Editorial
Medicina Personalizada
(ou “Não há Doenças e Sim, Doentes”)

Diziam os antigos médicos: “não há

largamente defendido pela Medicina

doenças, há doentes”. Sábia afirmativa,

Psicossomática, pela Homeopatia e

endossada por qualquer médico ex-

por outras racionalidades médicas que

periente e bem preparado dos nossos

buscam ver o paciente como um todo.

Essa nova tendência
da Medicina levanta
diversas questões,
não só no campo
biológico, mas
também no ético e
jurídico

dias. Nas faculdades de Medicina,
contudo, começamos a aprender pelas

A Medicina Personalizada seria pos-

doenças. Só quando o médico já se

sível a partir do momento em que

encontra bastante experiente, em

testes genéticos estariam disponíveis a

geral, é que começa a perceber que os

custo acessível, permitindo saber, por

antigos tinham razão: há doentes, não

exemplo, que doenças teria o indivíduo

doenças!

maior propensão a desenvolver em
função de seu patrimônio genético e

Essa aparente contradição é clássica

que remédios atuariam mais adequa-

no ensino da Medicina, mas – a julgar

damente em seu organismo. Isso já

pelo que estamos assistindo – vai deixar

começa a ser disponibilizado em nível

de existir muito em breve. Não tarda a

comercial, permitindo a feitura de

época em que o estudante e o jovem

perfis de análise genética que podem

médico estarão convictos, já a partir do

indicar, por exemplo, risco de doenças

curso médico, de que não há doenças,

metabólicas (como diabetes e dislipi-

há doentes. E de onde vem a novida-

demias) e de aquisição de deficiências

tagem focalizando o famoso biólogo

de? Dos extraordinários avanços da

nutricionais, além de preditores de

israelense Aaron Ciechanover, ganha-

Genética, principalmente nas últimas

risco cardiovascular, de doença arterial

dor do Prêmio Nobel de Química de

décadas e, em especial, do marco que foi

periférica, de doença arterial corona-

2004 por seus trabalhos no terreno da

o sequenciamento do genoma humano.

riana, de infarto agudo do miocárdio,

degradação e reciclagem das proteínas.

Hoje já se fala, na rotina médica, em

e de desenvolvimento de mal de Al-

Ciechanover, que trabalha no Instituto

Medicina Personalizada.

zheimer, asma brônquica, esclerose

de Tecnologia de Israel, é autoridade

lateral amiotrófica e diferentes tipos

na área da “Medicina Personalizada”.

de câncer.

Em recente encontro de ganhadores do

O conceito parece novo, mas é muito
antigo. Era defendido por Hipócrates,

Prêmio Nobel, ocorrido na Alemanha,

Galeno, Avicena e preconizado por

Em recente artigo de Fred Furtado, a

Ciechanover falou sobre os grandes

todos os grandes mestres que a História

revista “Ciência Hoje”, porta-voz da

avanços ocorridos na Medicina mais

da Medicina registra. Para citar um mais

SBPC, a maior sociedade científica

recentemente, a partir do momento em

contemporâneo, sugerimos ao leitor

brasileira, traz no endereço http://

que se observaram respostas diferentes,

consultar a vida e obra de William

cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/07/

de distintos indivíduos, ao mesmo tra-

Osler. Trata-se de conceito também

uma-medicina-so-sua interessante repor-

tamento. Segundo ele esclareceu, um
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mesmo tipo de câncer, específico, pode

Como se vê, essa nova tendência da

ter variações múltiplas: A, B, C, D,...,

Medicina levanta diversas questões, não

N...; os perfis genéticos são distintos.

só no campo biológico, mas também

Dessa forma, as respostas à terapêutica

no ético e jurídico, que deverão entrar

são também diversas.

em interessante debate, como costuma
acontecer com muitas novidades que

Por isso mesmo, o perfil genético de

têm surgido na Medicina contempo-

um paciente com câncer, ao ser iden-

rânea. É, porém, curioso e interessante

tificado, poderia auxiliar na escolha do

constatar que o avanço da Ciência está

melhor tratamento para ele, ainda mais

permitindo ratificar o que intuitivamen-

que esses testes ficam, a cada dia que

te e por experiência própria os grandes

passa, mais baratos, aumentando sua

médicos do passado davam como certo:

disponibilidade na prática. Isso abre a

não há doenças, há doentes.
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chance de identificação de marcadores
moleculares para diversas doenças,

Também gostaríamos de registrar aqui,

segundo Ciechanover não só genéticos

para nossos leitores e colaboradores, que

(genoma) mas também proteicos e

o site de nossa revista (www.conduta-

metabólicos (proteoma e metabolo-

medica.com.br) atingiu recentemente

ma). A Medicina Preventiva terá seus

a expressiva marca de mais de 5 mil

RELATO DE CASO

horizontes dilatados. Isso, porém, gera

visitas mensais, o que nos enche de

polêmicas.

satisfação, mostrando que a publicação
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tem cada vez mais atraído a atenção dos
O grande ponto polêmico, alertado

colegas, atingindo seu papel de educa-

ainda por Ciechanover em sua confe-

ção médica continuada de qualidade.

rência, é a questão bioética. Para via-

Voltamos a lembrar que, no site, o leitor

bilizar essa Medicina Personalizada há

poderá ter acesso a números publicados

necessidade de grandes bancos de dados

anteriormente e também às normas de

com registros de genomas dos pacientes.

publicação, para aqueles que desejam

A garantia da segurança dessas informa-

submeter seu artigo à apreciação da

ções é frágil. São informações sigilosas,

editoria e do corpo editorial da revista.
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uma Sessão Clínica de seu Serviço
ou um Relato de Caso
de sua autoria,
entre em contato conosco.
Tel. 21-22051587
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Professor Titular do Departamento
de Clínica Médica da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Editor da revista Conduta® Médica

genético que aumentava em muito
suas chances de desenvolver câncer de
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preventiva de suas glândulas.
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sessão clínica / Clinical Session

Cardiopatia em Jovem
Cardiopathy in a Young Man

Sessão clínica realizada em 20 de novembro de
2012 no Departamento de Medicina Clínica
(MMC) do Serviço de Cardiologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro (Huap), da
Universidade Federal Fluminense / UFF (Niterói/ RJ)
Apresentadores:
Carolina Cunto de Athayde
Interna de Cardiologia da UFF
João Gabriel Batista Lage
Interno de Cardiologia da UFF
Moderador:
Dr. Antônio Alves do Couto
Professor Titular de Cardiologia da UFF
Participantes:
Dr. Wolney de Andrade Martins
Dr. Eduardo Nani Silva
Dr. Evandro Tinoco Mesquita
Dr. Ademir Batista da Cunha
Professores Adjuntos de Cardiologia da UFF
Dr. Gilberto Simão Ribeiro Lins
Residente de Cardiologia da UFF
Bernardo Cordeiro e Oliveira
Ana Paula Chedid Mendes
Internos de Cardiologia da UFF
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RESUMO – Trata-se de um paciente de 30 anos com uma síndrome de insuficiência cardíaca congestiva
com oito meses de evolução e piora progressiva ao longo da história da doença atual. Relata uso de cocaína
duas vezes por semana por 12 anos, negando comorbidades, história familiar de cardiomiopatias e demais
fatores de risco para doença cardiovascular. (Conduta Médica 2013-15 (58) 4-6)
ABSTRACT – This is the case of a 30-year-old man with a syndrome of congestive heart failure having begun
eight months ago and progressively worsened throughout the history of the present illness. He reported cocaine use
twice a week for 12 years, denying comorbidities, family history of cardiomyopathies and other risk factors for
cardiovascular disease. (Conduta Médica 2013-15 (58) 4-6)
DESCRITORES – cardiomiopatia dilatada; insuficiência cardíaca congestiva; cocaína
KEY-WORDS – dilated cardiomyopathy; congestive heart failure; cocaine

PROF. COUTO

INTERNA CAROLINA

Bom dia. A sessão clínica de hoje será apre-

História Patológica Pregressa: Nega doenças

sentada pelos internos Carolina Cunto e

comuns da infância (teve apenas varicela).

João Lage.

Apresentou faringoamigdalite de repetição,
culminando com tonsilectomia palatina e

INTERNO JOÃO

adenoidectomia aos 10 anos de idade. Teve

Identificação: Paciente de 30 anos, pardo,

fratura de antebraço esquerdo e punho es-

solteiro, desempregado (ex-auxiliar de serviços

querdo (há +/- 13 anos). Nega transfusão san-

gerais), natural de São Gonçalo (RJ), residin-

guínea. Alega alergia a ácido acetilsalicílico.

do atualmente em Maricá (RJ).

Nega história pessoal de hipertensão arterial

Queixa Principal: “Dor na barriga”

sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia.

História da Doença Atual: Paciente trans-

História Familiar: Pai e filhos saudáveis. Mãe re-

ferido do Hospital Municipal Carlos Tortelly

alizou cirurgia de revascularização miocárdica há

Niterói/RJ). Há aproximadamente oito anos,

cerca de um ano (não sabe dar maiores informa-

o paciente iniciou um quadro de dor abdo-

ções). Nega infarto agudo do miocárdio, acidente

minal difusa de forte intensidade, contínua,

vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica,

que piorava aos médios esforços e melhorava

diabetes mellitus e dislipidemia. Primeira esposa

com o repouso. Paciente refere também que

faleceu há cerca de cinco anos por leptospirose.

apresentava cansaço aos médios esforços e

História Social e Epidemiológica: Mora em

edema de membros inferiores. Alega ainda, no

casa de alvenaria, com quatro cômodos, com

decorrer da história da doença atual, sensação

saneamento, sem animais de estimação. Nega

de plenitude após alimentação, ortopneia e

tabagismo e alcoolismo. Faz uso de maconha e

dispneia paroxística noturna, todas surgidas

cocaína (duas vezes por semana) há aproxima-

na mesma época. O quadro vinha piorando ao

damente 12 anos (interrompeu o uso há três

longo dos meses, passando a incluir cansaço e

meses). Nega viagens recentes. Relata alimen-

dispneia em repouso.

tação variada e hábito intestinal sem alterações.

PROFESSOR COUTO

aumenta com manobra de Rivero-Carvalho,

Conforme podemos vislumbrar, temos aqui um

sem irradiações.

jovem sem fatores de risco para doenças car-

Abdome: Atípico, tenso, peristáltico, sem

diovasculares e demais comorbidades que abriu

massas, com hepatimetria de cerca de 14

um quadro, há oito meses, de insuficiência

cm, superfície lisa, borda rompa, doloroso à

cardíaca de novo e que possui uma história im-

palpação, sem sinais de irritação peritonial,

portante de drogadição. O paciente nega uso

sem sopros abdominais, Traube livre. Não

de álcool e tabagismo, mas essa não é a situa-

presenciamos macicez móvel de decúbito.

ção mais frequentemente encontrada; afinal,

Membros inferiores: Sem edema, panturrilhas

81% dos usuários de drogas ilícitas também

livres, sem sinais flogísticos, pulsos pediosos

são etilistas e tabagistas. O álcool, inclusive,

presentes e simétricos.

potencializa a lesão miocárdica causada pelos

Diante da história desse paciente foram solicita-

metabólitos da cocaína. Podemos continuar.

dos alguns exames complementares. Os exames
laboratoriais revelaram uma anemia de doença

INTERNO JOÃO

crônica, leucocitose sem presença de células

Revisão Sistemática: O paciente emagreceu 8

jovens, aumento de escórias nitrogenadas e da

kg ao longo de oito meses. Nega cefaleia. Relata

proteína C reativa. O eletrocardiograma mostrou

tosse ao longo da história da doença atual com

alterações significativas, como podemos obser-

piora recente nas duas últimas semanas, com

var. Prof. Couto, gostaria de comentar este ECG?

FIGURA 1

Ritmo sinusal, com padrão de bloqueio de ramo
esquerdo completo e baixa voltagem no plano frontal

FIGURA 2 (A e B)

Aumento importante da área cardíaca, com aumento
da trama vascular pulmonar

hemoptoicos. Refere precordialgia ocasional
em aperto, acompanhada de pré-síncope, rela-

PROF. COUTO (ver figura 1)

cionada a estresse emocional. Nega palpitação.

Conforme podemos observar, este ECG

Tem queixa de dor em hemitórax esquerdo em

mostra um ritmo sinusal, com padrão de blo-

pontada, que piora com a respiração.

queio de ramo esquerdo (BRE) completo. Esse

Exame Físico:

“r” curto em V5 e V6 não é o padrão habitual

Sinais vitais - PA: 82 x 64 mmHg; FC - 84 bpm;

do BRE, podendo significar uma fibrose impor-

FR - 32 IRPM.

tante do miocárdio desse paciente. Concorda,

Paciente em bom estado geral, cooperativo,

Prof. Ademir?

com boa perfusão capilar periférica, hipocorado 2+/4+, acianótico, anictérico.

PROF. ADEMIR

Aparelho respiratório: Murmúrio vesicular univer-

Perfeito, Prof. Couto. Temos aqui uma agres-

salmente audível, com roncos e sibilos difusos, e

são importante do sistema de condução do

estertores crepitantes em base esquerda.

paciente, visto que o ramo esquerdo é um ramo

Aparelho cardiovascular: Ictus difuso, no 5°

profundo e que, quando acometido, traduz um

espaço intercostal, linha hemiclavicular, sem

grande comprometimento miocárdico.

frêmitos e choques valvares. Turgência jugular
patológica, com refluxo hepatojugular e onda

PROF. COUTO

V gigante no pulso venoso. Ritmo cardíaco

João, prossiga, por favor.

regular em três tempos (terceira bulha de
ventrículo esquerdo e de ventrículo direito),

INTERNO JOÃO

bulhas hiperfonéticas +/4+, com quatro

Foi também realizada uma telerradiografia

extrassístoles por minuto. Desdobramento

de tórax. O senhor poderia comentar, Dr.

constante variável de segunda bulha. Sopro

Evandro?

protomesossistólico 3+/6+ em faixa em foco
mitral, irradiado para axila esquerda, e que

PROF. EVANDRO (ver figura 2)

aumenta com handgrip. Sopro protomesossis-

Observa-se aumento das quatro câmaras

tólico em foco tricúspide 3+/6+, em faixa, que

cardíacas, com sinal do duplo contorno, retiConduta médica
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ficação do arco médio e elevação da ponta

fração de ejeção muito reduzida, disfunções

em bandas de contração e outras mudanças

do coração, compatível com cardiomiopatia

sistólica e diastólica, veia cava dilatada

estruturais no miocárdio – que, assim como

dilatada. Há ainda uma inversão do padrão

(revelando congestão) e pressão elevada

a isquemia (principal patologia associada ao

vascular, evidenciando congestão pulmonar.

da artéria pulmonar, que – junto ao quadro

uso de cocaína) crônica e infartos prévios,

Temos o ecocardiograma transtorácico desse

clínico de tosse, dor pleurítica, dispneia e

podem levar à miocardiopatia. Também

paciente?

hemoptoicos – pode sugerir tromboembolia

devemos lembrar que a cocaína pode induzir

pulmonar (TEP).

a formação de aneurismas das artérias

INTERNA CAROLINA

coronárias, o que favorece a formação de

O ecocardiograma de 8/11/12 mostrou

PROF. NANI

trombos (causando isquemia e infarto).

fração de ejeção de 23%, diâmetros sistó-

Já foi afastada a possibilidade de miocardite

Neste doente, um possível agravante e fator

lico e diastólico de ventrículo esquerdo de

viral? Veja que esse é um doente jovem, e um

descompensador do quadro poderia ser o

6,0cm e 6,8cm, respectivamente. Também

quadro de insuficiência cardíaca nessa faixa

tromboembolismo pulmonar, sugerido pelo

evidenciou aumento das quatro cavida-

etária tem na miocardite viral uma potencial

professor Wolney. É importante salientar

des, severa disfunção sistólica global de

causa.

ainda que parar o uso da droga pode reverter

ventrículo esquerdo e leve disfunção do

totalmente o quadro, como já sabido pela

ventrículo direito por hipocinesia difusa,

RESIDENTE GILBERTO

disfunção diastólica do ventrículo esquerdo

Foram solicitadas sorologias? Já temos os

grau 3, remora no ventrículo esquerdo mas

resultados?

sem trombos visíveis, moderada a severa

literatura.
PROF. EVANDRO
Acho interessante transferir o doente para a

regurgitação mitral, tricúspide e pulmonar,

INTERNA CAROLINA

Unidade Coronariana para melhor observação

veia cava inferior dilatada (2,3cm), pressão

As sorologias foram negativas para hepatites

e realizar uma angiotomografia de tórax para

sistólica da artéria pulmonar estimada em

virais e HIV.

elucidar melhor o diagnóstico.

