Editorial
Ciência e Prêmio Nobel,
o Reconhecimento da Excelência

O

Instituto Karolinska, de Estocolmo,

da Medicina deste ano permitiu perceber

responsável anualmente pela concessão do

os detalhes desse sistema de carreamento

Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia – o

vesicular, que permite transportar hormô-

mais importante prêmio mundial da área

nios, por exemplo, neurotransmissores,

médica –, anunciou em outubro último

enzimas e diversas substâncias com funções

que os cientistas norte-americanos James

diferentes para outros locais da célula,

E. Rothman e Randy W. Schekman, além

como também para o exterior dela, isso

do alemão Thomas C. Südhol, foram os

tudo com uma grande precisão.

ganhadores do prêmio no ano de 2013.

Ocorre o transporte de grande variedade

Segundo o Comitê Nobel do Karolinska,

de substâncias, com funções diferentes,

os cientistas ganharam o prêmio por causa

para diversos locais das células, bem como

de suas pesquisas acerca da engrenagem

para o exterior, com enorme eficiência.

que regula o “trânsito vesicular”, um

O sistema de transporte envolvendo

sistema de transporte básico e essencial

essas vesículas é importante para uma

para o funcionamento das células vivas.

variada gama de processos celulares.

Afirmou ainda o comitê que tal descober-

Certas doenças imunitárias, neurológicas

ta tem tido, até os dias atuais, um grande

e metabólicas (como o diabetes mellitus)

impacto, propiciando notáveis avanços

acusam defeitos nessas operações, em

para a Medicina.

geral muito bem concatenadas, de tráfego

As pesquisas dos três cientistas na verdade

intracelular. Certos microorganismos,

de corrigir o defeito e controlar a doença

esclarecem como a célula viva organiza

por exemplo, podem produzir toxinas

dele decorrente.

seu sistema de transporte intracelular e

que interferem no sistema de transporte

Rothman nasceu em Massachusetts, em

mostram, além disso, como o sistema é

intracelular. É o caso do tétano e do

1950, e trabalha no Departamento de Bio-

capaz de entregar a molécula certa, no

botulismo. No caso do diabetes mellitus,

logia da Universidade de Yale. Schekman

lugar adequado, com grande precisão e

encontramos frequentemente o meca-

nasceu em 1948 em Minnesota e trabalha

também no instante correto. Já era conhe-

nismo de transporte da insulina para

na Universidade de Berkeley, no Depar-

cido que moléculas produzidas por células

o exterior celular comprometido, via

tamento de Biologia Celular. O alemão

vivas são transportadas “empacotadas”

desorganização da liberação do cálcio

Südhof nasceu em 1955 e trabalha na Uni-

dentro de pequenas bolsas ou vesículas

durante a operação, caso muito bem

versidade de Stanford. Os ganhadores vão

para diferentes locais onde são necessárias.

conhecido e que tem aplicação clínica

dividir a quantia de cerca de oito milhões

Uma célula tem compartimentos que

importante. Embora nem sempre, ainda,

de coroas suecas (US$ 1,3 milhão).

possuem funções específicas. Quando as

se tenha chegado a tratamentos eficazes

A entrega dos Nobel acontece, de acordo

vesículas chegam à membrana do com-

contra muitas das doenças decorrentes

com a tradição, em duas cerimônias parale-

partimento onde devem entregar o seu

desses defeitos de transporte em vesículas

las, em Oslo para o da Paz e em Estocolmo

conteúdo, suas membranas se fundem com

intracelulares, a compreensão do funcio-

para os restantes, no dia 10 de dezembro de

a membrana-alvo, e a carga é ali descarre-

namento do processo é básico para que

cada ano, coincidindo com o aniversário

gada. O trabalho dos ganhadores do Nobel

novas pesquisas sejam conduzidas a fim

da morte de Alfred Nobel.
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Nobel morreu em
1896, na Itália,
deixando a maior
parte de sua fortuna
para ser usada nas
premiações anuais
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1935, que dividiu com o marido, Frederic

Além de cientista e inventor, falava vários

Joliot-Curie. Pierre e Marie ganharam

idiomas e também era poeta. Fazia muitos

o prêmio por pesquisas sobre a radiação;

experimentos com nitroglicerina. Con-

Marie foi vencedora sozinha por causa da
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Pericárdico em PósOperatório de Cirurgia
Cardíaca

seguiu registrar a primeira patente de um

descoberta dos elementos químicos radioa-

RELATO DE CASO

explosivo com essa substância, construin-

tivos polônio e rádio. Já Irene e seu marido

do, além disso, um detonador. O irmão de

foram contemplados pela síntese de novos

Alfred Nobel morreu em uma explosão

elementos radioativos. As descobertas da

durante um experimento com nitroglice-

família Curie, embora tendo sido feitas

rina em 1864, mas isso não impediu Alfred

nas áreas da Física e da Química, possuem

de continuar suas atividades. Enfrentou

hoje amplas aplicações médicas, motivo

mais percalços, com nova explosão que

pelo qual esses pioneiros são sempre muito

destruiu um empreendimento seu na

citados na literatura médica.

sessÃO clínica

Alemanha. Não desanimou e inventou,

O Brasil não tem, até o momento,

Dor Abdominal Difusa

logo depois, a dinamite, o que o deixou

nenhum ganhador de Nobel, mas chega-

rico. Nobel morreu em sua residência em

mos perto pelo menos em dois momentos,

1896, na Itália, deixando a maior parte de

pelo que se presume: em Medicina, com

sua fortuna para ser usada nas premiações

Carlos Chagas, e em Física, com Cesar

anuais, que seguem até nossos dias.

Lattes. Até hoje, os maiores ganhado-

Curioso é o mecanismo de escolha do

res do Prêmio Nobel são, em ordem

vencedor do Prêmio Nobel. Os comitês de

decrescente, as seguintes universidades:

cada categoria enviam mensagens a milha-

Califórnia, com 26 ganhadores; Harvard,

res de professores, cientistas e acadêmicos

com 24; Instituto Rockfeller, com 16

de diversos países, solicitando indicações

premiações; Instituto de Tecnologia da

de concorrentes ao prêmio. Tradicional-

Califórnia, também com 16 premiações;

mente restam cerca de 200 a 300 nomes de

Stanford, com 16 premiações; Instituto

cada categoria por ano, resultantes de indi-

de Tecnologia de Massachusetts, com

cações, e que são analisados pelo Comitê

14 premiações, e Cambridge, com 13

Nobel. Muitos nomes podem ser indicados

prêmios. As cinco universidades que mais

por mais de um cientista, ou mesmo por

ganharam premiações Nobel são norte-

mais de uma organização consultada.

americanas. E a britânica Cambridge, não

Também curiosa é a história da família

norte-americana, aparece em sexto lugar

Curie relacionada à premiação Nobel.

entre as maiores ganhadoras.

Os Curie conquistaram nada menos que
três prêmios Nobel, não no campo da
Medicina, mas no terreno da Física (Marie
Curie, de Física, em 1903, dividido com
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Universitário Antônio Pedro (Huap), da
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RESUMO - Trata-se de um caso de troca valvar aórtica que evolui para quadro de derrame cavitário e

fibrilação atrial no pós-operatório, sugerindo possível mismatch. (Conduta Médica 2014-15 (59) 4-7)
ABSTRACT - It is a case of aortic valve replacement surgery that evolves into frame cavity stroke and atrial fibrillation postoperatively, suggesting a possible mismatch. (Conduta Médica 2014-15 (59) 4-7)
DESCRITORES - estenose aórtica; fibrilação atrial; mismatch
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PROF. COUTO

Bom dia. A sessão clínica de hoje será
apresentada pelo residente Márcio Neves.

consulta médica, soube ser portador de
sopro cardíaco, estando assintomático na
ocasião e tendo sido orientado a procurar
acompanhamento médico.

DR. MÁRCIO

Vamos começar pela anamnese da admissão do doente.
Identificação: Paciente masculino, 63
anos, branco, viúvo, natural e residente
de Niterói (RJ), representante comercial.
Queixa Principal: “Falta de ar” e
“Cansaço”
História da Doença Atual: Paciente
com queixa de dispneia há dois anos,
relacionada inicialmente aos grandes esforços, evoluindo desde então com piora
progressiva aos médios e pequenos esforços, além de ortopneia. Em dezembro de
2012 procurou atendimento em unidade
básica de saúde, tendo sido encaminhado
ao Hospital Universitário Antônio Pedro
(Huap) para investigação cardiológica.
Encontra-se atualmente em classe funcional (NYHA) II. Nega dor precordial
típica, palpitações ou síncope.
História Patológica Pregressa: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) há 10
anos, em uso regular de lisinopril 10
mg/dia. Diabetes mellitus (DM) tipo
II, diagnosticado há um ano, em uso de
glicazida 30 mg/dia. Em 1989, durante

PROF. COUTO

As sulfonilureias eram o tratamento do
DM no passado. Hoje em dia, sabe-se
que há drogas que não dão insuficiência
cardíaca congestiva (ICC), melhoram os
lipídios, melhoram a função das células
betapancreáticas e não levam a risco de
hipoglicemia. A hipoglicemia aumenta
a mortalidade pelo aumento do intervalo QT, elevando o risco de torsades
de pointes. Hoje, os medicamentos de
preferência entre os cardiologistas para
tratamento do DM são os inibidores da
dipeptidilpeptidase IV (DPP-IV). E eles
podem estar associados à metformina, o
que é uma escolha sensata.
DR. MÁRCIO

Continuando a anamnese:
História Familiar: Pai falecido aos 36 anos
por complicações de etilismo crônico. Mãe
falecida aos 61 anos por cardiopatia (não
especificada). Tem quatro irmãos; três
vivos e saudáveis e um falecido por doença
neurológica associada a etilismo crônico.
Possui duas filhas vivas e saudáveis.

História Social: Nega tabagismo e etilismo. Tem alimentação qualitativamente
satisfatória.

indolor, sem massas ou visceromegalias
palpáveis.
Membros inferiores: Sem edemas; pulsos
periféricos palpáveis.

pessada com calcificação dos folhetos e
restrição de abertura. E estenose aórtica
grave, com área valvar de 0,6 cm² e gradiente médio AO-VE de 59,87 mmHg.

PROF. COUTO

PROF. COUTO

Seria bom determinar se esse sopro irradia
para carótida e qual o seu comportamento
com o Handgrip.

Na estenose aórtica, o ecocardiograma
é um exame mandatório. Esse paciente
tem uma estenose aórtica grave e é sintomático. Apenas por esse motivo, tem-se
uma indicação cirúrgica. Hoje em dia
houve grandes mudanças na indicação
de cirurgia, sobretudo quando o paciente
é assintomático. Quando ele é assintomático, há a necessidade da pesquisa de
outras variáveis, como a velocidade de
fluxo transmitral e grau de calcificação
aórtica, entre outras. É bom lembrar
que existem casos de estenose aórtica a
princípio moderada, mas que na verdade
é grave, pois o doente pode ter fração de
ejeção normal, mas com alteração no
strain rate no ecocardiograma. Para esse
paciente, não há dúvidas da indicação
cirúrgica. Torna-se necessário fazer o Euro
Score, embora este não seja classicamente
utilizado para lesão orovalvar.

PROF. COUTO

Em sendo o paciente diabético, o ideal
para tratá-lo é fazer uso de um bloqueador
de receptor de angiotensina II (BRA)
ou um inibidor da enzima conversora
de angiotensina (IECA). Entretanto, há
uma droga que possui ação intracelular
e diminui a resistência à insulina no
miócito e na célula renal, que é o alisquireno (inibidor direto da renina). Quando
há a indicação de monoterapia, uma
droga aceitável seria o alisquireno para
tratar o paciente hipertenso e diabético.
DR. MÁRCIO

Exame Físico:
Ectoscopia: Paciente vigil, lúcido, cooperativo, eupneico, corado, hidratado, acianótico, anictérico, com pressão arterial
de 100 x 60 mmHg, frequência cardíaca
de 92 bpm e frequência respiratória de
18 irpm.
Aparelho respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos
adventícios.
Aparelho cardiovascular: Ritmo cardíaco
regular em dois tempos, bulhas normofonéticas, sopro sistólico 4+/6+ em foco
aórtico, com irradiação para ápice.
Abdome: Atípico, peristáltico, timpânico,

DR. MÁRCIO

O sopro irradia para carótida. Aqui temos
o ecocardiograma, o eletrocardiograma e
alguns exames laboratoriais da admissão
do paciente (ver figura 1 e tabela 1).
No ecocardiograma transtorácico, há
hipertrofia ventricular esquerda (HVE)
concêntrica, disfunção sistólica leve do
ventrículo esquerdo e disfunção diastólica grau III com pressão de enchimento
elevada. Há também valva aórtica esTABELA 1

Exames laboratoriais na admissão
Laboratório
Hemácias
Hematócrito
Hemoglobina
Plaquetas
Leucócitos
Glicose
Ureia
Creatinina
Na+
K+

15/04/13
4.7
39.3
12.7
162.000
6.200(0/3/0/0/1/60/26/10)
194
37
1.19
140
4.4

PROF. MÁRIO

O ecocardiograma avaliou o gradiente
transvalvar, em que você tem uma velocidade de pico acima de 4 m/s e um
gradiente médio acima de 50 mmHg.
Na vigência de queixas clínicas ou de
disfunção ventricular esquerda, a velocidade acima de 4 m/s com gradiente
médio acima de 50 mmHg é indicação
cirúrgica. Percebam que não olho aqui
para o gradiente de pico, porque não tem
valor na estenose aórtica. O valor fica por
conta da velocidade de pico e do valor do
>
gradiente médio.

