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conquistar lugar em
bases de dados mais
específicas, Conduta®
Médica já consta
de algumas bem
interessantes
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sessão clínica / Clinical Session

Náuseas, Dispneia e Tosse
Nausea, Dyspnea and Cough

Sessão clínica realizada em 15 de março de 2012
na 10ª Enfermaria do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro / UniRio
(Rio de Janeiro/RJ).
Apresentadoras:
Cecília de Medeiros Vidal
Maíra Vilela
Beny London
Internas da 10ª Enfermaria do HUGG

RESUMO – Trata-se do caso de um paciente do sexo masculino, 39 anos, apresentando clínica de náuseas,
dispneia e tosse. Seu caso foi então discutido em sessão clínica da 10ª Enfermaria do HUGG, da UniRio.
(Conduta Médica 2013-15 (57) 4-8)
ABSTRACT – It is the case report of a 39-year-old man, with nausea, dyspnea and cough. The case was discussed

in a clinical session of the 10th infirmary of Gaffrée e Guinle Universitary Hospital, of UniRio. (Conduta Médica
2013-15 (57) 4-8)
DESCRITORES – tosse; dispneia; náuseas
KEY-WORDS – cough; dyspnea; nausea

Participantes:
Prof. Fernando Raphael de Almeida Ferry
Prof. Rogerio Neves Motta
Prof. Marcelo Costa Velho
Prof. Ricardo de Souza Carvalho
Prof. Guilherme Almeida Rosa da Silva
Prof. Jorge Francisco da Cunha Pinto
Professores da Clínica Médica B da 10ª Enfermaria
do HUGG

PROF. FERRY

Prof. Carlos Alberto Basílio de Oliveira
Professor da Patologia do HUGG

Identificação: Paciente do sexo masculino,
39 anos, negro, garçom, evangélico, solteiro,
morador de Bento Ribeiro e natural do Rio
de Janeiro (RJ).
Queixa Principal: “Falta de ar e tosse com
catarro”.
História da Doença Atual: Paciente com
HIV/aids diagnosticado em 2007, relatando
uso regular de terapia antirretroviral (tenofovir, lamivudina, fosamprenavir e ritonavir),
evoluindo com internações por pneumonias
de repetição nos últimos oito meses.
No dia 10/1/2012 deu entrada na 10ª Enfermaria
queixando-se de dispneia aos médios esforços,
tosse produtiva, hiporexia e náuseas, com evolução de uma semana. Negava febre nesse período.
Relatou ter sido submetido a broncoscopia e a
videotoracoscopia, com biópsia de pulmão na
última internação, em outubro de 2011.
História Patológica Pregressa: Parotidite e
hepatite A na infância. Gonorreia tratada
e diagnosticada em 2005. História de pneumonia de repetição e de tuberculose, tratada
em 2011, com esquema Ripe (esquema te-

Dr. Diogo Cerqueira de Salles
Dra. Karina Lebeis
Dr. Marcos Rosa
Dra. Renata de Souza Pina
Dr. Ricardo Dardengo Glória
Dra. Lavínia Lustosa Bergiere
Médicos Residentes da Clínica Médica da 10ª
Enfermaria do HUGG
Renan Silva Couto
Thales Felipe Groppo
Internos do 12º Período do Curso de Medicina
da UniRio

4 Conduta médica

●

ano XV - n057 - JUL/AGO/SET/2013

Vamos iniciar esta sessão, que é sobre o
caso – muito interessante – de um paciente
que ficou internado na nossa enfermaria. As
apresentadoras estão com a palavra.
INTERNA CECÍLIA

rapêutico para tuberculose) completo. Nega
alergias, diabetes mellitus, hipertensão arterial
e cirurgias.
História Fisiológica: Nasceu de parto transvaginal, hospitalar e a termo. Pubarca aos
16 anos; sexarca aos 17 anos; heterossexual,
relatando relações desprotegidas. Recebeu
imunizações completas na infância.
História Familiar: Pai hígido, mãe falecida
por infarto cardíaco. Duas irmãs e um filho,
hígido, com dez anos.
História Social: Mora em casa de alvenaria
com cinco cômodos, na companhia do filho.
Nega tabagismo, etilismo ou uso de drogas
ilícitas. Tem alimentação adequada.
Exame Físico: Chegou à enfermaria emagrecido, lúcido e orientado, sem déficit neurológico,
hipocorado (2+/4+), desidratado (+/4+), anictérico e acianótico, com PA 100 X 60mmHg;
FC 108 bpm, e FR 18irpm. Aparelho cardiovascular sem qualquer alteração semiológica.
Aparelho respiratório com roncos esparsos e
estertores crepitantes em hemitórax direito.
No exame do abdome, o que nos chamou
a atenção foi presença de hepatomegalia.
Membros inferiores sem nenhuma alteração.
Conduta Durante a Internação: Solicitados
hemograma, bioquímica, gasometria arterial e
CD4 + CV, radiografia de tórax e tomografia
computadorizada de tórax. Recomendado
checar laudo da broncoscopia e laudo da

biópsia pulmonar. Na gasometria evidenciouse uma alcalose mista. No dia 10/1/2012, às
11h09min: pH 7,48; pCO2 33,5; pO2 64%;
Sat 92,8%; HCO3 26,4. No hemograma, a hemoglobina e o hematócrito estavam um pouco
abaixo do normal. Dia 12/1/2012: hemoglobina 7,95%; Ht 24,2%; VCM 86,9; HCM 28,6;
plaquetas 340.000; leucócitos 6.820. Quanto
ao Cd4 e carga viral, os últimos que ele possuía
eram de outubro; dia 4/10/2011: CD4 11 e
carga viral 8,949cópias/mL. Dia 12/1/2012: Na
144; K 3,27; Cl 96; Mg 1,68; ureia 19; creatinina 0,8; glicose 136; AST 13; ALT 10; fosfatase
alcalina (FA) 195; GGT 29; bilirrubina total
0,25; proteína T 6,1; albumina 2,9; globulina
3,2; LDH 328. Aqui temos a radiografia de
tórax, o que vocês observam?
PROF. FERRY

Na verdade, essa não foi a primeira radiografia
do paciente, foi a primeira radiografia nesta
internação. A primeira internação foi em
maio do ano passado. Ele estava com uma condensação em lobo médio do pulmão direito,
com apagamento completo. Inicialmente
estabeleceu-se uma discussão entre o diagnóstico de tuberculose ou pneumonia bacteriana.
Começamos, naquela época, o tratamento
com Bactrim® e Clavulin®.
RESIDENTE DIOGO

Professor, eu me lembro desse caso, iniciamos
também claritromicina. Portanto, o esquema
foi amoxicilina + clavulanato, claritromicina
e Bactrim®.

PROF. MARCELO

Eu tenho a foto da primeira radiografia. Lembra
até uma pneumonia por lobo pesado, lembra
Klebsiella – por esse motivo é que o caso foi
tratado como pneumonia, inicialmente.
PROF. FERRY

Por não ter melhorado, pensamos numa forma
atípica de tuberculose, já que essa doença pode
ter várias apresentações clínicas e radiológicas
em um paciente com cerca de 10 linfócitos T
CD4. Depois vocês vão entender por que a
rifampicina teve uma boa indicação. O que
eu quero explicar é o porquê de ele ter sido
internado; por que ele recebeu o esquema
para tuberculose inicialmente, por que ele melhorou inicialmente, por que ele voltou para
se internar, por que ele fez os procedimentos
e por que ele piorou muito nesse ano. Mas
vamos deixar a Cecília continuar.
INTERNA CECÍLIA

Ele voltou para o hospital no dia 1º de outubro
de 2011. Já veio com esse quadro de tosse produtiva, dispneia e tosse, com secreção alaranjada. Foi internado na 9ª Enfermaria, faltando
só seis dias para acabar o esquema Ripe. Nessa
ocasião foram pesquisadas várias causas; foram
pesquisados fator reumatoide, PCR e VHS. E,
além disso, foi feita broncoscopia com lavado
broncoalveolar. E também videotoracoscopia,
com biópsia dessas lesões pulmonares. Aqui
mostro a tomografia recente dele: observem
uma área de consolidação, outra de cavitação.
PROF. MARCELO

PROF. FERRY

Mesmo depois desses antibióticos, ele não
apresentou melhora satisfatória após sete
dias, então iniciamos o esquema Ripe para
tuberculose, com melhora. Aí nós pensamos:
deve ter sido tuberculose. Ele fez os seis meses
do esquema Ripe, apresentou melhora parcial,
porém evoluiu insatisfatoriamente, o que
resultou na segunda internação, em outubro.
Resolveram internar, fazer a broncoscopia e
a biópsia (a céu aberto ou por vídeo), mas
acabou sendo por videotoracoscopia.
INTERNA CECÍLIA

Ele se internou no dia 1º de outubro.

Ali se consegue até ver um broncograma aéreo.
Inclusive na primeira radiografia dessa internação era possível ver esse broncograma aéreo.
PROF. FERRY

Podemos ver, nesta tomografia, área de hepatização, um infiltrado, broncograma aéreo e
agora uma lesão no hemitórax esquerdo – que
está começando a aparecer e onde, antes, ele
não tinha nada. Uma lesão em “vidro fosco”.
INTERNA CECÍLIA

Aqui temos a janela para mediastino, mostrando também a consolidação, o broncograma
aéreo. Esta tomografia foi realizada no dia

12/1/2012. Vou ler o laudo: “consolidação com
aerobroncograma nos lobos superiores, médio,
da língula, inferiores, com reação pleural
à esquerda. Traqueia e brônquios pérvios”.
Com essa descrição da tomografia, foram
feitas as hipóteses diagnósticas de tuberculose
pulmonar, pneumonia bacteriana, pneumonia
viral, pneumonia fúngica, pneumocistose,
micobacterioses, aspergilose, nocardiose,
abscesso pulmonar, neoplasias pulmonares e
pneumoconioses.
PROF. FERRY

Sobre a tuberculose, nós pensamos também
na possibilidade de uma multirresistente, pois
fizemos os seis meses de Ripe, e o paciente
relatou que aderiu ao tratamento. Um fato que
ainda não foi mencionado é que esse paciente
havia abandonado a terapia antirretroviral por
um ano antes de adoecer em maio de 2011. Foi
dito na história da doença atual que ele estava
em uso regular da medicação; porém isso foi
depois da primeira internação.
INTERNA CECÍLIA

Esses exames a que me referi foram feitos
durante a internação em outubro. O lavado
broncoalveolar teve os seguintes resultados:
não houve crescimento de Micobacterium sp.
Não foram encontrados BAAR (bacilo álcool
ácido resistente) em 100 campos observados.
Não houve crescimento de leveduras e/ou
fungos filamentosos patogênicos (Laboratório
de Micologia - FIOCruz). E fomos checar a
biópsia, onde foram evidenciados os corpúsculos de Michaelis-Gutmann – a Maíra irá
explicar melhor o que são esses corpúsculos
–, e o diagnóstico histopatológico foi de malacoplaquia por rodococose. Aqui o patologista,
Prof. Carlos Alberto Basílio de Oliveira, assim
descreve a lesão: “o exame microscópico revela
infiltrado inflamatório crônico, com áreas
sólidas e nítida disposição nodular. Verificase proliferação de histiócitos volumosos de
citoplasma eosinofílico, nos quais se encontram corpúsculos de Michaelis-Gutmann.
Encontram-se, ainda, leucócitos e frequentes
restos celulares. Identificam-se estruturas parasitárias pequenas, redondas, intensamente
coradas pelo PAS, com as características de
Rhodococcus equi. Conclusão: Malacoplaquia. >
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Rodococose.” E foi esse o diagnóstico definitivo do paciente.
Aqui estão as fotos das lâminas da biópsia,
em que podemos observar um infiltrado
inflamatório bem consolidado e áreas com
alvéolos pulmonares. Em um aumento maior,
o professor Basílio disse que se poderia ver os
rodococos, que são bem redondinhos (por isso
o nome rodococo). Então, o que nós fizemos
para esse paciente? Iniciamos imipenem e
sulfametoxazol-trimetoprima no dia 11 de
janeiro. Ele se internou e, no dia 10, nós
tivemos o resultado da biópsia. No próprio dia
11, às 14 horas, ele apresentou duas convulsões
do tipo tônico-clônico generalizadas. Então foi
submetido a uma TC de crânio no mesmo dia
com e sem contraste, não tendo apresentado
qualquer alteração. Assim, nós atribuímos o
problema ao uso do imipenem, tendo sido
alterada sua forma de infusão para evitar novos
episódios. A infusão foi feita mais lentamente.
Aqui nós temos uma nova radiografia da evolução do dia 17/1/2012. E aqui a última que nós
temos, do dia 1º/2/2012, com melhora do padrão
radiológico. O hemograma melhorou em relação
ao dia da internação e a bioquímica, também.
Hemograma no dia 6/2/2012: hemoglobina 10; hematócrito - 32,1%; VCM - 92,6; HCM
- 28,9; plaquetas - 203.000; leucócitos - 5.630.
Bioquímica no dia 6/2/2012: Na -133; K- 4,13;
Cl - 92; Mg - 4,8; ureia - 17; creatinina - 0,68;
glicose - 99; AST - 11; ALT - 7; GGT -19.
O paciente recebeu alta com a melhora
clínica, melhora no padrão radiológico e com
prescrição de sulfametoxazol-trimetoprima,
rifampicina e claritromicina.

