-se

infra-hepática ao nível do lobo direi-

torreagentes. Tônus e força musculares
preservados. Ausência de sinais focais.
Sinais de Kernig e Brudzinski negativos,
relatando apenas rigidez de nuca ou limitação pela dor.
Conduta Inicial: Foram solicitados hemograma completo com coagulograma,
glicemia, eletrólitos, hepatograma,
amilase, LDH e ácido úrico, EAS, radiografia de tórax, tomografias computadorizadas (TC) de tórax, crânio e abdome, urinocultura, hemocultura e urina
de 24 horas. Também foram solicitados
pareceres à Infectologia, à Hematologia
e à Neuropediatria. Foi feita dipirona
IV de 6/6h SOS (em caso de febre) e
amoxicilina com clavulanato de potássio 1g IV de 8/8h.

FIGURA 1: A tomografia computadorizada de abdome inicial evidenciou esplenomegalia acentuada

(estrela negra) e uma coleção cística infra-hepática ao nível do lobo direito (seta branca)
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to. Os rins não estavam aumentados,

hepático se apresenta na maioria das

riana, que é aguda. Não há dor lombar,

ao contrário do que mostrou o ultra-

vezes como febre de origem obscura

que é o sintoma típico da pielonefrite

som.

(como é o caso do paciente), além de

aguda. E o EAS não evidenciou cilin-

Com base nos resultados iniciais, elabo-

anemia e aumento moderado das tran-

dros leucocitários, o que nos faria

ramos uma lista de problemas, para dis-

saminases. Ele não tem um aumento

pensar em acometimento de trato uri-

cutirmos os possíveis diagnósticos: febre

grande típico de hepatite, pois as tran-

nário alto.

de origem obscura; esplenomegalia;

saminases estão apenas tocadas. A TC

A tuberculose tem como dados a favor

anemia (possivelmente hemolítica, de-

de abdome evidenciou essa coleção

a febre de origem obscura de caráter

vido à elevação da bilirrubina, princi-

cística infra-hepática na região do lobo

intermitente, o quadro arrastado com

palmente a indireta), e LDH aumenta-

direito, sugerindo abscesso. Outro

período de agudização, além de esple-

do; plaquetopenia + aumento de TAP

dado a favor é que o abscesso amebia-

nomegalia mais linfadenopatia, aco-

e PTT; icterícia; aumento bilateral da

no costuma ser único e localizado no

metimento renal, pancitopenia, abs-

parótida; piúria e hematúria; coleção

lobo direito. Em relação ao S. aureus,

cesso hepático que também pode ocor-

cística infra-hepática; urino e hemocul-

o dado a favor foi a hemocultura posi-

rer na tuberculose ganglionar e a his-

tura positivas para S. aureus; e limita-

tiva. Dados contra o abscesso hepáti-

tória familiar de que a mãe faleceu de

ção dos movimentos da coluna cervical

co amebiano: geralmente há sintomas

pneumonia. E a nossa proposta seria

– irritação meníngea ou problema oste-

gastrintestinais, como diarréia e dor

exame de medula óssea ou biópsia

omuscular.

abdominal, os quais estão ausentes.

hepática e o PPD, que é um exame sim-

Dados contra infecção por S. aureus: o

ples e barato – e, na maioria dos casos

INTERNO GUSTAVO

paciente tem um quadro arrastado, ao

de tuberculose ganglionar, o pacien-

Gostaria de apresentar o diagnóstico di-

contrário das doenças estafilocócicas,

te é forte reator.

ferencial das possíveis doenças infecci-

que possuem um quadro mais agudo,

O calazar (leishmaniose) aparece aqui

osas do paciente. Os achados compatí-

mais intenso.