FIGURA 1

Ritmo sinusal, sobrecarga atrial
esquerda e ventricular esquerda, com
padrão strain presente em V5 e V6
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valvar aórtica, com implante de valva
biológica. O pós-operatório foi realizado
na Unidade Coronariana, mantendo-se
o paciente estável hemodinamicamente
(apesar de apresentar anemia e plaquetopenia), tendo recebido alta para a
Enfermaria em 30/4/13.
PROF. EDUARDO

Prof. Couto, o senhor acha válido diminuir a frequência cardíaca de um paciente
com estenose aórtica?

Eu acho que deveria ter sido explorado
mais o exame clínico. Muitas vezes há
uma discrepância entre a clínica e o
ecocardiograma. Muitas vezes vocês vão
encontrar um paciente com um ecocardiograma de estenose aórtica grave e um
exame clínico que não chama a atenção.
Gostaria de ressaltar, ainda, que eu não
sou contra usar o betabloqueador no
paciente com estenose aórtica, desde
que você não abaixe tanto a frequência
cardíaca. Nós sabemos que os betabloqueadores diminuem a hipertrofia ventricular
e controlam a pressão arterial.

PROF. COUTO

PROF. MÁRIO

Duas lesões orovalvares pioram com a
diminuição da frequência cardíaca: são
elas a insuficiência aórtica e a estenose
aórtica, pois fazem aumentar o gradiente.
Então, o ideal é que esses pacientes não
façam uso de betabloqueador.

A estenose aórtica é hoje uma doença
muito objetiva. Todos conhecem a estenose aórtica de baixo fluxo, de baixo
gradiente e com disfunção ventricular.
Existe uma outra entidade, que é uma
estenose aórtica de baixo gradiente,
porém ela é grave e com função sistólica
normal. Nesse tipo de paciente, você
precisa procurar pistas clínicas de que, na
verdade, ele possa ter lesões mais graves
do que aquelas que o ecocardiograma
mostra. O clínico precisa aprender que o
ecocardiograma não é a palavra definitiva;
ele é apenas um método complementar
coadjuvante à decisão clínica.

FIGURA 2

Radiografia no pós-operatório

PROF. COUTO

Um dado importante é que ele ainda está
na fase de hipertrofia ventricular, sem dilatação, demonstrando que ainda há uma
reserva contrátil, caso haja a intervenção
nessa fase.
PROF. MÁRIO

DR. MÁRCIO

Evolutivamente, em 24/4/13, o paciente
foi submetido à cirurgia cardíaca de troca

DR. MÁRCIO

Em 30/4/13, o paciente foi admitido novamente na Enfermaria em regular estado
geral, hipocorado 2+/4+. Ainda persistia
com o sopro em foco aórtico, com frêmito,
FIGURA 3

Fibrilação atrial no pós-operatório
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irradiação para ápice e carótidas. Apresentava edema de membros inferiores
2+/4+, bilateral, com sinal do cacifo positivo. Em 2 de maio apresentou episódio
de fibrilação atrial paroxística, sendo
novamente transferido para a Unidade
Coronariana, onde realizou cardioversão
química com amiodarona, uma vez que se
encontrava estável hemodinamicamente.
PROF. COUTO

O exame clínico não apresentou maiores
modificações, e isso é um dado importante.
Vê-se que o eletrocardiograma dele está
bem diferente, com supradesnivelamento
do segmento ST e alteração da repolarização em várias derivações, com fibrilação
atrial de alta resposta ventricular. Há, ainda,
baixa voltagem. Isso sugere a presença de
uma pericardite, com possível derrame
pericárdico. Então, é um eletrocardiograma de fibrilação atrial paroxística – o que
preocupa, pois diminui o débito cardíaco
dramaticamente, ainda mais nesse paciente
que aparenta estar com a mesma lesão orovalvular, o que não é tão infrequente assim
após esse tipo de cirurgia.
DR. MÁRCIO

Temos aqui o novo eletrocardiograma
após a cardioversão com amiodarona (ver
figura 4).
PROF. COUTO

Vê-se a baixa voltagem significativa, que
ele não tinha e que provavelmente é pelo
derrame pericárdico. Já está em ritmo
sinusal. É importante salientar que, no
pós-operatório de troca valvar aórtica,
o tipo de complicação mais comum é
pulmonar, sendo mais frequentemente
relacionado a atelectasia, derrame pleural
e derrame pericárdico, que (embora não
aumentem a mortalidade) aumentam
a morbidade desses pacientes. O mecanismo é complexo e não se sabe definir
ainda. Mas sabe-se que é muito preocupante, e por isso o cirurgião já deixa o
pericárdio drenado nesses doentes.

Nesse exame de alta, o pericárdio dele
estava bem espessado. Como toda pericardite, pode evoluir para constrição. É
importante ficar atento.

dividida pela área de superfície corporal
do paciente. A PPM é considerada clinicamente não significativa se a EOA
indexada é > 0,85 cm²/m², moderada,
se > 0,65 a ≤ 0,85 cm²/m², e grave se ≤
0,65 cm²/m².
Esses dados só confirmam aquilo que
um bom exame clínico mostraria com
a maior tranquilidade. A condição
parece estar mais relacionada à valva
protética biológica do que à mecânica.
Para preveni-la, devemos seguir três
passos: calcular a área de superfície
corporal (ASC) do paciente; multiplicar a ASC por 0.85 (o que fornecerá a
área de orifício indexada) e escolher a
prótese adequada para a área calculada. Caso a PPM ocorra com o tipo de
prótese que foi originalmente destinado
a ser implantado, as seguintes opções
podem ser consideradas: implantar
outro tipo de prótese com área maior,
como, por exemplo, prótese mecânica
ou homoenxerto aórtico; promover
um alargamento da raiz da aorta para
acomodar uma prótese do mesmo tipo
de tamanho maior ou aceitar a PPM de
acordo com as condições clínicas do
paciente, avaliando o risco/benefício
de um novo procedimento.

PROF. COUTO

PROF. MÁRIO

É possível excluir a síndrome pós-pericardiotomia, pois esta apareceria com
um tempo de latência maior. “Mismatch”
seria a inadequação prótese-paciente
(PPM), e pode ser considerada presente
quando a área efetiva de uma valva
protética implantada é menor que a de
uma valva humana normal. A principal
consequência é a sobrecarga ventricular
por gradientes maiores no pós-operatório. O parâmetro proposto pela primeira
vez para identificar o mismatch é a área
efetiva do orifício (EOA) indexada, que
é a área efetiva do orifício de prótese

Isso é importante porque não se pode
implantar uma prótese que pode ser pior
que a nativa estenótica. A abordagem de
uma valva aórtica é uma questão complicada. Se o cirurgião não souber preparar
o leito para a valva protética, existirá
a possibilidade de deixar tecido valvar
no entorno. Então encaixará a prótese,
na verdade, não no verdadeiro anel do
paciente, mas a ancorará na estrutura
calcificada remanescente.

DR. MÁRCIO

PROF. MÁRIO

O ecocardiograma transtorácico no pósoperatório mostra derrame pericárdico
moderado, mismatch na valva protética,
área aórtica de 0,95 cm² e gradiente
médio de 110 mmhg.

Foi pedido ecocardiograma transesofágico, porque o cirurgião insistiu que
não havia estenose na prótese, mas não
descartou a possibilidade de trombo na
mesma. Foi implantada uma prótese biológica número 21. No exame, excluem-se
trombos e vegetações.

PROF. MÁRIO

Vê-se de fato um derrame pericárdico,
uma hipertrofia ventricular esquerda
– e ele não tem disfunção. A medida
do ventrículo esquerdo não mostra
aumento de cavidade, tendo diâmetro
diastólico de 6 cm e diâmetro sistólico de 4,5 cm. O próximo mostra um
coração totalmente hipertrofiado, com
derrame pericárdico circundante, e
vê-se que a função sistólica está preservada. Ele tem velocidade de pico
de 6,37 m/s (antes era 4,60 m/s) e um
gradiente médio de 110 mmHg (antes
era 59 mmHg). Tudo o que você não
quer numa estenose aórtica é que o
pós-operatório de uma prótese tenha
velocidade de pico e gradiente médio
maiores que no pré-operatório. Então
começa-se a suspeitar ou que exista um
mismatch ou uma verdadeira estenose de
prótese. A pressão pulmonar estava 48
mmHg e ficou 55 mmHg, ou seja, esse
paciente não melhorou.
PROF. COUTO

É importante ressaltar que 60% dos pacientes em pós-operatório de troca valvar
podem ter derrame pericárdico – não
sendo esse fato, portanto, infrequente.

DR. MÁRCIO

Foram então drenados 700 ml de derrame
pleural à esquerda, e iniciadas as seguintes
drogas: colchicina 0,5 mg 8/8h, ibuprofeno 600 mg 12/12h, espironolactona 50
mg/dia, furosemida 40 mg/dia, atenolol
25mg 12/12h e amiodarona 200 mg 8/8h.
O paciente apresentou melhora clínica
satisfatória, retornando à Enfermaria em
14/5/13 assintomático e estável hemodinamicamente. Realizou novo ecocardiograma transtorácico em 17/4, ficando
evidenciada uma melhora do derrame
pericárdico e pleural. Recebeu alta no
mesmo dia.
PROF. MÁRIO

FIGURA 4

Eletrocardiograma após cardioversão química

PROF. COUTO

Bom, considerei a discussão importante e declaro então encerrada a sessão.
Obrigado aos presentes. Parabéns ao
residente. n
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Flushing: Manifestação Inicial
de Policitemia Vera
Flushing: Initial Manifestation of
Polycythemia Vera

Autores:
Dr. Fabiano Roberto Pereira de Carvalho Leal
Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia
Preceptor de Dermatologia do Instituto de
Dermatologia Prof. Rubem David Azulay da Santa
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Acadêmica do 12º Período da Universidade
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Prof. Rubem David Azulay da Santa Casa de
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Dra. Roberta Rodrigues Loureiro
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Estagiária do Instituto de Dermatologia
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Misericórdia do Rio de Janeiro

RESUMO - A policitemia vera é uma doença hematológica, crônica, rara, monoclonal caracterizada pelo

aumento de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas no sangue. O aumento de eritrócitos resulta em hiperviscosidade sanguínea, ocasionando sinais e sintomas como cefaleia, vertigem, fadiga, dispneia e rubor
facial. Relatamos caso de paciente apresentando flushing facial como manifestação inicial de policitemia
vera, ressaltando a importância de sinais e sintomas dermatológicos no diagnóstico de doenças sistêmicas.
(Conduta Médica 2014-15 (59) 8-10)
ABSTRACT - Polycythemia vera is a rare, chronic and monoclonal blood disease characterized by increased red
and white blood cells and platelets. The power increase of erythrocytes results in hyperviscosity, causing signs and
symptoms such as headache, dizziness, fatigue, dyspnea and flushing. We report a case of a patient presenting with
facial flushing as the initial manifestation of polycythemia vera, what shows the importance of signs and symptoms
in dermatological diagnosis of systemic diseases. (Conduta Médica 2014-15 (59) 8-10)
DESCRITORES - manifestações cutâneas; policitemia vera; síndromes mieloproliferativas
KEY-WORDS - cutaneous manifestations; polycythemia vera; myeloproliferative disorders

INTRODUÇÃO

orgãos e sistemas. Muitas vezes tais

A policitemia vera é um distúrbio

sinais cutâneos precedem o problema

mieloproliferativo monoclonal cuja

sistêmico, servindo como alerta de que

principal característica fisiopatológica é

algo não está bem.

a hiperplasia das células hematopoiéticas, levando a uma acentuada produção

CASO CLÍNICO

de eritrócitos, leucócitos e plaquetas.

Relatamos o caso de uma paciente de

(Moretti; 2008).