Ele retornou à consulta no início de março.
Estava ótimo, eupneico, sem febre e ganhando
peso.

inalatória ou transcutânea, por acidentes,
etc. Foi inicialmente descrita em cavalos, já
que é encontrada no intestino desses animais
e está presente em suas fezes. O primeiro
relato em humanos deu-se em 1967. É um
patógeno oportunista, emergente em pacientes
infectados pelo vírus HIV com CD4 < 200. A
bactéria foi descrita pela primeira vez em 1891
e isolada em potros no ano de 1923, tendo sido
inicialmente denominada Corynebacterium
equi e posteriormente Rhodococcus equi. Pode
estar presente no solo, pedras, fezes e intestino
de animais doentes e sadios. Esse microorganismo intracelular facultativo, capaz de
sobreviver e de se multiplicar no interior dos
macrófagos, pode então viver em células do
hospedeiro ou mesmo fora da célula, nas fezes
dos animais. A descrição anatamopatológica
é de uma lesão necrosante com abscessos.
As bactérias se apresentam como colônias
esféricas irregulares, lisas, semitransparentes,
brilhosas, mucoides, em forma de lágrima,
com 2-4 mm. Apresentam cor salmão em
meio não seletivo – o que vai ser uma das
principais características a serem visualizadas na microscopia. Na epidemiologia, nós
temos que 85% dos casos de infecção pelo
R.equi estão correlacionados com a aids,
principalmente com contagem de CD4 <
200células/mm3. E sua maior incidência
será no verão, por causa de sua temperatura
ótima para incubação, que é de 30 a 37
graus. A taxa de mortalidade em infecções
causadas pelo R. equi é de aproximadamente
11% em imunocompetentes (visto que estes
têm alguma infecção concomitante como
parasitas intestinais ou outras bactérias), de
20 a 25% em imunocomprometidos não HIV
(como pacientes transplantados, submetidos
à quimioterapia e alcoólatras) e de 50 a 55%
em pacientes HIV positivos.

INTERNA MAÍRA

PROF. FERRY

A pneumonia pelo Rhodococcus não é uma
pneumonia tão comum assim quanto as que
costumamos ver, mas acomete muitos pacientes imunossuprimidos – e grande parte deles é
HIV positiva. A pneumonia por rodococo é
causada pelo agente Rhodococcus equi. Tratase de uma bactéria gram-positiva, cocobacilo
e encapsulada. Infecta os humanos pela via

Durante o verão a via de infecção é inalatória. É que nessa estação há mais resíduos em
suspensão no ar, porque o sol resseca as fezes
dos animais, aumentando a probabilidade da
inalação. Também a chuva, abundante no
verão, espalha as fezes dos animais, e o sol forte
resseca esse material, que facilmente entra em
suspensão no ar.

PROF. FERRY
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INTERNA CECÍLIA

Só em 20 a 30% dos casos os pacientes têm
contato com os cavalos, porque essa é uma
bactéria que também está presente no solo.
Esse paciente não teve contato direto com
cavalos, mas morava em Bento Ribeiro, onde
há muitos cavalos soltos.
PROF. FERRY

Se cai um temporal, que dissolve as fezes
dos animais, com a enxurrada essas fezes se
espalham, disseminando a bactéria. Como
eu disse, quando o sol retorna, resseca esse
material que pode ficar em suspensão no ar
devido ao vento, a um carro ou ônibus que
passa na rua, e então o paciente inala a bactéria. Originariamente essa é uma doença de
potro jovem, que ainda não tem imunidade
estabelecida. E esse problema está relacionado
ao manejo da criação de cavalos, ao manejo
ruim. As fezes ressecadas do chão ficam em
suspensão, por diversos motivos, e quando eles
passam inalam aquelas partículas. Os criadores
devem tomar um cuidado maior com o destino
das fezes desses animais, ter uma higiene mais
adequada.
INTERNA MAÍRA

Bem, no quadro clínico, como se apresenta
a pneumonia por rodococos em humanos?
Com acometimento pulmonar em 80% dos
casos. Além de mal-estar, fadiga, febre de
aparecimento gradual, anorexia, emagrecimento, tosse produtiva, hemoptise, dispneia
e dor pleurítica. É um quadro que pode se
assemelhar a muitas doenças, então nós
temos que prestar muita atenção para saber
qual realmente é o agente da pneumonia.
Pode acontecer também a disseminação
hematogênica (bacteremia), podendo levar
a meningite, abscessos cutâneos, cerebrais e
ósseos – raramente a lesão subcutânea pode ser
a infecção primária. Geralmente nós teremos a
afecção pulmonar. O diagnóstico é através de
hemocultura, que pode ser positiva em 2/3 dos
casos. Nós podemos isolar o micro-organismo
no escarro, pulmão, lavado brônquico, fluido
pleural, linfonodos, cérebro, fluido peritoneal,
humor vítreo, fluido de abscessos e cateteres
intravenosos; daí podemos ver que a disseminação é bem grande. E o melhor método

FIGURA 1

Telerradiografia de tórax realizada em abril de 2011,
mostrando condensação em lobo médio do pulmão
esquerdo com presença de broncogramas aéreos

para diagnóstico seria a punção aspirativa
transcutânea. Nos exames de imagem, a
radiografia e a TC de tórax podem mimetizar várias doenças. Na radiografia o achado
típico é a consolidação com escavação, com
ou sem nível líquido, mais comumente em
lobos superiores, compatível com a imagem
do nosso paciente. Pode ter broncograma
aéreo de permeio (que ele também possuía) na
periferia da lesão. Também poderá apresentar
lesão pseudotumoral, fazendo diagnóstico
diferencial importante com neoplasia, massa
endobrônquica, com abscesso pulmonar ou
derrame pleural. Outros achados mais raros
são pneumonia necrosante com abscesso
pulmonar. A TC de tórax vai ser um exame
mais fidedigno, vai mostrar melhor essas consolidações e níveis líquidos. Pequenos nódulos
centro-lobulares, opacidades em “vidro fosco”,
como a Cecília nos mostrou anteriormente,
áreas de preenchimento bronquiolar, derrames
pleurais pequenos, linfonodomegalias. Tudo
igual à tuberculose, muito parecido mesmo,
por isso nosso paciente foi tratado inicialmente para tuberculose.
Quanto ao tratamento, qual é o consenso?
Nós vamos ter que usar pelo menos dois
fármacos intravenosos, com atividade intracelular, durante três a seis semanas ou até
a melhora clínica do paciente. Depois da
internação o paciente pode ser acompanhado
em ambulatório durante dois a seis meses, até
a resolução das lesões pulmonares. As drogas
mais utilizadas são eritromicina e claritromicina, gentamicina, neomicina e amicacina,
cefalosporinas, vancomicina, imipenem,

FIGURA 2

Telerradiografia de tórax de janeiro de 2012, exibindo
comprometimento severo de todo o pulmão direito e
lobo inferior esquerdo

sulfametoxazol-trimeptropin e rifampicina.
Qual o tratamento de eleição? O tratamento
de eleição é com rifampicina + eritromicina
por um período de seis meses. Desde o início,
o paciente não obtinha uma melhora completa. Nós fizemos tratamento com claritromicina, sulfametoxazol-trimetoprima e Ripe;
neste caso a rifampicina estava no esquema.
Depois que ele melhorou clinicamente, no
ambulatório, a claritromicina foi suspensa e
o sulfametoxazol-trimetoprima passou para
dose profilática, pois ele tinha um CD4 <
200. Então, o tratamento ficava incompleto,
e por isso ele conseguia obter uma melhora
relativa mas não plena. A partir do momento
em que tivemos o diagnóstico de pneumonia
por rodococos e começamos a tratá-lo com
dose terapêutica, o paciente obteve a melhora
esperada. Também foi preciso usar uma droga
intravenosa potente por dois meses.
INTERNA CECÍLIA

Esse paciente já teve que fazer a troca dos
antirretrovirais várias vezes, porque não respondia e mantinha esse CD4 < 200.
PROF. FERRY

Esse paciente aderiu ao tratamento somente
depois que ficou doente. O CD4 caiu porque
ele parou de usar os antirretrovirais. Quando
eu conversei com ele, ele me disse que não
estava tomando os remédios de forma correta,
mas depois da primeira internação ele está
tomando corretamente. Todo o quadro clínico
desse paciente nos fez pensar muito em tuberculose, a doença mais comum em nosso meio.

FIGURA 3

Tomografia computadorizada de tórax com
comprometimento importante de lobo superior do
pulmão direito (imagens em vidro fosco), havendo
também comprometimento do pulmão esquerdo

Penso que, em outras vezes, já poderíamos ter
internado outros pacientes com rodococos,
sem diagnóstico comprovado, mas que responderam ao sulfametoxazol-trimetoprima e à claritromicina – esses fármacos que administramos quase que de rotina aos pacientes graves,
com aids, internados na 10ª Enfermaria, e por
isso nossa taxa de mortalidade é muito baixa.
Inicialmente esse paciente respondia, depois
evoluía mal e progressivamente. E é o que eu
sempre falo: na aids iniciamos os tratamentos
de forma empírica, porém nunca devemos
parar de acompanhar o paciente, de seguir
atrás do diagnóstico, de marcar consultas mais
frequentes no ambulatório e de checar seus
exames e sua evolução clínica. Nesse paciente
foram necessários procedimentos invasivos.
Normalmente isso não é o comum. Observem >
Conduta médica
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PROF. MARCELO

Como o Prof. Ferry disse, nesse caso o sulfametoxazol-trimetoprima deveria ser usado em
dose alta, tipo três comprimidos a cada seis
horas por dois meses.
PROF. FERRY
FIGURA 4

Fotomicrografia da lesão pulmonar do paciente.
Coloração Warthin-Starry (imagem gentilmente
cedida pelo Prof. Carlos Alberto Basílio de Oliveira)

que demorou quase um ano para resolvermos
o problema dele. Nesses últimos 17 anos aqui
no HUGG, essa foi a primeira vez que eu vi
um caso de rodococose comprovado.
RESIDENTE DIOGO

Por que se escolheu esse tratamento? Porque
ele já tinha usado claritromicina, sulfametoxazol-trimetoprima e rifampicina para tratar
a sua doença pulmonar, que pensávamos ser
tuberculose. Escolhemos o imipenem por ser
uma droga de espectro muito bom; depois de
dois meses de imipenem, ele recebeu alta com
claritromicina e sulfametoxazol-trimetoprima
para tratamento domiciliar, voltou ao nosso
ambulatório e está muito bem, sem queixas
respiratórias.

FIGURA 5

Fotomicrografia da lesão pulmonar do paciente.
Coloração pela hematoxilina-eosina (imagem gentilmente
cedida pelo Prof. Carlos Alberto Basílio de Oliveira)

de Rodococcus equi na nossa enfermaria. Todo
paciente que interna aqui, com CD4 baixo,
com doença pulmonar grave, nós fazemos o
tratamento empírico com claritromicina e
sulfametoxazol-trimetoprima em dose alta;
mas nesse paciente, especificamente, essas
drogas não funcionaram. Na verdade houve
melhora, mas essas doses altas deveriam ser
mantidas por dois meses para essa doença. O
que acontece é que completávamos o ciclo
de três semanas e diminuíamos a dose, como
é de praxe para outras pneumonias.