66mmHg.
PROF. COUTO

PROF. COUTO

PROF. WOLNEY

Nesse paciente, além das etiologias virais,

Acho a conduta correta e declaro então a

Os achados ecocardiográficos corroboram

devemos considerar o próprio uso de cocaína

sessão encerrada. Obrigado aos presentes.

os achados radiológicos, demonstrando o

como causa de miocardite. A cocaína leva a

Parabéns aos internos.

aumento das quatro câmaras cardíacas e os

uma reação de hipersensibilidade à toxicida-

achados clínicos, na medida em que mostra

de induzida pelas catecolaminas, causando

NOTA: O paciente evoluiu com piora da

vasculite e miocardite. Este é um achado em

congestão, refratária ao tratamento otimi-

20-30% das autópsias de usuários. Continuem,

zado. Foi realizado novo ecocardiograma

por favor.

transtorácico, que reforçou a hipótese de

Internos Carolina Cunto e João Lage com
o Prof. Couto

tromboembolismo pulmonar. O paciente
INTERNO JOÃO

não estava em condições clínicas de realizar

Levando em consideração os dados

angiotomografia de tórax para confirmação

expostos, nossa hipótese diagnóstica para

e foi iniciada terapia para tromboembolismo

o caso foi de miocardiopatia dilatada por

pulmonar. Foi transferido para a Unidade

uso de cocaína.

Coronariana, onde permaneceu sob o uso
de inotrópicos. Um dia após, necessitou de

6 Conduta médica

●

PROF. COUTO

via aérea avançada devido a insuficiência

De fato, a cardiomiopatia dilatada é descrita

respiratória. Evoluiu com febre e quadro

em usuários de cocaína. As causas seriam o

sugerindo infecção pulmonar associada à

efeito de toxicidade direta sobre o coração,

ventilação mecânica. Sofreu uma parada

levando à destruição das miofibrilas, fibrose

cardiorrespiratória (PCR), revertida após

intersticial, dilatação e insuficiência cardí-

manobras de reanimação cardiopulmonar.

aca. Além disso, a cocaína induz um estado

No dia seguinte, nova PCR, refratária às

hiperadrenérgico, que pode causar necrose

manobras de reanimação, o levou a óbito. n

ano XV - n058 - outubro/novembro/dezembro/2013

Ainda melhor

Unimed-Rio evolui e é a 48ª melhor empresa
para trabalhar do Brasil
E conomia em oscilação, regulação,

Investimentos em qualidade de

deste ano, na Barra da Tijuca. Fruto de

aumento nos custos médicos. Esses e di-

vida

uma parceria com a FJG, tradicional espaço

versos outros fatores externos que impac-

Quando o assunto é o cuidado com seus

de reabilitação da região, o espaço oferece

tam no negócio da Unimed-Rio parecem

clientes, a Unimed-Rio tem investido

alternativas personalizadas para a conquis-

não intimidar os colaboradores para que

fortemente na prevenção de doenças e

ta de um bom condicionamento físico. A

o clima da organização seja sempre mais

na promoção de saúde. Nessa linha, a

unidade oferece: reabilitação cardíaca e

saudável e produtivo. Segundo levanta-

cooperativa comemora os dois anos do

postural; ergometria e ergoespirometria;

mento realizado este ano pela Great Place

Espaço Para Viver Melhor (EPVM), com

fisioterapia motora e respiratória, nutrição;

to Work e publicado em parceria com a

resultados bastante interessantes, e a inau-

RPG e Pilates. n

revista Época, a cooperativa ocupa a 48ª

guração do Centro de Excelência Física.

posição entre as melhores empresas para

Localizado em Botafogo, o EPVM realiza

trabalhar no Brasil. O resultado registra

mais de cinco mil atendimentos mensais em

crescimento de 36 colocações com relação

diferentes espaços: Reabilitação Postural,

ao ano passado. A pesquisa da GPTW é a

Reabilitação Cardíaca, Convivência do

maior avaliação do segmento no mundo

Idoso, Educação e Saúde, Infusão de Medi-

e considera o índice de confiança dos

camentos e Gourmet. O sucesso da unidade

funcionários com o ambiente de trabalho

mostra uma oportunidade: criar novos

e sua avaliação sobre as práticas de gestão

espaços, com oferta de serviços integrados

de pessoas adotadas pelas suas respectivas

àqueles já prestados pela rede assistencial

empresas.

própria da Unimed-Rio, sempre levando em

“Esta é uma conquista de todos os cola-

conta a mudança de perfil epidemiológico

boradores e precisa ser valorizada. O RH

da população, em função de fatores como

aponta diretrizes, mas são os gestores, com

envelhecimento, prevalência de enfermi-

suas equipes, que tornam tudo realidade.

dades crônicas, obesidade e sedentarismo.

No ano passado, identificamos pontos

O foco no tratamento acompanhado dos

de melhorias, nos reunimos com todas

clientes também passa pelo Centro de

as áreas e os gestores se comprometeram

Excelência Física, inaugurado em julho

Centro de Excelência Física,
inaugurado em julho na
Barra da Tijuca

com a evolução. Este é um prêmio que
nos referencia no mercado, que coloca a
Unimed-Rio como vitrine para candidatos,
clientes, cooperados e também para nossos
colaboradores”, destaca o Dr. Bartholomeu
Penteado Coelho, Diretor Administrativo. A edição 2013, no Brasil, avaliou 1.095
empresas. A Unimed-Rio foi uma das 16
premiadas do Rio de Janeiro e uma das 30

EPVM: Rua Pinheiro Guimarães, 66, Botafogo
Telefone: 2483-9383
Atendimento para clientes Unimed-Rio e particulares.
Centro de Excelência Física: Avenida Armando Lombardi,
1.000. Bl. 1, Sala 306 - Telefone: 3139-8674
Atendimento para clientes Unimed-Rio
(a partir do plano Delta) e particulares.

do setor de serviços.
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Hipogonadismo
Hipogonadotrófico Idiopático
Associado a Micropênis
Idiopathic Hypogonadotropic
Hypogonadism Associated with Micropenis
Autoras:
Cecilia Santos Waldmann
Cláudia Bezerra de Almeida
Natashi Nizzo
Thais Genn Clavery Constancio
Internas de Pediatria da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Dra. Valéria Schincariol
Endocrinologista Pediátrica do Hospital
Universitário Antônio Pedro (Huap), da UFF
Dra. Elizabeth Maia
Pediatra e Professora do Departamento Materno
Infantil da UFF

RESUMO – O hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático resulta da insuficiência gonadal secundária
à deficiente secreção de gonadotrofinas, sem alterações hipofisárias ou hipotalâmicas. Tal déficit tem por
consequência alterações estruturais e/ou funcionais das gônadas, e, como é mais frequente no sexo masculino, o tamanho do pênis consiste na principal queixa que origina a procura por atendimento médico.
Apresentamos um adolescente de 15 anos que evoluiu com ginecomastia bilateral leve, hipogonadismo
hipogonadotrófico e consequente micropênis. Os exames de imagem e cariótipo não mostraram alterações:
havia ausência de anormalidades anátomo-morfológicas no estudo radiológico e o cariótipo era 46 XY. O
tratamento com gonadotrofina coriônica e, posteriormente, deca testosterona, resultou em evolução lenta dos
caracteres sexuais secundários. O diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento e, portanto,
às implicações biopsicossociais para o paciente. (Conduta Médica 2013-15 (58) 8-10)
ABSTRACT – Idiopathyc hypogonadotropic hypogonadism results from gonadal insuficiency due to lack of
gonadotrophs secretion, without pituitary or hypothalamic abnormalities. Such deficiency results in structural and
functional changes in the gonads and, as it’s more frequent in males, the penis size is the major complaint that
origins search for medical care. We present a teenager of 15 years old who developed light bilateral gynecomastia,
hypogonadotropic hypogonadism, and consequently, micropenis. The image exams and karyotype didn’t show
alterations: no anatomic or morphologic abnormalities by the radiologic study and the karyotype was 46 XY. The
treatment with chorionic gonadotropins and, afterwards, deca testosterone, resulted in slow development of secondary
sex characteristics. The early diagnosis is essential for the treatment success and, therefore, very important for the
biopsychosocial development of the patient. (Conduta Médica 2013-15 (58) 8-10)
DESCRITORES – hipogonadismo hipogonadotrófico; micropênis
KEY-WORDS – hypogonadotropic hypogonadism; micropenis

INTRODUÇÃO
O hipogonadismo hipogonadotrófico é caracterizado por uma insuficiência gonadal secundária à deficiente secreção de gonadotrofina,
com consequentes alterações estruturais e/
ou funcionais das gônadas. Na vigência de
alterações hipofisárias ou hipotalâmicas que
justifiquem o déficit gonadotrófico, classificamos como hipogonadismo hipogonadotrófico
adquirido. Por outro lado, quando anormalidades do sistema nervoso central não são
detectadas por meio de exames de imagem,
identificamos o hipogonadismo hipogonadotrófico congênito/atraso puberal. Essa entidade
é mais comum nos meninos, fazendo com que
o tamanho do pênis seja a principal queixa
ambulatorial.
O crescimento do pênis ocorre em quatro fases
durante toda a infância até atingir o tamanho
8 Conduta médica
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adulto: começa na gestação, resultando em
um comprimento médio de 3,5 cm no recémnascido; até os dois anos ocorre um acréscimo
de l,5 cm; dos dois aos 11 anos, novo acréscimo
de l,5 cm; e na puberdade, alcança o tamanho
adulto. Na infância, o diagnóstico diferencial de
um pênis pequeno, morfologicamente normal,
inclui o pênis oculto, o micropênis e um pênis
de comprimento reduzido para a idade. Pênis
oculto (incluso ou escondido) é normalmente
desenvolvido, porém coberto pelo coxim de
gordura suprapúbica [1]. O diagnóstico de micropênis é feito quando seu comprimento, com o
órgão estirado, é inferior a 2,5 DP da média para
a idade [2]. O pênis de comprimento reduzido
para a idade é o que não satisfaz os critérios para
pênis oculto ou micropênis e tem comprimento
inferior ao 10° percentil para a idade segundo o
gráfico de Schonfeld [3].

RELATO DO CASO
Paciente de 15 anos, do sexo masculino, natural
e procedente de Cabo Fio (RJ), foi encaminhado
ao Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro pelo Serviço
de Pediatria Geral de Cabo Frio, em 2007, para
avaliação de pênis de comprimento reduzido
para a idade e ausência de pilificação pubiana.
O paciente não tinha história familiar conhecida de atraso da puberdade.
Ao exame clínico identificou-se biótipo eunucoide (longilíneo com predomínio do segmento inferior), medindo 170,5 cm, peso de
79,4 kg (p > 97,5), IMC = 27,4 (p 95), relação
cintura/quadril = 0,87, segmentos inferior e
superior de 97 e 73,5 cm, respectivamente, e
envergadura = 1,73m.
À ectoscopia, notou-se acantose nigrans nas
axilas, ginecomastia bilateral leve, estrias
violáceas no abdome, pelos escassos nas axilas
e genitália. Pênis de 4 cm de comprimento,
com meato uretral centralizado e imperfurado
e outro meato localizado na base da glande (hipospádia glandar). Testículo esquerdo palpável
e direito palpável com dificuldade, menores que
3 cm. Tanner G1P1. O timbre de sua voz era
agudo. Não havia queixa de anosmia.
Os exames laboratoriais solicitados após sua
primeira consulta no Huap evidenciaram FSH
e LH < 0,10 e testosterona < 0,20 (22/04/08).
A USG abdominal total somente evidenciou,
como anormalidade, testículos reduzidos de
volume e hipoecoicos; o direito medindo 18,6
x 11,8 x 14,3 mm e o esquerdo, 14,1 x 11,2
x 13,8 mm; pesando, respectivamente, 1,6
e 1,1 g. Além de não haver fluxo do doppler
colorido e epidídimos de volume reduzidos e
hipoecoicos.
Outros exames complementares foram solicitados: tomografia computadorizada de crânio
e sela turca, e cariótipo. Ambos resultaram em
desfechos concordantes com a normalidade; o
primeiro não demonstrou anormalidades anatômicas/morfológicas, e o segundo apresentou
cariótipo 46 XY.
Em 15/7/09 foi iniciado tratamento com gonadotrofina coriônica humana – hCG (Choragon®),
1500 UI, duas vezes por semana, durante seis
semanas. Após acompanhamento ambulatorial,
observou-se aumento da pilificação pubiana, da
coloração da genitália, do comprimento peniano

(5 cm) e do volume testicular (4 cm³). Optou-se,
então, por mais um ciclo de gonadotrofina coriônica humana. Posteriormente aos dois ciclos do
tratamento, o desenvolvimento puberal ainda se
encontrava insatisfatório; os testículos mediam
4 cm, o pênis, 5 cm, e os pelos aumentaram em
sua distribuição.
A partir de então, iniciou-se deca testosterona,
125mg, em 10/11/09. A evolução do desenvolvimento puberal foi maximizada. Houve
aumento peniano e da pilificação sexual,
porém com persistência do volume testicular
reduzido. À nova USG abdominal, os testículos foram visualizados com volume reduzido e
contornos regulares, sem alterações texturais.
Não houve detecção de fluxo intratesticular ou
líquido nas hemibolsas. Os tamanhos obtidos
foram 1,4 x 0,7 x 1,2 cm para o testículo
direito e 1,4 x 0,6 x 1,1 cm para o esquerdo.
Realizando posologia de uma ampola por mês
de testosterona, o paciente evoluiu com seu
desenvolvimento sexual secundário de forma
progressiva, Tanner P3G3, pênis de comprimento de 8 cm no repouso (ver figura 1), com
ereções e ejaculações sem dificuldades. Porém
mantém volume testicular reduzido, sendo
necessário avaliar a dose de seu medicamento
e realizar acompanhamento em longo prazo
para diagnóstico e intervenção precoce se
houver surgimento de comorbidades, visto
que o paciente já inicia quadro de resistência
insulínica e hipertrigliceridemia.
DISCUSSÃO
O hipogonadismo hipogonadotrófico congênito, também chamado de idiopático, é composto por atraso ou ausência de desenvolvimento
puberal, infertilidade e níveis séricos baixos
de gonadotrofinas e testosterona na ausência
de tumor da glândula pituitária. Acomete
meninos e meninas, porém é mais frequente
no primeiro grupo. Relaciona-se com secreção
ou ação prejudicada de GnRH ou defeito
na secreção de gonadotrofinas. Geralmente
limita-se aos achados de puberdade incompleta ou ausente, porém formas sindrômicas mais
complexas podem ser evidenciadas, tais como:
síndrome de Kallmann, hipoplasia adrenal
associada, insuficiência múltipla de hormônios da hipófise anterior, síndrome Charge e
síndrome de Gordon Holmes, entre outros [7].