63 anos, branca, aposentada, natural

Surge geralmente em homens acima

e residente no Rio de Janeiro (RJ).

de 60 anos, com uma incidência anual

Ela procurou o Serviço de Dermato-

de 2,6 casos por 100.000 habitantes.

logia com queixa de flushing e prurido

Há uma variedade de manifestações ca-

intenso nas áreas fotoexpostas, que

racterísticas relacionadas à eritrocitose

pioravam após o banho, estresse e

em consequência à hiperviscosidade

alimentação, há cerca de dois anos.

sanguínea, como prurido, eritromelalgia

Associadamente, apresentava irrita-

e tromboses venosas. Esplenomegalia

bilidade, vertigem, cefaleia, zumbidos

e hipertensão também são comuns.

e perda ponderal de 6 kg. Paciente hi-

1,2
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A pele é o maior órgão do corpo, e

pertensa em uso regular de captopril. Os

assim serve de espelho para muitas

exames complementares evidenciaram

morbidades sistêmicas, através de sinais

aumento do número de hemácias e dos

cutâneos de doenças que afetam outros

níveis de hemoglobina, hematócrito,

plaquetas e leucócitos, conforme

Pacientes com policitemia vera possuem

independente de eritropoietina.8 Tal

tabela 1. Instituiu-se, então, trata-

um risco maior de desenvolver mielofi-

descoberta foi de tamanha relevância

mento com AAS 100mg de 12/12h e

brose e leucemia mieloide secundárias.

6

que a OMS, em 2008, em revisão

hidroxiureia 500mg 12/12h, obtendo-

Visto que se trata de uma patologia

dos critérios diagnósticos da policite-

se melhora clínica, mas não melhora

com alta morbimortalidade, é de suma

mia vera, adicionou a presença dessa

laboratorial importante. Ao exame

importância a realização do diagnóstico

mutação.

físico, a paciente apresentava bom

precoce.

Para o diagnóstico de policitemia vera

estado geral, pletora facial, eritema

O exame físico da pele, juntamente

há a necessidade do preenchimento

nos pavilhões auriculares e colo, hi-

com sinais e sintomas, pode nos dar

de dois critérios maiores e um critério

peremia de mucosa conjuntival e

pistas de doenças sistêmicas ocultas.

menor, ou a presença simultânea de

oral, eritrocianose de extremidades e

No caso relatado, o sinal e sintoma que

um maior e dois menores (ver tabela 2).

esplenomegalia.

mais chamou a atenção do examinador

Na prática, a presença de dois critérios

foi flushing facial e prurido intenso,

maiores permitirá a conclusão diagnósti-

DISCUSSÃO

manifestações estas, dermatológicas,

ca em 97% dos casos de policitemia vera.

A policitemia vera é uma doença clonal,

que possuem diversos diagnósticos

Entretanto, para minimizar as consequ-

evolvendo células progenitoras hemato-

diferenciais.

ências de teste molecular falso-positivo,

poiéticas multipotentes, caracterizada

A mutação V617F no gene Jak2 no

a presença adicional de, pelo menos, um

pelo aumento de células vermelhas,

cromossomo 9p24.1 foi identificada

dos três critérios menores será necessá-

brancas e plaquetas no sangue. A idade

recentemente em leucócitos do sangue

ria.9 A paciente em questão apresentou

média do diagnóstico é de 60 anos, e a

periférico da maioria dos pacientes

um critério maior – hemoglobina de até

expectativa de vida após o diagnóstico

com policitemia vera. O JAK2V617F é

24,2g/dL – e um menor – eritropoietina

é de 20 anos – o consenso atual acredita

uma tirosinaquinase constitutivamente

abaixo do normal –, sendo, desta forma,

que a sobrevivência venha aumentando

ativada que faz a proliferação eritroide

diagnosticada a policitemia vera.

após tratamento agressivo com flebotomia. Os sintomas mieloproliferativos da
policitemia vera são esplenomegalia,
prurido aquagênico e complicações
trombo-hemorrágicas, sendo esta última
a principal causa de morbimortalidade.5,6
Em três estudos examinando policitemia
vera associada a prurido, a prevalência

TABELA 1

MARÇO 09

MARÇO 09

ABRIL 09

Hm (3.9-5.5 10³m/l)

7,32		

7,59		

7,73

Hb (12-15g/dl)

23,4		

23,5		

24,2

Hto (35-45%)

67,3%		

69,1%		

70,4%

Leucócitos (4,0 a 2,0 mil/mcl)

9.520		

9.200		

9.760

Plaquetas (150 a 450 l/mm³)

484.000

661.000		

520.000

desse sintoma foi vista em 31%, 48% e
69% dos pacientes, respectivamente. Em

TABELA 2

outro estudo, 55% de 36 pacientes com

CRITÉRIOS MAIORES

CRITÉRIOS MENORES

policitemia vera relataram labilidade

Hemoglobina >18,5g/ L para homens
Hemoglobina >16,5g/ dL para mulheres

Biópsia de medula com hipercelularidade
com panmielose

Presença de mutação JAK2
ou outro funcionante similar

Eritropoietina sérica abaixo do
valor normal 			

emocional aguda durante os ataques de
prurido.7 No presente caso, a paciente
apresentou prurido associado a água,
estresse e alimentação.

Formação in vitro de colônia
eritroide endógena
Conduta médica

●

ano XV - n059 - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014

>
9

RELATO DE CASO / CASE REPORT
FIGURA 1

A terapia atual disponível para polici-

diagnóstico y tratamiento en el institu-

temia vera constitui-se em flebotomia e

to de hematología e inmunología. Rev

drogas mielossupressoras. No caso descri-

Cubana Hematol. Inmunol. Hemoter.

to, a paciente sofreu cinco flebotomias

2011; 27(1): 77-90.

em um período de 16 dias e fez uso de hi-

2. Moretti MP, Moretti M, Amorim

droxiureia, sendo esta última contínua.

AP, Daros CB, Sakae TM, Moretti

A utilização de hidroxiureia, com ou sem

GRF. Policitemia vera: relato de caso.

flebotomia, promove um bom controle

Arquivos Catarinenses de Medicina.

hematológico. Hoje essa é a droga mais

2008; 37(3): 76-79.

utilizada na policitemia vera.

3. Murphy S. Polycythemia vera. Dis

6

Mon. 1992; 38(3):153-212

FIGURA 2

CONCLUSÃO

4. Stuart BJ, Viera AJ. Polycythemia

O principal objetivo deste trabalho é

vera. Am Fam Physician. 2009; 1,69(9):

alertar sobre a importância de sinais

2139-44.

clínicos dermatológicos no diagnóstico

5. Tefferi A. The diagnosis of polycythe-

de doenças sistêmicas, uma vez que

mia vera: new tests and old dictums.

esses sinais podem preceder, suceder ou

Elsevier Inc. 2006; 19(3): 455-469.

ocorrer concomitantemente às manifes-

6. Linardi CCG, Pracchia LF, Buc-

tações internas.

chert V. Diagnosis and treatment of
polycythemia vera - Brazilian experien-
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No coração da Zona Oeste

Há um ano em atividade, Hospital Unimed-Rio
já é referência na região
Um dos maiores empreendimentos do
novo momento de expansão da Barra da
Tijuca, o Hospital Unimed-Rio, localizado na Avenida Ayrton Senna, Barra
da Tijuca, acaba de completar um ano
de atividade. Apesar do pouco tempo de
funcionamento – sobretudo por se tratar
de uma unidade hospitalar –, o projeto
acumula resultados importantes. Isso
sem falar nos diferentes reconhecimentos
obtidos nesta ainda breve jornada.
Inaugurada em janeiro de 2012, a unidade
caminha a passos largos para se tornar
uma referência nacional em saúde, realizando cerca de 450 procedimentos
cirúrgicos e mais de 500 internações por
mês. São mais cirurgias do que grandes
hospitais abertos há mais tempo no Rio de
Janeiro. Em um ano, o empreendimento
contabiliza cerca de 4.000 procedimentos
cirúrgicos e mais de 4.500 internações,
consolidando-se como espaço de referência para casos de alta e média complexidades na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Dono de um dos parques de imagens mais
modernos do país e com todo um suporte
de ponta para a realização de exames laboratoriais, o Hospital Unimed-Rio realiza,
além de exames de apoio diagnóstico, o
agendamento de exames eletivos como
raios-X, mamografia, ultrassonografia,
ecocardiograma transesofágico, ecocardiograma de stress ou esforço, tomografia,
ressonância magnética e PET-CT. A
unidade realiza também doppler vascular
e ecocardiografia. Hoje, o hospital já
registra uma média de aproximadamente
5.000 exames de imagem por mês.

Outro resultado importante para a gestão
da unidade e para o Grupo Unimed-Rio
como um todo foi o recente reconhecimento da pesquisa Marcas dos Cariocas,
realizada anualmente pelo jornal O Globo
e divulgada em novembro. Na verdade,
a conquista pode ser creditada a toda a
rede de unidades assistenciais integradas
da operadora, já que, pela primeira vez,
a Unimed-Rio foi uma das marcas mais
lembradas na categoria clínicas e hospitais, ficando atrás apenas da Rede D’Or.
Para os gestores, o reconhecimento se
deve, principalmente, ao atendimento
humanizado e à infraestrutura do local.
Novamente o plano mais lembrado

Apesar do jeito descontraído, muitas
vezes descompromissado, quem mora no
Rio de Janeiro quer qualidade e profissio-

nalismo das marcas. Foi o que constatou a
4ª edição da pesquisa Marcas dos Cariocas. E a Unimed-Rio continua mostrando que, quando o assunto é atender os
clientes com excelência, é destaque em
campo. Pelo quarto ano consecutivo foi
o plano de saúde mais lembrado dos cariocas, à frente da Bradesco Saúde, Amil,
Sul América e Golden Cross.
Para chegar a esse resultado, a pesquisa Marcas dos Cariocas ouviu inicialmente 1.957 pessoas, que citaram espontaneamente os nomes de várias marcas,
numa média de 477 respostas para cada
categoria. A partir daí, a pesquisa tratou
de saber como esses fabricantes e seus
produtos são avaliados pela população do
Rio, com 3.166 entrevistados. Após esse
trabalho, foi possível elaborar um ranking
com as preferidas em cada categoria.

Conduta médica

●

ano XV - n059 - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014

11

RELATO DE CASO / CASE REPORT

Osteogênese Imperfeita
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RESUMO - Este trabalho apresenta um caso particular de osteogênese imperfeita tipo I (leve) em um paciente

sem história familiar positiva. Trata-se de um menino caucasiano, de cinco anos de idade, 15 kg, 99 cm de
altura, que veio com sua mãe a uma unidade de saúde para consultar com o pediatra. A queixa principal
era a história de múltiplas fraturas ósseas após traumas triviais. O exame clínico mostrou tortuosidade no
braço esquerdo decorrente das fraturas. O paciente apresentava estrabismo e esclera azulada. A densitometria óssea mostrou osteopenia difusa. Excluindo outras causas, osteogênese imperfeita foi diagnosticada,
e o paciente foi encaminhado para um centro especializado para continuar o tratamento. Relacionando
os aspectos clínicos, exame físico e história clínica, fica evidente o diagnóstico de osteogênese imperfeita,
mesmo sem história familiar positiva. O paciente foi submetido a várias consultas médicas por cinco anos
sem que fosse aventada a hipótese de osteogênese imperfeita. Este caso mostra a importância de um exame
físico e histórico detalhados do paciente e alerta os médicos para a possibilidade de osteogênese imperfeita
tipo I em caso de fraturas recorrentes. (Conduta Médica 2014-15 (59) 12-14)
ABSTRACT - This paper presents a particular case of osteogenesis imperfecta type I (mild) in a patient without
familial history. It was a caucasian male, 5 years old, 15 kg, 99 cm height, that came together to his mother to a
public hospital to consult with the pediatrician. The main complaint was the history of multiple bone fractures after
trivial trauma. Clinical examination showed tortuosity in the left arm resulting from the fractures. The patient still
had strabismus and blue sclera. Bone densitometry revealed diffuse osteopenia. Excluding other causes, osteogenesis
imperfecta was diagnosed and the patient was referred to a specialized center to continue the treatment. Linking the
clinical features, physical examination and medical history, it is evident the diagnosis of osteogenesis imperfecta,
even without familial history. The patient underwent to multiple medical visits for five years without suspicion of
osteogenesis imperfecta. This case shows the importance of a thorough physical examination and patient history, and
alerts the physicians about osteogenesis imperfecta type I. (Conduta Médica 2014-15 (59) 12-14)
DESCRITORES - osteogenesis imperfecta; fragilidade óssea; esclera
KEY-WORDS - osteogenesis imperfecta; fragilitas ossium; sclera
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INTRODUÇÃO

Sillence et al. (1979) [4] e baseava-se

A osteogênese imperfeita (OI) faz parte

na gravidade das manifestações esque-

de um grupo heterogêneo e raro de

léticas e na presença ou ausência de

alterações hereditárias na síntese do co-

manifestações sistêmicas, englobando

lágeno tipo I, sendo caracterizada pela

quatro tipos. A OI tipo I é conhecida

fragilidade óssea e por múltiplas fraturas

como dominante, não deformante, com

patológicas. A OI afeta um em cada

esclera azulada; a tipo II, como letal pe-

15.000 a 30.000 mil nascimentos [1, 2].

rinatal; a tipo III, deformante progressi-

Além das fraturas ósseas, outras altera-

va, e a tipo IV dominante com esclera

ções podem ser observadas, incluindo

ocular normal. Em 2004, 2007 e 2009

esclera ocular azulada, dentinogênese

foram propostas novas classificações,

imperfeita, perda auditiva progressiva

expandindo-se para oito tipos além dos

e frouxidão das articulações e pele [3].

subtipos, considerando as características

A primeira classificação foi proposta por

clínicas e critérios genéticos [5-7].