PROF. FERRY

Quando iniciamos o acompanhamento de
um paciente com aids avançada e grave,
normalmente não temos tempo para investigação, para aguardar resultado de culturas
ou outros exames laboratoriais, para fazer
procedimentos cirúrgicos de coleta eletivos
para daqui a duas semanas, fazer imagens
daqui a três semanas...Na aids grave tudo
é urgente, nosso serviço de saúde pública é
muito ineficiente em muitos pontos, então,
é melhor fazer isso do que ver o paciente
morrer. Muitas vezes eu ficava aguardando os
laudos para adotar uma conduta; então, quem
fechava o diagnóstico era o Prof. Basílio,
na necropsia. Na aids, é preciso esquecer a
Medicina convencional: eu trato primeiro e
me importo com o diagnóstico depois. Mas
prestem atenção, estou falando em aids grave!
Nesses 18 anos em que eu estou aqui, nunca
vi um caso de rodococo, nenhum diagnóstico
8 Conduta médica
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FIGURA 6

Telerradiografia de tórax 10 dias após tratamento,
mostrando melhora discreta

FIGURA 7

Telerradiografia de tórax na alta do paciente.
Houve melhora clínica importante

Quero meu paciente vivo, é isso que me
interessa. E é muito fácil fazer Medicina
conforme lemos em alguns artigos, no
Canadá, nos EUA, ou na França. Contam
com toda uma infraestrutura à disposição...
Já aqui não, e quando vocês se graduarem
vão encontrar uma realidade muito pior
fora dos nossos hospitais universitários.
Mas estamos melhorando, observem que
tivemos acesso a todos esses exames aos
quais o paciente foi submetido. E tivemos
também o companheirismo e a boa relação
entre os membros da equipe médica. O
aprendizado é que vocês vão se formar ou
mesmo concluir a Residência Médica e não
vão encontrar um ambiente aí fora perfeito;
às vezes aqui é muito melhor do que em
muitos hospitais privados. Nós temos que
aprender a trabalhar sem esse maquinário
diagnóstico. Assim, o mais importante continua sendo anamnese bem feita e detalhada,
exame físico minucioso, bom-senso e um
pouco de intuição, e boa relação médico/
família/paciente/equipe multiprofissional,
além de escutar a opinião dos mais antigos,
que já vivenciaram situações semelhantes
no passado, aprenderam e erram menos.
Tudo isso, em conjunto, muitas vezes pode
substituir qualquer exame complementar.
Estudar e atender pacientes é o fundamental
para uma boa prática médica. Alguém tem
mais alguma pergunta? Gostaria de parabenizar o grupo pela apresentação e declaro
encerrada a sessão.
Nota dos autores: contrariando nossas expectativas, esse paciente retornou em estado muito
grave no final de maio de 2012, com insuficiência respiratória grave, tendo sido colocado
em tubo orotraqueal, ventilação mecânica e
internado no CTI – onde faleceu sete dias
depois. Segundo familiares, o paciente havia
abandonado o tratamento. n

Três dias de aprendizado

A atualidade e o futuro da medicina foram destaques
no VI Congresso Médico Unimed-Rio
A Unimed-Rio realizou, nos dias 2, 3

e 4 de maio, na Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, o VI Congresso Médico, evento
bienal voltado aos seus cooperados.
O balanço final do evento foi de que
os conteúdos abordados nos três dias
serão levados como aprendizado para o
cotidiano dos 1.180 participantes dos
cursos e palestras, renovando a missão da
Unimed-Rio de prestar um atendimento
de qualidade. Na opinião do presidente da
cooperativa, Dr. Celso Barros, “fica o sentimento de dever cumprido, pois tivemos
dias de muitas reflexões, aprendizados e
troca de experiências”.
Segundo o presidente, tanto os
médicos quanto a Unimed-Rio foram
beneficiados com o Congresso. “Para o
médico, sair um pouco da rotina do consultório ou dos ambientes hospitalares
para conversar, ouvir outras opiniões, é
fundamental. E, por parte da UnimedRio, seguimos com nossa filosofia de
investir no médico de todas as formas possíveis, seja pela melhor remuneração, por
melhorias operacionais ou por iniciativas
como o VI Congresso Médico”, destacou.
Os temas escolhidos pela comissão organizadora justificaram o histórico do
evento, abordando a atualidade e o futuro
da medicina e abrangendo as áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Cardiologia;
Hematologia e Oncologia; Ortopedia;
Emergência e Terapia Intensiva. Durante
o evento, também foram apresentados
resultados das unidades assistenciais integradas da operadora, entre elas, o Hospital
Unimed-Rio, que acaba de completar
cinco meses de atividades.

Cerca de 1200 pessoas
participaram do evento

Novos serviços no Hospital
O Hospital Unimed-Rio coloca novos
serviços à disposição dos clientes da
operadora, além de particulares. A
partir de agora, é possível agendar
exames eletivos de imagem e procedimentos de hemodinâmica (diagnóstica e terapêutica) na unidade.
O processo de agendamento desses
serviços é fácil e rápido, por telefone.
Confira os serviços disponíveis
para agendamento:
Exames - O Hospital oferece uma gama
de exames que podem ser agendados
externamente por um cooperado ou paciente: raios-X, mamografia, ultrassonografia, ecocardiograma transesofágico,

ecocardiograma de stress ou esforço,
tomografia, ressonância magnética e
PET-CT compõem a lista. A unidade
realiza também Doppler vascular e
ecocardiografia, sob a coordenação do
Dr. Cesar Nascimento. Para a realização
dos exames de imagem, o hospital possui
parceria com o CDPI. O telefone para
agendamentos é 3883-1100.
Hemodinâmica - Com equipe coordenada por Luiz Antonio Carvalho, o setor
de hemodinâmica do Hospital UnimedRio realiza o agendamento de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos
pelo número 3883-1400. Na unidade,
também está disponível o serviço de
eletrofisiologia, coordenado pelo Dr.
Sérgio Bronchtein. n
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Hanseníase: a Importância
do Exame dos Contatos
Leprosy: the Importance of
the Examination of Contacts
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RESUMO – A hanseníase é uma doença de evolução crônica e lenta, possuindo alta infectividade, porém
baixa patogenicidade. Sabe-se que os pacientes multibacilares (MB) são a principal fonte de infecção, e
que esse risco é maior nos contatos domiciliares dos pacientes MB do que nos dos paucibacilares (PB) e na
população em geral. No contato domiciliar, a maior incidência ocorre entre os consanguíneos da família
nuclear do que entre os demais familiares, o que demonstra o componente genético envolvido. Sendo
assim, o diagnóstico de hanseníase virchowiana em um paciente de cinco anos de idade, com história de
pai MB e mãe PB, corrobora esse fato. Este relato ilustra bem a importância da vigilância dos contatos para
a obtenção do diagnóstico precoce – o que pode trazer resultados significativos para o controle e até para a
eliminação da doença. (Conduta Médica 2013-15 (57) 10-12)
ABSTRACT – Leprosy is a chronic disease. It has high infectivity, but low pathogenicity. It is known that multibacillary patients (MB) are the main source of infection and that this risk is higher in household contacts of MB
patients than in the paucibacillary (PB) ones and in the general population. In the household contact, the higher
incidence occurs among consanguineous nuclear family than among other family members, demonstrating the genetic
component involved. Therefore, the diagnosis of leprosy in a patient of five years of age, with a history of father
and mother with leprosy PB and MB, corroborates this fact. This report exemplifies the importance of surveillance
of contacts for obtaining early diagnosis – which can bring significant results for control and even elimination of the
disease. (Conduta Médica 2013-15 (57) 10-12)
DESCRITORES – hanseníase; genética; epidemiologia
KEY-WORDS – leprosy; genetics; epidemiology

INTRODUÇÃO

tratamento e possibilitar a menor chance de

A hanseníase é uma doença infectocontagio-

desenvolver sequelas.1

sa, de evolução crônica e lenta, causada pelo
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Mycobacterium leprae. Existe uma predileção

RELATO DO CASO

pela multiplicação na pele e/ou nervos, mas

ANAMNESE

ela pode atingir praticamente todos os órgãos

Identificação: Paciente masculino, cinco

e sistemas, exceto o sistema nervoso central.

anos, branco, natural e procedente de Niterói

Possui alta infectividade, porém baixa pato-

/ RJ (Piratininga).

genicidade. A principal forma de contágio da

Queixa Principal: “Bolinhas no corpo”.

doença é inter-humana, e o maior risco está re-

História da Doença Atual: Há sete meses

lacionado com a convivência domiciliar com

houve surgimento abrupto de “bolinhas

o doente bacilífero sem tratamento. Quanto

vermelhas” fixas, porém disseminadas no

mais íntimo e prolongado for o contato, maior

corpo, associadas a intenso prurido. Há três

será a possibilidade de adquirir a infecção.

anos não reside mais com o pai, que obteve

Assim, este relato demonstra a importância

o diagnóstico de hanseníase virchowiana há

da avaliação dos contatos em um caso diag-

cerca de oito meses.

nosticado de hanseníase, visando realizar o

História Patológica Pregressa: Nada digno

diagnóstico precoce da doença, facilitar o

de nota.

FIGURA 1

Pápulas eitematosas com
escoriações no abdome
FIGURA 2

Lesões papulosas localizadas
principalmente na face
medial das coxas

História Patológica Familiar: Pai em tra-

Laudo Histopatológico: MHBV (Hanseníase

tamento para hanseníase multibacilar; na

virchowiana multibacilar)

ocasião do diagnóstico da lesão paterna, a
criança foi examinada e não apresentava

Conduta: Tratamento com poliquimiotera-

lesões sugestivas da doença, tendo recebido

pia para multibacilar-criança, com 12 doses

a segunda dose da BCG. Mãe em tratamento

supervisionadas.

para hanseníase há um mês.
DISCUSSÃO

História Social: Convívio domiciliar com o

Os pacientes multibacilares (MB) são a princi-

pai até os dois anos. Vive em casa de alvenaria,

pal fonte de infecção da doença, e esse risco é

com água encanada e rede de esgoto.

maior nos contatos domiciliares dos pacientes
MB do que nos contatos dos paucibacilares

Exame Dermatológico:

(PB) e na população em geral. Além disso, os

Presença de múltiplas pápulas e placas erite-

contatos domiciliares são os mais próximos

matosas fixas, de contornos bem delimitados,

do doente, em termos genéticos.2 Logo, os

intensamente pruriginosas e disseminadas

contatos domiciliares de pacientes com hanse-

por todo corpo (principalmente no tronco),

níase têm maior risco de adoecer, em especial

associadas a escoriações por coçadura (ver

pessoas que residiram por um período de no

figuras 1, 2 e 3).

mínimo três meses nos últimos cinco anos com

risco de adquirir hanseníase e na predileção

FIGURA 3

Lesões papulosas e placa eritematosas no dorso

doentes de hanseníase, mesmo em área urbana

para o desenvolvimento das diferentes formas

Conduta:

endêmica.3 Considerando-se o mesmo tipo de

clínicas. Entretanto, as alterações moleculares

Realizado teste de sensibilidade, que foi de

contato domiciliar, a maior incidência ocorre

produzidas pelos diferentes polimorfismos

difícil execução e interpretação devido à

entre os consanguíneos da família nuclear (pai,

genéticos envolvidos no desenvolvimento da

idade do paciente. No entanto observou-se

filhos, mãe, irmãos) do que entre os demais

hanseníase ainda estão sendo elucidadas.7, 8

que, em algumas lesões, a sensibilidade estava

familiares, o que demonstra o componente

Um estudo de varredura genômica conseguiu

sutilmente alterada.

genético envolvido.

4, 5, 6, 7

mapear um locus no cromossomo 6, região

Execução de biópsia de uma lesão íntegra (ver

Estudos realizados nos últimos 40 anos

q25-q26, de suscetibilidade à hanseníase,

figura 4).

sugerem que existe influência genética no

estudando 197 famílias vietnamitas. Foi >
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FIGURA 4

Histopatológico

Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, pela mesma

2. Durães SM, Guedes LS, Cunha MD, Mag-

equipe de pesquisadores.

nanini MM, Oliveira ML. Estudo epidemio-

A vacina BCG intradérmica, que confere

lógico de 107 focos familiares de hanseníase

proteção contra tuberculose, também desem-

no município de Duque de Caxias - Rio de

penha um papel protetor na hanseníase, apesar

Janeiro, Brasil. An Bras Dermatol. 2010 Jun;

9

de a magnitude dos efeitos ser variável.

Lâmina 1: Biópsia de pele evidenciando, em menor
aumento, agregado histiocitário difuso (principalmente
na derme superficial), atrofia epidérmica e presença
de faixa de Unna entre a epiderme e a derme

Lâmina 2: Em médio aumento, aglomerado de células
de Virchow ao redor de vasos sanguíneos e perineural

20

A

85(3): 339-45.

vacina deve ser aplicada em todas as crianças

3. Matos HJ, Duppre N, Alvim MF, Ma-

logo após o nascimento, não havendo segunda

chadovieira LM, Sarno EN, Struchiner CJ.

dose ou dose de reforço. É realizada a segunda

Epidemiologia da hanseníase em coorte de

dose caso a criança não apresente a cicatriz

contatos intradomiciliares no Rio de Janeiro

vacinal no braço direito, no local da aplicação

(1987-1991). Cad. Saúde Pública. 1999;

da vacina. Se não apresentar novamente a

15:533-42.

cicatriz, o procedimento não deve ser repetido.

4. Beiguelman B. An appraisal of genetic

Devido à proteção dessa vacina, o Ministério

studies in leprosy. Acta Genet Med Gemello.

da Saúde, desde 2002, recomenda a aplicação

1972; 17:21-52.

de uma dose para todos os contatos intra-

5. Smith DG. The genetic hypothesis for

domiciliares de um doente com hanseníase,

susceptibility lepromatous leprosy. Human

como forma de profilaxia, independente-

Genet. 1979; 50:163-77.

mente de serem MB ou PB. Para aqueles que

6. Moet FJ, Pahan D, Schuring RP, Oskam

não possuem cicatriz, devem-se aplicar duas

L, Richardus JH. Physical distance, genetic

doses.1, 2,10

relationship, age, and leprosy classification
are independent risk factors for leprosy in

CONCLUSÃO

contacts of patients with leprosy. J Infect Dis.

Acredita-se que os fatores que influenciam

2006;193:346-53.

no adoecimento dos contatos intradomici-

7. Alter A, Grant A, Abel L, Alcaïs A,

liares são doente multibacilar, suscetibilidade

Schurr E. Leprosy as a genetic disease. Mamm

genética e pacientes não vacinados com a

Genome. 2011 Feb; 22(1-2):19-31. Epub

BCG. Portanto, a vigilância dos contatos de

2010 Oct 9.

um paciente recentemente diagnosticado com
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hanseníase é fundamental – principalmente

Hawn TR. Leprosy and the human genome.

nas áreas de alta endemicidade – para obten-
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ção do diagnóstico precoce. Atenção especial

620. Review.

deve ser dada aos contatos intradomiciliares
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O Desafio da Imagem
The Image Challenge
Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 27.