A apresentação clínica exclui ambiguidade
sexual nos homens pela presença de órgãos
genitais externos típicos, ainda que hipotróficos – pois a maturação sexual pré-natal dependente da gonadotrofina coriônica humana
(hCG), um hormônio extrapituitário, não
está comprometida [7]. Clinicamente, no
período neonatal, é possível a identificação
de criptorquidia uni ou bilateral, ou mesmo
micropênis. Em crianças maiores, especialmente nos meninos com idade superior aos
13 anos, a suspeita recai sobre atraso puberal
associado à criptorquidia ou micropênis, ou
se o atraso persiste até os 18 anos. Volume
testicular pré-puberal ou testículos muito
hipotróficos, pilificação pubiana rarefeita e
altura normal para a idade cronológica são
outros achados. Ginecomastia é vista nos
pacientes não tratados ou naqueles que
recebem como tratamento hCG ou doses
suprafisiológicas de testosterona. A aromatização periférica de andrógenos adrenais pode
ser fator contribuinte, uma vez que a secreção
pelas glândulas suprarrenais independe do
eixo gonadotrópico. O aspecto eunucoide é
explicado pela ausência do fechamento da
placa epifisária dos ossos longos.
A onda pós-natal de FSH, LH e testosterona no lactente do sexo masculino, como
consequência da contínua função do pulso
GnRH fetal gerado, fornece uma janela de
seis meses (único período na infância em que
a deficiência de testosterona e gonadotrofinas
pode ser documentada) para o diagnóstico
de hipogonadismo e alerta aos clínicos sobre
a associação com a deficiência de múltiplos
hormônios hipofisários. Quando há deficiência
de ACTH e/ou GH, hipoglicemia e deficiência
de cortisol podem levar à morte precoce.
O sistema hipotálamo-hipofisário regula a
produção de hormônios esteroidais e de espermatozoides pelos testículos. No homem, o
hipogonadismo se relaciona com a diminuição
de uma dessas duas funções dos testículos.
Essas anormalidades podem resultar de disfunções dos testículos (hipogonadismo primário)
ou de distúrbios da hipófise ou hipotálamo.
Perante um doente com fenótipo característico, devem-se solicitar as seguintes dosagens
hormonais: testosterona livre e total, LH e
FSH. Trata-se de hipogonadismo primário >
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FIGURA 1

Distribuição dos valores de tamanho do pênis avaliado
pelo comprimento real de acordo com a faixa etária
(Fonte: Kochi, C; Monte, O; Longui, C; Calliari, L.
Endocrinologia para o pediatra – 3ª ed. Atheneu)

TABELA 1

Evolução dos exames laboratoriais
5/12/08

28/8/09

4/8/09

27/10/09

FSH

< 0,10

0,18

0,00

0

1,03		

0,1

LH

< 0,10

0,22

0,20

0,2

0,33

0,13

0,13

TEST

<0,20

0,00

0,51

0,51

0,54

1,32

0,32

quando os níveis séricos de testosterona são
baixos e os níveis de LH e FSH se encontram
altos. O paciente tem hipogonadismo secundário quando a dosagem de testosterona é
baixa e as concentrações de LH e FSH são
baixas ou normais. Neste caso há uma falha
testicular devida a secreção inapropriada de
GhRH por disfunção hipotalâmica ou hipofisária. Os hipogonadismos secundários podem
ser congênitos ou adquiridos.
O diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico baseia-se nos níveis plasmáticos
baixos de testosterona concomitantes com
taxas de LH e FSH também abaixo dos valores
fisiológicos. Outro achado seria concentrações
insuficientes do hormônio antimülleriano,
o qual reflete ausência de amadurecimento
testicular. A confirmação da normalidade das
funções da hipófise anterior se faz importante
a fim de que não seja omitida qualquer forma
sindrômica. O rastreio e confirmação ainda
no primeiro ano de vida pode prevenir as incertezas e os atrasos na distinção entre atraso
puberal precoce constitucional e o hipogonadismo hipogonadotrófico.
Assim, a reposição hormonal pode ser iniciada
na idade adequada para o início da puberdade.
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E pode ser por toda a vida ou descontinuada
após determinado tempo terapêutico, já que
há casos em que acontece reversão sustentada
do quadro após interrupção do tratamento [9].
Essa urgência se faz pela possibilidade de, na fase
adulta, haver regressão da função reprodutora,
expressando-se como diminuição da libido, impotência sexual, oligoespermia ou azooespermia.
Além do exposto acima, o tratamento precoce
permite a prevenção de comorbidades comuns
ao hipogonadismo de longa data sem propedêutica adequada, a saber: obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, hipertensão,
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e
osteoporose. [6,8]
CONCLUSÃO
A queixa referente ao tamanho do pênis é
comum nos ambulatórios de Pediatria, Urologia e Endocrinologia. E, por se tratar de
questão que abrange esferas da saúde médica,
sexual, psicológica e social, requer conduta e
direcionamento qualificados para abordagem
integral do paciente, a fim de lhe proporcionar
bem-estar geral, influenciando positivamente
as relações pessoais e promovendo satisfatória
qualidade de vida.

ano XV - n058 - outubro/novembro/dezembro/2013

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. BEHRMAN, RE; JENSON, HB; KLIEGMAN, RM. Nelson: Tratado de Pediatria.
2. GUIMARÃES, Marília Martins; BORDALLO, Maria Alice Neves; CUNHA, Edna
Ferreira; CARGNIN, Kássie Regina Neves; GUIMARÃES, Aroldo Antunes; SOUZA, Honomar
Ferreira. Endocrinologia Pediátrica – Um guia
prático. Editora Rubio. 2002, PP 134-138.
3. SCHUCH, Tiago; WEIDLICH, Ana Paula
and OLIVEIRA, Miriam da C.. Pênis de
comprimento reduzido em idade pré-puberal:
avaliação inicial e seguimento. Arq Bras
Endocrinol Metab [online]. 2000, vol.44, n.5
[cited 2009-10-09], pp. 413-416
4. GRUMBACH, Melvin M. A Window of
Opportunity: The Diagnosis of Gonadotropin
Deficiency in the Male Infant. J. Clin. Endocrinol. Metab., May 2005; 90: 3122 - 3127.
5. GOMES, Odete; MONTEIRO, Catarina;
LEITE, José; FERNANDES, Célio. Secondary Hypogonadism – clinical case. Medicina
Interna – Revista da Sociedade Portuguesa de
Medicina Interna. 2005, vol.12, n.1, pp. 32-36.
6. DANDONA, P.; ROSENBER, M. T. A Practical Guide to Male Hypogonadism in the Primary
Care Setting. Int J Clin Pract 2010; 64: 663-4
7. BRIOUDE, F.; BOULIGAND, J. Nonsyndromic congenital hypogonadotropic
hypogonadism: clinical presentation and
genotype-phenotype relationships. European
Journal of Endocrinology 162 835–851.
8. NAHARCI, M. I.; BOLU, E.; KARADURMUS, N.; BASARAN, Y.; The relationship
between ghrelin levels and insulin resistance in
men with idiopathic hypogonadotrophic hypogonadism at diagnosis and after therapy. Endokrynologia Polska/Polish, Journal of Endocrinology,
Tom/Volume 61; Numer/Number 4/2010.
9. RAIVIO, T.; FALARDEAU, J.; DWYER,
A. Reversal of Idiopathic Hypogonadotropic
Hypogonadism. N Engl J Med 2007;357:863-73.
10. KOCHI, C; MONTE, O; LONGUI, C;
CALLIARI, L. Endocrinologia para o pediatra
– 3ª ed. Atheneu. n

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 27.

Paciente do sexo masculino, 63 anos, com diagnóstico de

Adenocarcinoma Pulmonar
Case report of a 63 year-old man with

Pulmonary Adenocarcinoma
FIGURA 3
Imagem de cintilografia de perfusão pulmonar
com 99mTc-MAA utilizada para quantificação
da função pulmonar

FIGURA 1
Radiografia de
tórax em PA

RESUMO – Trata-se do caso de um paciente

FIGURA 2
Imagem de fusão SPECT- CT:
as imagens da cintilografia de
perfusão pulmonar (SPECT)
com 99mTc-MAA são coregistradas com as imagens da
tomografia computadorizada
realizadas no TC de 64
detectores e integradas pelo
sistema de distribuição e
armazenamento de imagens
(PACS)

Autores:
Dra. Christiane Wiefels
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masculino, 63 anos, com diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma pulmonar à esquerda
por biópsia endobrônquica, que foi submetido a
cintilografia de perfusão pulmonar para estimação da função pulmonar pós-operatória. Foram
realizadas radiografia de tórax, tomografia
computadorizada e cintilografia de perfusão
pulmonar com 99mTC-MAA para esclarecimento. (Conduta Médica 2013-15 (58) 11;27)
ABSTRACT – The present report refers to a case

of a 63 year-old man diagnosed with pulmonary
adenocarcinoma in the left lung after bronquial
biopsy. A perfusion scintigraphy to predict the
postoperative pulmonary function was utilized. An
X-ray, CT-scan and nuclear imaging with 99m
TC-MAA were performed. (Conduta Médica
2013-15 (58) 11;27)
DESCRITORES – adenocarcinoma; função

pulmonar; medicina nuclear
KEY-WORDS – adenocarcinoma; pulmonary

function; nuclear medicine
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Fenômeno de Lúcio
Lucio’s Phenomenon
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RESUMO – Os autores relatam o caso de um paciente de 67 anos previamente assintomático e sem uso de
medicações habituais que evoluiu com lesões cutâneas purpúricas e necrose de pododáctilos de início súbito
evidenciando à baciloscopia e à biópsia de lesão cutânea presença de bacilos álcool-ácido resistentes, sendo,
então realizado o diagnóstico de fenômeno de Lúcio. (Conduta Médica 2013-15 (58) 12-15)
ABSTRACT – The authors report the case of a 67 year-old patient previously healthy and without regular use of
medications who developed purpuric skin lesions and necrosis of toes showing a sudden onset of the smear and biopsy
skin lesion presence of acid-fast bacilli resistant, then performs the diagnosis of Lucio’s phenomenon. (Conduta
Médica 2013-15 (58) 12-15)
DESCRITORES – hanseníase; fenômeno de Lúcio; vasculite
KEY-WORDS – leprosy; Lucio’s phenomenon; vasculitis

INTRODUÇÃO

riores, além de escaras evidentes em porções

Dra. Télcia Vasconcelos Barros Magalhães
Doutora em Clínica Médica
Chefe de Serviço de Clínica Médica da Santa Casa
de Belo Horizonte (MG)

A hanseníase é uma doença granulomatosa

distais de membros superiores e inferiores, en-

crônica de origem infecciosa cujo agente

tremeadas por bolhas com conteúdo purulen-

etiológico é o Mycobacterium leprae – bacilo

to e hemático. Queixava-se de dor intensa em

Dr. Jackson Machado-Pinto
Coordenador do Programa de Residência em
Dermatologia da Santa Casa de Belo Horizonte
(MG)

álcool ácido resistente (BAAR) –, que

pés e nas áreas recobertas por bolhas, assim

acomete primariamente o sistema nervoso

como incapacidade na deambulação. Evoluiu

periférico e secundariamente o sistema

com picos febris, hiporexia e adinamia. Não

tegumentar, com eventual envolvimento

apresentava alterações em outros sistemas.

sistêmico. Apresenta distribuição mundial,

Informou início súbito de quadro cutâneo,

porém é mais prevalente nos trópicos e

com evolução de uma semana. Lesões se

subtrópicos. O Brasil figura em segundo

iniciaram em pododáctilos, com padrão

lugar em incidência global. Apesar disso, sua

progressivo ascendente. Primariamente

prevalência tem reduzido substancialmente

eram máculas eritematosas que adquiriram

com a instituição precoce da poliquimiotera-

aspecto purpúrico, evoluindo para equimo-

pia com rifampicina, dapsona e clofazimina.

ses poligonais, irregulares, algumas recobertas por bolhas ou flictemas, e que findavam
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como escaras enegrecidas aderentes. O

Paciente masculino, branco, 67 anos, traba-

quadro era notavelmente mais intenso em

lhador rural aposentado, natural de Pirace-

porção distal de membros inferiores.

ma (MG) e procedente de Sarzedo (MG).

Sem comorbidades associadas, negava uso

Admitido na Enfermaria de Clínica Médica

regular de medicações. Era tabagista havia

do Hospital Santa Casa de Belo Horizonte

50 anos e apresentava consumo regular de

no dia 1º/6/2011, apresentava necrose de

bebidas alcoólicas nos anos antecedentes.

pododáctilos, equimoses disseminadas em

Nenhum familiar tinha dermatose seme-

pés, pernas, coxas, troncos e membros supe-

lhante.

Exames realizados no dia anterior à inter-

periférica com infecção secundária. Devido

O paciente evoluiu com picos febris, piora

nação: hemograma com anemia microcítica

aos picos febris, às bolhas com conteúdo pu-

da leucocitose e progressão acelerada das

e hipocrômica (Hb=7,1g%; VCM=70fL;

rulento, ao odor fétido e à leucocitose com

lesões cutâneas, o que acarretou troca da

HCM=22pg), leucocitose com desvio à es-

desvio para esquerda, foi iniciada antibioti-

antibioticoterapia para cefepime e manu-

querda (global de leucócitos=17.800/mm³,

coterapia com ciprofloxacino e clindamicina

tenção da clindamicina. Houve melhora dos

bastonetes=30%). Duplex scan arterial de

e solicitadas avaliações da Dermatologia e

picos febris, e as medicações foram mantidas

membros inferiores apresentava ateromatose

da Cirurgia Cardiovascular.

até o resultado positivo de baciloscopia po-

de artérias, com oclusão de tibial anterior

A avaliação dermatológica sugeriu pesquisa

sitiva para Micobacterium leprae, sendo assim

e posterior direita, estenose de 50% de

de hanseníase devido às características clí-

confirmado o diagnóstico de hanseníase

femoral direita e estenose de 50% de tibial

nicas, elevada incidência dessa doença no

multibacilar e provável fenômeno de Lúcio.

anterior e fibular esquerda. Demais artérias

Brasil e informação de contato íntimo do

Juntamente com a poliquimioterapia (ri-

com 40% de estenose.

paciente com indivíduo diagnosticado re-

fampicina, dapsona e clofazimina, em dose

Ao exame físico o paciente estava alerta,

centemente com hanseníase. Foi procedida

mensal supervisionada e doses diárias de

consciente, orientado e hidratado. Estava

baciloscopia e biópsia de lesão cutânea com

dapsona e clofazimina), foi prescrita pred-

também normotenso, eupneico e sem al-

pesquisa de BAAR.

nisona na dose de 1mg/kg/dia, para evitar

terações abdominais, sem queixas e sem

exacerbações. Previamente às medicações,

alterações aparentes em outros sítios. A

foram solicitados exames laboratoriais para

ectoscopia mostrava necrose de pododácti-

avaliar função hepática, função renal e

los, escaras negras poligonais predominan-

dosagem de glicose-6-fosfatodesidrogenase.

temente em pernas, mas também em coxas

Todos os exames estavam dentro dos valores

e antebraços, além de equimoses poligonais

de referência e foram repetidos após o início

em membros inferiores, superiores e tronco,

do tratamento, para excluir toxicidade.

em grande parte recobertas por bolhas puru-

Foram suspensos os antibióticos inicialmen-

lentas e flictemas hemáticos. A pele estava

te prescritos após 13 dias de administração.

difusamente infiltrada, e havia madarose

As hemoculturas seriadas se apresentaram

de terço distal e púrpuras em pavilhões au-

sem crescimento de outros microrganismos.

ditivos. O odor proveniente das lesões era

Ocorreu ruptura das bolhas com surgimento

desagradável, e o paciente se queixava de

de áreas extensas exulceradas difusamente e

dor intensa à mobilização passiva. Os pulsos

úlceras profundas em pernas e mão esquerda. >

pediosos não eram palpáveis.
Diante dos achados ectoscópicos foram
levantadas as hipóteses diagnósticas de
vasculite, farmacodermia e doença arterial