Este trabalho apresenta um caso parti-

3. úmero distal esquerdo e ulna proxi-

cular de osteogênese imperfeita do tipo

mal direita com dois anos, após con-

I, considerada grau leve. O histórico do

cussão no banco de automóvel (veículo

paciente é revisado e discutido.

estacionado);
FIGURA 1

4. falange de pododáctilo direito aos

Paciente em posição
anatômica mostrando a
tortuosidade dos braços

RELATO DO CASO

três anos, após tropeçar caminhando

Paciente do sexo masculino, caucasia-

(concussão leve);

no, cinco anos de idade, 15 kg, 99 cm

5. segunda fratura do úmero esquerdo,

sicional, com aspecto clínico normal e

de altura, compareceu para consulta de

aos três anos, após concussão leve;

lesões cariosas.

rotina com sua mãe na Unidade Básica

6. terceira fratura do úmero esquerdo,

Após avaliação do pediatra e endo-

Municipal de Saúde, em Joinville

aos cinco anos, após concussão leve;

crinologista, foram considerados os

(SC). A queixa referida pela mãe era

7. fratura do úmero direito, aos cinco

possíveis diagnósticos de raquitismo e

o histórico de múltiplas fraturas ósseas

anos, após queda de mesmo nível;

osteogênese imperfeita. Hemograma,

após traumas triviais. O paciente já

8. suspeita de fratura de arco costal

eletrólitos, paratormônio, função renal

havia sido examinado por diversos

diagnosticada clinicamente, aos cinco

e hepática estavam normais. A fosfatase

médicos, dentro das especialidades de

anos, sem evidência radiográfica.

alcalina estava discretamente aumenta-

Oftalmologia, Pediatria e Ortopedia,

da (322 U/ml – os valores normais para

sem conclusão diagnóstica.

O exame clínico evidenciou tortuosida-

a idade estão entre 123 e 283 U/ml), e

O histórico familiar não apresentou

de em membros superiores decorrente

o nível sérico de fósforo levemente di-

nenhuma informação relevante. Aos

das sequelas das fraturas (ver figura 1). O

minuído (3,81 mg/dl – valores normais

cinco anos de idade o paciente já havia

paciente ainda apresentava estrabismo,

entre 4,0 e 7,0 mg/dl). A densitometria

sofrido oito fraturas nos seguintes ossos

esclera azulada (ver figura 2) e estatura

óssea revelou osteopenia difusa. Desta

e ordem cronológica:

abaixo do terceiro percentil na curva

forma, foi diagnosticada osteogênese

1. clavícula lado direito aos cinco meses,

de crescimento para a idade (National

imperfeita, e o paciente foi encaminha-

após queda de nível baixo (cama);

Center for Health Statistics, 1977). O seu

do para um centro especializado para

2. falange do quarto quirodáctilo es-

desenvolvimento neuropsicomotor era

dar continuidade ao tratamento.

querdo com 18 meses, após leve contu-

normal para a idade. Os dentes se en-

são em parque aquático;

contravam em fase odontogênica tran-

DISCUSSÃO

Diante de um caso de múltiplas fraturas na infância, a primeira hipótese
diagnóstica é abuso infantil, que foi
descartada neste caso após avaliação do
histórico familiar, aspecto psicossocial
da criança e características das fraturas.
Um diagnóstico diferencial que poderia
ser feito em um primeiro momento seria >
FIGURA 2

Esclera azulada direita
(A) e esquerda (B)
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o raquitismo. Entretanto, os exames la-

a esclera azulada estava presente no

4. Sillence DO, Senn A, Danks DM.

boratoriais e radiológicos e a densitome-

paciente, e não havia alterações den-

Genetic heterogeneity in osteogenesis

tria óssea descartaram esta hipótese. Ra-

tárias (dentinogênese imperfeita). A

imperfecta. J Med Genet. 1979;16:101-

diograficamente, o raquitismo costuma

OI tipo I representa em torno de 60%
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A CONDUTA DO
PROFESSOR

Professora, qual é a
sua conduta diante da
varicela-zoster?

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

1. Aspectos epidemiológicos
O vírus varicela-zoster (VVZ) é responsável
por doenças importantes como a varicela,
prevalente na infância, e o zoster, que pode
ser mais observado em adultos ou pacientes
imunodeprimidos.
O conhecimento da epidemiologia da doença
facilita a tomada de decisão na vigência de
surtos em hospitais, escolas e creches.
A vacinação é responsável pela redução do
número de casos e da morbimortalidade da
doença, principalmente nos países onde a
vacina abrange toda a população.
O VVZ é um vírus altamente contagioso,
transmitido de pessoa a pessoa por contato
direto ou através de aerossol pela secreção
respiratória. Esse conceito é importante, pois
define o isolamento respiratório e de contato
de uma pessoa com varicela. A transmissão
ocorre em 90% dos casos nos contactantes
domiciliares, e os casos secundários tendem a
FIGURA 1

Varicela em criança imunocompetente, mostrando
o polimorfismo regional das lesões

ser mais graves devido ao maior inóculo viral.
Outro fator importante na transmissibilidade é
a sua ocorrência antes mesmo do surgimento
do exantema.
O período de incubação varia entre 10 e 21
dias após a exposição ao exantema, porém a
pessoa infectada pode ser contagiosa de um a
dois dias antes do surgimento do exantema e
até que todas as lesões cutâneas estejam na fase
de crosta. A infecção primária causa varicela
(ver figura 1), permanecendo posteriormente
o vírus latente no corno dorsal da medula,
podendo reativar-se e desenvolver o herpeszoster (ver figura 2).
Trata-se de uma infecção comum no inverno e
no início da primavera, e 90% dos casos ocorrem
em crianças menores de 13 anos de idade.
2. Condutas
2.1 Considerações gerais
Trata-se de uma doença usualmente autolimitada, com duração em torno de cinco dias.
Entretanto, novas lesões podem surgir por
até sete dias após o início do quadro, e em
alguns casos esse período pode se prolongar,
especialmente em imunodeprimidos.
Conforme recomendação da Academia Americana de Pediatria, o tratamento da varicela
não deve ser rotineiramente indicado, porém
pode ser considerado em alguns grupos de
pacientes sob um risco maior de complicações,
tais como pessoas hígidas com mais de 12
anos de idade, pacientes imunodeprimidos e
neonatos nascidos de mãe cujo exantema se
desenvolveu desde cinco dias antes até dois
dias após o parto, maiores de um ano de idade
portadores de doença pulmonar crônica ou
doenças cutâneas, e pacientes em uso de corticoide oral ou inalatório, ou ainda em terapia
com salicilatos. Alguns especialistas recomenFIGURA 2

Herpes zoster decorrente de reativação
do vírus da varicela

dam o uso de aciclovir oral também para casos
secundários no domicílio de qualquer idade,
nos quais a doença é usualmente mais grave
do que nos casos primários.
O aciclovir venoso deve ser indicado para
pacientes imunodeprimidos com varicela ou
herpes-zoster, incluindo os pacientes em uso
crônico de corticoides, ou indivíduos saudáveis com complicações diretas pelo vírus,
como encefalite ou pneumonia, neste caso
incluindo as grávidas. O aciclovir, quando
iniciado em até 24 horas após início do exantema, proporciona a diminuição da morbidade
e da mortalidade em imunodeprimidos.
2.2 Varicela neonatal
Ocorre em 24 a 60% dos casos de varicela
materna que se iniciam desde cinco dias antes
até dois dias depois do parto, podendo resultar
em infecção grave em até 30% dos recémnascidos, devido ao curto período de tempo
para a produção de anticorpos maternos que
protegeriam o concepto. O tratamento desses
pacientes se justifica pela potencial gravidade
do quadro nessa faixa etária.
2.3 Varicela em pacientes com câncer
Os pacientes com câncer apresentam um
período prolongado de aparecimento de
novas lesões e 32-50% deles evoluem com
disseminação visceral do vírus. As crianças
com leucemia têm uma taxa de mortalidade
de 10% na ausência de tratamento da varicela, e podem desenvolver um quadro de
varicela progressiva e maior número de lesões
(ver figura 3).
Dor abdominal importante, hemorragia dentro
das lesões cutâneas e acometimento pulmonar
(ver figura 4) caracterizam varicela grave
nesses pacientes.
O uso de aciclovir nesses pacientes tem como
objetivo reduzir a morbimortalidade da população acometida pela doença.
2.4 Varicela em crianças infectadas pelo
HIV
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Em crianças infectadas pelo HIV, a varicela
recorrente ou o herpes zoster disseminado
podem ocorrer. A apresentação clínica é
semelhante à que ocorre nas crianças imunocompetentes, porém a recorrência é mais
comum, incluindo exantema disseminado ou
com acometimento de múltiplos dermátomos
(ver figura 5). O emprego do aciclovir tem importância na redução da gravidade da evolução
do quadro desses pacientes.

FIGURA 3

Varicela em criança imunodeprimida,
mostrando o quadro clínico mais exacerbado,
com maior número de lesões

FIGURA 4

Varicela disseminada com acometimento pulmonar
em paciente imunodeprimido

FIGURA 5

Herpes zoster disseminado em paciente
infectado pelo HIV, mostrando
o acometimento de mais de um
dermátomo
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3. Complicações
A maior causa de morbidade são as complicações bacterianas, com S. aureus e S. pyogenes
sendo os principais agentes etiológicos de
impetigo, celulite, erisipela, abscesso e varicela
gangrenosa, entre outras. Com o objetivo de
cobrir os dois agentes bacterianos mais frequentes, usa-se cefalexina via oral nos pacientes estáveis e com lesões discretas e oxacilina
nos pacientes com acometimento sistêmico.
Em casos em que há epidemiologia positiva
para CA-MRSA (S. aureus resistente a meticilina de origem comunitária) – uso prévio
de antimicrobianos, condições precárias de
higiene e doença de base – e se conhecida
a prevalência de CA-MRSA acima de 10%
na região, deve-se utilizar clindamicina ou
sulfametoxazol-trimetoprim para os pacientes
estáveis ou vancomicina para os pacientes
graves, em caso de infecção secundária relacionada ao quadro de varicela.
A segunda complicação mais comum é a complicação neurológica; meningoencefalite e ataxia
cerebelar podem ocorrer durante o período de
incubação, porém o mais comum é o início entre
dois e seis dias após o aparecimento do exantema. A ataxia demora em torno de quatro meses
para resolver. Outros quadros seriam encefalite,
mielite transversa e Guillain-Barré.
Casos graves e até mesmo fatais de varicela são
relatados em crianças previamente saudáveis
recebendo cursos intermitentes de altas doses de
corticoide (acima de 2 mg/Kg/dia de prednisona
ou equivalente por mais de 14 dias). O risco é
especialmente alto se a medicação for administrada durante o período de incubação da varicela.
Pneumonia é mais comum em adultos, com
incidência de aproximadamente 15%, e em
adolescentes e imunodeprimidos. É geralmente autolimitada e pode ocorrer em até 10 dias