Paciente do sexo feminino, 54 anos, em tratamento
de câncer de mama apresentando

Imagem em Vidro Fosco na Radiografia de Tórax
Female patient, 54 years-old, in treatment of breast cancer showing

Ground-Glass Image on the Chest Radiograph

FIGURAS 2 e 3

Tomografia computadorizada
de alta resolução demonstrando
enfisema parasseptal nos lobos
superiores; áreas de atenuação
em vidro-fosco com espessamento
septal intralobular, de localização
predominantemente peribrônquica;
brônquios ectasiados e paredes
irregulares de permeio, distribuídos
por ambos os pulmões

FIGURA 1
Radiografia de tórax em PA evidenciando
infiltrado intersticial difuso em 2/3
inferiores de ambos hemitóraces

Marque sua hipótese diagnóstica
para a lesão pulmonar:
a) Metástase pulmonar
b) Uso de tamoxifeno
c) Infecção oportunista
d) Pneumonite actínica
e) Linfangite carcinomatosa

Autores:
Prof. Jorge Eduardo Manhães de Carvalho
Professor Adjunto de Pneumologia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Prof. Nicolau Pedro Monteiro
Professor Associado de Pneumologia da Faculdade de Medicina da UFF
Alejandro Fontes Rezende de Lacerda Lage
Claudio Henrique Freire Perre
Felipe Braga da Costa
Internos de Medicina da UFF

RESUMO – Paciente do sexo feminino, 54
anos, previamente hígida, em tratamento de
câncer de mama com tamoxifeno associado a
radioterapia, apresentando imagem em vidro
fosco na radiografia de tórax. (Conduta Médica
2013-15 (57) 13;27)
ABSTRACT – Female patient, 54 years-old,
previously healthy, in treating breast cancer
with tamoxifen associated with radiotherapy,
with ground-glass image on the chest radiograph.
(Conduta Médica 2013-15 (57) 13;27)
DESCRITORES – vidro fosco; câncer de mama;
radioterapia; tamoxifeno
KEY-WORDS – ground-glass pattern; breast
cancer; radiotherapy; tamoxifen
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Tumor Sólido Pseudopapilar de
Pâncreas (Tumor de Frantz)
Solid-Pseudopapillary Tumor of the
Pancreas (Frantz’s Tumor)

(trabalho realizado na Universidade Federal
Fluminense / UFF – Niterói/RJ, em 2011)
Autores:
Prof. Aniello Palombo
Professor Associado III de Cirurgia da Faculdade
de Medicina da UFF
Chefe do Serviço de Cirurgia Geral II do Hospital
Universitário Antônio Pedro / Huap, da UFF
Prof. Jorge Mugayar Filho
Professor Assistente IV de Gastroenterologia da
Faculdade de Medicina da UFF
Dra. Juliana de Oliveira Segalote
Pós-Graduanda do Serviço de Gastroenterologia
do Huap / UFF
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Talita Brandão
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RESUMO – O tumor de Frantz é uma neoplasia rara exócrina do pâncreas, pseudopapilar, sólida, de baixo grau
de malignidade, que acomete predominantemente mulheres jovens na segunda e terceira décadas de vida. Foi
primeiramente descrita em 1959 por Frantz como um “tumor papilar do pâncreas”. Pouco mais de 700 casos
foram relatados na literatura mundial até o momento. Sua etiopatogenia ainda é desconhecida. Os autores
apresentam um caso de tumor de Frantz em uma paciente com 13 anos de idade, cuja apresentação clínica
foi de massa abdominal palpável e icterícia obstrutiva há um mês. Submetida à tomografia computadorizada
e ressonância nuclear magnética de abdome, observou-se massa sub-hepática com 9 cm comprimindo o hilo
hepático, com áreas de necrose no interior, intimamente relacionada ao pâncreas. A paciente foi submetida a
gastroduodenopancreatectomia cefálica com reconstrução clássica à Child. A histopatologia confirmou neoplasia sólida pseudopapilar da cabeça do pâncreas. Nenhum tratamento adjuvante foi instituído e a paciente
se encontra bem, em acompanhamento ambulatorial, dois anos após o tratamento operatório realizado no
Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói-RJ. (Conduta Médica 2013-15 (57) 14-17)
ABSTRACT – Frantz’s tumor is a rare neoplasm of the exocrine pancreas, pseudo-papillary, solid, with low-grade
malignancy, which affects predominantly young women in the second and third decades of life. It was first described
by Frantz in 1959 as “papillary tumor of the pancreas”. Just over 700 cases have been reported in the literature so
far. Its pathogenesis is still unknown. The authors present a case of Frantz’s tumor in a 13-year-old female patient,
whose clinical presentation was abdominal mass and obstructive jaundice for a month. She underwent abdominal
computed tomography and magnetic resonance imaging, there was sub-hepatic mass with 9 cm compressing the
hepatic hilum, with areas of necrosis within, closely related to the pancreas. The patient underwent reconstruction
gastroduodenopancreatectomy head with the classic Child. Histopathology confirmed solid pseudo-papillary tumor of
pancreas. No adjuvant therapy was instituted and the patient is well on outpatient follow-up two years after surgical
treatment performed at Antônio Pedro University Hospital, Niterói-RJ. (Conduta Médica 2013-15 (57) 14-17)
DESCRITORES – tumor de Frantz; neoplasias sólido-císticas pancreáticas; carcinoma papilar/cirurgia;

pancreaticoduodenectomia; tumor sólido pseudopapilar de pâncreas
KEY-WORDS – Frantz’s tumor; solid-cystic pancreatic neoplasms; papillary carcinoma/surgery; pancreaticoduo-

denectomy; solid-pseudopapillary tumor of the pancreas

INTRODUÇÃO

O tumor sólido pseudopapilar de pâncreas
(TSPPP) foi descrito pela primeira vez por
Frantz, em 1959. É uma neoplasia rara e com
baixo potencial de malignidade, responsável
por 1 a 2% dos tumores primários do pâncreas
exócrino 1,2,3. É mais comum em mulheres
jovens entre a segunda e a terceira décadas de
vida2,4. Várias terminologias foram empregadas
na literatura para descrever essa mesma patologia: neoplasia epitelial papilar, neoplasia
cística papilar, neoplasia epitelial papilar e
sólida, tumor acinar cístico e sólido, neoplasia
sólida e papilar, carcinoma cístico papilar,
tumor papilar cístico e sólido, carcinoma ou
tumor pseudopapilar sólido5,6. Por dificultar
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informações epidemiológicas, a Organização
Mundial de Saúde, em 1996, por consenso,
denominou-os definitivamente de tumores
sólidos pseudopapilares do pâncreas5,6,7,8.
Histologicamente caracterizam-se por apresentar uma mescla de áreas sólidas com
pseudocistos, estruturas pseudopapilares
e hemorrágicas. Os achados clínicos são
vagos e podem incluir leve dor abdominal e
saciedade precoce como principais manifestações, além de massa palpável em quadrante
superior esquerdo 3,5,7,9. Náuseas, icterícia e
perda ponderal são achados clínicos menos
comuns na literatura, porém presentes no caso
descrito. Não há achados laboratoriais nem
marcadores tumorais séricos que auxiliem o

diagnóstico1. O aumento da incidência desses
tumores, recentemente, deve-se aos avanços
nos métodos de imagem como ultrassonografia
(USG), tomografia computadorizada (TC) e
ressonância nuclear magnética (RNM), assim
como ao maior conhecimento da doença e a
uniformidade de conceituação10.
Os autores apresentam um caso de TSPPP
em uma adolescente de 13 anos internada
no Hospital Universitário Antônio Pedro
(Niterói-RJ) em dezembro de 2009, discutindo
seus principais aspectos clínicos em correlação
com dados da literatura.
RELATO DE CASO

Paciente de 13 anos, do sexo feminino, internada com icterícia há um mês, acompanhada
de hiporexia, náuseas, colúria e acolia fecal.
Relatava um único episódio de dor epigástrica
intensa, contínua, irradiando-se para o dorso,
acompanhada de náuseas e vômitos três dias
antes da internação. Referia perda ponderal
de 4 kg. Ao exame físico, apresentava volumosa massa palpável em hipocôndrio direito
e epigástrio, indolor.
Na admissão os exames laboratoriais evidenciaram: Hematócrito 35,2%; AST 75 U/L;
ALT 89 U/L; Gama GT 607 U/L; Fosfatase
Alcalina 330 U/L; Bilirrubina Total 6,66 mg/
dL; Bilirrubina Direta 5,98 mg/dL; Amilase 58
U/%; Lipase 05 U/L; VHS 99 mm; Albumina
3,4 g/dL; Sorologias para Hepatites A, B e C
negativas; FAN 1/160; Ca 19.9 < 3,0.
A USG abdominal revelou lesão expansiva
heterogênea com limites pouco definidos, de
aproximadamente 7 x 6 cm, na topografia do
hilo hepático, sem plano de clivagem com a
cabeça do pâncreas e com o lobo direito do
fígado. A TC de abdome sem contraste (ver
figura 1), demonstrou massa sub-hepática de
9 cm comprimindo hilo hepático e veia porta,
com áreas de necrose no interior, intimamente
relacionada ao pâncreas. A RNM do abdome
(ver figuras 2 e 3) observou volumosa formação
expansiva sólida, arredondada, encapsulada,
com impregnação irregular pelo contraste e
áreas hipocaptantes sugestivas de necrose,
além de degeneração cística, ocupando o hilo
hepático e a cabeça pancreática.
A paciente foi então submetida a laparotomia
exploradora através de incisão bi-subcostal,

realizando-se gastroduodenopancreatectomia
cefálica com reconstrução clássica à Child
(ver figuras 4 e 5). Evoluiu favoravelmente no
pós-operatório, recebendo alta hospitalar para
controle ambulatorial no nono dia. O exame
histopatológico da peça operatória confirmou
neoplasia sólido-cística de cabeça de pâncreas
medindo 8,0 cm no seu maior eixo, aderida
à parede duodenal sem alcançar a mucosa e
acometendo a parede do colédoco sem infiltrar
o ducto. O limite cirúrgico marginal, íntimo à
veia porta, estava comprometido pela neoplasia, porém as margens radial, distal e proximal
encontravam-se livres. Não foi observada
invasão angiolinfática ou perineural. Havia
ausência de metástases para os 23 linfonodos isolados. O estudo imuno-histoquímico
revelou positividade para alfa-1-antitripsina,
vimentina, CD10 e RP; e negatividade para
cromogranina.
DISCUSSÃO

Os TSPPPs são neoplasias raras e representam
apenas 2,5% de todos os tumores pancreáticos6. O pico de incidência se situa entre
a segunda e a terceira décadas de vida 2,4,6.
São mais comuns no sexo feminino, sendo
encontrada uma relação de 10 mulheres
para cada homem 1. A predominância em
mulheres jovens poderia sugerir a possibilidade de fatores hormonais influenciarem
na gênese da neoplasia; entretanto, ensaios
imuno-histoquímicos não são unânimes na
demonstração de receptores de estrógeno
nessas células1,9. Acredita-se que os hormônios
sexuais sejam importantes no crescimento, e
não na formação do tumor, permanecendo a
dúvida quanto à sua origem1.
Pacientes com TSPPP são muitas vezes clinicamente assintomáticos. Podem se apresentar
com massa palpável, dor ou desconforto
abdominal e também podem desenvolver
abdome agudo devido à ruptura da lesão. O
abdome é geralmente indolor à palpação,
mas os sintomas de obstrução podem ocorrer
se o tumor cresce o suficiente para comprimir
estruturas anatômicas adjacentes. O exame
físico é normal, muitas vezes, apesar da presença de massa abdominal no andar superior,
e normalmente não aparecem alterações laboratoriais associadas com insuficiência pancreá-

tica, função hepática, colestase, elevação das
enzimas pancreáticas ou síndrome endócrina.
Espera-se que os marcadores tumorais também
estejam normais8.
O tumor pode acometer qualquer segmento do
pâncreas, porém na maioria das vezes ocorre
preferencialmente, no corpo e cauda4,10, ao
contrário do que foi observado no nosso caso,
em que o tumor se encontrava na cabeça do
órgão. Os TSPPPs são considerados tumores
de baixo potencial maligno2,6. Sua evolução
se dá de forma lenta, apresentando tendência
ao sangramento intratumoral e necrose6,10.
Raramente invadem estruturas adjacentes4,6,10.
No nosso caso, o tumor se encontrava aderido
à veia porta, sem entretanto invadi-la.
A malignidade é definida baseando-se em critérios histopatológicos de infiltração vascular
e perineural. Esses critérios incluem elevada
taxa mitótica, alto nível de polimorfismo
celular, presença de metástases e recorrência.
Entretanto, a ausência de uma ou mais dessas
características não exclui um comportamento
maligno2.
A TC geralmente demonstra uma lesão bem
encapsulada, heterogênea, com diferentes
componentes sólidos e císticos6,8. Após administração intravenosa de contraste, áreas
sólidas reforçadas são tipicamente observadas
perifericamente, enquanto espaços císticos são
geralmente mais centrais1,8. Embora a TC contrastada desempenhe um papel importante na
avaliação diagnóstica das neoplasias císticas do
pâncreas, quando comparada à RNM, possui
limitações inerentes ao mostrar características de certos tecidos, tais como hemorragia,
degeneração cística ou a presença de cápsula.
Esses recursos podem, como mostrado na patologia, ser sugestivos de lesões específicas, tais
como TSPPP. Portanto, a RNM pode auxiliar
ainda mais em mostrar essas características e
no diagnóstico diferencial de massas císticas
complexas dentro do pâncreas8.
Os autores em geral consideram que características histológicas são necessárias para o
diagnóstico. Ozan Karatag e cols. sugerem que,
com a visualização de sinais característicos
pela RNM, não há necessidade de biópsia10.
O diagnóstico diferencial inclui outras lesões
pancreáticas como tumor isolado não funcional, carcinoma de células acinares, cistoadeno- >
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FIGURA 1