FOTOS 1 A 3
Aspecto ectoscópico das
lesões cutâneas
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

FOTO 4

Biópsia de pele de lesão purpúrica
em coxa esquerda

madarose. Também pode cursar com alterações neurológicas, causando perda da
sensibilidade tátil, dor incapacitante e
deformidades físicas, além de acometimento
sistêmico. Diante de tamanha heterogeneidade de apresentações, é necessária alta
suspeição diagnóstica, principalmente em
áreas endêmicas.
A presença de bacilos viáveis, assim como
de toxinas liberadas com a sua morte, pode
desencadear as reações hansênicas. A reação
tipo 1 decorre de mudança do status imune
celular – melhora ou piora – e caracteriza-se
por neurite e piora do quadro dermatológico,
sendo mais comum na hanseníase dimorfa.
Foram preconizados cuidados locais para

e o paciente não apresentava condições

A reação tipo 2 é atribuída à presença de

evitar infecção secundária. O paciente

clínicas para submeter-se ao procedimento

anticorpos e formação de imunocomplexos,

desenvolveu desnutrição proteico-calórica

anestésico-cirúrgico.

com surgimento de eritema nodoso que

(albumina=1,2), sendo necessária dieta oral

pode ser generalizado. Além de nódulos, o

apropriada. Apresentou piora dos níveis he-

DISCUSSÃO

paciente pode desenvolver manifestações

matimétricos (Hb=6g%), com necessidade

A hanseníase possui três vias possíveis de

sistêmicas como irite, glomerulonefrite,

de infusão de 600mL de concentrado de

contaminação: vias aéreas superiores, pele

orquite, rinite, neurite, dactilite, febre e mal

hemácias. As lesões cutâneas continuaram

com perda de integridade e trato gastroin-

estar (exclusivamente vista em indivíduos

progredindo até o 14º dia de tratamento,

testinal. De acordo com o status imune do

com hanseníase multibacilar).

com estabilização a partir de então. Foi

paciente, este pode manter-se assintomático

Em 1852, Lúcio e Alvorado descreveram

realizado debridamento das lesões pela

ou desenvolver a doença. Quando a imuni-

uma forma peculiar de hanseníase presente

Cirurgia Plástica.

dade é suficiente para eliminar grande parte

no México. Caracterizava-se por infiltração

O paciente evoluiu, após um mês de poliqui-

dos bacilos, ocorrem as formas indetermi-

cutânea difusa, queda de pelos de supercílios

mioterapia, com confusão mental e dispneia,

nada ou tuberculoide, paucibacilares. No

e cílios, ictiose, edema crônico de extre-

estando afebril. Apresentava estertores pul-

entanto, se há escassez de resposta celular

midades, neuropatia periférica sensitiva e

monares difusos. Foram iniciadas medidas

direcionada ao Micobacterium leprae, este se

motora, telangectasias difusas, rinite, epis-

descongestivas, sem melhora significativa.

prolifera livremente, causando a forma vir-

taxe, úlceras nasais e rouquidão. Em 1948,

O paciente foi então encaminhado ao CTI,

chowiana, multibacilar. A classificação de

Latapi descreveu achados semelhantes

onde seguiu com insuficiência respiratória

Madrid também engloba manifestações in-

e denominou-os “lepra de Lúcio” – que

aguda, sendo submetido a intubação orotra-

termediárias denominadas dimorfa, dimorfa

também ficou conhecida com “lepra de

queal, e tendo sido iniciada teicoplamina. O

tuberculoide e dimorfa virchowiana.

Latapi”. É considerada uma forma anérgica

caso foi discutido com a Cirurgia Plástica,

Frente a respostas imunológicas individuais,

de hanseníase, com proliferação bacilar

Vascular e Dermatologia, e optou-se por

a doença pode apresentar espectro de ma-

abundante. Nessa forma clínica, assim como

limitação de esforço terapêutico, pensan-

nifestações dermatológicas muito variado,

na hanseníase multibacilar sem tratamento

do que a resolução do quadro infeccioso

como máculas hipocrômicas hipoestésicas,

adequado, pode ocorrer o fenômeno de

necessitaria de uma cirurgia altamente mu-

pápulas, nódulos eritematosos dolorosos,

Lúcio, uma vasculite necrosante aguda,

tilante (amputação dos quatros membros)

infiltração cutânea difusa, anidrose, xerose,

grave e potencialmente fatal.
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O fenômeno de Lúcio é classificado como

Entre os achados histopatológicos, devem
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baciloscopia de esfregaço de linfa – quatro

pode predispor a fissuras cutâneas, úlceras

amostras – com coloração para BAAR e

plantares e absorção óssea; alterações

biópsia profunda de lesão cutânea. Devido

motoras e incapacidade funcional, e cica-

à grande quantidade de micro-organismos

trizes atróficas esteticamente estigmatizantes

presentes, a baciloscopia é sempre positiva.

em áreas de úlceras e escaras.
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Professor, qual sua conduta
perante os casos de estenose
aórtica avançada?

A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina
respondem sobre sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.

Para exemplificar a situação, consideremos o

uma velocidade máxima do jato aórtico maior

sendo porém o paciente assintomático, um

seguinte caso, de paciente portadora de este-

que 4.0 m/s, um gradiente médio de pressão

ecocardiograma anual ou semestral deve ser

nose aórtica avançada e assintomática: mulher

transvalvular aórtico maior que 40 mmhg e

realizado para avaliar a progressão da doença,

de 79 anos, branca, natural do Rio de Janeiro

uma área valvar de 1.0 cm2

. Na presença

observando-se o aumento na velocidade do

(RJ), viúva, foi encaminhada ao cardiologista

de disfunção ventricular esquerda com débito

jato aórtico ou uma diminuição na área valvar

para esclarecimento de um sopro sistólico.

cardíaco baixo, o gradiente transvalvular e

de 0,1 cm2/ano, o que indica rápida progressão

Na avaliação pelo cardiologista foi descrita

a velocidade do jato podem ser menores e

hemodinâmica.

uma paciente assintomática que, interrogada

subestimar o diagnóstico de EA grave. Outra

São quatro as condições em que a troca valvular

sobre a tríade angina, síncope ou sintomas de

utilidade do ecocardiograma nessa situação

precoce está indicada na ausência de sintomas:

insuficiência cardíaca, negou. Também desco-

é avaliar hipertrofia ventricular esquerda,

a) fração de ejeção do VE < 0,50%; b) teste

nhecia passado de febre reumática. Ao exame

tamanho e função do ventrículo esquerdo

ergométrico anormal; c) importante calcifica-

físico do aparelho cardiovascular encontrou-se

(VE), tamanho do átrio esquerdo, presença de

ção valvular aórtica; d) rápida progressão da

sopro sistólico ejetivo 3+/6+ audível em foco

hipertensão pulmonar ou outras doenças val-

EA pelo critério do Doppler ecocardiográfico.

aórtico, irradiando para o pescoço, e um pulso

vulares associadas. A decisão de indicar a troca

As opções de terapia médica são limitadas: a

arterial de baixa amplitude. Foi realizado o

valvular aórtica é usualmente baseada em

hipertensão arterial sistêmica deve ser tratada

ecocardiograma bidimensional com Doppler,

sintomas. Muitas vezes o paciente tem critérios

cautelosamente e a hipotensão, evitada. Profi-

que apresentou uma velocidade máxima do

de gravidade da EA pelo exame físico e pelo

laxia antibiótica para endocardite, de rotina,

jato aórtico maior que 4.0 m/s, um gradiente

ecocardiograma bidimensional com Doppler

não é mais recomendada. Embora o processo

médio de pressão transvalvular aórtico de 50

colorido, porém é assintomático. Logo, os

da doença valvular ativa seja caracterizado por

mmhg e uma área valvar aórtica de 1.0 cm2.

critérios exclusivamente ecocardiográficos

acúmulo de lipídios, inflamação e calcificação,

A hipótese diagnóstica foi de estenose aórtica

de EA grave não encaminham, automatica-

a terapia com estatina não reduz a progressão da

grave assintomática.

mente, o paciente à cirurgia cardíaca de troca

doença em pacientes com EA grave(9).

Na medida em que a média de idade da po-

valvular

. O risco de morte súbita de 1% em

Adotamos a seguinte conduta: considerando

pulação aumenta, a estenose aórtica (EA) se

pacientes assintomáticos com EA não é maior

que nossa paciente era assintomática, embora

torna mais frequente, atingindo em torno de

do que em grupo controle sem EA. Porém,

portadora de grave EA, foi realizado um teste

5% da população de idosos(1). O exame físico

como os pacientes podem negar ou minimizar

ergométrico, onde se demonstrou uma boa to-

do paciente com EA grave caracteriza-se por

os sintomas ou até ignorá-los por reduzirem a

lerância ao esforço, com ausência de sintomas.

um sopro sistólico ejetivo 3+/6+ irradiando

atividade física, o teste ergométrico (TE) pode

Nesse sentido, não foi indicada a cirurgia, e a

para o pescoço; um sopro mesossistólico de

ser útil para definir se o paciente é realmente

paciente se manteve em acompanhamento

ejeção, iniciando-se após a primeira bulha,

assintomático. Se o exercício induz sintomas,

com a realização periódica (semestral) de

elevando-se em crescendo até um pico sis-

taquicardia ventricular ou hipotensão arterial,

ecocardiograma. Dois anos após houve uma

tólico, e declinando em decrescendo para

prediz uma curta sobrevida livre de sintomas e

descompensação do quadro, e a paciente deu

terminar antes da ocorrência do componente

um aumento do risco de mortalidade

. Dessa

entrada no hospital com quadro de edema

aórtico da segunda bulha, tipicamente rude,

forma, pacientes com grave estenose aórtica

agudo de pulmão e falência renal. Ao eco-

áspero. O pulso arterial se apresenta reduzido

não encaminhados à cirurgia de troca valvu-

cardiograma mostrava uma fração de ejeção

(pequeno), com um lento ramo ascendente

lar devem ser monitorados frequentemente,

de ventrículo esquerdo maior que 50% e uma

(parvus) e com um pico mal definido e retar-

observando as alterações na tolerância ao

moderada insuficiência mitral. Nesse estágio

dado (tardus). O diagnóstico de EA grave é

exercício, desconforto precordial ao esforço,

a paciente foi considerada como inoperável

mais bem definido pelo ecocardiograma bidi-

dispneia ou síncope

. Portanto, em caso de

e buscou-se a compensação do quadro com

mensional com Doppler, e este vai apresentar

EA grave do ponto de vista ecocardiográfico,
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medidas clínicas intensivas.
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endorsed by the Society of Cardiovascular

Collins SD, Torguson R, Okubagzi P, Xue Z,

risco cirúrgico, para permitir uma melhora da

Anesthesiologists, Society for Cardiovas-

Kent KM, Lindsay J, Waksman R. Complica-
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RESUMO – Trata-se do caso de um paciente masculino de 77 anos, hipertenso, queixando-se de dor e
edema na perna esquerda. Em seguida passou a apresentar também calor e rubor no local. O caso foi levado
para discussão em sessão clínica da 10ª Enfermaria do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da UniRio.
(Conduta Médica 2013-15 (58) 18-23)
ABSTRACT – It is the case of a 77 year-old-man, with arterial hypertension, complaining of pain and edema
in the left leg. Following, he also complained of warmth and redness in the same place, in the leg. The case was
then discussed in a clinical session of the 10th Infirmary of Gaffrée and Guinle Universitary Hospital, of UniRio.
(Conduta Médica 2013-15 (58) 18-23)
DESCRITORES – dor; edema; perna
KEY-WORDS – pain; edema; leg

PROF. FERRY

com varfarina, melhorou e teve alta novamente, sendo

Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma

medicado com Diosmin®, seguindo para o domicílio.

sessão clínica aqui no nosso Serviço. Hoje vamos

Houve novamente agravamento dos sintomas: dor,

ter o prazer de ver a apresentação da Sandra, Sofia e

edema, rubor e calor. Na história clínica o paciente

Filipa. Elas são alunas do Programa de Intercâmbio

negou qualquer tipo de trauma recente, cirurgias ou

entre a UniRio e a Universidade do Porto e já estão

viagens. Não recorreu logo ao nosso hospital; esperou

no décimo segundo período do curso de Medicina

pela consulta agendada com o Dr. Ferry no ambulató-

em Portugal. É nosso papel na universidade ensinar

rio de Imunologia Clínica, tendo sido aí encaminhado

coisas simples do dia a dia da profissão. Não devemos,

para nova internação imediatamente.

como hospital terciário, internar apenas casos raros.
Mas agora, com a palavra, a aluna Filipa.

PROF. FERRY
Na verdade, nesse outro hospital ele fez heparina

INTERNA FILIPA

de baixo peso molecular, seguida de varfarina. O

Trata-se de um paciente de 77 anos, do sexo masculino,

problema é que ou ele não entendeu ou não expli-

natural do Rio de Janeiro (RJ), casado, balconista

caram a ele que ele tinha que fazer essa varfarina por

aposentado há 10 anos. É um paciente hipertenso (em

um tempo prolongado. Então, quando acabaram os

uso de hidroclorotiazida) e HIV positivo – fazendo

comprimidos, ele não comprou mais o medicamento

por isso uso de AZT, 3TC e NVP. No início do ano

e simplesmente parou de tomá-lo, não completando

ele recorreu à Unidade de Pronto Atendimento

sequer 10 dias de uso.

queixando-se de edema na perna esquerda, com dor
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bastante incapacitante, agravada pelo movimento e

INTERNA FILIPA

de intensidade 10, também acompanhada de rubor e

Quanto à história médica passada, o paciente teve

de calor. Suspeitou-se, então, de trombose venosa pro-

infância saudável, realizou hernioplastia há dois anos

funda, e o paciente foi internado durante sete dias. O

e desconhece alergias. Sua hipertensão foi diagnosti-

ecodoppler venoso mostrou a presença de um trombo.

cada há 10 anos, e desde há seis ele é medicado com

O paciente teve alta, mas regressou novamente ao

hidroclorotiazida. Seu plano nacional de vacinação

hospital com agravamento da sintomatologia; esteve

não se encontra atualizado; sua alimentação era

internado durante 11 dias, quando realizou tratamento

regular, mais ou menos equilibrada; tinha tido com-

portamentos sexuais de risco e daí suspeitar-se então

em meio hospitalar. Os fatores de risco para a TVP

do trombo no lúmen do vaso e, posteriormente, a sua

de que forma apanhou o HIV; negou hábitos tabági-

podem ser classificados quanto ao mecanismo fisio-

adesão ao próprio endotélio. Com o crescimento do

cos ou consumo de drogas, no entanto tinha etilismo

patológico, que é por estase, hipercoagulação ou lesão

trombo ocorre a obstrução venosa, obstrução esta que

moderado a grave – consumia cerca de quatro a seis

vascular – a denominada tríade de Virchow; quanto

pode ser parcial ou total. Essa obstrução vai levar a

chopes por dia. Não há história familiar nem de ne-

à origem – e neste grupo incluem-se os fatores de risco

aumento da própria pressão venosa e, consequente-

oplasias, nem de HIV e nem de hipertensão arterial

genéticos, adquiridos ou mistos/indeterminados; e

mente, a aumento da pressão das vênulas e, poste-

sistêmica; pai e mãe já faleceram e ambos os filhos

quanto ao aumento do risco relativo que eles podem

riormente, acumulação de líquido intersticial e for-

são saudáveis. Relativamente à história psicossocial,

causar, sendo que baixo encontra entre 2-5 vezes o

mação de edema. Por outro lado, o aumento da

o paciente tem o ensino primário completo, reside

risco aumentado, entre 5-50 vezes o risco é moderado

pressão venosa vai também provocar distensão das

em casa própria com condições mínimas (com sane-

e acima de 50 é um risco bastante elevado de ter

próprias veias e, dessa forma, vai ser responsável pelo

amento básico, eletricidade e água de filtro). Ao

trombose venosa profunda. À medida que a idade

sintoma da dor. Um outro fato que também aconte-

exame, o paciente estava corado, hidratado, orienta-

aumenta, aumenta também exponencialmente o

ce é que mesmo as veias que não estão diretamente

do no espaço e no tempo, sem nenhum déficit neu-

risco de ocorrer uma trombose venosa. Entre os

envolvidas no mecanismo de trombose também vão

rológico, anictérico e acianótico. Relativamente aos

fatores de risco genéticos, encontra-se a mutação do

sofrer distensão e, desse modo, levar à existência de

sinais vitais, apresentou um ligeiro aumento da

factor V de Leiden, o sexo feminino e a história

circulação colateral. Quanto à inflamação que

pressão sistólica, sua frequência cardíaca era de 80

pessoal e familiar de TEV. Quanto aos adquiridos, a

também ocorre, em termos fisiopatológicos, ela pode

batimentos por minuto, estava eupneico e afebril.