ano XV - n059 - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014

após o aparecimento do exantema. Os casos de
pneumonia devem ser tratados com aciclovir
venoso, sendo a dose de 1500 mg/m2/dia IV 8/8
horas por sete dias, podendo ser iniciada até
72 horas após o início do exantema.
A varicela hemorrágica é mais comum entre
os pacientes imunodeprimidos.
4. Imunização ativa - vacina
A vacina é composta por vírus vivo atenuado,
com proteção de mais de 95% contra a doença
grave. Tal vacina está recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não estando,
no entanto, disponível até o momento no
Programa Nacional de Imunizações.
O esquema é composto por duas doses, por via
subcutânea, sendo a primeira recomendada entre
12-15 meses de idade e a segunda dose entre
4-6 anos de idade. Recomenda-se a vacina para
adolescentes e adultos maiores de 13 anos sem
evidência de imunidade (esquema de duas doses
com intervalo mínimo de 28 dias) contra varicela.
É eficaz em prevenir a varicela ou modificar a
gravidade da doença em caso de exposição, se
usada até três dias após o contato e possivelmente até cinco dias. Se utilizada em até 72
horas tem eficácia de mais de 90% e em até
120 horas de aproximadamente 70%, além de
100% de chance de modificar a gravidade do
quadro clínico.
É recomendada para crianças entre 12 meses
e 12 anos (intervalo mínimo entre as doses de
pelo menos três meses). Não é recomendada
para pessoas que tenham discrasia sanguínea,
leucemia, linfomas ou outras neoplasias
afetando a medula óssea ou os linfáticos,
imunodeficiência primária ou adquirida,
principalmente imunodeficiência celular,
grávidas, alérgicos a neomicina ou gelatina, e
portadores de doença aguda moderada a grave.
Os salicilatos não devem ser utilizados durante
seis semanas após a administração da vacina e
o uso de imunoglobulina deve ser postergado
por no mínimo duas semanas após a vacinação.
Os Centros de Referência para Imunológicos
Especiais (Cries) indicam a vacina contra
varicela nas seguintes situações:
Vacina pré-exposição:
• Portadores de leucemia linfocítica aguda e
tumores sólidos em remissão há pelo menos
12 meses, desde que apresentem > 700 linfó-

citos/mm3, plaquetas > 100.000/mm3 e sem
radioterapia;
• Profissionais de saúde, pessoas e familiares
suscetíveis à doença e imunocompetentes que
estejam em convívio domiciliar ou hospitalar
com pacientes imunodeprimidos;
• Candidatos a transplante de órgãos, suscetíveis à doença, até pelo menos três semanas
antes do ato cirúrgico, desde que não estejam
imunodeprimidos;
• Imunocompetentes suscetíveis à doença e
maiores de um ano de idade, no momento
da internação em enfermaria onde haja caso
de varicela;
• Pacientes antes da quimioterapia, em protocolos de pesquisa;
• Nefropatas crônicos;
• Portadores de síndrome nefrótica: crianças
com síndrome nefrótica, em uso de baixas
doses de corticoide (<2mg/kg de peso/dia
até um máximo de 20mg/dia de prednisona
ou equivalente) ou para aquelas em que o
corticoide tiver sido suspenso duas semanas
antes da vacinação;
• Doadores de órgãos sólidos e medula óssea;
• Receptores de transplante de medula óssea:
uso restrito, sob a forma de protocolo, para
pacientes transplantados há 24 meses ou mais;
• Pacientes com deficiência isolada de imunidade humoral e imunidade celular preservada;
• Portadores de doenças dermatológicas crônicas graves, tais como ictiose, epidermólise
bolhosa, psoríase, dermatite atópica grave e
outras semelhantes;
• Pacientes em uso crônico de ácido acetilsalicílico (suspender o uso por seis semanas
após a vacinação);
• Pacientes com asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
• Portadores de trissomias;
• Contactantes domiciliares de pacientes
infectados pelo HIV;
• Crianças infectadas pelo HIV, entre um e
oito anos de idade, classificadas em N, A ou B
com CD4≥15% (administrar duas doses com
intervalo de três meses).
Vacina pós-exposição:
• Para controle de surto em ambiente hospitalar, nos comunicantes suscetíveis imunocompetentes maiores de um ano de idade, até 120
horas após o contágio.

5. Imunização passiva - imunoglobulina anti
varicela-zoster (VZIG)
Dose: um frasco (125UI) /10 kg, com máximo
de cinco frascos até 96h após a exposição. A
dose para recém-nascidos é 125 UI logo após o
nascimento. É importante ressaltar que a imunoglobulina prolonga o período de incubação
da varicela por 28 dias.
Deve ser administrada para todo recém-nascido (RN) de mãe que desenvolveu varicela
entre cinco dias antes e dois dias depois do
parto, assim como para RN prematuro com
menos de 1000g ou menor de 28 semanas
que tenha sido exposto a uma fonte não
materna, pois a passagem de imunoglobulina
transplacentária ocorre no terceiro trimestre
da gestação. Outras indicações são para os
grupos de pessoas suscetíveis que tiveram
contato significativo, o que inclui as crianças ou os adultos imunocomprometidos e
as grávidas.
6. Medidas de controle em berçário
Quando a varicela materna se inicia após o
parto e o RN não apresenta lesão, a mãe e o
filho devem ser isolados separadamente por
21 dias caso o RN não receba alta hospitalar
nesse período.
7. Medidas de controle em creches e escolas
As crianças com varicela não complicada
que foram afastadas da creche ou da escola
podem retornar no sexto dia após o início
do exantema. Nos casos leves, com apenas
poucas lesões e de resolução rápida, as crianças
podem retornar mais rapidamente se as lesões
estiverem em fase de crosta. As crianças imunodeprimidas ou outras crianças com curso
prolongado devem ser afastadas durante todo
o curso de erupção vesicular.
Pessoas imunocompetentes com herpes zoster
não necessitam ser afastadas desde que as
lesões sejam completamente cobertas. As
crianças mais velhas e os funcionários devem
ser instruídos a lavarem as mãos quando
tocarem as lesões potencialmente infecciosas.
Aqueles que apresentarem hábito de higiene
precário ou que apresentem herpes zoster
disseminado devem ser afastados até que as
lesões estejam na fase de crosta.
Os contactantes sem evidência de imunidade

devem ser vacinados ou completar esquema
caso já o tenham iniciado.
8. Conduta em pacientes hospitalizados
Recomenda-se precaução aérea e de contato
para todos os casos internados de varicela e
herpes zoster disseminado ou localizado em
imunodeprimidos, por no mínimo cinco dias
após o início do exantema e até todas as lesões
desenvolverem crosta. Em pacientes imunodeprimidos esse período pode persistir por até
mais de uma semana. Para os pacientes expostos e sem evidência de imunidade, deve ser
feito isolamento de contato e aéreo entre oito
e 21 dias após a exposição, prolongando-se até
o 28º dia se a criança recebeu imunoglobulina.
A vacinação deve ser instituída nos profissionais de saúde e nos pacientes sem evidência de
imunidade. Os pacientes com contraindicação
à vacinação devem receber imunoglobulina.
Para os pacientes imunocomprometidos ou
imunocompetentes com zoster disseminado,
recomenda-se precaução aérea e de contato
até a resolução da doença. Para os imunocompetentes com zoster localizado, basta precaução de contato até a fase de crosta completa.
9. Considerações finais
Uma das principais questões na conduta de um
paciente é definir os critérios para isolamento
e uso de profilaxia para os contactantes. A
vacinação de todas as pessoas suscetíveis,
principalmente os contactantes de imunodeprimidos, é a grande arma no controle e na
redução dos casos de varicela, principalmente
as formas graves.
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Departamento Materno Infantil da Universidade
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RESUMO - Trata-se do caso de uma paciente feminina, de 52 anos, há dois meses apresentando dor abdominal contínua, difusa e de fraca intensidade, além de sudorese noturna, tosse seca e perda ponderal não
aferida. Com o agravamento da dor e o aumento do volume abdominal, ocorridos recentemente, procurou
o Serviço de Emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro. (Conduta Médica 2014-15 (59) 18-22)
ABSTRACT - It is the case of a 52-year-old woman that began to present, two months ago, continuous, weak and
diffuse abdominal pain, besides night sweats, dry cough and not measured weight loss. As the pain got worse and
she experienced increasing of abdominal volume, that occurred recently, the patient looked for help at the Emergency
Service of Antonio Pedro Universitary Hospital. (Conduta Médica 2014-15 (59) 18-22)
DESCRITORES – dor abdominal; ascite; emagrecimento
KEY-WORDS – abdominal pain; ascitis; weight loss
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de Emergência do Hospital Universitário

halo psiquicamente, em regular estado

Antônio Pedro (Huap).

geral, hipocorada (+/4+), hidratada,

História Patológica Pregressa: Portadora

acianótica, anictérica e afebril.

de retocolite ulcerativa pancolônica, há

Sinais vitais - pressão arterial = 100x70

10 anos em tratamento no Huap com cor-

mmHg; pulso radial = 90 batimentos

ticoide, azotiaprina e mesalazina, tendo

por minuto; frequência ventilatória = 18

iniciado, há dois meses, terapia biológica

incursões por minuto; temperatura axilar

com infiximabe. Hipertensa, com infarto

= 37o C.

Cabeça e pescoço - linfonodomegalia na

cisto no lobo esquerdo do fígado, lesões

DR. ARY

borda lateral do músculo esternoclei-

nodulares de vários tamanhos no baço

No ato operatório encontramos volumosa

domastoideo direito, de 1 cm, móvel,

e densificação generalizada da gordura

ascite de coloração amarelada, lesões no-

indolor e macia.

peritoneal, além de líquido livre nas go-

dulares com tamanho médio de 3 mm dis-

Aparelho cardiovascular - sem anormali-

teiras parietocólicas e na pelve, espaços

seminados por todo o peritônio, omentos,

dades.

subfrênicos, subepáticos e entre alças.

baço, fígado, intestino grosso e delgado

Tórax - atípico, com murmúrio vesicular

Minha hipótese diagnóstica mais pro-

(parte mais afetada por essas lesões). En-

diminuído nas bases.

vável era de tuberculose miliar. Outras

contramos, ainda, múltiplas aderências de

Abdômen - distendido (2+/4+), difusa-

possibilidades menos prováveis seriam

aspecto inflamatório entre as alças intesti-

mente doloroso à palpação profunda e

paracoccidioidomicose e carcinomatose

nais. Não encontramos secreção purulenta,

com sinais sugestivos de irritação perito-

peritoneal com implantes pulmonares

entérica, abscessos, neoplasias palpáveis e

neal na fossa ilíaca esquerda. A peristalse

secundários.

nem perfurações digestivas. Assim, aventamos a possibilidade de tuberculose miliar.

era de timbre metálico.
Membros - sem anormalidades.

PROF. ITALO

Tendo isso em mente, realizamos coleta de

Exame neurológico - sem anormalidades.

Dr. Ary, o que o levou a indicar laparo-

líquido ascítico para exames bioquímicos e

Diante da impressão diagnóstica de

tomia exploradora de urgência 12 horas

culturas e pesquisa de bacilo álcool ácido

retocolite ulcerativa complicada, foram

após a admissão da paciente, e quais foram

resistente (BAAR), além de múltiplas

solicitados exames hematológicos e to-

as suas hipóteses diagnósticas?

biópsias das lesões nodulares.

e abdômen, tendo sido iniciada antibioti-

DR. ARY

PROF. ITALO

coterapia venosa à base de ciprofloxacino

O nosso acompanhamento clínico

Dr. Gustavo, como transcorreu o pós-

e metronidazol. Os resultados dos exames

indicou claramente piora significativa

operatório da paciente?

hematológicos confirmaram a anemia,

das condições clínicas, assim como

sem outras alterações significativas. Após

a exacerbação dos sinais de irritação

DR. GUSTAVO

realização da tomografia, a paciente foi

peritoneal – que se difundiram por todo

No segundo dia foi iniciado esquema Ripe

reexaminada 12 horas após a admissão,

o abdômen. A hipótese diagnóstica

(rifampicina, isoniasida, pirazinamida e

e a equipe cirúrgica indicou laparotomia

foi de perfuração intestinal por conta

etambutol). A evolução foi satisfatória,

exploradora.

da retocolite ulcerativa, em razão da

com alta hospitalar no décimo dia.

mografia computadorizada (TC) de tórax

piora do exame abdominal. EntendePROF. ITALO

mos ainda que nenhum outro exame

PROF. ITALO

Por favor, Prof. Walter, faça a análise

de imagem seria capaz de excluir essa

Pergunto à Dra. Maria Emília se o uso

da tomografia e diga-nos suas hipóteses

possibilidade (perfuração intestinal).

de imunomoduladores pode interferir na

diagnósticas.

Portanto, indicamos a laparotomia

interpretação dos achados do exame físico

exploradora.

do abdômen agudo.

A TC tóraco-abdominal com contraste

PROF. ITALO

PROFA. MARIA EMÍLIA

venoso mostrou, no tórax, micronódulos

Dr. Ary, quais os achados per-operatórios,

Sim. Essas drogas diminuem a resposta infla-

difusos no parênquima pulmonar direito

suas hipóteses diagnósticas e a conduta

matória que é responsável pelos sinais e sin-

e esquerdo, e no abdômen evidenciou

cirúrgica?

tomas mais exuberantes do abdômen agudo. >

PROF. WALTER
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PROF. ITALO

PROF. MARCOS

isolamento para a paciente com tuber-

A senhora acha necessário realizar qui-

Não é frequente. Sua presença é mais

culose pulmonar ativa? Cite a forma de

mioprofilaxia para tuberculose latente

encontrada nos pacientes que apresentam

transmissão principal.

nos pacientes que irão iniciar o uso de

lesão pulmonar escavada.

imunomoduladores?