TC de abdome mostrando volumosa
massa sub-hepática com áreas de
necrose intimamente relacionada ao
pâncreas (seta)

FIGURA 4

Peça operatória da
gastroduodenopancreatectomia
cefálica, visão anterior (vesícula biliar,
tumor pancreático, duodeno, antro
gástrico)

FIGURA 2

RNM de abdome evidenciando
volumosa formação expansiva sólida
com impregnação irregular pelo
contraste e áreas sugestivas de necrose
na cabeça pancreática (seta)

FIGURA 3

RNM de abdome mostrando
em evidência a massa na cabeça
pancreática.
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FIGURA 5

Em evidência, visão posterior da peça
operatória ressecada

ma papilífero, cistoadenoma seroso, carcinoma
pancreático infantil e pseudocisto4. Deve
sempre ser lembrada a hipótese de TSPPP em
mulheres jovens com massa abdominal em
andar superior, sem alterações hematológicas
ou bioquímicas e com conteúdo tumoral sólido
e cístico sugestivo de hemorragia e necrose nos
métodos de imagem.
A microscopia revela um padrão sólido pseudopapilar com microcirculação abundante.
O crescimento celular é uniforme, com citoplasma levemente eosinofílico, ao redor de um
eixo fibroconjuntivo mixomatoso e presença
de raras mitoses9. O TSPPP possui um padrão
imuno-histoquímico característico. As células
neoplásicas são positivas para vimentina em
todos os tumores, frequentemente positivas
para alfa-1-antitripsina e alfa-1-antiquimiotripsina e negativas para cromogranina5,6,8,9.
Alguns casos apresentam reação para enolase
neuroespecífica, sinaptofisina, citoqueratina,
proteína S-100 e receptores de hormônios
sexuais6,9. Nos últimos anos tem sido relatada
forte positividade para CD10 e CD561,6,9. No
nosso caso o estudo imuno-histoquímico foi
positivo para os anticorpos alfa-1-antitripsina,
vimentina, CD10 e RP; e negativo para cromogranina.
A ressecção cirúrgica é o tratamento de
escolha, sendo possível a exérese completa
com preservação do baço na maioria das
vezes, estando indicada mesmo nos casos de
metástases hepáticas ou quando há recorrência
local1,2,5,6,10. O prognóstico é excelente, com
sobrevida em cinco anos superior a 90%1,10.

Para tumores localizados no corpo e cauda
pancreáticos, pancreatectomia distal com ou
sem preservação esplênica é o procedimento
de escolha; já para os de cabeça de pâncreas,
está indicada a duodenopancreatectomia
cefálica, preferencialmente com preservação pilórica. No nosso caso a paciente foi
submetida à gastroduodenopancreatectomia
cefálica. Em tumores bem encapsulados,
localizados na cabeça do pâncreas, quando a
duodenopancreatectomia for contraindicada,
a enucleação da neoplasia pode ser uma alternativa terapêutica, desde que tecnicamente
possível1.
Dissecção linfática extensa ou medidas locais
mais radicais não são indicadas1,6. As recidivas
podem ocorrer, sendo necessário acompanhamento prolongado do paciente1,2. Doença
metastática está presente em 15% dos casos,
devendo ser ressecada quando presente, sendo
usualmente sincrônica e confinada ao fígado
ou peritônio1. Metástases à distância, para
fígado, pulmão ou pele ocorrem predominantemente em mulheres idosas e estão associadas
a alta mortalidade1,4,5.
Há pouca evidência que sustente o emprego de
quimioterapia e radioterapia com ou sem a presença de doença metastática1,6. Porém, existem
relatos na literatura sobre lesões irressecáveis
tratadas com radioterapia, obtendo alívio dos
sintomas, controle da doença e melhora da
qualidade de vida1.
CONCLUSÃO

O tumor de Frantz, apesar de infrequente,
deve ser considerado em mulheres jovens que
apresentem uma volumosa massa arredondada,
bem delimitada, no andar superior do abdome.
Por se tratar de um tumor indolente com baixo
potencial de malignidade, o tratamento de
eleição é cirúrgico, devendo ser completo e
agressivo quando possível, pois promove a cura
ou um bom controle locorregional.
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Professor, qual sua conduta
quanto ao tratamento da
hipertensão arterial no
paciente diabético?

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

Hipertensão e diabetes são mais fre-

Diversos estudos demonstraram que o

de 80 mmHg, a média final atingida pelos

quentes nos pacientes com obesidade,

melhor controle da pressão arterial nos

pacientes foi de 81 mmHg, indicando

mas mesmo nos indivíduos com sobre-

indivíduos diabéticos reduz a morbidade

que muitos pacientes estavam acima da

peso essa associação é mais prevalente.

e a mortalidade cardiovascular. Além

meta estabelecida. Assim, na consulta

Por outro lado, a ocorrência de hiper-

disso, o controle mais agressivo da hi-

médica sempre deve haver bom senso

tensão é cerca de três vezes maior nos

pertensão nos diabéticos reduz também

e percepção de que muitos hipertensos

pacientes diabéticos do que nos não-

o risco de eventos microvasculares, es-

e diabéticos não conseguem atingir a

diabéticos. Diversos mecanismos podem

pecialmente retinopatia e doença renal

meta terapêutica, mesmo com a com-

justificar essa interação, especialmente

terminal. Essa redução de risco observada

binação de três ou quatro medicações

a resistência à insulina, a ativação

com a redução dos níveis pressóricos é

anti-hipertensivas.

crônica do sistema renina-angiotensina

significativamente maior nos diabéticos

Em relação à pressão arterial sistólica,

e a hiperatividade simpática. Diretrizes

do que na população geral. O estudo

no estudo ACCORD (Action to Control

nacionais e internacionais têm reco-

HOT (Hypertension Optimum Treatment)

Cardiovascular Risk in Diabetes) foi

mendado a meta de pressão arterial

incluiu um subgrupo de 1501 pacientes

possível comparar uma meta de pressão

de 130 x 80 mmHg nos pacientes com

com diabetes que também foram rando-

sistólica de 120 mmHg (tratamento

hipertensão e diabetes concomitante.

mizados para três grupos com diferentes

intensivo) com outra de 140 mmHg

Todavia, na prática clínica esse alvo

metas de pressão arterial diastólica: 90,

(terapia padrão) em diabéticos com

terapêutico vem se mostrando difícil de

85, 80 mmHg. No grupo de diabéticos

alto risco para eventos cardiovasculares.

ser alcançado.

com menores níveis de pressão arterial

Após uma média de 4,7 anos de acom-

Medidas não-farmacológicas já pre-

diastólica (meta de 80mmHg) houve

panhamento, apesar de uma redução na

conizadas no tratamento inicial da

uma redução significativa da mortalidade

incidência de acidente vascular encefá-

hipertensão devem ser mais enfatizadas

cardiovascular em relação ao primeiro

lico total e não-fatal, o tratamento mais

no diabético. Paradoxalmente, como

grupo (meta de 90 mmHg). Por outro

intenso não foi capaz de reduzir signifi-

a conduta farmacológica é indicada

lado, esse benefício não foi notado nos

cativamente o desfecho cardiovascular

desde o início do tratamento no hiper-

indivíduos não-diabéticos e, por isso,

primário e a mortalidade geral. Além

tenso diabético (mesmo com pressão

um controle pressórico mais rigoroso,

disso, uma maior ocorrência de eventos

arterial limítrofe), essas medidas são

com metas menores que 90 mmHg para

adversos sérios foi observada no grupo de

frequentemente esquecidas ou deixadas

pressão arterial diastólica, não está in-

diabéticos sob terapia anti-hipertensiva

em segundo plano. Entre as estratégias

dicado para o paciente com hipertensão

mais intensa, com meta de 120 mmHg

não-farmacológicas, a mais importante

não-complicada e sem diabetes.

na pressão arterial sistólica, reforçando a

é a orientação nutricional para perda

Na prática clínica, apesar dessa indi-

discussão sobre o efeito da curva J.

de peso. Já está bem comprovado que

cação para uma terapia mais agressiva,

A escolha do anti-hipertensivo ideal nos

a redução de peso melhora a sensibili-

é necessário muito cuidado para evitar

diabéticos é ainda difícil de ser defini-

dade à insulina e, com isso, resulta em

complicações e iatrogenias. No próprio

da. Estudos prévios demonstraram que

melhora da função endotelial e dimi-

estudo HOT, embora a meta de pressão

diuréticos tiazídicos e betabloqueadores

nuição da pressão arterial.

diastólica no terceiro grupo tenha sido

diminuem a sensibilidade à insulina e
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podem contribuir para o desenvolvimen-

pressão arterial inicial estiver acima

um método confiável para determinar a

to de intolerância à glicose e de diabetes

de 150/90 mmHg, uma combinação de

conduta terapêutica em curto prazo.

nos pacientes hipertensos. Todavia, não

drogas incluindo um diurético tiazídico

existe uma contraindicação absoluta

pode trazer uma proteção cardiovascular
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derando que a pressão arterial é o fator
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também um componente biológico com
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que os efeitos sobre a pressão arterial e
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ser realizadas em ambientes adequados

o BRA seja mais bem tolerado. Se a

para que a medida da pressão arterial seja
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Dispneia Progressiva
Progressive Dyspnea

Sessão clínica realizada em 22 de agosto de 2012
no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de
Castro / Iecac (Rio de Janeiro/RJ).
Relatora:
Dra. Fernanda Arrua Vares
Residente R2 em Clínica Médica do Hospital Geral
de Nova Iguaçu
Estagiária no Iecac
Coordenador e Moderador:
Dr. Dany David Kruczan
Professor de Semiologia Cardiovascular do Curso
de Pós-Graduação Médica do Iecac
Participantes:
Dr. Serafim Ferreira Borges
Diretor Técnico e Coordenador Clínico do Iecac
Dra. Maria Eulália Thebit Pfeiffer
Coordenadora do Serviço de Cardiopediatria
do Iecac
Coordenadora da Comissão de Residência Médica
do Iecac
Dr. Dirson de Castro Abreu
Professor Assistente da Uerj/UFRJ
Médico Cardiologista Infantil do Iecac
(aposentado)

RESUMO – Trata-se do caso de um paciente de 36 anos, do sexo masculino, com queixa de dispneia progressiva nos dois últimos anos. Refere ainda edema e dor torácica. Seu caso foi então discutido numa sessão
clínica do Iecac. (Conduta Médica 2013-15 (57) 20-23)
ABSTRACT – It is the case report of a 36-year-old man complaining of dyspnea, edema and pain in the chest. The
case was discussed in a clinical session of Iecac hospital. (Conduta Médica 2013-15 (57) 20-23)
DESCRITORES – dispneia; edema; dor torácica
KEY-WORDS – dyspnea; edema; pain in the chest

DRA. FERNANDA

História Social: Ex-tabagista, tendo parado

Identificação: Paciente do sexo masculino,

há 10 anos. A carga tabágica era de 10

36 anos, negro, solteiro, natural e residente

maços-ano. Etilista em abstinência há um ano,

no Rio de Janeiro (RJ).

relata consumo excessivo de bebida alcoólica

Queixa Principal: Dispneia

(cerveja, vinho) por mais ou menos 25 anos.

História da Doença Atual: Paciente refere

Nega uso de drogas ilícitas.

história de dispneia progressiva nos últimos

Revisão dos Sistemas: Nega alterações gêni-

dois anos. Relata que, há um ano, vem apre-

to-urinárias, gastrointestinais, febre, tontura,

sentando dispneia aos pequenos esforços, e

síncope ou sintomas álgicos.

ainda que, de seis meses para cá, vem sofrendo

Exame Físico: Aparentava bom estado geral,

de despertares noturnos por dispneia – que

estando orientado, coerente, lúcido, hidrata-

melhora ao assumir a posição sentada –, com

do, corado, anictérico, com discreta cianose

aumento progressivo no número de vezes.

palmar? (difícil avaliação pela tonalidade de

Refere, também, edema de membros inferiores

pele do paciente), eutrófico, eupneico. PA:

ao final do dia. Relata história de episódio de

110/70mmHg. Oroscopia: dentes naturais,

Dr. Reinaldo Matos Hadlich
Coordenador do Centro de Imagem do Iecac

dor torácica anterior recente, que se acentuava

em bom estado de conservação. Pescoço: sem

com a respiração, sem irradiação, sem relação

alterações. IMC: 26,6.

Dr. Claudio Roberto C. Assumpção
Coordenador do Grupo de Estudos de Cirurgia
Cardíaca do Adulto e da Criança do Iecac

com esforço e que ocorreu durante um quadro

Tórax e Pulmões: À inspeção, tórax abaulado

gripal, no qual o paciente apresentou tosse.

com aumento do diâmetro ântero-posterior;

História Patológica Pregressa: Nega enfer-

presença de ginecomastia (uso prévio de es-

midades pregressas.

pironolactona); ausculta pulmonar: murmúrio

História Fisiológica: Nascido a termo, de

vesicular presente, universalmente audível,

parto vaginal, sem intercorrências. Refere

com discretos estertores subcrepitantes biba-

desenvolvimento normal durante a infância e

sais. Em posição de decúbito dorsal observa-se

adolescência, com atividades físicas regulares

taquipneia leve.

sem apresentar qualquer queixa associada.