síndrome do anticorpo antifosfolipídico é dos mais

ser primária – se resulta de um trauma físico ou

Quanto à auscultação cardíaca e pulmonar nada

comuns, salientando-se ainda as neoplasias, cirurgias,

químico direto sobre a parede do vaso, sendo nesse

havia a referir. Membros inferiores: ambos os pulsos

traumas e viagens de longo curso recentes, contra-

local que se dá o processo inflamatório e se desenca-

pediosos eram palpáveis, mas o do pé esquerdo era

cepção oral, gravidez e cateteres venosos centrais,

deia a trombose; ou secundária – se causada por um

mais débil. Quanto à perna esquerda, também se

uma vez que o seu uso se encontra até bastante alar-

outro fator extrínseco e que não naquele local, como

encontrava mais edemaciada, com 3+/4+ (principal-

gado. Nos fatores de risco mistos/indeterminados,

por exemplo, uma cirurgia. Por fim, convém salientar

mento ao nível do maléolo medial), estava ruboriza-

encontra-se um aumento dos níveis dos fatores de

que a trombose venosa profunda dos membros infe-

da (2+/4+) e também com temperatura aumentada.

coagulação da via intrínseca da cascata de coagulação.

riores pode ser dividida em próximal e distal. A

O sinal de Godé foi positivo (sinal de Godé é o

Quanto às cirurgias, é importante referir que a ocor-

proximal ocorre nas veias poplíteas e íleo-femural e

cacifo). Apresentava dor à dorsiflexão passiva do pé

rência de trombose venosa profunda é mais elevada

é a mais importante clinicamente, pois é responsável

(sinal de Homans), havia presença de veias sentine-

em cirurgias torácicas e da pelve/articulação coxo-

por cerca de 90% dos casos de embolia pulmonar e,

las (sinal de Pratt) – que são trajetos venosos super-

femural e que, em termos clínicos, a sua ocorrência

dessa forma, encontra-se associada a maior gravidade,

ficiais visíveis na face anterior do pé e da perna dis-

está aumentada após acidentes vasculares cerebrais

bem como a doenças crônicas, como insuficiência

talmente à obstrução venosa. Observamos também

(AVC). Consequências do tromboembolismo: ao

cardíaca congestiva, neoplasias, insuficiência respi-

o sinal de Neuhof, que é o empastamento da pantur-

nível geral, diminui a qualidade de vida em longo

ratória e a idade superior a 75 anos. A trombose

rilha. Não apresentava nem gangrena nem alterações

prazo, por levar a hipertensão pulmonar crônica (que

venosa dos membros inferiores distal possui uma

tróficas da pele. A perna esquerda estava mais ede-

vai se traduzir por dispneia grave e incapacitante);

relação mais estreita com fatores de risco mais oca-

maciada, mais ruborizada e com as veias sentinela

pode levar também a insuficiência venosa crônica e

sionais, como é o caso de cirurgias, imobilização ou

presentes. Na trombose venosa profunda (TVP)

a síndrome pós-flebítica, incompetência das válvulas

viagens prolongadas recentes. Como é que, então,

ocorre a formação de um coágulo dentro de um vaso

venosas que vão provocar um extravasamento do

tudo isso referido anteriormente se relaciona com o

sanguíneo venoso, coágulo esse que vai originar uma

fluido intersticial (podendo se traduzir pelo apareci-

HIV? Um dos pontos refere-se aos fatores de risco.

reação inflamatória e, dessa forma, provocar uma

mento de úlceras, principalmente no maléolo

Um dos grandes fatores de risco para trombose venosa

alteração da hemostase e levar a obstrução do lúmen

medial). Quanto à fisiopatologia, temos então aqui

profunda em doentes com HIV são as infecções

do vaso, parcial ou totalmente. Em termos epidemio-

os distúrbios da cascata de coagulação, e só os men-

oportunistas. O citomegalovírus, responsável por

lógicos, é uma doença frequente, encontrando-se

cionei aqui para nos relembrarmos de todo o proces-

doenças oportunistas, é bastante importante, uma vez

principalmente associada a outras comorbidades

so de coagulação e ajudar a compreender todo esse

que ele é capaz de ativar os fatores de pró-coagulação

(como iremos ver mais à frente), embora também

mecanismo da trombose venosa pronfunda. Surge

do epitélio dos vasos sanguíneos, aumentando assim

possa ocorrer de forma espontânea em pessoas saudá-

agora a tríade de Virchow, a qual inclui a lesão en-

o risco de trombose. No caso das neoplasias, elas

veis. O tromboembolismo venoso (TEV) é uma das

dotelial, a hipercoagulabilidade e o fluxo sanguíneo

próprias também propiciam o estado trombogênico

três principais causas de morte por embolia pulmonar,

anormal. Há diminuição do fluxo sanguíneo – que

e, uma vez que os doentes HIV têm risco aumentado

que pode se originar também da hipertensão pulmo-

vai provocar acumulação quer das próprias células

de sofrerem de sarcoma de Kaposi ou linfoma (as duas

nar crônica e da síndrome pós-flebítica. Nos EUA,

sanguíneas, quer dos fatores de coagulação. Ocorre

neoplasias que mais os acometem), têm também risco

principalmente, quando sintomático, o TEV ocorre

consequentemente a agregação de plaquetas e a ati-

aumentado de trombose. Quanto ao uso de drogas

majoritariamente – cerca de 75% dos casos – na co-

vação dos fatores plaquetários. Em seguida, há forma-

endovenosas, os doentes que usam as veias superficiais

munidade, e somente os restantes 25% é que ocorrem

ção de trombina, de fibrina e estabilização do núcleo

das pernas como acesso aumentam o risco de sofrerem
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trombose venosa profunda. Sabe-se que na popu-

doentes apresentam quatro sintomas. Um deles é dor

podemos verificar a presença de sintomas sistêmicos

lação com HIV, comparativamente com a popula-

na região posterior da perna que se caracteriza por

como febre e arrepios, o que não acontece na TVP,

ção em geral, o risco de sofrer trombose venosa

ser unilateral, persiste vários dias e é mais dolorosa e

sendo assim possível fazer o diagnóstico diferencial.

profunda encontra-se aumentado em 10 vezes e

desconfortável com a evolução do quadro, podendo

Finalmente temos a síndrome pós-flebítica, em que

ocorre principalmente nos estágios mais avançados

mesmo ser intolerável. Outros são edema e descolo-

se visualiza o edema difuso da perna, e o cisto de

da doença. E isso por quê? Porque há uma diminui-

ração na área afetada associada a sensação de peso

Baker, que pode ser evidenciado por ecografia ou

ção das células T CD4 , o que promove diminuição

e hipersensibilidade da perna – o doente se queixa

ressonância magnética. Não se esqueçam de que

da resposta imunitária e aumenta a suscetibilidade

mesmo que a roupa ou o lençol o estão incomodando

o cisto só dói se romper. No caso de celulite, se

a infecções oportunistas, aumentando então o

e também de aumento da temperatura. No caso do

nós olharmos para a lesão, ela nos faz pensar numa

estado trombogênico do doente. A redução dos

nosso doente, temos uma fotografia tirada na inter-

possível TVP, porque é possível visualizar o rubor

níveis de albumina (uma vez que vão diminuir a

nação, onde é possível ver o membro esquerdo, local

e o edema. Mas, como os sinais sistêmicos também

síntese de antitrombina III) vai propiciar um

onde sofreu trombose, em que vemos perfeitamente

estão presentes, a exclusão do diagnóstico torna-se

estado de hipercoagulabilidade. Nos doentes com

o edema na superfície do pé (ver figura 1).

mais fácil. Muitas vezes o diagnóstico clínico é in-

HIV, sabe-se que os anticorpos anticardiolipina

Em relação à probabilidade diagnóstica, esta é

suficiente e, por isso, é necessário recorrer a exames

também se encontram diminuídos, tal como a

baseada nos sinais clínicos e nos fatores de risco

complementares de diagnóstico. Agora, vamos aos

proteína S e a antitrombina III, sendo que todos

que permitem a avaliação da estratificação do

meios complementares de diagnóstico. Havendo

eles vão levar a estado de hipergoagulabilidade,

diagnóstico, permitindo concluir se o doente pode

suspeita clínica de TVP, o primeiro passo é fazer

capaz de desencadear trombose venosa. O local

ter ou não trombose. No caso dos antecedentes

a avaliação dos d-dímeros. A determinação dos

onde majoritariamente ocorre trombose venosa

familiares e pessoais temos, por exemplo, história de

d-dímeros é quantitativa e permite a avaliação das

profunda nos doentes com HIV é nas veias femu-

tromboses prévias ou história familiar de trombose.

unidades equivalentes de fibrinogênio (trombólise).

rais, seguidas das veias poplíteas e, por fim, das

Os sinais clínicos se encontram divididos em baixa

Os d-dímeros estão elevados (>500 ng/mL) perante

íleo-femurais. Os doentes com HIV com maior

probabilidade e alta probabilidade. No caso dos

TVP ou TEP, sendo a sensibilidade da TEP maior

risco de sofrerem trombose são os que têm os níveis

de baixa probabilidade, podemos encontrar todas

que a da TVP, pois o trombo formado na TVP é

de células T CD4+ inferiores a duzentos, pelo fato

estas características: edema generalizado na perna,

menor. Contudo, não podemos nos esquecer de que

de terem risco aumentado de sofrerem infecções

edema na região do trajeto venoso profundo, pitting

eles não são específicos, já que estão aumentados em

oportunistas, salientando-se dentro destas a impor-

edema e presença de veias colaterais, não varicosas

situações como infarto do miocárdio, pneumonia,

tância do CMV como propiciador de um estado de

e superficiais. Essas características indicam insufici-

sepsis, câncer, estado pós-operativo e no segundo ou

pró-coagulabilidade: os que sofrem de neoplasias

ência venosa profunda, tornando o diagnóstico de

terceiro trimestres da gravidez. Portanto, se tivermos

ou usam drogas endovenosas. Assim, em qualquer

TVP de baixa probabilidade. No caso dos sinais

uma elevação de d-dímeros isolada (sem suspeita

estágio da doença deve-se pensar na trombose

clínicos de alta probabilidade temos, por exemplo,

clínica de TVP) não podemos fechar o diagnóstico.

venosa profunda como hipótese de diagnóstico,

o edema unilateral, que apoia o diagnóstico de TVP.

Já se estivermos perante < 500 ng/mL associada a

tendo em conta a sintomatologia do doente.

Os fatores de risco também se encontram divididos

uma baixa probabilidade clínica, de partida podemos

em moderada probabilidade e alta probabilidade.

excluir o diagnóstico. Se os d-dímeros tiverem sido

PROF. FERRY

Então, no caso de um doente com imobilização

> 500, deve-se realizar ecodoppler para confirmar o

Mas esse paciente em questão estava com a conta-

completa há mais de três dias ou cirurgia maior nas

gem de linfócitos T CD4 em um bom nível e com

últimas quatro semanas, antecedentes de TVP ou

a carga viral indetectável. Por que será então que

embolia pulmonar representam fatores de risco de

esse paciente desenvolveu essa trombose? Não havia

alta probabilidade. Como já falei, existem diferen-

infecções oportunistas. O paciente relatou ganho

tes diagnósticos diferenciais. Os mais comuns são

ponderal de 4 kg na época da trombose. Neste caso

ruptura de cisto de Baker, celulite e síndrome pós-

acho que a idade contribuiu muito. Ele apresenta

flebítica – que, apesar de ser uma consequência da

também muitas veias varicosas, e eu tenho obser-

doença, também pode ser, por si só, um diagnóstico

vado isso ultimamente nos pacientes que fazem uso

diferencial. Então, no caso da ruptura de cisto de

crônico de antirretrovirais, embora ainda não tenha

Baker, a única coisa que se assemelha à doença é o

lido nada sobre isso na literatura.

desconforto súbito e severo da perna. Pois, como o

+

cisto se localizada próximo ao joelho, a dor se situa
INTERNA SOFIA

na região posterior da perna. Se o cisto não arre-

Antes de avançarmos, é importante termos noção

bentar, este é assintomático e indetectável. Apesar

que o diagnóstico é baseado no diagnóstico clínico

de a dor da ruptura ser aguda, no caso da TVP a dor

associado a exames complementares. Assim, em

é aguda, mas mais arrastada, No caso da celulite,

FIGURA 1

relação ao diagnóstico clínico normalmente os

como esta é provocada por staphyilococcus aureus,

Fotografia do paciente tirada na internação
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diagnóstico. O ecodoppler é um exame de primeira

INTERNA SANDRA

INR alvo entre 2.0-3.0 e este valor é muito difícil

linha muito utilizado, já que não tem radiação, não

Como vimos até agora, essa é uma enfermidade que

de alcançar porque a varfarina tem muitas intera-

é invasivo e permite fazer o diagnóstico diferencial

acarreta grande morbidade para o doente e pode

ções (com fármacos, com alimentos, com a idade

com o cisto de Baker, hematoma, abscesso. Apre-

mesmo causar a morte. Portanto, é muito importante

e comorbidade do paciente), é preciso ir sempre

senta limitações, como ser observador dependente

que o tratamento seja feito de forma abrangente. Os

fazendo a determinação do INR, de dois em dois

ou a não detecção de trombo isolado na veia ilíaca

objetivos do tratamento prendem-se principalmente

dias, inicialmente, até atingir o valor alvo. Depois,

ou na porção da veia femoral que passa no canal

ao tratamento da sintomatologia do doente, como

quando atingimos esse valor (só depois de obtermos

adutor. Mas, afinal, o que se vê na ultrassonografia?

aliviar a dor e prevenir ou tratar as complicações

dois resultados consecutivos dentro do valor alvo

Numa situação normal, a pressão efetuada pelo

(como por exemplo a embolia pulmonar aguda),

com pelo menos 24h de intervalo), interrompemos

ecógrafo induz o colapso da veia. Se a veia tiver um

reduzir o risco de trombose venosa recorrente, tratar

a anticoagulação parenteral e começamos a fazer a

trombo verifica-se a ausência de compressibilidade

trombose íleo-femural maciça, e limitar o risco de

determinação do INR de três em três ou quatro em

da mesma. A veia pode parecer parcialmente dila-

outras complicações, como por exemplo a síndro-

quatro semanas. E por que é tão importante usar um

tada, e os canais colaterais podem estar ausentes.