devido à febre que pode ter periodici-

veis com infecção pelo HIV incluem es-

Para a endocardite infecciosa, destaca-

dade, fraqueza, anemia, plaqueto-

plenomegalia, linfadenopatia, infec-

mos a febre, um sopro cardíaco sistóli-

penia, esplenomegalia, coagulopatia,

ções bacterianas secundárias ao quadro

co que também pode estar presente na

linfadenopatia e infecção bacteriana

de imunodeficiência, hematúria, protei-

anemia, além da hematúria, proteinú-

secundária. É comum ocorrer glome-

núria, anemia, plaquetopenia e a morte

ria e hemocultura positiva para um

rulonefrite por imunocomplexos, que

da mãe por pneumonia fulminante.

agente típico que é considerado, pelo

justificaria o quadro renal do pacien-

Gostaria de lembrar da pneumocistose,

esquema de Duke, um critério maior.

te. Além disso, no Rio em 2006 a

que é uma doença oportunista. Porém,

Para se ter sensibilidade maior do que

leishmaniose teve uma incidência de

o teste anti-HIV foi negativo. A sensi-

90% no diagnóstico de endocardite

214 casos, mostrando que é uma doen-

bilidade do teste rápido é de 99,6%, o

infecciosa falta um ecocardiograma, de

ça também em nosso meio. Os achados

que praticamente exclui o diagnóstico

preferência transesofágico, identifi-

contrários incluem a icterícia, que é

de HIV.

cando lesões típicas.

muito rara no calazar. Nossa proposta

Outra possibilidade é o abscesso hepá-

A pielonefrite bacteriana entrou no

seria um aspirado do baço ou de me-

tico. Os agentes etiológicos mais co-

nosso diagnóstico diferencial a partir da

dula óssea para descartar coagulopatia

muns são Escherichia coli, Gram-positi-

presença de febre, hematúria, piúria e

e biópsia hepática.

vos (dentre eles o S. aureus) e Entamoe-

urinocultura positiva para S. aureus.

A febre tifóide, além de doença febril

ba, presentes no abscesso hepático ame-

Entretanto, o quadro clínico é arrasta-

com esplenomegalia, também pode

biano. O quadro clínico do abscesso

do, ao contrário da pielonefrite bacte-

causar anemia, fadiga, plaquetopenia,
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abscessos piogênicos, disfunção hepá-

quetopenia. Entretanto, o paciente não

o paciente apresenta). A esplenome-

tica e proteinúria. Como dados con-

teve faringite. A leucocitose com lin-

galia e o acometimento renal até exis-

tra, o paciente não apresenta os sinto-

focitose ocorre na maioria dos casos dos

tem na sarcoidose, mas são muito raros.

mas intestinais comuns da febre tifói-

pacientes com EBV e CMV, mas o paci-

O que fala muito contra a sarcoidose é

de. Também não apresenta o exante-

ente não apresentou. Icterícia é inco-

que o paciente não tem nenhum qua-

ma maculoso, que é a chamada roséola

mum.

dro pulmonar, e na sarcoidose o acometimento principal é o do sistema res-

tífica. A proposta é uma hemocultura
que já foi realizada e não foi positiva

INTERNA CAROLINA

piratório. O paciente também não

para Salmonella typhi, excluindo o di-

No diagnóstico das doenças não-infec-

apresenta lesões cutâneas. A conduta

agnóstico.

ciosas, pensamos em algumas doenças.

seria realizar biópsia.

A possibilidade de esquistossomose se

A primeira delas é a leucose (leucemia/

E, por último, temos uma doença um

deve à história de que o paciente teve

linfoma). Primeiro, a leucemia aguda é

pouco mais rara, que é a histiocitose de

banhos freqüentes em lagoas, além de

a doença maligna mais comum na infân-

células de Langerhans. O que fala a fa-

febre, esplenomegalia, linfadenopatia e

cia. Como dados a favor temos a esple-

vor é a febre, a esplenomegalia, a ade-

hematúria. Entretanto, a esplenomega-

nomegalia, a anemia, a plaquetopenia

nomegalia e o acometimento hepático.