DR. CELSO HOMERO
PROF. ITALO

A tuberculose é transmitida pessoa

PROFA. MARIA EMÍLIA

Dra. Maria Cristina, qual o melhor

a pessoa, basicamente através do ar.

Sim. Inclusive os protocolos de pesquisa

esquema antibiótico a ser indicado no

A fala, o espirro e, principalmente, a

já foram bem estabelecidos nesses casos.

pré-operatório imediato?

tosse de um doente com tuberculose
bacilífera largam no ar gotículas de

PROF. ITALO

DRA. MARIA CRISTINA

tamanhos variados contendo no seu

Agora gostaria de saber do Prof. Marcos

Seria composto por uma cefalospori-

interior os bacilos. As gotículas mais

quais seriam as hipóteses diagnósticas,

na de segunda geração (cefurexima) e

pesadas se depositam no solo, enquanto

baseando-se nos achados pré, per e pós-

metronidazol. Isso por conta de maior

que as mais leves podem permanecer em

operatórios.

surgimento de enterobactérias resistentes

suspensão por diversas horas. Somente

a algumas quinolonas (ciprofloxacina) e

os núcleos secos das gotículas – núcleos

PROF. MARCOS

ao potencial dessas quinolonas para indu-

de Wells – com diâmetro de até 5 micra

A primeira hipótese seria tuberculose

zirem o aparecimento de enterobactérias

e com um ou dois bacilos em suspensão

acometendo o pulmão e a cavidade

produtoras de betalactamases de espectro

podem atingir os bronquíolos e alvéolos

abdominal. Poderíamos também pensar

estendido (ESBL+).

e aí iniciar-se a multiplicação. Então,

em doença fúngica e em carcinomatose.
PROF. ITALO

são necessários a detecção precoce, o
PROF. ITALO

isolamento e o tratamento. Deve ser

Com as informações do ato operatório,

usada proteção individual com máscara

qual seria o melhor esquema antibiótico?

(N-95), e deve-se manter o paciente em

Estaríamos autorizados a iniciar, tão logo

isolamento.

as condições clínicas permitissem, o

DRA. MARIA CRISTINA

tratamento específico para tuberculose?

O mesmo esquema.

PROF. ITALO

Pergunto aos cirurgiões se concordaram
PROF. MARCOS

PROF. ITALO

com a indicação da laparotomia explo-

Sem dúvida, porque a tuberculose é muito

A paciente deveria ter sido mantida em

radora e se teriam alguma observação

comum em nosso meio, e a paciente fazia

isolamento respiratório?

em relação aos procedimentos cirúrgicos

uso de imunosupressor, aumentando a

adotados.

probabilidade desse diagnóstico (tuber-

DRA. MARIA CRISTINA

culose).

Sim. Em precaução por aerossóis, pois

PROF. PIETRO

apresentava suspeita clínica e radiológica

A laparotomia se tornou inevitável

de tuberculose.

devido à exacerbação dos sinais de irri-

PROF. ITALO

É frequente a presença do BAAR no

tação peritoneal. Talvez eu insistisse um

escarro dos pacientes com tuberculose

PROF. ITALO

pouco mais em desfazer as aderências do

miliar?

Dr. Celso Homero, quais as medidas de

intestino delgado.
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FIGURA 2

Tomografia computadorizada do abdome após
contraste iodado venoso mostra várias lesões
nodulares esparsas no baço e cisto hepático (setas)

FIGURA 1

Tomografia computadorizada do
tórax mostrando micronódulos
difusos nos pulmões (setas)

FIGURA 3

Tomografia computadorizada do abdome com
contraste iodado venoso mostra densificação da
gordura peritoneal, líquido na goteira parietocólica
esquerda e fina camada de líquido sub-hepático
(setas)

FIGURA 4

Tomografia computadorizada
do abdome com contraste
iodado venoso mostra
densificação da gordura
peritoneal, líquido na goteira
parietocólica entre alças
intestinais, e distensão de
alças do intestino delgado à
esquerda (setas)

FIGURA 5

Granulomas disseminados pelas
alças jejunais e mesentério

FIGURA 6

Granulomas disseminados
pelas alças ileais e
mesentério
Conduta médica
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PROF. ANDRÉ

portância da correta fixação das peças em

PROFA. GRAÇA HELENA

Concordo com a indicação cirúrgica

formol a 10% para que não haja prejuízo

Uma das formas mais graves da tubercu-

porque ocorreu piora do exame físico

estrutural e que seja permitida a inclusão

lose é a miliar, decorrente da dissemina-

apesar de a paciente estar em uso de

em parafina. Também é útil a prática da

ção hematogênica com acometimento

medicamentos imunossupressores, que

documentação fotográfica das peças e a

sistêmico, quadro tóxico infeccioso

– conforme exposto pela Profa. Maria

correlação com a numeração de identi-

importante e grande risco de meningite.

Emilia – podem mascarar os sinais de

ficação dos frascos de acondicionamento

Os pulmões apresentam pequenas lesões

gravidade do exame físico. Creio que

das mesmas. Tal providência permite ao

difusamente distribuídas. Os demais

eu também não insistiria em desfazer as

patologista a “visualização” da condição

órgãos (fígado, baço, medula óssea e

aderências intestinais porque não parecia

local da doença e sua relação com as vís-

outros) também podem ser acometidos

haver maiores evidências de perfuração

ceras, bem como sua localização real no

por lesões idênticas. Histologicamente

entérica e nem de obstrução intestinal.

campo cirúrgico.

temos granulomas constituídos por
linfócitos, células epitelioides, células gi-

PROF. CELSO CHOIN

PROF. ITALO

gantes multinucleadas e necrose caseosa

Laparotomia é um método diagnóstico

Dr. Márcio, o tratamento com bloquea-

central. A pesquisa de BAAR através de

e terapêutico, mas não podemos deixar

dores do fator de necrose tumoral (anti-

colorações específicas (Ziehl-Nilsen ou

de lembrar que, por vezes, a penetração

TNF) está implicado no desenvolvimento

Wade) pode mostrar o bacilo. Chama-

na cavidade e o manuseio do peritônio

de tuberculose?

mos a atenção para a fixação adequada
do material em formol a 10% e, na sus-

podem levar à produção de sinéquias
entre alças e de alças com a parede ab-

DR. MÁRCIO

peita de doença infecciosa, o necessário

dominal. Algumas pessoas parecem mais

Os medicamentos bloqueadores ou an-

encaminhamento de amostra tecidual

propensas do que outras para formar

tagonistas do fator de necrose tumoral

para bacteriologia. No nosso caso em

aderências. Soma-se isso ao fato de o pro-

comprovadamente aumentam o risco

discussão, foram encontrados granulo-

vável diagnóstico dessa paciente ser um

das infecções, particularmente por

mas em todas as amostras, e a pesquisa

processo inflamatório disseminado. Com

micobactérias. Antes de se iniciar um

do BAAR foi positiva.

esse pensamento, associado à máxima

tratamento com anti-TNF devemos

“o ótimo é inimigo do bom”, não seria

rastrear tuberculose latente, realizando

PROF. ITALO

prudente fazer muitas biópsias ou lises das

PPD e radiografia de tórax. Com PPD

Dessa forma, ficou definitivamente com-

aderências, já que não comprometiam a

igual ou maior que 5 mm e/ou se a ra-

provado que os exames histopatológicos

motilidade intestinal.

diografia de tórax evidenciar alterações,

confirmaram as suspeitas clínicas, tomo-

devemos iniciar quimioprofilaxia com

gráficas e cirúrgicas de tuberculose miliar

PROF. SYLVIO

isoniazida 300 mg/dia um mês antes e

nessa paciente.

Concordo com o Prof. Celso Choin que,

até seis meses após iniciar o tratamento

Algum dos presentes deseja realizar

quanto mais se tentam remover as aderên-

com anti-TNF.

outras perguntas ou acrescentar algum

cias, maior a probabilidade de piora poste-

comentário?

rior com formação de mais aderências. O

PROF. ITALO

Então, agradeço a presença e a parti-

ideal seria liberar áreas correspondentes

Profa. Graça Helena, quais foram os

cipação de todos e declaro encerrada a

a eventuais obstruções. Com relação à

principais achados histopatológicos no

sessão. n

coleta de peças para biópsias, reitero a im-

material biopsiado?
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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 29.
Paciente do sexo feminino, 60 anos, com dispneia súbita não progressiva aos
pequenos esforços, tosse seca e perda ponderal, apresentando

Opacidades em Vidro Fosco de Distribuição Periférica
em Ambos os Pulmões
Case report of a 60-year-old woman, with non progressive sudden dyspnea on mild exertion, dry
cough and weight loss, presenting

Ground-Glass Opacities of Peripheral Distribution in Both Lungs
FIGURAS 2 e 3

Tomografia de tórax em corte transversal evidenciando áreas de opacidades com atenuação em vidro fosco
difusas, predominando na periferia e nos lobos inferiores

FIGURA 1

Tomografia de tórax em corte coronal
evidenciando discretas áreas de enfisema
parasseptal predominando em lobos superiores
e espessamento dos septos inter e intralobulares
associados a áreas de opacidades com atenuação
em vidro fosco difusas, predominando na periferia
e nos lobos inferiores

Autores:
Leonardo da Silva Caliman
Acadêmico de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) [Niterói – RJ]
Prof. Alessandro Severo Alves de Melo
Professor Adjunto do Departamento de Radiologia da UFF
Dr. Joeber Bernardo Soares de Souza
Médico Assistente do Serviço de Clínica e Pneumologia do Hospital Universitário
Antônio Pedro (Huap), da UFF
Médico Pneumologista do Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras [Niterói – RJ]
Prof. Cyro Teixeira da Silva Junior
Professor Associado da Disciplina de Pneumologia do Departamento de Medicina Clínica da UFF
Prof. Gilberto Perez Cardoso
Professor Titular de Clínica Médica da UFF

RESUMO - Paciente feminina, 60 anos, iniciou
quadro súbito de dispneia não progressiva aos
pequenos esforços, tosse seca e perda ponderal
há quatro meses. É asmática e ex-tabagista há
dois anos (43 maços/ano). (Conduta Médica
2014-15 (59) 23;29-30)
ABSTRACT - Female patient, 60 years old, that
developed sudden breathlessness on mild exertion
not progressive, dry cough and weight loss for four
months. Asthmatic and ex-smoker two years ago
(43 packs/] year). (Conduta Médica 2014-15
(59) 23;29-30)
DESCRITORES - dispneia; tosse seca; ex-

tabagista
KEY-WORDS - dyspnea; dry cough; ex-smoker
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Osteonecrose Mandibular:
Uma Complicação do Uso de
Bifosfonatos
Mandibular Osteonecrosis: A Complication
of the Bisphosphonates Use
Autores:
Dr. Sylvio Luiz Costa de Moraes
Chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia
Crânio-Maxilo-Facial do Hospital São Francisco
(Rio de Janeiro – RJ)
Dr. Alexandre Maurity de Paula Afonso
Dr. Roberto Gomes dos Santos
Dr. Ricardo Pereira Mattos
Membros do Serviço de Cirurgia e Traumatologia
Crânio-Maxilo-Facial do Hospital São Francisco
Dr. Bruno Gomes Duarte
Residente de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial do Hospital Federal de Bonsucesso /
HFB (Rio de Janeiro – RJ)

RESUMO - Atualmente o uso de bifosfonatos se constitui rotina por parte de alguns profissionais da área

da saúde, principalmente nos casos de pacientes portadores de doenças neoplásicas, de osteoporose e de
outras doenças, como Paget. Em virtude do seu mecanismo de ação no tecido ósseo, esses fármacos podem
se relacionar com osteonecrose óssea, sendo os ossos maxilares os mais comumente acometidos. Os autores
apresentam um caso clínico de osteonecrose mandibular decorrente de um quadro de infecção odontogênica seguida de extração dentária em uma paciente que havia realizado tratamento com bifosfonatos há 10
anos. Os autores debatem a importância do conhecimento por parte dos profissionais sobre as complicações
decorrentes do emprego desses medicamentos. (Conduta Médica 2014-15 (59) 24-28)
ABSTRACT - Currently, the use of bisphosphonates is presented as a routine by some health professionals, especially
in cases of patients with neoplasic diseases, patients with osteoporosis and other diseases such as Paget. Because
of its mechanism of action in bone tissue, these drugs may relate to bone osteonecrosis, and the maxillary bones,
most commonly affected. The authors in this paper aims to expose a case of osteonecrosis of the jaw, resulting from
odontogenic infection and tooth extraction in a patient who had been treated with bisphosphonates 10 years before.
The authors discuss the importance of knowledge for health professionals about the complications resulting from the
use of these drugs. (Conduta Médica 2014-15 (59) 24-28)
DESCRITORES - bifosfonatos; osteonecrose; extração dentária; mandíbula
KEY-WORDS - bisphosphonates; osteonecrosis; dental extraction; mandible