Abdome: Globoso, com pequena hérnia um-

História Familiar: Relata história de hiper-

bilical; ruídos hidroaéreos presentes, abdome

tensão arterial sistêmica, sem outras comor-

depressível, timpânico, sem massas palpáveis.

bidades.

Fígado endurecido com superfície lisa, a 4 cm

Dr. Ricardo Maia Coelho
Médico do Grupo de Estudos de Doença Valvar
do Iecac

Dra. Mônica Celente
Médica do Serviço de Cardiopediatria do Iecac
Dr. Marcio José Montenegro da Costa
Coordenador do Serviço de Hemodinâmica do
Iecac
Dr. Washington Maciel
Coordenador do Grupo de Estudos de Arritmias
do Iecac
Dra. Sônia Maria Marinho Teles
Médica de Exames Complementares
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do rebordo costal direito, espaço de Traube

permanentemente desdobrada. Sopro

da. A frequência cardíaca é de 104 batimentos

maciço (lobo esquerdo do fígado?).

máximo em 2+/6+; era melhor audível na

por minuto. Observa-se um crescimento

Aparelho Cardiovascular: Impulsão paraes-

base. No fono, tem-se a impressão de que a

da aurícula esquerda e, provavelmente, um

ternal esquerda, com aumento na inspiração;

intensidade do sopro da base era mais forte

crescimento da aurícula direita. O traçado de-

ictus não palpável em decúbito dorsal, mas

do que na ausculta.

monstra uma rotação no sentido anti-horário

palpável em decúbito lateral esquerdo, com

e com a ponta para trás. Há um bloqueio de

características de sobrecarga volumétrica;

DRA. FERNANDA

ramo direito bem evidente e um segmento ST

pulsos bastante diminuídos.

O laudo do raio X de tórax (ver figura 1) foi:

identificado com ondas T que são negativas.

Ausculta Cardíaca: Ritmo cardíaco regular,

infiltrado retículo-nodular difuso bilateral; in-

Em D3 há esse aspecto que chama a atenção:

em dois tempos, taquicárdico, bulhas hiper-

versão da trama vascular pulmonar; aumento

a onda P não é só pontiaguda como também

fonéticas, sopro protossistólico 1-2+/6+; foco

do volume hilar bilateral; seios costofrênicos

bimodal. Se eu tivesse que sugerir uma hipó-

mitral: primeira bulha desdobrada por um

livres; aumento global da área cardíaca; aorta

tese diagnóstica nesse ECG, eu pensaria na

click protossistólico; segunda bulha também

alongada.

possibilidade de um Ebstein.

a segunda. Mesocárdio: B1 e B2 fortes, ambas

DR. DIRSON

DR. WASHINGTON

com desdobramento nítido e curto. Foco

O que chama atenção, inicialmente, é a

Pela presença desse grande ventrículo direito,

tricúspide: intensidade forte das bulhas, des-

circulação pulmonar, que está nitidamente

observamos em V5 e V6 uma formação direta

dobramento nítido de ambas as bulhas. Foco

aumentada. O botão aórtico é relativamente

de potenciais do ventrículo esquerdo, demons-

aórtico acessório: sopro protossistólico discre-

pequeno. A aurícula direita está praticamente

trando que também deve estar crescido, e nos

to. Clavículas: mesma ausculta; sem sopros em

aneurismática. A artéria pulmonar também

parece claro o crescimento do átrio direito e

carótida. Em decúbito lateral esquerdo: mesma

está bastante saliente, e vê-se um ventrículo

ventrículo direito.

ausculta. Foco mitral: desdobramento curto e

esquerdo aparentemente normal.

desdobrada. Primeira bulha mais audível que

permanente de B1 e B2, tanto na inspiração

DR. REINALDO

quanto expiração. No mesocárdio, bulhas mais

DRA. SÔNIA

Agora vamos comentar a fonomecanocar-

exuberantes, nitidamente desdobradas. Aus-

Não tem edema. É um VE um pouco aumen-

diografia:

culta com bulhas hiperfonéticas e nitidamente

tado, com uma configuração anormal.

No foco mitral - A primeira bulha relacionada
ao complexo QRS é bem marcada, certamente

desdobradas. Sopro sistólico discreto. Em pé:
foco mitral com mesmas características, B1 e

DR. DIRSON

com intensidade aumentada, assim como a

B2 curtamente desdobradas, hiperfonéticas.

Vamos ao eletrocardiograma (ver figura 2). Em

segunda bulha. Há um sopro protomesossis-

Mesocárdio: B1 e B2 curtamente desdobradas.

D1, D2 e D3, observa-se uma onda P aumenta-

tólico, que termina na mesossístole.

>

Sopro protossistólico discreto. Rivero Carvalho não é positivo.
DR. DANY

O sopro dele era discreto, de pequena intensidade. Na proporção em que dirigíamos o
estetoscópio para a base do precórdio, o sopro
se tornava um pouco mais intenso.
DR. DIRSON

As duas bulhas eram desdobradas?
DR. DANY

Ouvia-se um clique protosistólico, a
segunda bulha era nitidamente desdobra-

FIGURA 1
Raio X de tórax PA e perfil

da, porém o desdobramento era curto; é
difícil dizer se variava, mas a ouvíamos
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DR. DANY

FIGURA 2

Eletrocardiograma

Quando estava discutindo esse caso com os
meus alunos, a minha hipótese foi de cardiopatia congênita com hiperfluxo pulmonar e
shunt esquerda /direita. Entretanto, em função
da cianose palmar, podemos imaginar que já
está havendo inversão do shunt em função
da hipertensão arterial pulmonar. O meu

D1 - D2 – D3

diagnóstico mais provável é de uma comuV1-V2-V3

nicação interatrial hipertensa. Então, vamos
ao ecocardiograma. Dra. Mônica, por favor.
DRA. MÔNICA

Ecocardiograma transtorácico
• aorta: 3,3cm/ átrio esquerdo: 4,6cm/ diâme-

AVR-AVL-AVF

tro diastólico do ventrículo esquerdo: 7,0cm/
septo interventricular: 0,9cm/ parede poste-

No mesocárdio - A primeira bulha continua
intensa, a segunda bulha está com intensidade

V4-V5-V6

rior: 0,7cm/ fração de ejeção: 30%;
• válvulas mitral, aórtica, tricúspide e pulmo-

maior, e o sopro também com maior intensidade na protossístole.

DR. SERAFIM

nar de aspecto normal;

No foco aórtico - O sopro fica bem mais nítido,

Foi feita alguma biópsia retal no paciente?

• função sistólica global do ventrículo esquerdo com disfunção moderada, hipocontratilida-

e a primeira e a segunda bulhas também são
bem marcadas, como foi descrito no exame

DRA. FERNANDA

de difusa do ventrículo esquerdo;

físico.

Não foi feita.

• função sistólica do ventrículo direito
normal;

No foco pulmonar - A primeira bulha está
bem definida, a segunda tem as mesmas ca-

DR. SERAFIM

• pressão sistólica da artéria pulmonar de

racterísticas, e o sopro está sempre ocupando

Depois de se ouvir a história do paciente, ve-

68mmHg;

parte da sístole.

rifica-se que ele tem um pulmão cardiogênico

• função diastólica do ventrículo esquerdo

No foco aórtico - Isso se repete.

– eu não posso afastar uma doença de Ebstein.

com relaxamento diminuído;

Pulso carotídeo direito e esquerdo - O pulso

É a única hipótese que vejo para esse doente.

• Doppler: insuficiência mitral leve, insuficiência tricúspide leve; relação entre fluxo

carotídeo não demonstra nenhum anacrotismo, afastando obstruções fixas à câmara

DR. RICARDO

pulmonar e sistêmico 2,5:1;

de saída do ventrículo esquerdo. Choque de

A minha hipótese é de uma cardiopatia “shun-

• pericárdio normal;

ponta - Está bem registrado, tem característica

tada” esquerda/direita, com possibilidade de

• veia cava inferior congesta.

de enchimento ventricular rápido, com mor-

ser uma comunicação interatrial.

Conclusão:
• aumento de todas as cavidades;

fologia próxima ao normal.
DR. REINALDO

• disfunção sistólica global do VE de grau

DR. DANY

A causa mais comum de intensidade aumen-

moderado a grave;

Observamos, na fono, que as bulhas são cur-

tada da primeira bulha na sua amplitude é a

• disfunção diastólica de grau I;

tamente desdobradas, e a segunda bulha está

estenose mitral. Apesar de não se detectar

• presença de comunicação interventricular

sempre desdobrada. Observa-se um soprete

ruflar ou estalido, a hipótese que eu tenho

tipo perimembranosa com QP/QS 2,5:1 com

protomeso que aumenta um pouquinho na

nesse caso seria doença da válvula mitral

shunt bidirecional;

base  porém, na ausculta, era tão discreto

obstrutiva, retrogradamente produzindo com-

• hipertensão arterial pulmonar grave (pressão

que não dava para se fazer manobras. Pulso

prometimento da pressão arterial pulmonar.

sistólica da artéria pulmonar: 68mmHg);

carotídeo, com difícil palpação, subia limpo.

Afinal, cresceu o ventrículo direito, a aurícula

• veia cava inferior congesta com variação

O choque de ponta não mostrava nenhuma

direita, e o paciente evoluiu com insuficiência

inspiratória > 50%;

anormalidade.

cardíaca direita.

• Função de ventrículo direito preservada.
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FIGURA 3
Fonomecanocardiografia:

Foco mitral

Ecocardiograma transesofágico

saída da aorta, e, mesmo ejetando-se com

• septo interatrial íntegro;

pressão dentro do ventrículo esquerdo, o

• veias pulmonares normoposicionadas em

contraste tem dificuldade de “shuntar” da

átrio esquerdo;

esquerda para a direita. Ou seja, usando a

• valvas sem vegetações e/ou trombos;

pressão sistêmica e com a pressão da bomba,

• aorta de calibre normal e sem ateromatose.

não existe um shunt importante – como
era de se esperar – enchendo o ventrículo

Mesocárdio

Foco aórtico acessório

Nesse exame vimos o septo interventricular e

direito imediatamente. Conforme a sístole

o septo interatrial. Na próxima imagem visu-

vai acontecendo, o contraste dentro do

alizamos os ventrículos direito e esquerdo, e a

ventrículo direito continua sendo menor

aorta cavalgando o septo. O fluxo aórtico está

do que dentro do ventrículo esquerdo. Efe-

normal. O ventrículo esquerdo dele é muito

tivamente, o fluxo é muito mais direito/es-

trabeculado, muito hiperatrofiado, tem várias

querdo do que esquerdo/direito, e é por isso

traves. No ventrículo esquerdo tem um shunt;

que ele sopra pouco. A artéria pulmonar

parece haver uma comunicação interventri-

tem praticamente o dobro do diâmetro da

cular muscular ampla.

aorta nessa radiografia. Nessa outra injeção
aparece um ventrículo direito gigante,

Foco Pulmonar

DR. CLAUDIO

completamente hipocontrátil. O fluxo

Você conseguiu ver a pressão pulmonar?

esquerdo/direito praticamente inexiste; há
comunicação interventricular ampla, com

DRA. MONICA

evolução ruim.

Não. O que eu consegui detectar de regurgitação tricúspide era subestimado. A pressão

DR. DANY

pulmonar é a mesma do ventrículo.