lia da esquistossomose é apenas tempo-

e o relato de leucopenia no hospital

Mas, assim como a sarcoidose, essa do-

rária e a hepatomegalia cursa com hi-

quando ele chegou (embora depois os

ença leva a um quadro pulmonar im-

pertensão portal, ausente em nosso pa-

leucócitos tenham ficado normais).

portante e a um acometimento cutâneo

ciente. Ademais, os sintomas gastrintes-

Outro dado seria a linfadenopatia – que

que o paciente não apresenta, assim

tinais também são muito freqüentes, e o

não é tão exuberante, são gânglios pe-

como a um acometimento ósseo. O di-

paciente também não tem eosinofilia,

quenos.

agnóstico de histiocitose se baseia na

que é muito típica da esquistossomose.

Dentre as colagenoses, as duas possibi-

imuno-histoquímica e na biópsia de

A investigação poderia incluir o exame

lidades principais são a artrite reumatói-

linfonodo.

parasitológico de fezes e talvez testes

de juvenil e o lúpus, pela sua prevalên-

Bom, então qual foi a idéia do grupo da

sorológicos.

cia na infância. Dez a 20% das crianças

Emergência: será que ele tem infecção

A malária também entra no diagnósti-

com febre de origem obscura têm uma

subaguda? Como é um quadro arrasta-

co diferencial de doença aguda com es-

colagenose. Os achados de linfadeno-

do mas às vezes se agudiza, será que essa

plenomegalia e icterícia. Entretanto,

megalia, esplenomegalia, anemia e pla-

infecção tem uma doença de base e por

não estamos numa área endêmica. A

quetopenia podem ocorrer, principal-

isso ele está mais cansado? Então, suge-

monocitose é muito comum na malária

mente no lúpus. Os dados contra cola-

rimos como conduta drenagem do abs-

e o quadro renal da malária cursa com

genoses incluem a ausência de artralgia

cesso + bacterioscopia e cultura, ecocar-

oligúria, que o paciente não apresentou.

e exantema, e o fato do paciente ser do

diograma, PPD, parasitológico de fezes,

Poder-se-ia considerar o exame da gota

sexo masculino (o que não exclui, mas

mielograma, pesquisa de anticorpos

espessa.

fala contra). A conduta seria a pesqui-

(para colagenoses) e sorologias (TOR-

A síndrome da mononucleose infecci-

sa de anticorpos.

CH e EBV).

osa apresenta diversos agentes. Os mais

O que fala a favor de sarcoidose é a fe-

comuns são o EBV, o citomegalovírus e

bre de origem obscura, a linfadenome-

DISCUSSÃO

o Toxoplasma. Os dados favoráveis são

galia cervical (que ele tem) e o com-

PROF. MÁRCIO

a febre, a fadiga, a esplenomegalia, a

prometimento hepático, pois ele pos-

Os internos falaram em coleção cística

linfadenopatia, as transaminases pouco

sui as enzimas tocadas. O aumento de

infra-hepática. Quando eu ouço o ter-

elevadas e a anemia hemolítica com pla-

parótidas é importante na sarcoidose (e

mo “infra-hepático” imagino que a coCONDUTA MÉDICA
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SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

leção fica abaixo do fígado. Depois,

sopro cardíaco no contexto de uma do-

aureus é muito grave e aguda, e ele esta-

vocês disseram infra-hepático no lobo

ença que eu não sei o que é, a não ser

va cardiologicamente estável.

direito, então eu me confundi.

que eu tenha que correr para dar anti-

Na TC inicial (Fig. 1), o radiologista sus-

biótico, gostaria de ter uma série de

peitou de abscesso no lobo direito. Mas

INTERNO GUSTAVO

hemoculturas para fechar o critério de

um abscesso único, grande (mais de 5cm),

O laudo descreve uma imagem cística,

endocardite. Então, há uma hemocul-

sem debris. Então, procuramos a cirurgiã,

e diz que o início da sombra hipodensa

tura que evidenciou crescimento de S.