Introdução

complexo crânio-maxilo-facial, notada-

Entende-se por bifosfonatos (BFs) os

mente nos maxilares. Isso ocorre devido

fármacos que possuem alta afinidade

à presença de elementos dentários, que,

pela hidroxiapatita, atuando sobre os

em muitas ocasiões, se tornam focos

pirofosfatos (reguladores fisiológicos da

de infecção numa estrutura óssea que,

calcificação e reabsorção óssea) . Em

uma vez acometida de OIB, possui

virtude dessas propriedades, os BFs são

baixíssima vascularização e capacidade

prescritos no tratamento de doenças

de remodelação óssea – o que reduz

que alteram o metabolismo ósseo 2. A

significativamente a capacidade orgâ-

atuação dos BFs inicialmente ocorre

nica em resolver o processo infeccioso/

pela inibição dos osteoclastos, ocorrendo

inflamatório, a despeito da utilização

também inibição dos osteoblastos . No

de antimicrobianos comumente utili-

entanto, a utilização desses fármacos

zados na prática clínico-cirúrgica. Os

pode estar relacionada com diversas

resultados da evolução “descontrolada”

complicações. Uma delas, de extrema

de tais processos levam a prognósticos

importância, é a osteonecrose induzida

reservados e duvidosos, normalmente

por bifosfonatos (OIB), que se apresenta

com a evolução para quadros necróticos

na prática de intervenções cruentas no

devastadores. O diagnóstico de OIB, em

1

1
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geral, deve apresentar três características: 1) paciente estar em tratamento
atual com bisfosfonatos ou já ter feito uso
desses fármacos; 2) exposição de tecido
ósseo na região crânio-maxilo-facial por
mais de oito semanas; 3) paciente ter
ausência de histórico de radioterapia na
região dos maxilares3.
Frente à iminente possibilidade de osteonecrose em pacientes que são submetidos
a tais procedimentos, torna-se necessária
a ênfase sobre o assunto com o objetivo
de contribuir com o tema, alertando os
terapeutas sobre os efeitos colaterais do
medicamento sobre os ossos da face, e
ainda discutindo alguns destaques sobre
os BFs utilizados no Brasil e as suas
indicações específicas, que constituem
formas de tratamento para determinadas

FIGURA 1

Fístula cutânea demarcada com
azul de metileno

História da Doença Atual: Cirurgia

condições.

odontológica (exodontia) na região de
Anamnese: Paciente do gênero femi-

arco central da mandíbula há aproxi-

nino, branca, 72 anos de idade, com-

madamente seis meses. Relatou que, no

em pacientes portadores de mieloma

pareceu em maio de 2012 apresentando

pós-operatório, evoluiu com infecção na

múltiplo e metástases ósseas secundárias

quadro infeccioso com presença de

área operada. Alegou ter sido submetida

a quaisquer tumores sólidos)4,5, tendo

fístula cutânea na região do mento (ver

a curetagem óssea local, que não logrou

encerrado seu uso após a última dose do

figura 1) e na mucosa bucal, na projeção

êxito, tendo sido ainda tratada a seguir

medicamento – portanto, há aproxima-

do rebordo alveolar. Através de ambas

com antimicrobianos, por via oral, igual-

damente 10 anos.

as fístulas havia drenagem importante

mente sem sucesso.

Exames Complementares: Tomografia

de secreção purulenta. A paciente referia

História Patológica Pregressa: Neopla-

computadorizada (TC) em cortes axiais e

dor à palpação.

sia maligna mamária em 2001 (lado es-

coronais para estudo do esqueleto facial.

Exame Físico: Além dos exuberantes

querdo) tratada através de mastectomia

Foi identificado sinal sugestivo de traço

sinais flogísticos no local, o exame físico

e esvaziamento axilar e, adicionalmente,

de fratura na região da sínfise mento-

também revelou presença de mobilidade

radioterapia no ano de 2001. Relata o

niana (ver figura 2), região de grande

do arco central da mandíbula ao nível da

uso, por quase um ano, de ácido zole-

demanda biomecânica da mandíbula,

sínfise mentoniana, ou seja, presença de

drônico (Zometa - bifosfonato cíclico,

onde há incidência de forças de torção,

fratura patológica da mandíbula, o que

duplamente nitrogenado, para adminis-

originadas da associação das forças de

caracteriza uma osteonecrose estágio

tração por via endovenosa, aprovado

compressão e de tensão resultantes da

3 – o mais avançado .

para prevenção de complicações ósseas

ação muscular.

4

®
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FIGURA 3

Transoperatório evidenciando
área de necrose óssea (“mais
amarelado”)

FIGURA 2

TC em corte axial evidenciando área
de fratura patológica na sínfise da
mandíbula

Laboratório sem alterações significativas,

(ver figura 3), seguida de identificação

exceto pela leucocitose consequente do

e redução da fratura mandibular através

quadro infeccioso crônico.

de fixação esquelética estável com

Radiografia de tórax e ECG sem alte-

emprego de placa de titânio do sistema

rações.

Locking 2.0 com oito parafusos: quatro
de 11 mm e quatro de 15 mm. Dadas as

Tratamento: Pelo fato de os autores

condições adversas para fixação, devido

deterem experiência com o emprego de

à baixa qualidade do osso mandibular,

oxigenoterapia hiperbárica (OHB)6, para

a alternativa foi posicionar a placa na

melhoria das condições gerais de perfu-

borda inferior da mandíbula, também

são e considerando os efeitos fisiometa-

conhecida como região basilar da man-

bólicos que podem ser alcançados, essa

díbula (ver figura 4).

terapia foi instituída. Tendo em vista o

No primeiro dia de pós-operatório foi

quadro clínico apresentado, foram reali-

reiniciada a OHB. No segundo dia a

zadas inicialmente dez sessões de OHB

paciente obteve condições de alta hos-

com duração de 90 minutos e iniciada

pitalar e prosseguiu com as sessões de

antibioticoterapia EV com 1g de amo-

OHB, como paciente externa, por mais

xicilina associada ao ácido clavulânico

30 sessões com duração de 90 minutos

de 8 em 8 horas.

cada.

No dia seguinte às sessões iniciais, a

A paciente foi submetida a controle

paciente foi submetida a procedimento

pós-operatório, período no qual também

operatório de retirada de fragmento

prosseguiu com a OHB, até a conclusão

ósseo desvitalizado (sequestrectomia)

do número de sessões planejadas. A pa-

na área do arco central da mandíbula

ciente evoluiu bem, com resolução do
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FIGURA 4

Fixação final da fratura sinfisária, com a placa na
basilar da mandíbula. Destaca-se a sutura com
Prolene 3-0 da mucosa bucal pela sua face interna

FIGURA 5

TC com reconstrução 3-D destacando o
posicionamento das placas e parafusos em relação
ao osso mandibular

quadro infeccioso inicial.

casos de osteonecrose dos maxilares, no-

local prévio (extração, trauma facial,

Aos seis meses de pós-operatório, foi

tadamente da mandíbula, em pacientes

trauma dentário)7.

submetida a reavaliação através de TC

submetidos a procedimentos odonto-

Do ponto de vista farmacológico os BFs

(ver figura 5) que evidenciou o sucesso

lógicos dependentes de cicatrização e

se apresentam com meia vida curta,

do tratamento.

regeneração óssea (exodontias, cirurgias

ficando no plasma por poucas horas,

periodontais e até mesmo a prática de

porém eles podem permanecer nos

Discussão

mecânica ortodôntica para correção de

tecidos ósseos por aproximadamente

Os BFs se apresentam como fármacos

más oclusões dentárias) por períodos que

10 anos, ocorrendo a sua liberação

amplamente prescritos nos dias atuais,

superam a primeira década da última

nos casos onde ocorre a reabsorção ou

sendo, na maioria dos casos, indicados

dose de bisfosfonatos administrados aos

mesmo a necessidade de neoformação

para pacientes em tratamentos de ne-

pacientes.

óssea4. Esse fato se apresenta plausível

oplasias malignas, osteopenia e osteo-

A ocorrência de exposição óssea com au-

para justificar o presente caso, onde se

porose2,3.

sência de cicatrização foi primeiramente

observa a união dos dois fatores, uma

Dependendo do tipo de tratamento a ser

descrita na região crânio-maxilo-facial,

vez que a paciente relatou uso de BFs há

instituído, os BFs podem ser utilizados

sendo então descritos os primeiros casos

10 anos e que foi submetida a extração

por via oral ou endovenosa. A via oral

de OIB . Embora existam diversos relatos

dentária após quadro de infecção de

é empregada para o tratamento de oste-

na literatura, o real mecanismo se apre-

origem odontogênica.

openia e osteoporose, sendo os BFs por

senta incerto, sendo creditado ao fato de

No mercado brasileiro, no momento,

via endovenosa utilizados nos pacientes

ocorrer alteração na remodelação óssea

pode-se encontrar 19 tipos de alendro-

portadores de neoplasias malignas .

relacionada ao uso dos BFs. A maioria

natos disponíveis, listados no dicionário

Sua ação é antiosteoclástica, ou seja, é

dos casos está relacionada ao seu uso

de especialidades farmacêuticas .

uma ação inibidora da reabsorção óssea,

endovenoso7,8, porém estudos recentes

Tem sido proposto que os testes para

sendo o medicamento empregado para

mostram casos de OIB relacionados ao

monitorar os marcadores da renovação

tratar metástases ósseas e reduzir a pre-

uso de BFs administrados por via oral,

óssea possam ajudar no diagnóstico e

sença de cálcio (Ca++) no sangue, devido

sendo esse aumento provavelmente

risco do desenvolvimento da OIB.

à hipercalcemia induzida por tumores. A

vinculado ao uso indiscriminado desses

Os telopeptídeos-C terminal ou do co-

atividade é antiangiogênica. Na prática,

medicamentos para casos de osteopenia

lágeno tipo I (CTX) são fragmentos de

pode-se concluir que a hipercalcemia

e osteoporose .

colágeno que são liberados durante a re-

acaba por gerar uma eburnificação do

A região maxilofacial se apresenta como

modelação e renovação óssea. Portanto,

osso, deixando-o com aspecto “marfini-

uma região de maior risco para a ocor-

constituem um produto da degradação do

zado” e, portanto, mal vascularizado, o

rência de OIB, uma vez que pode ser

colágeno, marcador da reabsorção óssea.

que pode justificar a ineficácia do uso dos

constantemente submetida a traumas,

O colágeno tipo I é sintetizado a partir

antimicrobianos devido à baixa perfusão

somando-se ao fato da exposição dos

de seu precursor (pró-colágeno tipo I).

e, consequentemente, baixa concen-

ossos maxilares a focos de infecção de

Os CTX têm níveis elevados em crian-

tração do fármaco na região acometida

etiologia odontogênica, ao contrário

ças, em pacientes com osteoporose,

pela OIB.

dos outros ossos que compõem o esque-

osteomalácia, osteodistrofia renal, em

Por esses motivos, em discordância

leto apendicular. Nos casos em que o

uso de corticoide e com doença de Paget,

com as orientações dos laboratórios, a

paciente evolui para OIB, a maioria se

hiperparatireoidismo e hipertireoidismo.

literatura especializada vem reportando

apresenta com história de traumatismo

A monitorização dos CTX pode ser útil

3

3

7,9
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para o controle da resposta ao tratamen-

deve utilizá-los de maneira cautelosa,

4. LUZ, A.M.A. Avaliação clínica e radio-

to com BFs e estrógenos, já que reduzem

sendo as suas potenciais consequências

gráfica da osteonecrose maxilomandibular

os níveis de CTX, após três meses de

de conhecimento obrigatório, tanto por

associada ao uso de bifosfonatos em pa-

terapia adequada, em 30 a 40%.

parte do profissional da área de saúde

cientes com câncer. 2007. 88f. Dissertação

Portanto, como os BFs reduzem a for-

quanto do paciente.