me pós-trombótica ou pós-flebítica, a hipertensão

anticoagulante parenteral ao mesmo tempo em que

A ultrassonografia também permite a visualização

pulmonar e a insuficiência venosa crônica. Então,

um anticoagulante oral? Porque a varfarina, primei-

direta do trombo, que tem um aspecto homogêneo

qual é o pilar do tratamento? É a anticoagulação. E

ro, só começa a atuar entre cinco a sete dias após o

e com baixa ecogenicidade. O fluxo venoso da

a anticoagulação por quê? Como já vimos, a TVP

início do seu uso, e nós precisamos que a anticoagu-

panturrilha também pode ser avaliado pelo doppler.

pode cursar com embolia pulmonar, e há estudos que

lação seja efetiva logo desde o início, principalmente

Quando se pressiona a panturrilha com o ultrassom,

demonstram que a TVP proximal resulta em 50% dos

nas primeiras 24h (que são fundamentais), e depois

se a veia estiver livre de trombo, o sinal do fluxo de

casos em embolia pulmonar. Além disso, também a

porque, se a varfarina for administrada numa doença

doppler aumenta e confirma a patência proximal e

TVP distal está associada a 10% dos casos de embolia

aguda trombótica, ela pode agravar, paradoxal-

distal ao doppler. Se o trombo estiver presente na

pulmonar e portanto é muito importante tratar. A

mente, o estado de hipercoaguabilidade. Por isso,

veia, verificamos a diminuição do sinal do fluxo do

anticoagulação vai limitar o processo trombótico e

associamos sempre a anticoagulação parenteral.

doppler, pois o trombo vai promover tensão interna

facilitar a lise fisiológica. E qual é a base da antico-

Relativamente à duração da anticoagulação oral,

no vaso. Assim, comparando as duas imagens, verifi-

agulação? Temos sempre de associar anticoagulação

os estudos são ainda controversos. O que se sabe é

camos que, após a compressão do ultrassom, o fluxo

intravenosa (que pode ser feita com as heparinas,

que quanto maior o número de fatores de risco mais

que estava presente na veia (fluxo azul) deixou de

nomeadamente a heparina não fracionada, as

grave é a doença e, portanto, prevê-se maior tempo

ocorrer. Isso se justifica pela presença de um obstá-

heparinas de baixo peso molecular ou o fondapari-

de anticoagulação ou, por outro lado, se estivermos

culo que, no caso, será o trombo. Assim, perante

nux) à anticoagulação oral (em que a varfarina é o

em presença de TVP idiopática (ou seja, sem um

o trombo, o fluxo do doppler diminui. Então, se

anticoagulante mais utilizado). Dentro das opções

fator causal associado) encara-se a TVP como uma

o ecodoppler evidenciar a presença do trombo, o

da anticoagulação parenteral temos a heparina não

doença crônica mais grave. Se for um caso de TVP

diagnóstico fechado é TVP, e deverá ser realizado

fracionada, que não é a primeira linha mas que,

idiopática prevê-se que se faça terapia indefinida

o tratamento que a Sandra abordará em seguida.

contudo, tem a vantagem de ter um curto tempo de

ou então; a outra opção sugerida por outros estudos

Se o diagnóstico não tiver sido fechado, deveremos

semivida – se nós anteciparmos que vamos necessi-

é a da realização da anticoagulação por seis meses

realizar exames mais eficazes mas também mais

tar de uma intervenção cirúrgica nesse paciente, essa

e posteriormente ir-se reduzindo o alvo de INR. A

dispendiosos como ressonância nuclear magnética

é uma opção (por exemplo, quando prevemos uma

anticoagulação aumenta também a trombocitopenia

ou tomografia computadorizada, ou mais invasivos

embolectomia, pois vai diminuir o risco cirúrgico).

induzida por heparina e a osteopenia, mas ambos

como a flebografia, ou mesmo procurar outras

Por outro lado, tem a desvantagem de necessitar de

esses efeitos indesejáveis podem ser minimizados

etiologias. Finalmente, em relação à flebografia,

monitorização e de induzir trombocitopenia. Depois

pelo uso de heparinas de baixo peso molecular.

como depende da infusão de contraste iodado para

temos as heparinas de baixo peso molecular, que

Além disso, a varfarina está contraindicada em

o estudo da morfologia dos troncos venosos, pode

são uma alternativa melhor, pois têm um tempo de

grávidas e doentes oncológicos. Mas temos como

acarretar riscos, como de reações alérgicas e anafilá-

semivida mais longo, maior biodisponibilidade, são

alternativa a heparina não fracionada e as heparinas

ticas pelo uso do contraste, podendo este provocar

mais seguras de utilizar, são tão ou mais efetivas do

de baixo peso molecular, sem prejuízo de benefício

ainda irritação do endotélio, com possibilidade de

que a heparina não fracionada e, além disso, não

para o doente. Relativamente à terapia trombolítica,

agravar a trombose. A flebografia é indicada quando

precisam de monitorização. Depois, o fondaparinux

não é de primeira linha, uma vez que acarreta risco

os métodos não invasivos são insuficientes para o

é uma alternativa em pacientes com trombocitope-

hemorrágico mais elevado. E como normalmente as

esclarecimento do diagnóstico, para a orientação

nia induzida pela heparina, porque o fondaparinux é

heparinas solucionam bem o problema e o doente

do tratamento, ou quando são discordantes da

um material sintético, é um material sintetizado em

acaba por ter um curso benigno da doença, essa

clínica. Não devemos nunca esquecer que o eco-

laboratório, ou seja, não é de origem animal como as

terapia é deixada para os casos mais graves, como

doppler substituiu a flebografia em grande parte das

anteriores. Quanto à anticoagulação oral de longa

por exemplo os dos pacientes hemodinamicamente

situações, como exame de primeira linha, já que

duração, fazemos com varfarina, iniciamos com uma

instáveis, com embolia pulmonar maciça e TVP

não é invasivo.

dose empírica de 5mg e, como pretendemos um

proximal maciça muito sintomática.
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DRA. RENATA

cirúrgica e têm mecanismo de atuação de que já

PROF. FERRY

Como é que se faz essa dose do trombolítico?

falamos antes: aplicação de diferentes pressões que

No caso desse paciente, eu acho que a trombose estava

geram fluxos venosos mais rápidos, diminuindo a

relacionada com a idade (77 anos) e com o HIV diag-

INTERNA SANDRA

estase (atuando na tríade de Virchow) e também a

nosticado há quase 10 anos. E a idade, junto com o

Segundo a última edição do Harrison (18ª edição)

probabilidade de TVP. Depois, na medida em que as

HIV, faz aumentar muito o risco de trombose. Vários

está indicada a administração de 100mg de ativa-

pressões que são aplicadas vão variando, também se

trabalhos hoje estão mostrando um risco aumentado

dor de plasminogênio tecidual IV e deixar correr

geram diferentes velocidades, podendo em algumas

dessas tromboses venosas e, principalmente, do

durante 2h (quanto mais precocemente melhor,

meias atingir um aumento de 75%, enquanto que

desenvolvimento dos acidentes encefálicos, notada-

mas isso pode ser feito até os 10-14 dias). Depois,

em outras só de 10%. Por outro lado, as bombas de

mente dos isquêmicos. Isso também tem a ver com a

relativamente às medidas gerais, as meias elásticas

pés atuam pelo mesmo mecanismo, só que nesse

formação das placas de ateroma. Ele é um paciente que

são importantes como coadjuvantes no tratamento.

caso as pressões são aplicadas por um sistema de

toma os remédios, o CD4 dele é bom, o estado geral

O mecanismo é a aplicação de pressões diferentes

cuffs que insuflam até cerca de 200mmHg durante

dele é ótimo, ele não estava com nenhuma infecção

ao longo do membro inferior, que atuam ao nível

três segundos, seguindo-se um intervalo de 20

oportunista. Na época de internação ele relatou ganho

da tríade de Virchow. Devem ser utilizadas por pelo

segundos e sempre assim sucessivamente, melho-

de quatro quilos por conta das festas de final de ano;

menos dois anos (mas quanto mais tempo, melhor)

rando o retorno venoso. A compressão pneumática

mesmo assim foi indicado também o rastreamento

e reduzem em cerca de 50% a incidência de sín-

intermitente está indicada naqueles pacientes que

de neoplasias, e não encontramos evidência disso.

drome pós-trombótica ou pós-flebítica. Em termos

não podem ser anticoagulados (por exemplo, os que

Eu acho que a trombose venosa nesse paciente foi

cirúrgicos, temos a trombectomia, cuja indicação

sofreram neurocirurgia), e o esquema de atuação é

multifatorial: idade, presença do HIV, sedentarismo,

principal é a TVP proximal muito sintomática,

semelhante aos anteriores: insuflações sequenciais

uso de antirretrovirais, presença de veias varicosas em

principalmente com edema, e que pode ser feita

que aumentam as pressões nos membros inferiores,

excesso – que eu suspeito ser consequência da terapia

via aberta ou subcutânea. Temos depois os filtros de

diminuindo a estase, aumentando o fluxo venoso e

antirretroviral (possivelmente faremos um estudo

veia cava, que não são utilizados para tratar especi-

diminuindo a probabilidade de TVP.

mais detalhado sobre esse problema aqui no HUGG

ficamente a TVP, mas são filtros que são colocados

Portanto, assim concluímos o caso do nosso pacien-

no futuro). Aqui no Brasil, a aids está se tornando um

na veia cava para evitar a progressão dos trombos

te: ele esteve internado durante 18 dias, foi medica-

problema em idosos; detectamos esse problema aqui no

para a circulação pulmonar e que, por isso, evitam

do com enoxaparina 60mg SC (heparina de baixo

HUGG desde 2001, quando fizemos um levantamento

a embolia pulmonar. O problema é que o próprio

peso molecular) de 12 em 12 horas, dipirona para a

no ambulatório e vimos que havia uma grande quanti-

filtro pode ser pró-trombótico (é um corpo estranho)

dor, continuou a tomar o seu anti-hipertensivo e a

dade de pacientes com idade superior a 60 anos. Então

e por isso o que pode ocorrer por esse motivo é trom-

medicação para a aids, e só passados três dias iniciou

começamos a formar um grupo de estudo, começamos

bose da veia cava, trombose do local da inserção e

varfarina para permitir que a heparina atuasse e para

a usar como corte o que determina o Estatuto do Idoso:

migração do filtro. Há até estudos que demonstram

que o Marevan® não pudesse induzir o estado de

são os indivíduos com idade superior a 60 anos de

que alguns filtros dobram a taxa de TVP nos dois

hipercoagulabilidade inicial de que falamos antes.

idade. Aqui no Brasil, considera-se idoso quem tem

anos seguintes à sua colocação. Por esse motivo,

Determinou-se o INR mais ou menos de dois em

mais de 60 anos de idade, e nos países já desenvolvidos

desenvolveram-se mais recentemente uns filtros

dois dias, houve dificuldade em ajustar a dose do

quem está acima de 65 anos. Essas diretrizes foram

removíveis, que se colocam em cirurgias em que se

Marevan® não só pelos fármacos que o paciente

formuladas pela Organização Mundial de Saúde.

prevê que possa ocorrer TVP, e que são retirados,

estava usando (notadamente o biovir e a nevirpina,

Hoje, atualmente, nós temos cerca de 245 pacientes

posteriormente, se não houver trombos nele retidos,

que interagem com a varfarina) mas também por

com mais de 60 anos em acompanhamento no nosso

evitando a embolia pulmonar (se houver trombos,

sua idade e alimentação. Teve que ser alterado o

ambulatório. Destes, em torno de 50 possuem mais

deixam-se ficar). Relativamente à profilaxia, melhor

esquema de anti-hipertensivos devido a pressões

de 70 e 16 mais de 80 (o mais velho tem 87 anos).

prevenir do que tratar, principalmente quando

persistentemente elevadas – tendo-se mudado para

Já foram defendidas três dissertações de mestrado, há

sabemos que há situações que aumentam o risco de

enalapril. O paciente teve alta no dia 30 de março,

uma tese de doutorado em desenvolvimento, várias

TVP. Antes de mais nada, devem ser implementadas

estando bem. Apresentava apenas ligeiro edema de

monografias de graduação e bolsas de iniciação cien-

medidas gerais – pôr o paciente em movimento. Os

membro, mas já sem sinal de Homans, não tendo

tífica a respeito. Vocês vão poder encontrar nos jornais

pacientes que podem andar, logo que não tenham

apresentado nenhuma intercorrência durante a in-

da época, pois quando divulgamos isso fomos mal

dor, podem levantar e caminhar pela enfermaria.

ternação. Conseguiu-se atingir o valor alvo de INR,

entendidos. Inclusive o próprio Programa Nacional de

Nos doentes acamados, deve-se incentivar movi-

os últimos dados relativos à carga viral e contagem

DST e Aids falou que era uma visão equivocada de um

mentos de dorsiflexão dos pés e fazer a elevação dos

de CD4+ e CD8+ eram também favoráveis, e os

pequeno grupo de médicos de uma unidade única... só

membros inferiores. Relativamente à farmacotera-

restantes exames laboratoriais não apresentavam

que a nossa unidade única tem 3 mil pacientes, então

pia, os fármacos utilizados são os mesmos, embora

alterações, tendo toda a internação corrido sem

conseguimos prever o que vai acontecer na sociedade.

em dosagens diferentes. Depois, as meias elásticas

intercorrências. Desse modo foi agendada nova

Essa é que é a grande questão, o grande feito do Gaffrée

de compressão gradual também devem ser usadas

consulta para fazer o seguimento da anticoagulação

e Guinle com relação à aids é justamente esse: o nosso

na profilaxia. Elas são muito utilizadas na prática

(INR) e da doença.

volume de pacientes e também a questão do Centro de
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Testagem e Aconselhamento, porque você começa a

idade maior de 60 anos todos aqueles que nasceram

ter um cuidado muito maior com esse paciente, temos

atender no CTA e aquilo lá é um termômetro do que

em 1952. Se você for fazer uma busca lá no ambula-

que fazer um trabalho muito grande de práticas de

está acontecendo na sociedade. Então, se você começa

tório, você vai ver que tem 30 a 40 pacientes com a

adesão ao tratamento e, principalmente, às condutas

a atender no ambulatório um grande número de pa-

data de nascimento de 1952.

para modificar o estilo de vida, que é o mais difícil.
Tem o tabagismo, o etilismo e a questão social, que é

cientes idosos, é porque está aumentando a incidência
da aids no idoso. Em 2004, eu fui convidado para ir a

PROF. JORGE FRANCISCO

o abandono do idoso. A gente vê muito isso, a própria

Brasília para fazer uma apresentação sobre a questão

Essa observação permite, por exemplo, criar várias

resistência do idoso em morar com os familiares. Aí eles

da aids no idoso, e houve um estatístico, na época,

coortes a estudar: a coorte de 1952, comparando

ficam sozinhos, desenvolvem distúrbios cognitivos, não

que falou que não havia nenhum aumento de aids

com a coorte cinco anos depois, com a coorte 10

sabem tomar remédio, não sabem o horário, esquecem

em pacientes idosos, que era uma visão equivocada.

anos depois... porque é assim: os nascidos na década

que tomaram... e assim começa uma série de complica-

Para nossa surpresa, em 2009, a diretora do Programa

de 50 ainda são incluídos na época em que o sexo era

ções, e os pacientes acabam falecendo por conta disso.

lançou uma campanha nacional, alertando que o que

mais reprimido. Se eu comparo a década de 50 com

Professor Marcelo...

mais preocupava o Ministério da Saúde era justamente

os nascidos na década de 60 e 70, encontraremos

o crescimento da aids nos pacientes idosos. Para vocês

possivelmente algumas diferenças. Nos anos 70 temos

PROF. MARCELO

terem uma ideia, desde 1983, quando começaram as

a pílula anticoncepcional, a revolução gay e o sexo

Quero dar parabéns pela ótima apresentação. É um

notificações, até 1995, foram 500 casos de idosos, e

liberado, as práticas sexuais de risco. Então eu acho

tema com que a gente se depara na enfermaria. A

atualmente nós temos mais de 16 mil casos. O que está

que o estudo da aids coloca questões de diagnóstico

gente trabalha com idoso não só com HIV, mas

acontecendo agora é que os pacientes com aids estão

que a gente tem que estudar: essa coorte na década

também no ambulatório de Clínica Médica. Esses

vivendo muito mais. A terapia antirretroviral mudou

de 50, década de 40, de 30... a gente pode pensar em

doentes com infecções oportunistas podem compli-

o perfil da aids e a tornou uma doença crônica. Os pa-

dividir isso, para estudar o efeito coorte e a relação

car, daí a importância de estarmos atentos para essas

cientes estão envelhecendo; nós temos pacientes aqui

entre envelhecimento e aids, porque eu tenho im-

infecções, mas pode também haver complicações

que já se tratam há 25, 26 anos e estão envelhecendo.

pressão de que a gente vai ter coisas diferentes. Eu

clínicas. Quando a gente diz que o doente com HIV

Eu tenho uma paciente que está atualmente com 68

tenho a sensação de que quem adoece com aids com

é antes de tudo um doente clínico, é porque ele faz

anos, tendo descoberto o HIV aqui em 1985, e que até

mais de 60 anos, quando eu comparo com aquele que

complicações de clínica médica, certo? Então, hoje,

hoje está em tratamento, estando ótima, mas a gente

já vem com a doença há muitos anos, esse que vem

todos os estudantes de Medicina têm de saber como

tem que ficar atento e tomar uma série de medidas,

com a doença tem tendência a ter mais complicações

lidar com um paciente com HIV/ aids.

para prevenir os fatores de risco que causam doença no

cardiovasculares, pela força do uso da medicação, por

idoso com aids. Se nos indivíduos sem aids já devemos

força dos antirretrovirais.