porque havia essa coleção e não havia

começa na parte direita do fígado (no

aureus nas primeiras 24h, havia espleno-

nenhum outro foco de infecção. E a in-

parênquima), e que depois se torna in-

megalia em bota, não havia dor abdo-

fectologista falou que não era impossível

fra-hepático. Não descarta também a

minal (apenas desconforto), além da dor

um foco unitário. Ontem, frente a isso,

possibilidade de um abscesso amebiano

à flexão da nuca, que remitiu em pou-

mudamos o esquema de antibiótico para

no parênquima hepático.

cos dias de internação. Bem, até o mo-

oxacilina e metronidazol, e as culturas por

mento a gente tinha uma hemocultura

enquanto não estão dando crescimento de

PROF. MÁRCIO

e o parecer da Hematologia contra a

nada. Ele se mantém razoável, o teste anti-

Então, poderia ter sido apresentado de

realização de mielograma.

HIV foi negativo, a radiografia de tórax

maneira mais precisa: uma coleção in-

Ele tem TAP e PTT muito alterados –

normal e as TCs de crânio e tórax não mos-

tra-hepática, ou seja, parece estar abai-

um distúrbio de coagulação –, aí se pen-

traram adenomegalia.

xo do fígado, mas possivelmente acome-

sou talvez em uma coagulação intravas-

Ontem, consultamos a Cirurgia para

tendo o próprio órgão. Foi utilizado

cular disseminada, e falaram em trans-

avaliar se se puncionaria ou se drenaria

contraste? Pelo que vejo, a imagem

fundir plasma. Mas, na semana passa-

essa coleção, e para propor o antibióti-

mostra alguma captação.

da, eu pedi para suspender, porque po-

co. Entrei em contato com a hematolo-

deria prejudicar as sorologias. Frisei

gista para insistir no mielograma, já que

PROFA. CECÍLIA

que ele estava estável. Ele tinha conta-

elas estavam aguardando para fazer o

O que temos de concreto é que ele tem

gem de leucócitos razoável, estava pa-

mielograma devido à infecção. Aí acon-

uma hemocultura e urinocultura posi-

recendo que ia caminhar para neutro-

teceram mais algumas coisas: o resulta-

tivas para S. aureus. Conversei com a

penia (espero que afebril), porque pa-

do do Coombs direto foi positivo, a ci-

médica do Centro de Controle de Infec-

rece que ele tem hiperesplenismo. En-

rurgiã viu a TC de abdome e achou que

ções Hospitalares sobre a possibilidade

tão, para nossa surpresa, o S. aureus cres-

o rim não estava muito grande mas que

de contaminação, e ela falou que não,

ceu. O paciente vinha fazendo amoxi-

parecia um pouco espessado. Então,

porque foi um crescimento muito rápi-

cilina-clavulanato, que na quinta-feira

foram feitos um ultra-som e uma segun-

do e de grande quantidade de colônias

foram trocados por uma cefalosporina.

da TC de abdome sem contraste. Neste

na placa. E, quando isso ocorre em

Como não tinha sido testada e só se ti-

exame (Fig. 2), a imagem cística havia

menos de 24h, pode-se afirmar que é

nha feito uma dose, resolvemos manter

sumido e surgiu uma área de infarto es-

disseminação hematogênica. Então, o

amoxicilina-clavulanato, porque havia

plênico bem definida. A cirurgiã pediu

que nós sabemos é que ele tem infecção,

sensibilidade à oxacilina e ele estava

para refazer esses exames, porque geral-

e interrogamos uma doença de base.

bem, só fazia um pico febril por dia a

mente o abscesso por S. aureus é múlti-

Ele foi para a enfermaria porque real-

cada dois dias (era uma febre errática).

plo e espalhado – e este era único, mui-

mente não era um caso de emergência,

Então, na sexta-feira, ele teve picos fe-

to homogêneo e sem debris. Levamos

0

já que evoluía assim há dois ou três

bris de 39-40 C, com calafrios. Fizemos

os exames a um radiologista pediátrico,

meses. Sempre que eu tenho um paci-

um ecocardiograma, que não eviden-

que disse que, como o paciente estava

ente com hemocultura positiva e um

ciou vegetações. E a endocardite por S.