(Mestrado em Ciências da Saúde) – Facul-

mação dos CTX, acredita-se que seus

A monitorização dos níveis séricos de

dade de Ciências da Saúde da Universidade

níveis séricos poderiam ser um indicador

CTX é útil no diagnóstico e na avaliação

de Brasília, UNB, Brasília, 2007.

confiável na avaliação do nível de risco.

do risco do desenvolvimento da OIB, em

5. gRIDELI, C. the use of bisphospho-

Os níveis séricos de CTX devem ser

pacientes que fazem uso de BFs.

nates in elderly cancer patients. The

maiores que 150 pg/ml para iniciar qual-

Finalmente, deve-se ter em mente que

Oncologist 2007; 12: 62-71.

quer procedimento cirúrgico. Níveis

todos os profissionais de saúde têm

6. MORAES, S.L.C. Reconstrução

menores do que 150pg/ml sinalizam a

responsabilidade legal sobre as conse-

mandibular com enxerto não-microvas-

necessária descontinuidade do uso do

quências de uma anamnese incompleta,

cularizado. (Anais do XXI Congresso

BFs por pelo menos três meses antes do

principalmente quando o resultado pode

Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia

procedimento cirúrgico até que os níveis

se traduzir em efeitos devastadores para

Bucomaxilofacial do Colégio Brasileiro

séricos estejam maiores do que 150 pg/ml.

os pacientes.

de Cirurgia e Traumatologia Maxilofa-

Os valores laboratoriais normais de CTX

cial. Centro de Convenções. Vitória.

são de 300-600 pg/ml, e valores menores

ES) 2011; 1: 6. ISBN 18078443.

que 150 pg/ml conferem um alto risco
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Paciente do sexo feminino,
60 anos, com dispneia súbita
não progressiva aos pequenos
esforços, tosse seca e perda
ponderal, apresentando
opacidades em vidro fosco de
distribuição periférica em ambos
os pulmões
Outros dados do caso: Paciente exposta de

forma intensa e diária ao inseticida Talfon®
apresentação em pó – composto principalmente
por carbarila e cipermetrina –, tendo ficado
exposta todas as noites ao chegar do trabalho
e nos fins de semana durante dois meses. Apresentou, de forma súbita, dispneia aos pequenos
esforços durante sua rotina de trabalho no
hospital (CTI), evoluindo com perda de peso.
Após a retirada do inseticida de sua casa houve
melhora progressiva com resolução total de sua
clínica, da prova de função respiratória e das
alterações radiológicas.
Exames complementares:
n Hemograma e bioquímica sem alterações;
n RX tórax evidenciando infiltração intersticial
bilateral;
n Espirometria:
Fev/2012

%Pré

%Pós

CVF

44,9

46,8

VEF1/ CVF

105,2

105.5

(dist. vent. rest. acentuada)
Maio /2012

%Pré

%Pós

CVF

72.9

85.9

VEF1/ CVF

105.9

93.3

Nov /2012

%Pré

%Pós

CVF

79.7

81.4

VEF1/ CVF

106.1

104.8

(dist. vent. rest. leve)

(normal)
n FAN, FR, Anti DNA Anti RNP, Anti ANCA
C, Anti Jo, Anti La e Anti-sclero 70, todos
negativos.
Diagnóstico: Paciente feminina, de 60 anos,
com dispneia não progressiva aos pequenos
esforços, estertores teleinspiratórios em bases,
tosse seca e perda ponderal após período de uso
de pesticida tóxico - pneumonite de hipersensibilidade fase aguda (PH) ou alveolite alérgica
extrínseca (AAE).

Comentários: A pneumonite de hipersensibilidade (PH) é uma doença inflamatória
intersticial, também conhecida como pulmão
do fazendeiro ou pulmão do criador de pássaros,
que compreende um grupo de doenças mediadas
imunologicamente, causadas pela inalação repetida de diversos antígenos ambientais e ocupacionais, orgânicos ou inorgânicos.(2, 5, 11). Essa
inalação desencadeia, em indivíduos suscetíveis,
uma reação inflamatória na parede dos alvéolos,
bronquíolos e interstício pulmonar, ocorrendo
uma reação de hipersensibilidade, com formação
de granulomas.(2)
A PH pode ocorrer em ambientes de trabalho
ou em casa após a exposição, na sequência da
inalação de antígenos orgânicos, como proteínas de mamíferos e de aves, fungos e bactérias.
Diante de criadores de pássaros, o antígeno pode
permanecer no ambiente por longos períodos
(18 meses) e ainda mesmo após a limpeza do
local. Desse modo, pode haver a sensibilização
a antígenos aviários através da prática do uso
de travesseiros ou outros acessórios com penas
de aves.(2) Não obstante, os produtos químicos
de baixo peso molecular e os pesticidas organoclorados, carbamatos e piretroides, também
podem ser fatores de risco para o pulmão – neste
caso clínico a paciente ficou em contato com
o derivado do carbamato (carbarila) e com o
derivado do piretroide (cipermetrina). Já entre
as bactérias podemos encontrar Mycobacterium
avium, Micropolyspora faeni e Thermoactinomyces
vulgaris. Entre os fungos, certos tipos Aspergillus
também estão entre as principais causas.(1, 6, 11).
Como já se sabe, algumas doenças intersticiais
pulmonares guardam uma relação positiva com
o tabagismo, tais como a pneumonia intersticial
descamativa e a fibrose intersticial pulmonar.
Mas, em contraste, o tabagismo parece ter um
efeito protetor em relação a outras doenças como
a PH e a sarcoidose. O efeito protetor pode ser
devido ao fato de os macrófagos dessas pessoas
terem um baixo nível de expressão de moléculas
coestimulatórias sobre suas membranas, e que
não o aumenta mesmo no momento da interação
macrófago-linfócito para apresentação de antígeno.(2) Sendo assim, pacientes tabagistas com PH
se apresentam com a forma aguda menos expressiva, podendo ser confundida com a evolução da
própria DPOC. A PH em pacientes tabagistas,
quando manifestada, se apresenta como uma
forma crônica e mais grave. A paciente no
nosso relato era ex-tabagista há dois anos, o que
poderíamos considerar um fator que não impediu
a forma de apresentação aguda do seu quadro, e

The Image Challenge

que facilitou a associação com o agente sensibilizante (inseticida) e o diagnóstico precoce. Outro
fator de confusão era sua história de asma, que
foi descartada pelas alterações, descritas acima,
na TC de tórax e na espirometria.
No Brasil a PH se situa entre as doenças pulmonares difusas mais frequentes. Seu diagnóstico
é fundamental porque o não afastamento do
agente causal pode implicar em progressão para
fibrose, incapacidade e morte.(10) No caso em
questão, após a retirada do agente sensibilizante
(inseticida), a paciente evoluiu com resolução
total da clínica, o que reforçou a nossa hipótese
de, junto com os dados radiológicos, considerar
o caso como uma PH em sua fase aguda, como
será explanado mais adiante.
Associa-se o problema de saúde com a exposição.
Todavia, existem três tipos diferentes de respostas alérgicas: ataque agudo, resposta subaguda e
resposta crônica.(11)
Diante da resposta aguda podemos encontrar um
quadro gripal (3), com sintomas que se iniciam
horas após a exposição em indivíduos sensibilizados – como falta de ar, tosse seca irritante,
uma súbita sensação geral de doença, febre e
calafrios, uma taquicardia, e taquipneia.(11) Geralmente ocorre poucas horas após a exposição
ao antígeno e costuma ceder de forma gradual
entre 24 a 48h.(2)
A forma subaguda resulta de uma exposição
menos intensa, mas contínua, a antígenos inalados, podendo ser encontrados sintomas como
tosse, falta de ar, febre leve e calafrios ocasionais,
uma sensação geral de doença, dores nos músculos
e articulações, e perda de apetite e de peso. (3,11)
Já diante da resposta crônica podemos encontrar
evolução para fibrose, com quadro de vários
meses, marcada dispneia progressiva, febre leve
ocasional e, muitas vezes, perda significativa de
peso, astenia intensa e baqueteamento digital.
Os sintomas são acompanhados por danos pulmonares permanentes. (3, 11)
Os achados laboratoriais de rotina são de pouco
auxílio diagnóstico. Já a tomografia de tórax
(TCAR) é o padrão-ouro dos métodos de
imagem para a PH. Na fase aguda da doença
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os aspectos obervados variam de opacidades
em vidro fosco, padrão de pavimentação em
mosaico e de consolidações. Na fase subaguda
são observados nódulos centrolobulares em vidro
fosco, aprisionamento aéreo e cistos pulmonares
esparsos. Pode haver também, nessa fase, aspecto
de imagem sugestivo de pneumonia criptogênica
organizada. Na fase crônica podem ser vistos
padrão reticulado, bronquiectasias e faveolamento, como os da pneumonia intersticial não
específica e da fibrose intersticial idiopática.(9)
No entanto, os achados histopatológicos compostos pela tríade de pneumonia intersticial crônica
com predomínio peribronquiolar, granulomas
não necróticos e/ou acúmulo de histiócitos epitelioides e focos de bronquiolite obliterante são
considerados diagnósticos de PH.(10)
No momento atual não há procedimento de
diagnóstico único ou biomarcador para confirmar o diagnóstico de PH. O diagnóstico requer
uma história detalhada e cuidadosa, que incluiria história social, ambiental e profissional, a
medição da exposição ambiental, testes de função
pulmonar, de imagem, detecção de anticorpos específicos no soro (gerada por uma resposta celular
do tipo Th1 aos antígenos, com participação de
citocinas,como a interferona y, IL-12, além de
IL-1β, TGF-β e TNF-α.)(4,6), provas cutâneas,
lavado broncoalveolar com contagem de linfócitos
CD4 e CD8 (2) e a biópsia do pulmão.
Já um caso sentinela deve levar à identificação de
indivíduos expostos, que podem desenvolver a
doença. A melhora dos sintomas após afastamento
da exposição e/ou uma resposta rápida aos esteroides orais devem aumentar a suspeita da PH. (1)
O diagnóstico pode ser feito com base numa
história contundente de exposição às substâncias
orgânicas ou inorgânicas associada a sintomas
respiratórios que melhoram após a eliminação
do contato com a substância sensibilizante, em
conjunto com uma análise criteriosa dos achados
radiológicos, da prova de função respiratória e do
LBA. A suspeição da PH pela história clínica de
exposição é fundamental para orientar a solicitação e a avaliação dos exames complementares,
principalmente na realização de exames mais invasivos – como o LBA para contagem diferencial
leucocitária e a quantificação de linfócitos CD4
e CD8, além da biópsia pulmonar, que podem
ser realizados em nosso hospital universitário
(Huap/UFF) –, especialmente na fase subaguda
e crônica da PH, possibilitando a investigação do
diagnóstico diferencial, que inclui sarcoidose, tuberculose, micoses profundas e fibrose idiopática.
Um comitê da Academia Americana de Alergia,
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Asma, e Imunologia propõe os seguintes critérios
para auxiliar o diagnóstico de PH:
Critérios de diagnóstico (2, 6, 8):
Critérios maiores:
1. História de sintomas compatíveis com pneumonia de hipersensibilidade que aparecem ou pioram
dentro de horas após a exposição ao antígeno.
2. Confirmação da exposição ao agente agressor
por investigação da história, do meio ambiente,
do soro de teste de precipitina e/ou do anticorpo
e do lavado broncoalveolar.
3. Alterações compatíveis na radiografia convencional de tórax ou, em especial, na tomografia de
tórax de alta resolução.
4. Linfocitose > 30% no lavado broncoalveolar,
caso este seja realizado.
5. Quando realizada biópsia, presença de alterações histológicas compatíveis.
6. Reprodução dos sintomas e anormalidades
laboratoriais após exposição ambiental ao antígeno suspeito ou através de inalação controlada.
Critérios menores:
1. Crepitações (estertores) em bases.
2. Capacidade de difusão diminuída.
3. Hipoxemia arterial, em repouso ou com
exercício.
O diagnóstico pode ser feito com o preenchimento de quatro dos critérios maiores e dois dos
menores e após a exclusão de todas as doenças
com sinais e sintomas semelhantes.
Deve-se lembrar, ainda, que atualmente não
existe cura para as pessoas que se tornam hipersensíveis à poeira mofo. Uma vez que as pessoas
se tornam hipersensíveis, elas permanecem com a
hipersensibilidade por anos, talvez por toda vida.
Diagnósticos diferenciais: infecção respiratória
aguda (como pneumonia atípica viral ou por micoplasma); pneumopatia induzida por fármacos;
doença do colágeno; sarcoidose; tuberculose; beriliose; fibrose pulmonar idiopática; pneumonia
eosinofílica; aspergilose broncopulmonar alérgica; asma; síndrome tóxica da poeira orgânica.
Tratamento:Afastamento do antígeno – apenas
a retirada da exposição pode ser suficiente para
a resolução da doença na forma aguda (2, 3), como
registrado em nosso caso.
O tratamento preconizado para todas as formas
de PH é realizado com corticosteroides. A posologia é prednisona 0,5 – 1,0 mg/ kg de peso
(não ultrapassar 60 mg/dia). Essa dose deve ser
mantida por uma a duas semanas, em seguida
reduzida e retirada lentamente nas duas a quatro
semanas seguintes.( 2, 3)
Na forma crônica o uso de corticosteroide pode
ser indicado por tempo indefinido. Não existe

ano XV - n059 - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014

evidência de que o tratamento com drogas antifibróticas beneficie os pacientes com PH crônica
em fase avançada.(3)
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