Quando vi esse paciente na minha sala,
eu quis interná-lo para poder melhorar

Foco aórtico

DR. DANY

essa investigação diagnóstica. Fizemos

O que o eco mostrou foi uma grande comu-

todas as investigações, mas, no decorrer

nicação interventricular. Vamos ver o estudo

dos dias, o caso dele veio se deteriorando

hemodinâmico.

e ele acabou falecendo na UTI no pósoperatório. Enfim, foi para prótese e não

Pulso carotídeo - direito

DR. MARCIO

teve jeito. Dra. Eulalia, gostaria de fazer

O cateterismo cardíaco foi difícil de ser

uma consideração final?

realizado, porque o paciente entrou em sala

Pulso carotídeo - esquerdo

Pulso carotídeo - esquerdo 2

clinicamente bastante instável e taquicár-

DRA. EULALIA

dico. Ele tinha cavidades muito grandes –

Bem, é triste ver que esse paciente evoluiu

era difícil trabalhar com um átrio esquerdo

dessa forma, com hipertensão arterial pul-

e o átrio direito daquele tamanho e uma

monar, comunicação interventricular ampla,

comunicação interventricular tão ampla

hiperfluxo pulmonar, evoluindo para hiper-

que, na maioria das vezes, na tentativa de

resistência vascular pulmonar. Apesar desse

passar na pulmonar, o cateter seguia pela

quadro, o paciente resistiu bastante, mas é uma

comunicação interventricular e atravessava

pena ver esse tipo evolução, hoje em dia, com

em direção à aorta. Essa projeção é feita

todos os recursos diagnósticos e terapêuticos

oblíqua esquerda cranial. Aqui, à esquerda

dos quais dispomos, e por se tratar de uma

da coluna, fizemos 60ml de contraste, o

cardiopatia relativamente simples.

cateter puncionado dentro do ventrículo
Choque de ponta

esquerdo. Há uma comunicação interven-

DR. DANY

tricular ampla perimembranosa, próxima à

Bem, terminamos esta sessão. Até a próxima. n
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Síndrome de Gianotti-Crosti
Gianotti-Crosti Syndrome
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RESUMO – Acrodermatite papulosa infantil ou síndrome de Gianotti-Crosti é doença infecciosa, rara, de
caráter benigno e autolimitado, acometendo crianças entre um a seis anos de idade. Apresenta-se o relato de
um caso ressaltando a importância da união de bases clínicas e histopatológicas para elucidação diagnóstica.
(Conduta Médica 2013-15 (57) 24-26)
ABSTRACT – Papular acrodermatitis of childhood or Gianotti-Crosti syndrome is a rare infectious disease, with
benign and auto imitated curse, in children among one to six years old. A case report is presented, emphasizing
the relevance between the union of the clinical and histophatological findings for diagnostic purposes. (Conduta
Médica 2013-15 (57) 24-26)
DESCRITORES – acrodermatite; exantema; herpesvirus 6 humano
KEY-WORDS – acrodermatitis, exanthema, human herpesvirus 6

INTRODUÇÃO

RELATO DO CASO

Dr. Rafael de Mello Guaraldi
Graduado em Medicina pela FTESM

A acrodermatite papulosa infantil, ou sín-

Paciente masculino, de um ano e sete meses

drome de Gianotti-Crosti, foi descrita pela

de idade, natural e procedente do Rio de

Dra. Flávia Crespo Schueler de Souza
Graduada em Medicina pela Universidade Gama
Filho (UGF)

primeira vez em 1955 por Gianotti como

Janeiro (RJ), procurou o serviço de Der-

uma erupção papulosa, monomorfa, autoli-

matologia do HNMD em janeiro de 2011

mitada, simetricamente distribuída na face,

apresentando rash eritematoso e posterior

região glútea e extremidades, ocorrendo

aparecimento de pápulas disseminadas pelo

em crianças de dois a seis anos de idade.1,2

corpo havia 15 dias.

Em 1970 Gianotti e Crosti associaram-

Ao exame dermatológico verificaram-se

na à infecção pelo vírus da hepatite B.

pápulas eritematosas, lenticulares, não co-

Atualmente há relatos descrevendo outras

alescentes, com diâmetro variando de 1 a 5

etiologias como EBV, CMV, HHV6, HCV,

mm, distribuídas simetricamente em face,

HVA, vírus coxsackie A-16, B-4, B-5,

membros superiores e inferiores, dorso, palmas,

adenovírus e vírus sincicial respiratório,

plantas e, em pequena quantidade, no tórax

entre outros .

(ver figuras 1, 2 e 3). A região do maciço

A doença tem curso benigno e autolimita-

central da face foi poupada. Três dias antes

do, desaparecendo em um prazo de duas a

do aparecimento dessas lesões, a mãe relatou

oito semanas, podendo se estender por até

rash exantemático e adenomegalia cervical.

dois anos. Por vezes relatam-se pródromos

Foram solicitados exames laboratoriais como

constituídos por exantema eritematopa-

bioquímica e sorologias para hepatites, CMV,

puloso, não pruriginoso e não recorrente,

EBV, HHV6, toxoplasmose, rubéola, adeno-

mal- estar, febre, náuseas, vômitos, hepato-

vírus, coxsackie e parvovírus B 19. A conduta

esplenomegalia e linfadenopatia.

inicial se baseou no uso de pasta de enxofre

1
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1,2,3

FIGURA 3

Simetria das lesões

FIGURA 1

Pápulas eritemato-pruriginosas na região
frontal e malar, poupando maciço central
da face

FIGURA 2

Pápulas eritematosas, lenticulares e não
coalescentes na porção posterior do tronco

FIGURA 4

Pápulas eritematosas com descamação ao
redor

FIGURA 8

Aumento de 400 X (hematoxilina &
eosina). No detalhe, infiltrado inflamatório
mononuclear, perivascular, com
extravasamento de hemácias

FIGURA 5

Aumento de 100
X (hematoxilina &
eosina). Os cortes
histológicos exibem
moderado infiltrado
inflamatório
mononuclear,
perivascular, na
derme, associado
a extravasamento
de hemácias. A
epiderme mostra
espongiose e focos
de paraceratose

FIGURA 7

FIGURA 6

Aumento de 100 X (hematoxilina & eosina).
Presença de vesículas espongióticas

Aumento de 400
X (hematoxilina
& eosina). No
detalhe, a presença
de espongiose,
com vesículas
espongióticas
e figura de
disceratose. No topo
da lesão, observa-se
hiperceratose, com
paraceratose

>
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a 10% para a criança e ivermectina 6mg para

antecedentes familiares de atopia parecem

muitas vezes ser confundida com outras enfer-

seus familiares com o objetivo de descartar

ser mais predispostas à acrodermatite papulosa

midades papulovesiculosas da infância e, por

escabiose. Após três semanas de uso da me-

infantil.

esse motivo, pode estar sendo subdiagnostica-

dicação sem melhora, optou-se por realizar

O espectro atual de seus agentes etiológicos

da por pediatras e dermatologistas. Torna-se,

biópsia da lesão na perna esquerda.

pode estar influenciado por fatores epidemio-

dessa maneira, de extrema importância para o

Os exames solicitados estavam dentro da

lógicos ligados à distribuição das viroses no

diagnóstico a união de uma anamnese bastante

normalidade e as sorologias foram negativas.

Brasil. Relatos indicam presença de HHV6 em

detalhada, pesquisa de sorologias específicas e

O estudo histopatológico demonstrou mo-

países da bacia Mediterrânea e Japão.

análise histopatológica da lesão.

derado infiltrado inflamatório mononuclear,

A associação com vacinas é vista em relatos

presença de focos de paraceratose, espongiose

recentes e possui ampla sustentação em traba-
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com formação de vesículas espongióticas,

lhos publicados. Em média, a erupção cutânea

1. Lima DA, Rocha DM, Miranda MFR. Sín-

além de figuras de disceratose. Havia ainda

aparece de duas a seis semanas após a aplicação

drome de Gianotti-Crosti: aspectos clínicos,

infiltrado inflamatório perivascular na derme,

vacinal, como descrito sobre a DTP.2,3,7,8.

laboratoriais e perfis sorológicos observados em

com extravasamento de hemácias, além de

A síndrome é descrita por erupções de loca-

10 casos procedentes de Belém-PA (Brasil).

ausência de parasitas na amostra examinada. O
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clínicas, foi compatível com o diagnóstico de
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papulosa infantil, optamos pelo uso de cefale-

Exantema disseminado, febre e adenomegalia
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larga, indo dos três meses aos 15 anos de idade,
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é uma doença rara e autolimitada, podendo

3,4,6

26 Conduta médica

●

ano XV - n057 - JULho/AGOsto/SETembro/2013

O Desafio da Imagem da página 13
Resposta de

Paciente do sexo feminino,
54 anos, em tratamento de
câncer de mama, apresentando
imagem em vidro fosco na
radiografia de tórax

The Image Challenge

a ausência de nódulos, opacidades difusas,
linfadenomegalia ou derrame pleural, além da
remissão da imagem em vidro fosco, afastam
esse diagnóstico.
O diagnóstico de BOOP causado pelo uso do

Diagnóstico: Lesão pulmonar pelo tamo-

tamoxifeno não pode ser afastado, pois havia

xifeno (opção b)

infiltrado bilateral em vidro fosco compatível

Comentários: Como diagnósticos diferen-

com a doença, e houve regressão completa

ciais foram sugeridos fibrose pulmonar actínica

das lesões após a retirada do tamoxifeno [2].
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Bioprótese e o Questionamento
da Sensibilidade dos Critérios
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RESUMO – O reconhecimento precoce da endocardite infecciosa determina melhor prognóstico. O diagnóstico de certeza é estabelecido com histológicos e microbiológicos da vegetação ou êmbolo na cirurgia
cardíaca. Entretanto, os critérios de Duke podem ser utilizados como método diagnóstico presuntivo com
alta sensibilidade e especificidade. (Conduta Médica 2013-15 (57) 28-30)
ABSTRACT – The early diagnosis of infective endocarditis determines a better prognosis. The diagnosis is established with histological and microbiological vegetation or emboli in cardiac surgery. The Duke criteria can be used
as a presumptive diagnostic method with high sensitivity and specificity. (Conduta Médica 2013-15 (57) 28-30)
DESCRITORES – endocardite infecciosa; bioprótese; critérios de Duke
KEY-WORDS – infective endocarditis; bioprosthesis; Duke criteria

INTRODUÇÃO

Endocardite infecciosa é definida como uma
infecção microbiana da superfície endotelial
do coração – podendo comprometer áreas de
defeitos septais, as cordas tendíneas, endocárdio
mural e, principalmente, as valvas cardíacas.
As manifestações clínicas dividem a endocardite infecciosa nas formas aguda e subaguda.
A endocardite aguda representa uma condição associada a febre alta e sinais de toxemia
(prostração) de início agudo (no máximo de
seis semanas), com evolução fatal em um curto
período de tempo, caso uma terapia adequada
não seja iniciada.
A endocardite subaguda apresenta manifestações clínicas arrastadas, que incluem febre
baixa intermitente, sudorese noturna, perda
ponderal e fenômenos imunológicos.
EPIDEMIOLOGIA

Nos últimos anos a faixa etária da endocardite
infecciosa tem se elevado em países desenvolvidos. Isso se deve a dois fatores: uma maior
espectativa de vida da população e uma menor
incidência de doença reumática em indivíduos
mais jovens.
Entretanto, uma nova classe de pacientes acometidos vem surgindo: os usuários de drogas
intravenosas – cujo uso representa um dos
principais fatores de risco para endocardite
28 Conduta médica
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infecciosa em adultos jovens. Outros fatores
de risco para endocardite infecciosa, que têm
comprometido indivíduos hospitalizados (endocardite nosocomial), são o uso de cateter
venoso profundo, a passagem de cateter de
Swan-Ganz ou o implante de marcapasso
transvenoso provisório (ver tabelas 1 e 2).
Endocardite subaguda
Acometimento de valvas nativas e não usuários
de drogas intravenosas. Um estreptococo alfahemolítico (Streptococcus do grupo viridans) é a
principal causa de endocardite comunitária em
indivíduos não usuários de drogas injetáveis.
O segundo principal agente são os Enterococcus, que estão associadas a bacteremia após
instrumentação do trato urinário em homens.
A bacteremia pelo Streptococcus bovis está intimamente relacionada à presença de lesões do
tubo digestivo. Dessa forma, uma endocardite
por essa bactéria deve obrigatoriamente nos
conduzir a uma investigação detalhada do trato
alimentar, através de uma colonoscopia.
Endocardite aguda
Acometimento de valvas nativas e não usuáros
de drogas intravenosas. O Staphylococcus
aureus é o principal agente em valva nativa.
O Streptoccus peneumoniae é responsável por
cerca de 1-3% dos casos, acometendo alcoólo-

TABELA 1

Lesões de alto risco para endocardite
Valvas cardíacas protéticas
Endocardite prévia de valva nativa
Cardiopatia congênita cianótica complexa
(transposição de grandes vasos, tetralogia de
Fallot e estados de ventrículo único)
Derivações cirúrgicas sistêmico-pulmonares
Coarctação da aorta
TABELA 2

Lesões de risco moderado
Doença reumática
Doença cardíaca degenerativa
Cardiopatias congênitas (exceto defeito do
septo atrial tipo ostium secundum)
Cardiomiopatia hipertrófica
Prolapso de valva mitral com regurgitação
e/ou folhetos valvares espessados

tras em vigência de pneumonia e meningite e,
mais raramente, crianças. A tríade endocardite
+ pneumonia + meningite é chamada de síndrome de Austrian.
Endocardite em prótese valvar
Os agentes mais comuns são o Staphylococcus
epidermides, o S. aureus, os bacilos gram - negativos entéricos e fungos (Candida albicans),
na endocardite de valva protética de início
precoce (no primeiro ano de prótese valvar).
Após um ano da cirurgia (início tardio), os
patógenos isolados são o Streptococcus viridans,
o S.aureus e os enterococos.
FISIOPATOLOGIA/MANIFESTAÇÕES
CLÍNICAS (ver tabela 3)
DIAGNÓSTICO

Os critérios de Duke são os mais utilizados
para o diagnóstico de endocardite infecciosa.
Estabelece-se o diagnóstico na presença de dois
critérios maiores, ou um critério maior e um
menor, ou três critérios menores (ver tabela 4).
TRATAMENTO

Na endocardite de valva protética o esquema
empírico é feito com vancomicina 1g, IV de
12/12 horas associada a gentamicina 1mg/kg,
IV de 8/8 horas.
INDICAÇÕES CIRÚRGICAS NA
ENDOCARDITE DE VALVA PROTÉTICA

(ver tabela 5)