em jejum havia várias horas, a imagem
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PROF. ALEXANDRE

Essa proposta de diagnóstico diferencial foi bastante interessante. Este é um
caso complicado que ainda não tem diagnóstico, e acho muito bom quando
um caso assim vem para a sessão clinica, pois é um momento para todos pensarmos juntos.
COMENTÁRIO FINAL

Após a sessão clínica, o paciente foi submetido a uma série de exames. A biópsia de medula óssea mostrou uma síndrome mielodisplásica, um achado inespecífico. Repetiu-se o ultra-som do abdome, que mostrou fígado reduzido, heterogêneo, com pequenos nódulos hipoFIGURA 2: Na segunda TC de abdome, a imagem cística à direita havia sumido e surgiu

uma área triangular bem definida de infarto esplênico (seta branca)

ecóicos, distribuídos difusamente. Optou-se por biopsia hepática aberta, e à
cirurgia o fígado era multinodular e

na primeira TC era uma megavesícula

de abdome, e ele tolerou tudo muito

endurecido; o laudo histopatológico

biliar. Ele fez novo ultra-som ontem e

bem. O paciente não está com manifes-

confirmou o diagnóstico de cirrose he-

hoje, que não mostrou a vesícula au-

tação hemorrágica, e o primeiro dia em

pática, e não havia malignidade. Três

mentada. Como ontem iniciei metro-

que ele não fez febre foi de ontem para

meses após a transfusão sangüínea, repe-

nidazol e oxacilina, continuamos com

hoje. A gente segurou um pouco as

tiu-se o teste de afoiçamento, que foi

o esquema. Conversei com a hemato-

sorologias para TORCH porque ele rece-

positivo, e a eletroforese de hemoglo-

logista e suspendi a transfusão de plas-

beu plasma, e o diagnóstico não parece ser

bina, que revelou 62,5% de HbA,

ma, porque não temos biópsia marcada.

por aí. E, só para fechar, o Prof. José Ricar-

33,0% de HbS e 4,5% de HbA 2 – ou

Quando marcarem a biópsia hepática,

do, quando viu a TC, achou que estava

seja, o paciente apresentava traço falcê-

faremos plasma 24/48h antes e até 24h

tudo infiltrado (o fígado, o baço, e tam-

mico. Seu nível sérico de alfa-1-anti-

depois. E pedi para conversarem com a

bém a parede do intestino delgado), mas a

tripsina foi 58,4 mg/dL (faixa normal:

cirurgiã novamente, já que o nosso pla-

gente ainda vai pegar o laudo para confir-

88 a 174 mg/dL), mas a histologia he-

no é realizar uma biópsia hepática.

mar. A biópsia hepática vai nos ajudar.

pática não detectou os grânulos citoplasmáticos eosinofílicos, PAS-positi-

O mielograma e a biópsia vão nos dar o
diagnóstico, mas ele é um paciente que

PROF. MÁRCIO

vos, típicos da doença hepática associ-

nos angustia pela indefinição do diag-

O paciente recebeu vitamina K?

ada à deficiência de alfa-1-antitripsina.
A etiologia da cirrose hepática ainda

nóstico, apesar de não estar muito grave e nem piorando (ele até melhorou —

PROFA. CECÍLIA

a bilirrubina diminuiu). Realizamos um

Sim, por via IM, porque, apesar de ele

ultra-som de parótida que mostrou au-

ter trombocitopenia, o Huap não tinha

mento também; repetimos o ultra-som

vitamina K líquida, só a oleosa.