PROF. FERRY
Professor Ricardo, alguma consideração?

trabalhar assim, imagine nos que têm a doença.

PROF. FERRY
PROF. RICARDO CARVALHO

É, são os efeitos dos antirretrovirais que a gente ainda

PROF. RICARDO CARVALHO

Primeiramente eu gostaria de elogiar o trabalho de

não sabe que virão. A terapia antirretroviral da alta

Os meus parabéns, capricharam na apresentação!

vocês. Mas, na época, eles achavam que a gente

atividade começa em 1996. Eu cheguei aqui em 95,

estava se equivocando quando abordávamos a questão

eu vi a catástrofe no final, muita morte, 187 óbitos

PROF. FERRY

do idoso com aids. Isso só apareceu para eles anos

na enfermaria, aquilo era um caos entre os alunos. Os

Vejam só, no hospital universitário não temos que

depois, que é quando eles começaram a analisar as

alunos da minha turma tinham crises de choro, depres-

ficar só apresentando os casos raros. Temos que

notificações. Estão sempre um passo atrás.

são, as pessoas não queriam mais entrar na enfermaria

ensinar as coisas do dia a dia. Trombose venosa

porque você vinha fazer a anamnese, estabelecer a

profunda é uma coisa do dia a dia, é extremamente

PROF. JORGE FRANCISCO

relação médico-paciente e no outro dia você chegava

comum. Temos aqui uma paciente com a síndrome

Vendo o histórico do Gaffrée, que é referência natural,

e cadê o fulano? Ah, morreu de madrugada. Ou então

de Kikuchi Fujimoto, e fica todo mundo admirado

observamos que, quando alguém pensa em aids no

a gente chegava e o paciente estava morrendo, apesar

com isso, com algo raro que nunca mais vamos ver na

Rio de Janeiro, pensa no Gaffrée. O paciente que está

de fazermos o que você possa imaginar para melhorar

vida. Então, todos querem trabalhar na sessão clínica

se tratando no posto de saúde prefere ser tratado no

o paciente. Com a terapia tripla e com os novos an-

da síndrome de Kikuchi, mas na sessão de trombose

hospital geral, porque ele acha que pode se internar

tirretrovirais desenvolvidos desde 1996, associados ao

poucos querem. Aqui temos alunos do quinto e do

quando adoecer, já que o posto de saúde não interna.

acesso gratuito e universal, praticamente mudamos

sétimo períodos, assim temos que apresentar casos

todo o perfil da aids. Agora temos que lidar com

que fazem parte do dia a dia. Aquilo que às vezes

PROF. FERRY

esses novos problemas da cronicidade. Nesse ponto,

é comum para a gente, para outra pessoa não é.

Ainda com relação aos idosos, observamos um fenô-

como é que vamos monitorar o doente, prevenir as

Principalmente para o aluno mais novo. Foi por isso

meno: metade dessa população descobriu o HIV após

complicações de longo prazo e preparar o doente para

que eu sugeri esse tema, apresentado pelas internas

os 60 anos e metade envelheceu com a doença. Este

a velhice? As alterações ósseas, as alterações metabó-

de forma brilhante. Mais algum comentário? Então,

ano, por exemplo, nós vamos incluir no grupo com

licas, as alterações cardiovasculares? Então temos que

declaro encerrada a sessão. n
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RESUMO – Mulher, branca, 28 anos, apresentando quadro súbito de isquemia cerebral, sem causa aparente, com hemiplegia que reverteu em algumas horas. Os exames laboratoriais descartaram as trombofilias
hereditárias, as colagenoses e as síndromes antifosfolipídios, mas demonstraram trombocitose mantida. A
pesquisa molecular realizada detectou a mutação JAK 2 V617F, e a biópsia de medula óssea foi compatível
com trombocitemia essencial. O tratamento inicial foi realizado com AAS em baixas doses, com boa resposta.
(Conduta Médica 2013-15 (58) 24-26)
ABSTRACT – Female, caucasian, 28 years old, presenting cerebral stroke followed, without any apparent cause,
by rapidly reversible hemiplegia. Laboratory tests ruled out the hereditary thrombophilias, collagen vascular diseases
and antiphospholipid syndrome, but showed sustained thrombocytosis. The molecular study detected JAK 2 V617F
mutation and bone marrow biopsy was compatible with essencial thrombocythemia. She was initially treated with
low dose aspirin, with good response. (Conduta Médica 2013-15 (58) 24-26)
DESCRITORES – isquemia cerebral; mutação JAK 2 V617F; trombocitemia essencial; doença mieloproliferativa crônica
KEY-WORDS – cerebral stroke; JAK 2 V617F mutation; essencial thrombocythemia; cronic myeloproliferative
disease
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fosfolipídios, as doenças mieloproliferativas

A isquemia cerebral aumenta de forma expo-

crônicas (DMPC) e as síndromes falcêmicas

nencial com o envelhecimento e é um evento

– foram descritas em 1% de todas as isque-

raro em pacientes jovens. Entretanto, pode

mias cerebrais e em 4% na faixa dos adultos

causar a morte, assim como a incapacidade

jovens (2).

física permanente, com impacto negativo na

Doenças mieloproliferativas crônicas e

qualidade de vida.

trombose

Os fatores de risco relacionados à isquemia

As DMPC são um grupo heterogêneo de

cerebral nos jovens não são os habitualmente

neoplasias malignas, das células tronco hema-

descritos em faixas etárias mais avançadas,

topoiéticas, caracterizadas pela proliferação

como hipertensão arterial e diabetes. Dentre

de uma ou mais linhagens celulares, e que

os principais, são observados o hábito de

podem evoluir com esplenomegalia, mielo-

fumar, história de enxaquecas, gravidez e

fibrose e elevada chance de transformação

puerpério, uso de anticoncepcionais orais

para leucemia mieloide aguda.

e o uso de drogas ilícitas (1). A proporção

Ao contrário da leucemia mieloide crônica

de isquemias de causas indeterminadas e de

(LMC), a doença mais frequente, os demais

causas raras é elevada nessa faixa de idade,

componentes deste grupo são chamados de

e as doenças hematológicas – entre elas as

DMPC BCR-ABL negativos, porque não

trombofilias hereditárias, as síndromes anti-

apresentam esse gen de fusão, decorrente

da translocação entre os cromossomos 9

deve ser suspeitado na presença de trombo-
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e 22, característica da LMC. As DMPC

citose mantida acima de 450.000 plaquetas

Mulher branca, 28 anos, natural do Rio de

BCR-ABL negativas são classificadas como

e na ausência de trombocitose reacional por

Janeiro (RJ), estudante universitária, foi

policitemia vera (PV), metaplasia mieloi-

esplenectomia, por síndrome inflamatória ou

encaminhada pelo neurologista para inves-

de agnogênica ou mielofibrose primária

por carência de ferro (5).

tigação hematológica, três semanas após

(MFP) e trombocitemia essencial (TE).

A comprovação é feita com a biópsia de

receber alta hospitalar. Ela informou ter

Embora uma mutação específica relaciona-

medula óssea. Embora a positividade confir-

sido internada devido a uma cefaleia de forte

da à ocorrência dessas doenças ainda não

me a presença de uma DMPC, a ausência da

intensidade, tonteiras e hemiplegia direita de

seja conhecida, sabe-se que a mutação da

mutação da JAK2 não afasta o diagnóstico,

instalação súbita, que reverteu em algumas

Janus kinase 2 (JAK2V617F), uma tirosi-

já que cerca de metade das TE são negativas

horas. Foi submetida a uma angiorressonân-

na quinase citoplasmática relacionada à

para a mutação (6). A doença costuma ser

cia nuclear magnética, que mostrou injúria

proliferação celular, é a mais prevalente

assintomática, com sobrevida semelhante à

vascular isquêmica no hemisfério cerebelar

nas DMPC BCR-ABL negativas, sendo

da população normal, mas está associada a

esquerdo, sugestiva de vasculite. Tinha

observada em 96% das PV, 55% das TE e

complicações trombóticas e hemorrágicas,

história de enxaquecas, mas não estava em

65% das MFP (3).

que comprometem a qualidade de vida. Os

crise no momento da internação. Não era

O risco de trombose é alto nas DMPC e

sangramentos ocorrem mais raramente do

diabética ou hipertensa, teve uma gestação

decorre de vários fatores, como hematócrito

que as tromboses, sendo observados com

sem complicações seis anos antes e não

elevado, trombocitose, disfunção plaquetária,

plaquetometrias acima de 1.500.000/mm3. A
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existência de leucocitose e status mutado

evolução para mielofibrose ocorre em 4-8%

ou bebia e negava história de doenças trom-
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Os pacientes com TE e mutação de JAK2

Foi investigada para doenças infecciosas,

da microcirculação.
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trombofilias hereditárias, doenças do co-
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biópsia de medula óssea foi compatível com

Diagnóstico, evolução e tratamento da

cada paciente, a fim de evitar as complica-

trombocitemia essencial.

trombocitemia essencial

ções, sem aumentar o risco de transformação

A paciente encontra-se bem e um ano após a

O diagnóstico de trombocitemia essencial

leucêmica (8,9).
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O Desafio da Imagem da página 11
Resposta de

Paciente do sexo masculino,
63 anos, com diagnóstico de
adenocarcinoma pulmonar em
avaliação pré-operatória para
pneumectomia
Descrição das imagens:
Figura 1: Radiografia de tórax em PA mostra opacidade à esquerda borrando o hilo pulmonar.
Figura 2: Imagem de fusão SPECT -TC evidencia
hipoperfusão do marcador 99mTC-MAA no lobo
inferior esquerdo em área de parênquima pulmonar
preservado à tomografia computadorizada.
Figura 3: Imagem da cintilografia de perfusão pulmonar evidenciando importante redução da perfusão
em todo o pulmão esquerdo. A perfusão do pulmão
esquerdo corresponde a apenas 28% do total da
perfusão pulmonar.
Conduta: O paciente foi submetido à cintilografia de perfusão pulmonar com 99mTc-MAA, que
estimou o VEF1 no pós-operatório em 1,28 (>40%
para peso e altura). Com base nesses dados e nos
achados revelados pelos exames de imagem, a pneumectomia esquerda foi indicada.
Comentários: Após o diagnóstico e estadiamento
da doença (T3M0N0)1,2, foi discutida a possibilidade
de pneumectomia total à esquerda como tratamento.
Para isso o paciente foi estratificado quanto à sua
capacidade pulmonar pré-operatória e pós-operatória
preditiva. Ele realizou o exame de espirometria para
avaliar a prova de função pulmonar :
VEF1 pré-operatório: 1,86L / 62,4%
VEF1 pós-operatório calculado (ppoVEF1): 0,98L
/ 33%
Os resultados do exame apontaram para alto risco de
complicação para pneumectomia (ppoVEF1 < 40%).
O paciente foi então submetido à cintilografia de
perfusão pulmonar por 99mTc-MAA, que estimou
o VEF1 no pós-operatório em 1,28 (>40% para peso
e altura). A pneumectomia esquerda foi indicada. O
paciente foi extubado em sala, permanecendo 24h
do pós-operatório imediato no Centro de Terapia
Intensiva e recebendo alta para casa no quarto dia
de pós-operatório.
A ressecção pulmonar oferece as melhores chances
de cura para pacientes com câncer de pulmão
não-pequenas células. O risco de desenvolver
complicações pós-operatórias está relacionado à
função pré-operatória e à área de ressecção. Foi
recomendado que o risco de mortalidade cirúrgica
seja de 4% para lobectomia e de até 9% para pneumectomia3. É necessário predizer a função pulmonar
no pós-operatório em pacientes com câncer pulmonar
que serão submetidos a ressecção para decidir a sua
capacidade funcional.