TABELA 3

Fatores que contribuem para as manifestações
clínicas
Efeitos destrutivos locais do processo infeccioso
no coração
Embolização de fragmentos da vegetação a sítios
distantes, determinando isquemia e/ou infecção
Infecção de outros sítios através de bacteremias
persistentes
Uma resposta imune humoral, com a formação
de imunocomplexos que se depositam e determinam lesão tecidual
Produção de citocinas que determinam o aparecimento de sintomas constitucionais, como
febre, adinamia, anorexia, perda ponderal.
TABELA 4

Critérios de Duke
MAIORES
Hemoculturas positivas:
Micro-organismos típicos para endocardite
infeciosa, isolados em duas amostras separadas
Hemoculturas persistentemente positivas para
qualquer micro-organismo (todas de três ou
maioria de quatro, sendo intervalo de cada coleta
maior que uma hora, ou apenas duas, quando o
intervalo de coleta for maior que doze horas)
Ecocardiograma positivo:
Massa intracardíaca oscilante sobre a valva ou
suas estruturas de suporte ou no trajeto dos jatos
regurgitantes, ou em material implantado
Abscesso endomiocárdico ou valvar
Valva protética apresentando deiscência parcial
que não existia previamente
Regurgitação valvar que não existia previamente
Sorologia positiva para Coxiella burnetti (título
de IgG > 1:800) ou uma única amostra de hemocultura positiva para esse germe
MENORES
Predisposição (lesão cardíaca predisponente ou
uso de drogas IV)
Febre igual ou maior que 38°C
Fenômenos vasculares (êmbolo arterial grande,
infartos sépticos pulmonares, hemorragias intracranianas, hemorragia conjuntival, manchas
de Janeway)
Fenômenos imunológicos (glomerulonefrite,
nódulos de Osler, manchas de Roth, fator
reumatoide)
Evidências microbiológicas que não preencham
o critério MAIOR
Evidências ecocardiográficas que não preencham
o critério MAIOR
Harrison, Medicina Interna, 16ª edição

RELATO DO CASO

Paciente masculino, de 70 anos, hipertenso,
hipotireoideo, coronariopata e portador de
bioprótese em posição mitral, evoluiu com
dispneia a mínimos esforços associada a dispneia paroxística noturna e edema de membros

TABELA 5

Indicações cirúrgicas
Endocardite infecciosa de valva protética
precoce com menos de dois meses da troca valvar
Disfunção da prótese valvar com insuficiência
cardíaca
Endocardite fúngica
Endocardite estafilocócica não responsiva ao
tratamento antibiótico
Evidência de leak paravalvar, ou abscesso anular
ou aórtico, ou aneurisma, ou pseudo-aneurisma
do seio de Valsalva ao aórtico, ou formação de
fístulas intracardíacas, ou distúrbio novo de
condução intraventricular
Endocardite por gram-negativos
Harrison, Medicina Interna, 16ª edição

inferiores há uma semana. Devido à piora sintomática progressiva, procurou Emergência no dia
26/7/2010. Refere que, há um mês, apresentou
quadro febril inespecífico associado a calafrios
e inapetência com três dias de evolução autolimitada. Realizou ecocardiograma transtorácico,
que evidenciou bioprótese em posição mitral
normoimplantada, com gradiente AE-VE max.
36mmHg, e médio de 14 mmHg; área valvar
de 2cm² com boa função sistólica de VE, com
imagem móvel na prótese que aparece durante
a abertura valvar, sugestiva de laceração das
cúspides sem refluxo protético significativo,
mais hipertensão arterial pulmonar (PSAP =
85 mmHg). Faz uso regular de captopril, furosemida, Aldactone® e Puran T₄®. Há 16 anos
realizou troca valvar mitral com prótese metálica. Há quatro anos foi submetido a retroca
valvar por trombose da prótese metálica com
revascularização miocárdica (MIE→DA /Sf →
diagonalis). Nega tabagismo e etilismo.
AO EXAME

Paciente lúcido e orientado, anictérico, acianótico, corado, hidratado, taquipneico em ar ambiente, afebril e com boa perfusão capilar periférica.
Fazendo Tridil® 6ml/h em bomba infusora.
Sinais Vitais: PA: 136x86mmHg Fc: 77bpm
Fr:28 irpm
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular
diminuido nas bases, com crepitação em base
esquerda.
Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco
regular em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopro.
Abdômen: Flácido, peristáltico, indolor à
palpação.
>
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Membros Inferiores: Aquecidos, edemaciados
(2+/6+), panturrilhas livres e pulsos presentes.
Hipótese Diagnóstica: Endocardite infecciosa
e ICC descompensada.
CONDUTA

Culturas (seis amostras de sangue e urina),
início empiricamente de vancomicina +
rifampicina + gentamicina, diurético, vasodilatadores e curva térmica vigorosa.
No dia 27/7/2010 o paciente realizou ecocardiograma transesofágico, apresentando
aumento dos átrios, bioprótese normoimplantada, em posição mitral, com boa abertura
e imagem de média ecogenicidade, aderida
com folhetos com prolongamento filamentoso e com mobilidade (vegetação? trombo?);
imagem de mesma ecogenicidade a partir da
prótese e ao longo do septo IA na face atrial
esquerda, sugerindo processo trombótico;
prótese com refluxo moderado, aorta torácica
e função de ventrículo esquerdo preservadas.

No ecodoppler transesofágico do dia 27/7/2010
foi evidenciada válvula artificial biológica
em posição mitral, normoposicionada, com
imagem de ecogenicidade semelhante ao miocárdio, aderida aos folhetos de próteses para
face atrial, e com prolongamento filamentoso
apresentando grande mobilidade, ora no átrio
esquerdo, ora no ventrículo esquerdo. No
septo IA, aderida a ele, imagem de continuidade com ecogenicidade semelhante, sugerindo
trombo. Não é possível afastar vegetação
de endocardite na prótese. Ao collordoppler
nota-se refluxo paravalvar medial de grau
moderado. Não há insuficiência de prótese,
que mostrou boa abertura sistólica.
Foi realizado um novo ecodoppler no dia
2/8/2010, sendo observados deslocamento
e mobilidade da haste anterior da prótese
biológica mitral e regurgitação paraprotética
importante. Presença de imagens algodonosas
(trombos e vegetações). Sobrecarga volumétrica no ventrículo esquerdo, ocasionando
disfunção sistólica global do ventrículo esquerdo moderada. Espessamento de folhetos
aórticos com regurgitação grau leve. Aorta
torácica com estrutura anatômica preservada
(ver figuras 1 e 2).

FIGURA 1

Imagem algodonosa (trombos e
vegetações)

DISCUSSÃO

A endocardite infecciosa é uma infecção microbiana da superfície endocárdica do coração,
que vem sendo classificada como aguda ou
subaguda, com base no tempo, na severidade
da apresentação clínica e na progressão para
doença intratável.
A endocardite em prótese valvar pode ser
dividida em precoce, tardia e intermediária, de
acordo com o tempo de início após a cirurgia de
colocação da válvula. Assim, dois meses após a
cirurgia é considerada precoce, de dois meses a
um ano, intermediária, e, após um ano, tardia.
Os estafilococos, principalmente, o estafilococo coagulanase negativa, predominam durante
o período precoce, quando se acredita que a
maior parte está relacionada com infecção
peroperatória.
No período tardio, o espectro de organismos se
torna mais parecido com o da doença comunitária da valva nativa, na qual o estreptococo e o S.
aureus predominam. No período intermediário,
é composto por uma mistura desses organismos,
aparecendo muitos estafilococos coagulanase
negativa e muitos agentes da comunidade.
Neste caso não foi possível confirmar o diagnóstico de endocardite infecciosa seguindo
os critérios de Duke na admissão e durante
a internação hospitalar. O paciente, porém,
evoluiu com destruição valvar associada à verificação de abscesso perivalvar à cirurgia, que
foi compatível com endocardite bacteriana.
Por isso, vale ressaltar, que devemos iniciar
antibioticoterapia empiricamente em caso
de grande suspeita clínica, principalmente
em pacientes com fatores de risco para endocardite infecciosa, independentemente do
preenchimento dos critérios de Duke para tal
diagnóstico.
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FIGURA 2

Regurgitação paraprotética
moderada posterior
30 Conduta médica

●

ano XV - n057 - JULho/AGOsto/SETembro/2013

www.condutamedica.com.br

Laura Bergallo
Editora
EXPEDIENTE

Conduta Médica (ISSN 1519-2938) é uma publicação trimestral de Laura Bergallo Editora, com sede
à Rua do Catete, 228/303 - Catete - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22220-001 - tel. (21) 2205-1587 - e-mail
condmed@globo.com, com tiragem de 7 mil exemplares e distribuição gratuita e exclusiva para a classe médica.
®

CONDUTA

médica

EDIÇÃO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO - 2013 - Nº 57 – ANO XV

EDITOR Gilberto Perez Cardoso
EDITORES ASSOCIADOS Fernando Antonio Pinto Nascimento e Antonio Alves de Couto
Editor Junior Renato Bergallo Bezerra Cardoso
CORPO EDITORIAL Adauto Dutra Moraes Barbosa; Agostinho Soares da Silva; Antonio Cláudio
Goulart Duarte; Cantídio Drumond Neto; Celso Correa de Barros; Cyro Teixeira da Silva Junior; Edson
Marchiori; Eduardo Augusto Bordallo; Eduardo Nani da Silva; Emilson Ferreira Lorca; Euclides Malta Carpi;
Evandro Tinoco Mesquita; Fernando José Nasser; Heraldo Belmont; Hugo Miyahira; Ivo Pitanguy; Jodélia
Lima Martins Henriques; Jorge Strogoff; José Antônio Caldas Teixeira; José Galvão Alves; José Manoel
Gomes Martinho; José Sérgio Franco; Luiz Mario Bonfatti Ribeiro; Marcos Raimundo de Freitas; Maria
Alice Neves Bordallo; Marilia Martins Guimarães; Mario Barreto Corrêa Lima; Mario Fritsch Toros Neves;
Mauro Zamboni; Miguel Houaiss; Osvaldo José Moreira do Nascimento; Rogério Neves Motta; Rubens
Antunes Cruz Filho; Serafim Ferreira Borges; Terezinha Sanfim Cardoso; Wladimir Tadeu Baptista Soares
INDEXAÇÃO A revista Conduta Médica está constando, no momento, nas seguintes bases de dados:
-http://www2.ff.ul.pt/biblioteca/catalogo/Revistas_Biomedicas_Lingua_Portuguesa.htm (Catálogo de Revistas
Biomédicas em Língua Portuguesa da Universidade de Lisboa )
- http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam (Qualis da Capes Medicinas I e II)
Jornalista Responsável Luiz Bergallo (Reg. 27552-RJ)
Projeto Gráfico e Diagramação Guilherme Sarmento (gmsar13@gmail.com)
Edição, Texto e Revisão Laura Bergallo (Reg. Jornalista 31363-RJ)
Impressão Grafitto
O conteúdo e as opiniões expressas nos casos e sessões aqui publicados são de responsabilidade exclusiva de seus relatores e participantes, não expressando
obrigatoriamente a posição da revista. Foto de Capa: Getty Images / Stockbite
Normas para Publicação de Relatos de Caso

NOTA DO EDITOR: A revista Conduta Médica é uma publicação exclu-

1. Enviar o relato de caso em CD ou pelo e-mail condmed@globo.com, com texto em
fonte Times New Roman, corpo 12, além da autorização de publicação assinada por
todos os autores (esta deve ser enviada somente pelo correio ou entregue em mãos).
Ver modelo da autorização em http://www.condutamedica.com.br/artigo.asp?id=103.
2. Redigir o título em português e, logo abaixo, em inglês.
3. Em seguida, mencionar nomes dos autores, titulação principal de cada um, e serviço
ou instituição a que pertencem.
4. Fazer o resumo do relato de caso em português, com não mais que 250 palavras,
seguido do abstract, em inglês, também com não mais que 250 palavras.
5. Colocar as palavras-chave (ou descritores), num mínimo de três e máximo de cinco,
seguidas das key-words, em inglês, também no mínimo de três e máximo de cinco.
6. Para o texto do relato de caso, sugerimos itens (não obrigatórios) como apresentação, anamnese, antecedentes, exame físico, impressão diagnóstica, exames solicitados
e seus resultados, evolução e conduta adotados, comentários e discussão, e bibliografia
(referida ou não) ao final.
7. A bibliografia pesquisada ou as referências bibliográficas não devem ter mais que
10 itens. No caso das referências bibliográficas, todas elas devem estar citadas no
texto e numeradas na ordem de seu aparecimento.
8. As figuras e fotos devem estar em arquivo JPG.
9. Mandar via correio o original de uma autorização de publicação assinada por todos
os autores (ver em www.condutamedica.com.br)

sivamente voltada para a educação médica continuada, não sendo destinada à divulgação de pesquisa médica e/ou experimental de qualquer tipo.
Seus artigos se constituem em relatos e discussões de casos práticos
de atendimento ambulatorial e/ou hospitalar, em que é preservada a
identidade dos pacientes e em que são utilizados exclusivamente procedimentos e condutas consagrados na literatura científica, sem nenhuma
finalidade de produzir conhecimento novo que utilize investigação com
seres humanos.

Patrocínio Exclusivo:

OBS: Para publicação de sessões clínicas e desafios da imagem, consultar a editora sobre
as normas.

Conduta médica

●

ano XV - n057 - JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2013

31

32 Conduta médica

●

ano XV - n057 - JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2013