não foi identificada.
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RELATO DE CASO / CASE REPORT
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Heart Block as a Late
Complication of Surgical
Correction of Fallot’s Tetralogy
RESUMO - Trata-se do relato de um caso de uma paciente de 52 anos que fez cirurgia corretiva

para Tetralogia de Fallot aos sete anos, tendo desenvolvido ao longo dos anos bloqueio cardíaco com indicação de marcapasso definitivo. Os autores fazem uma revisão sobre o assunto.
(Conduta Médica 2008-9 (35)28-29)
ABSTRACT - This is the case of a 52-year-old woman who had undergone surgical correcti-

on of Fallot’s tetralogy at the age of 7, who eventually developed total heart block requiring permanent pacemaker implantation. The authors also performed a review of the literature concerning these features. (Conduta Médica 2008-9 (35)28-29)
DESCRITORES - tetralogia Fallot, marcapasso artificial, bloqueio cardíaco total.
KEY-WORDS - Fallot’s tetralogy, artificial pacemaker, total heart block.

INTRODUÇÃO

Entre as principais cardiopatias que levam
à necessidade de um implante de marcapasso artificial estão o BAV total, a doença do nódulo sinusal e a doença de Chagas. O BAV total congênito normalmente não implica em colocação desse dispositivo, porque costuma ser bem tolerado.
Entretanto, há casos de cardiopatias congênitas em que o distúrbio de condução
pode ser tardio, anos após uma cirurgia de
correção, o que é o caso da Tetralogia de
Fallot. Impõe-se, então, a necessidade de
acompanhamento permanente desses pacientes, como no caso a seguir:
RELATO DO CASO
ANAMNESE

Identificação: A.C.P.P., feminino, parda,
viúva, sete filhos (entre 13 e 32 anos de
idade), costureira, natural de São Paulo e
moradora de São Gonçalo há oito anos.
Queixa Principal: “Indisposição e muito
cansaço”.
História da Doença Atual: Paciente refere início do quadro com dispnéia aos
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pequenos esforços e dor precordial retroesternal em aperto que se irradiava para
membro superior esquerdo, acompanhada de sudorese, cianose de extremidades,
náuseas e vômitos.
História Patológica Pregressa: Paciente
relata que, aos sete anos, se submeteu a
uma cirurgia para correção de Tetralogia
de Fallot e que, nos últimos três anos, tem
apresentado quadros esporádicos de anasarca associada a dispnéia aos pequenos
esforços, que foram piorando (em freqüência e intensidade) nos últimos doze
meses, período no qual foi submetida à
colocação de marcapasso cardíaco. Desde então passou a apresentar hipertensão
arterial sistêmica e limitações físicas em
decorrência da dispnéia e da dor precordial. Nega diabetes mellitus e alergias
medicamentosas ou alimentares.
História Social: Paciente mora com dois
filhos e uma neta em uma casa com boas
condições de saneamento, higiene e alimentares. Nega tabagismo e etilismo.
História Familiar: Relata perda de um
filho vitima de homicídio. Pai etilista

falecido por complicações hepáticas e
mãe viva com 70 anos e hipertensa. Filhos saudáveis.
EXAME FÍSICO

Ectoscopia: Paciente lúcida, orientada,
eupneica, acianótica, corada, hidratada.
Sinais Vitais: PA:120 x 70 mmHg deitada; FC: 69 bpm; FR: 20 irpm.
Aparelho Cardiovascular: Ausência de
turgência jugular, ritmo cardíaco regular,
bulhas hipofonéticas, desdobramento
paradoxal de B2, sopro sistólico (+/+4)
em área endomucrômica.
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos
adventícios.
Abdome: Globoso, peristáltico, indolor,
sem visceromegalias ou massas palpáveis.
Membros Inferiores: Direito: pulsos pediosos palpáveis, varizes, panturrilhas livres, edema (+/+4). Esquerdo: pulsos
pediosos de amplitude diminuída, panturrilhas livres, dolorosas à compressão, porém sem sinal de Homans.
EXAMES COMPLEMENTARES

Hemograma (4/9/2006) e Bioquímica
Sérica (4/9/2006): Sem alterações.
INR (15/9/2006): 1,78 e INR (21/9/
2006): 4,16.
Hemocultura (8/9/2006): Microorganismo isolado - Staphylococcus aureus.
ECG (6/9/2006): Ritmo de marcapasso com
os complexos QRS precedidos da espícula.