Os indicadores mais utilizados para estimar a função
pulmonar pós-operatória são a FEV1, a capacidade
pulmonar de difusão de monóxido de carbono e a capacidade máxima de consumo de O2 (VO2 máx). Em
pacientes indicados à terapia de ressecção cirúrgica,
a espirometria é recomendada. Se o VEF1 for > 80%
do predito ou > 2 L e não houver nenhuma evidência de dispneia ou doença pulmonar intersticial, o
paciente estará liberado para pneumectomia sem
investigação adicional. Se o VEF1 for >1,5L e não
houver nenhuma evidência de dispneia ou doença
pulmonar intersticial, o paciente estará liberado
para lobectomia sem investigação adicional3. Três
estratégias podem ser usadas para predizer a função
pulmonar após a cirurgia de ressecção: métodos segmentares, técnicas de imagem nuclear e tomografia
computadorizada4.
Um estudo com 44 pacientes5 comparou exames preditivos de função pulmonar pós-operatórios (VEF1,
capacidade vital forçada, capacidade de difusão do
CO e VO2 máx) baseados em cinco métodos (imagem
nuclear, tomografia computadorizada quantitativa e
três métodos segmentares – um método segmentar
padrão, um método segmentar funcional e um
método subsegmentar) com valores obtidos seis
meses após a ressecção. A cintilografia de perfusão
superou os outros métodos em todas as medidas,
independentemente do tamanho da ressecção ou do
grau de obstrução. Olsen et al6 sugerem o corte de
ppoVEF1= 0,8L como o limite mínimo permitindo
a ressecção pulmonar nos pacientes com necessidade
de tratamento cirúrgico para predizer a tolerabilidade
da ressecção. O exame de cintilografia ventilaçãoperfusão é um bom exame para predizer esse valor,
e a ressecção é de baixo risco para os pacientes com
função pulmonar borderline se o ppoVEF1 for maior
que 0,8L. O ppoVEF1 é calculado usando o método
de perfusão com a seguinte fórmula3: ppoVEF1 póspneumectomia = VEF1 pré-operatória x (1 - fração
total da perfusão do pulmão a ser extraído).
A cintilografia de perfusão pulmonar é uma ferramenta útil e amplamente disponível para estratificação do risco operatório, devendo ser empregada
nos casos em que é necessária a estimativa da perda
da função pulmonar. Devemos mencionar que, em
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica,
é recomendado, além do estudo de perfusão, o estudo
com cintilografia de ventilação pulmonar, pois traz
informações complementares às da perfusão.
Conclusão: A cintilografia de perfusão pulmonar
demonstrou ser uma importante ferramenta para
predizer a função pulmonar pós-operatória e é de
grande ajuda na tomada de decisão em relação à
cirurgia de pacientes com câncer de pulmão com
função pulmonar borderline.
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RESUMO – Relatamos e discutimos o caso clínico de paciente de 59 anos de idade, do sexo feminino, que
apresentava dispneia progressiva e sopro sistólico, com diagnóstico tardio de comunicação interatrial ostium
secundum. O diagnóstico foi confirmado pela ecocardiografia transesofágica. Indicou-se correção cirúrgica, em
função do quadro clínico e presença de repercussão hemodinâmica. (Conduta Médica 2013-15 (58) 28-30)
ABSTRACT – The clinical case of a 59 year-old female patient suffering from progressive dyspnea and with a
systolic murmur was discussed and reported on. A late diagnosis of atrial septal defect of type “ostium secundum”
was made. The initial diagnosis was confirmed by transesophageal echocardiography. The presence of clinical and
hemodynamic repercussions indicated a surgical correction. (Conduta Médica 2013-15 (58) 28-30)
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figura 1). Ecocardiograma prévio com doppler

Anamnese: Paciente de 59 anos, sexo femini-

revelou discreto aumento de câmaras cardíacas

no, aposentada, com diagnóstico de hipertensão

direitas, função sistólica e segmentar de VE

arterial sistêmica há oito anos, em uso de cap-

preservada, disfunção diastólica leve, discreto

topril 25mg de 12/12h, hidroclorotiazida 25mg

derrame pericárdico, insuficiência tricúspide

1x/dia e propranolol 40mg 2x/dia. Há um ano

leve e hipertensão arterial pulmonar leve

vem apresentando dispneia, inicialmente aos

(PSAP=45mmHg). O septo interatrial não foi

grandes esforços, progressiva, culminando em

visualizado adequadamente, mas o estudo ao

dispneia ao repouso nos últimos quatro meses,

doppler identificou imagem sugestiva de fluxo

acompanhada de edema de membros inferiores,

AE-AD. Optou-se pela realização de um eco-

bilateral e indolor, e sibilância.

cardiograma transesofágico (TE). O eco TE

Exame Físico: Ao exame, apresentava-se

confirmou a presença de comunicação intera-

corada, hidratada, anictérica, acianótica

trial do tipo ostium secundum medindo 0,9cm

e afebril. O exame cardiovascular revelou

e com shunt esquerda > direita ao doppler (ver

pressão arterial de 130/80mmHg, ritmo cardí-

figura 2). Foi confirmada hipertensão arterial

aco regular, bulhas hipofonéticas e sopro sis-

pulmonar leve (PSAP = 48mmHg) e discreto

tólico ejetivo em rebordo esternal alto, 3+/6,

aumento de câmaras direitas.

com frequência cardíaca de 60 batimentos por
minuto. Os pulsos periféricos eram palpáveis e
simétricos. A ausculta pulmonar no momento
do exame não apresentou alterações. O
abdome era globoso, sem outras alterações.
Exames Complementares: O ECG demonstrou ritmo sinusal, com eixo elétrico a +30º e
distúrbio de condução pelo ramo direito (ver
28 Conduta médica
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FIGURA 1

Eletrocardiograma demonstrando distúrbio de
condução pelo ramo direito

ejetivo em foco pulmonar, além da presença de

ra avaliação de crianças com sopro cardíaco, o

segunda bulha com desdobramento constante

qual atinge aproximadamente 6% dos casos.6

e fixo.2 Os achados de exames complementares

Como a CIA é considerada uma cardiopatia

geralmente são representados por radiografia de

fetal com comprometimento funcional tardio,

tórax demonstrando área cardíaca discretamente

ou seja, não costuma trazer sinais de disfunção

aumentada, presença de hiperfluxo pulmonar e

durante o período intrauterino e não evidencia

possível abaulamento do tronco pulmonar. O

sinais de sofrimento cardiológico no período

eletrocardiograma pode revelar sobrecarga de

neonatal imediato, poderia justificar-se o seu

ventrículo direito, geralmente.2

diagnóstico tardio.6 Significativo é também o

Ecocardiograma transesofágico demonstrando a
presença de comunicação interatrial do tipo ostium
secundum medindo 0,9cm, além de evidenciar shunt
esquerda-direita ao doppler

O advento de novas técnicas e tecnologias nas

fato da comunicação interatrial ser dificilmente

áreas da Medicina, Pediatria e Cirurgia Cardio-

diagnosticada de forma segura à ecocardiografia

vascular possibilitou uma maior sobrevida de

fetal, pois o feto naturalmente possui o forame

Evolução Clínica: Dado o quadro clínico e a

pacientes portadores de doenças cardíacas estru-

oval, assim como o septum primum que se abaula

presença de repercussão hemodinâmica, a ci-

turais complexas, sendo que estes têm alcançado

pela existência de um fluxo interatrial direita-

rurgia de correção foi indicada. Foi solicitada

maiores níveis etários. 3,4,5

esquerda fisiológico.6 Além de tais fatores, há a

angiografia coronariana para descartar coro-

Na comunicação interatrial, aproximadamente

preocupação quanto à necessidade da indicação

nariopatia. Foi suspenso propranolol e foram

40% dos portadores sobrevivem além dos 40

de cirurgia precoce nos primeiros anos de vida,

adequadas as doses de diurético e IECA.

anos, enquanto que cerca de metade evolui

devido à involução da dilatação das cavidades

para óbito entre 40 e 50 anos. Porém a sobre-

direitas, que pode ocorrer ao longo do tempo,

DISCUSSÃO

vida pode chegar até acima de 80 a 90 anos.

visto que, na idade adulta, só está presente em

Cerca de 90% dos pacientes portadores de

Como no caso relatado, grande parcela dos

20% dos casos.5

doença congênita têm como causa uma herança

problemas clínicos surgem tardiamente, como as

O tratamento cirúrgico para fechamento da CIA

genética multifatorial. Tais doenças apresen-

arritmias secundárias à dilatação atrial direita, a

deve ser decidido de acordo com o tamanho do

tam taxas de oito a cada 1.000 nascidos vivos,

hipertensão pulmonar e a disfunção sistólica do

shunt e com a presença ou não de sintomas. Para

sendo que, em adultos, relata-se a prevalência

ventrículo direito, além da disfunção sistodias-

pacientes com idade superior a 40 anos, a oclusão

de quatro por 1.000 adultos. As comunicações

tólica esquerda.

deve ser indicada em casos sintomáticos, como

interatriais (CIAs) são a segunda cardiopatia

As cardiopatias congênitas em pacientes adultos

no caso presente relatado, e na presença de shunts

congênita mais frequente em adultos, represen-

têm duas formas de apresentação: as que possuem

significativos, além de circunstâncias em que

tando cerca de 30-40% dos casos.1

uma evolução natural e as que permanecem após

ocorra embolização sistêmica. O fechamento traz

As CIAs são classificadas de acordo com a

cirurgia realizada anteriormente. A evolução

benefícios como melhora da sobrevida, previne

localização da lesão no septo atrial, sendo que

natural pode ser subdividida em dois grupos:

a queda da capacidade funcional e acarreta

a mais prevalente é a do tipo ostium secundum,

as que não possuem diagnóstico prévio, e a de

melhora da capacidade de exercício.1

como apresentada no caso, correspondendo

diagnóstico previamente estabelecido, porém

A comunicação interatrial, desde 1948 (quando

a cerca de 10-12% de todas as cardiopatias

sem intervenção cirúrgica. A forma de evolução

foi descrita a primeira atriosseptoplastia), tem o

congênitas.2 Essa lesão se encontra na parte

pós-cirúrgica se compõe nas cardiopatias subme-

tratamento cirúrgico como sua principal terapia.7

central do septo devido ao alargamento do

tidas a operações paliativas, corretivas funcionais

Foi considerada padrão-ouro por apresentar

forame oval ou pela absorção anormal do

ou corretivas anátomo-funcionais.5

excelentes resultados imediatos, além de possuir

septum primum. Outro exemplo de CIA, o seio

No caso relatado a paciente pode ser englobada

altos índices de sucesso e baixas complicações

venoso, se situa na junção da veia cava superior

no grupo de evolução natural, que não possui

tardiamente.8 O procedimento cirúrgico geral-

e do átrio direito, correspondendo a 2-3% dos

diagnóstico anterior. Diversos fatores podem ser

mente é realizado através de uma abordagem

casos.1 O quadro clínico típico é caracterizado

apontados como possíveis causas da inexistência

clássica, composta por anestesia geral, utilização

por dispneia ao esforço, fadiga e intolerância a

diagnóstica, como o fato de que a maior parte dos

de circulação extracorpórea e esternotomia

exercícios, condizentes com as queixas da pa-

portadores de CIA apresenta poucos sintomas

mediana.9

ciente do caso relatado. Além disso, palpitações,

nas três primeiras décadas, sendo que na grande

Atualmente, essa terapêutica apresenta

síncopes e embolizações podem estar presentes

maioria os sintomas só surgem na quinta década,

índices de morbidade variáveis, sendo as com-

devido a arritmias atriais.1 No exame físico, a

postergando assim a busca de assistência médica.

plicações perioperatórias maiores nos adultos

ausculta geralmente apresenta sopro cardíaco

Outro fator reside no erro diagnóstico na primei-

do que nas crianças. O tratamento da CIA >

FIGURA 2

5

2
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através de cirurgia pode ser realizado com taxas

apresentado pela paciente do caso relatado. 10

2. PEDRA, Carlos A. C.; PEDRA, Simone R.

de mortalidade aproximadamente nulas, sendo

A terapêutica percutânea da CIA apresenta

F. Fontes; FONTES, Valmir Fernandes. Comu-

que os óbitos correspondem quase totalmente à

crescimento progressivo, devido ao compa-

nicação interatrial do tipo ostium secundum:

população adulta. A principal explicação para

rável sucesso e menores complicações do que

Do tratamento cirúrgico ao percutâneo e os

esse fato reside na presença de comorbidades

o tratamento cirúrgico. Além da segurança,

dinossauros do futuro. Arq. Bras. Cardiol., São

nesses pacientes, frequentemente associadas

esse tratamento evita alguns procedimentos

Paulo, v. 80, n. 6, June 2003.

a maior prevalência de hipertensão arterial

potencialmente complicadores, como a

3. AMARAL, Fernando et al . Cardiopatia

pulmonar, arritmias e disfunção ventricular, as

toracotomia, o clampeamento aórtico e a

congênita no adulto: perfil clínico ambulatorial

quais aumentam o risco operatório.8

circulação extracorpórea.7 Em certas situações

no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Arq.

O tratamento cirúrgico apresenta como bene-

o tratamento percutâneo não é favorável,

Bras. Cardiol. São Paulo, v. 94, n. 6, June 2010.

fício o fato da possibilidade de alcançar índices

como em casos de comunicação interatrial

4. ALMEIDA, Fábio Alves et al . Comunicação

de oclusão de 100%. Apresenta-se como ótima

maiores do que 40 mm, quando as dimensões

interatrial do tipo seio coronário, comunicação

opção, pela possibilidade de abranger todas

atriais não suportariam a presença da prótese,

interventricular e ausência de veia cava supe-

as possíveis variedades anatômicas. Entre as

em localizações excêntricas e na presença de

rior esquerda. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo,

desvantagens do procedimento cirúrgico está

septos atriais muito complacentes ou finos,

v. 71, n. 4, Oct. 1998.

a necessidade de toracotomia e do uso de cir-

os quais não suportariam adequadamente o

5. ATIK E, ATIK FA. Cardiopatias congêni-

culação extracorpórea, além do trauma físico

dispositivo.9 Entre as vantagens do tratamento

tas na idade adulta: considerações acerca da

e psíquico causado, e da passagem obrigatória

percutâneo está o tempo, sendo necessárias

evolução natural e da evolução de pacientes

pela UTI.9 A correção cirúrgica da CIA pode

menos de 24h de internação. O tratamento

operados. Arq Bras Cardiol. 2001; 76: 423-9.

evoluir com complicações como derrame

cirúrgico necessita aproximadamente de

5. ZIELINSKY, Paulo. Malformações cardía-

pericárdico (cerca de 20-30% dos pacientes),

quatro dias de internação. 9

cas fetais. Diagnóstico e conduta. Arq. Bras.

arritmias supraventriculares, necessidade do

O implante de dispositivos para CIA também

Cardiol., São Paulo, v. 69, n. 3, Sept. 1997.

uso de hemoderivados, óbvia cicatriz esternal, e

possui complicações, como a embolização do

6. AMARAL F, GRANZOTTI JA. Erros diag-

maior tempo de recuperação em ambiente hos-

dispositivo (cerca de 0,5% dos casos), acidente

nósticos na avaliação inicial de crianças com

pitalar e domiciliar. A circulação extracorpórea

vascular cerebral (AVC), erosão da parede

suspeita de cardiopatia. Prevalência e possíveis

(CEC) pode causar déficits do desempenho

atrial e arritmias durante o implante (geral-

consequências a longo prazo. Arq Bras Cardiol

neurológico. Além disso, a CEC é responsável

mente autolimitadas). O shunt residual ocorre

2003; 81: 148-51.

por ativação de reações da cascata inflamatória,

em torno de 5% dos pacientes, transcorrido

7. CARDOSO, Cristiano Oliveira et al .

deletérias ao sistema cardiovascular. 8,9

um ano do implante da prótese. 8, 9 Atualmente

Efetividade da prótese de Amplatzer™ para

Em 1976 foram apresentados os primeiros

duas próteses estão em destaque para fecha-

fechamento percutâneo do defeito do septo

estudos abordando o fechamento percutâneo

mento percutâneo da comunicação interatrial,

interatrial tipo Ostium Secundum. Arq. Bras.

da comunicação interatrial. Ao longo dos anos

a de Amplatzer e a CardioSeal/Starflex . O

Cardiol., São Paulo, v. 88, n. 4, abr. 2007.

surgiram, através de pesquisas, inúmeros dispo-

dispositivo de Amplatzer® apresenta destaque

8. NEVES, Juliana ET al. Tratamento Per-

sitivos para tal finalidade, revelando resultados

no mercado, sendo o mais utilizado, devido ao

cutâneo Versus Cirúrgico da Comunicação

Geralmente o procedimento é

elevado índice de sucesso e baixíssimo índice

Interatrial Tipo Ostium Secundum em Adultos.

realizado sob anestesia geral, através de mo-

de complicações.

Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva. Vol.

nitorização pela ecocardiografia transesofágica

Assim, a escolha do melhor método para

14 nº 2 - Junho de 2006.

ou por meio de sedação e monitoramento

tratamento da comunicação interatrial – se

9. PEDRA, Carlos A. C.; PEDRA, Simone R.

por meio de ecocardiografia intracardíaca. É

cirurgia ou a colocação de prótese através do

F. Fontes; FONTES, Valmir Fernandes. Comu-

orientada aos pacientes a administração de

tratamento percutâneo – dependerá princi-

nicação interatrial do tipo ostium secundum:

antiagregante plaquetário, além da profilaxia

palmente da realidade local da instituição e

Do tratamento cirúrgico ao percutâneo e os

para endocardite infecciosa por seis meses após

das particularidade de cada paciente, além de

dinossauros do futuro. Arq. Bras. Cardiol., São

o procedimento. A profilaxia deve se estender

outros critérios. 8, 9, 10

Paulo, v. 80, n. 6,jun. 2003 .

variados.

7, 10

®

®

10

por toda a vida caso exista a persistência de um

10. FONTES, Valmir Fernandes; PEDRA,

de fluxo residual no seguimento. 8,9 Apenas o
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