ECO (13/9/2006): Sinais de baixo débito
cardíaco, com hipocinesia difusa leve de
VE. Análise da função diastólica do VE
prejudicada face à arritmia cardíaca. Presença de cabo de marcapasso em AD/VD
(com ponto de implantação em face septal
alta do VD), com mínima regurgitação tricúspide. Discreto aumento do diâmetro
diastólico do VE e aumento leve a moderado do AE. Discreto derrame pericárdico.
Mínimas regurgitações mitral e aórtica.
Radiografia de Tórax: Cardiomegalia
global.
DISCUSSÃO

O BAV total é uma arritmia cardíaca que
apresenta etiologias congênitas e adquiridas. As principais etiologias adquiridas
predominam em certas faixas etárias, e são
difteria e febre reumática (acometendo
indivíduos menores de 20 anos), doença
de Chagas (20 e 40 anos), doença arterial
coronariana (40 e 50 anos), e doenças de
Lev e Lenegre (acometendo indivíduos
com mais de 60 anos).
A Tetralogia de Fallot é a principal cardiopatia congênita cianótica. Para alívio dos sintomas e aumento da sobrevida desses pacientes é necessária a correção cirúrgica1. Uma das principais complicações da cirurgia de correção é a arritmia cardíaca, predominando o BAV
total que ocorre em 0,1% dos pacientes
acompanhados durante 25 anos após a
cirurgia de correção2.

Eletrocardiograma – eletrocardiograma evidenciando ritmo de marcapasso,
com complexo QRS precedido da espícula

Logo, há necessidade de um esforço coordenado e multidisciplinar para manter um
acompanhamento médico rotineiro de
adultos que sofreram cirurgia de correção
da Tetralogia de Fallot. Esses pacientes
devem ser acompanhados desde a infância
até a idade adulta, visto que sua malformação cardíaca foi reparada, mas possíveis
complicações não foram ainda totalmente afastadas. Esses pacientes não devem ter
alta em caráter definitivo, devendo receber acompanhamento prolongado.
No caso relatado, por falta de acompanhamento pós-cirurgia de correção, a paciente acabou por desenvolver BAV total,
mesmo quarenta e cinco anos após a correção cirúrgica. Apesar do BAV total póscorreção cirúrgica dessa patologia ter resolução espontânea em 43-92% dos pacientes3, no caso em questão houve a necessidade de implantação de um marcapasso definitivo. Posteriormente, a paciente veio a desenvolver a síndrome do
marcapasso, complicação verificada em
20% dos pacientes submetidos à implantação de marcapasso definitivo4. A possibilidade de doença coronariana era pequena, uma vez que sua pontuação pelo
Escore de Framingham era de apenas dois
pontos, além do fato de a anamnese e os
exames complementares não apontarem
para essa enfermidade.
BIBLIOGRAFIA
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T.V. et al. Is Complete Heart Block After
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3. Gross, G.J.; Chiu, C.C.; Hamilton, R.M. et
al. Natural History of Postoperative Heart
Block in Congenital Heart Disease: Implications for Pacing Intervention. Heart Rhythm,
3: 601-04, 2006.
4. Farmer, D.M.; Esteves, N.A.M.; Link, M.S.
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O Desafio da Imagem
Resposta de

The Image Challenge

Paciente do sexo masculino,
37 anos, com quadro de queda
do estado geral, emagrecimento,
febre e tosse. Apresentava
massas linfonodais na região
cervical, que a biópsia mostrou
tratar-se de tuberculose.
Paciente HIV positivo,
diagnosticado há cerca de
dois anos.
Diagnóstico: Linfoma pulmonar
Comentários: Na Sida, a TCAR pode ser

de grande importância no diagnóstico diferencial das neoplasias com as infecções oportunísticas. O encontro de infiltração peribroncovascular é altamente sugestivo de
comprometimento pulmonar neoplásico,
observado tanto nos linfomas como no sarcoma de Kaposi. Esse padrão, de regra, não
é observado em nenhuma das infecções que
acometem o paciente com Sida.
O linfoma é o segundo tumor mais comumente observado em pacientes com Sida, só
perdendo em freqüência para o sarcoma de
Kaposi. Nos estudos mais recentes tem-se
observado uma mudança nesse comportamento, com aumento da incidência dos linfomas e uma acentuada diminuição dos casos de sarcoma de Kaposi.
O linfoma não-Hodgkin (LNH) é mais freqüente que o linfoma de Hodgkin (LH) em
aidéticos. Os linfomas na Sida exibem aspectos mais agressivos que aqueles observados na
população em geral.
Embora os linfomas pulmonares possam ser
classificados em diversos grupos, as manifestações radiológicas pulmonares se superpõem
em todas as formas da doença, tanto nos linfomas de Hodgkin como nos não-Hodgkin.
Os linfomas no paciente com Sida apresentam padrões radiológicos essencialmente
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iguais aos observados nos pacientes imunocompetentes.
Os padrões mais comumente observados na
TCAR do parênquima pulmonar são as consolidações parenquimatosas, os nódulos ou
massas, e o padrão de disseminação linfática.
O aspecto mais freqüentemente relatado na
literatura são os nódulos. Os nódulos podem
ser solitários, mas mais comumente são múltiplos, podendo ser subdivididos em nódulos
menores que 1 cm, entre 1 e 3 cm, e massas.
Escavação é rara, mas pode ocorrer.
As consolidações são também apresentação
comum, por vezes assumindo o aspecto de
massas, com margens em geral irregulares e mal
definidas. Freqüentemente apresentam broncograma aéreo, porém escavações são infreqüentes, ocorrendo em menos de 10% dos
casos. As escavações são mais comuns na doença de Hodgkin. Alguns pacientes apresentam também associação das consolidações com
áreas de atenuação em vidro fosco.
As consolidações se desenvolvem quando a
doença ocupa os espaços alveolares. A confluência de lesões em qualquer sítio (peribroncovasculares, septos interlobulares ou pleura)
pode levar também a extensas consolidações.
Uma das características do linfoma pulmonar
é se disseminar ao longo da rota dos linfáticos.
Os linfáticos pulmonares seguem as estruturas
broncovasculares, os septos interlobulares e a
pleura. Essa distribuição é observada nos infiltrados linfóides, que podem se distribuir homogeneamente por todos esses compartimentos, mimetizando até linfangite carcinomatosa, embora mais freqüentemente ocupem o
interstício peribroncovascular, com infiltração
do tecido conjuntivo em torno de vasos e
brônquios, produzindo massas fusiformes ou
cilíndricas em torno dos brônquios, podendo
também acometer a mucosa, estreitando e por
vezes ocluindo brônquios.
A infiltração pode se fazer também ao longo
dos septos interlobulares, ora mais nodular, ora
mais lisa. Em relação à pleura, a doença pode
se apresentar como nódulos e placas subpleurais, isolados ou múltiplos, eventualmente
envolvendo toda a superfície, semelhante a espessamento pleural, porém com limites geralmente irregulares e imprecisos.
Outros achados freqüentes são os derrames

pleurais, uni ou bilaterais, e as linfonodomegalias mediastinais ou hilares.
Em conclusão, o encontro de padrão de infiltração peribroncovascular em paciente com
Sida é altamente sugestivo de doença neoplásica, já que as infecções, de um modo geral, não
apresentam esse padrão de disseminação linfática. A presença de nódulos de limites irregulares e mal definidos associada a esses achados
sugere o diagnóstico de sarcoma de Kaposi.
Nos linfomas, além dessa distribuição linfática, podem também ser observados aspectos de
consolidações do espaço aéreo, focais ou difusas, nódulos ou massas. O encontro de linfonodomegalias e/ou derrame pleural pode ocorrer tanto no SK como nos linfomas.
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