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Editorial
Pesquisas, Estatísticas
e Medicina Personalizada

propositadamente, mas com o objetivo

Sempre que posso, procuro alertar meus

daquela maioria, talvez, de elementos

quando da aplicação e interpretação

alunos sobre o valor dos testes estatísticos

que se situaram ao redor e bem próximo

adequada do conhecimento. A figura

que são usados para testagem de resultados

da média, mas não de todos.

representava um homem em pé, com os

obtidos nas pesquisas dos trabalhos cien-

Esses valores, “x” ou “y”, não são os ideais

pés mergulhados num balde onde havia

tíficos publicados nas revistas médicas,

para representar o fenômeno que ocorre

uma substância inflamável pegando fogo;

porém também fazendo algumas ressalvas

com elementos da amostra que se afastam

e sobre a cabeça do homem um outro

importantes.

do centro, seja mais para a direita, ou

balde, repleto de gelo. A frase ilustrativa

A primeira é que, por mais elegante e

mais para a esquerda de uma curva re-

dizia: “um estatístico é aquele que, tendo

atraente que possa ser um teste, ele re-

presentativa de todos os elementos que

os pés a queimar e a cabeça a congelar

presenta para nós, médicos, apenas um

participaram da pesquisa. Para lidarmos

garante que, na média, está tudo bem...”

instrumento para se testar resultados,

adequadamente na prática com esses indi-

Perdoem-me meus amigos estatísticos

visando posterior conclusão. O que vale,

víduos que se afastam da média, que ficam

pela brincadeira, que só tem a intenção

mesmo, após o uso do teste, é a interpre-

mais nos extremos, será necessário se fazer

de explicar algo complexo com o máximo

tação biológica, a interpretação médica

uma individualização, e certamente para

possível de didática.

dos resultados a que chegaram os autores

eles os resultados “x” e “y” encontrados

O bom médico, estou convicto disso,

em determinada pesquisa. Sem essa inter-

não serão os ideais.

além das características tradicionais

pretação todo o esforço se perde, pois os

Isso é algo muito familiar aos velhos e

amplamente conhecidas e citadas, tem

números, em si, pouco ou nada costumam

experientes médicos que, em épocas mais

um tino especial para individualizar suas

significar.

passadas, mesmo desconhecendo estatísti-

A segunda é que resultados de pesqui-

ca, intuíam o fenômeno que acabamos de

sas, expressos em notações estatísticas,

explicar e, com isso, já tinham o hábito

precisam ser relativizados e individuali-

sedimentado de tratar das pessoas e não

zados quando de sua aplicação na prática

de um modelo, deslize que vemos hoje

médica. Por exemplo: imaginemos que

em dia ser tão comumente cometido. Isso

determinado trabalho de pesquisa médica,

porque não existe, praticamente, a rigor, o

usando amostras metodologicamente

“doente” que representa o valor médio dos

adequadas, com grande número de indiví-

resultados obtidos nessas pesquisas. Esse

duos, aponte um resultado médio “x” para

“doente” na verdade é virtual. Quando

a dose ideal de uso de um medicamento

se pretende transpor resultados de pes-

ou mesmo o valor “y” para o nível médio

quisas para a prática clínica de maneira

de determinada substância plasmática

automática comete-se frequentemente

que se pretenda dosar. Isso significa tão

tal equívoco.

somente que aquele valor médio, “x” ou

Lembro-me neste momento de uma

“y”, dependendo do que se quer determi-

figura de um livro de Estatística aplicada

nar, atende o que se deseja para a média

à Medicina, muito didático, que li há

da amostra que participou da investiga-

pouco tempo e que, em tom jocoso, fazia

ção. Em outras palavras, é útil para uso

uma brincadeira com os estatísticos,
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de ressaltar ao leitor iniciante como é
importante aplicar o bom senso e ter o
cuidado de individualizar os fenômenos

O bom médico tem
um tino especial para
individualizar suas
condutas e personalizar
os tratamentos que
prescreve
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sessÃO clínica

condutas e personalizar os tratamentos

em tipos celulares de órgãos, medica-

que prescreve.

mentos direcionados a doenças crônico-

Cardiomiopatia Induzida pela
Cocaína em Paciente de 46 Anos

Pois a boa notícia que tenho lido com

degenerativas que ainda não possuem um

RELATO DE CASO

crescente frequência é a de que a Medi-

tratamento satisfatório! As aplicações

A Lombalgia e o Mieloma Múltiplo

cina atual está caminhando para ser cada

em Farmacologia e em Oncologia são

vez mais personalizada, em função de

fantásticas.

acontecimentos que estão emergindo das

Outro campo de notável uso desses ele-

Ciências Básicas. O que vem a ser isso?

mentos celulares seria a terapia celular.

Em primeiro lugar, deve-se destacar o

Pacientes com doenças crônico-degene-

grande mérito da Informática na evolu-

rativas poderiam, teoricamente, receber

sessÃO clínica

ção de todo esse processo de conquista.

“transplantes” de suas próprias células,

Além disso, o extraordinário progresso da

agora reprogramadas para o tipo celular

Emagrecimento e Alterações
Neurológicas em HIV+

Biologia Molecular, cuja aplicação prática

que se requer, dependendo do caso e da

tem se tornado a cada dia mais acessível.

doença, e a gama de aplicações desses

Para se ter uma ideia, o sequenciamento

recursos é inimaginável.

do genoma inteiro de um indivíduo nos

Torçamos para que esses avanços e sua

dias atuais se aproxima do valor que

introdução na prática ocorram o mais

pagaríamos por um eletrodoméstico de

brevemente possível e que em pouco

grande porte, não muito sofisticado.

tempo atinjam o estágio em que todas

Suscetibilidades a doenças ou mesmo a

essas conquistas da Ciência e da Tecno-

reações indesejáveis a medicamentos são

logia se tornem acessíveis aos pacientes,

identificadas pela aplicação dessas moder-

sem o que, como médicos, não podemos

nas técnicas. A chamada “reprogramação

nos realizar completamente. Parece que

celular” já está próxima de se tornar uma

uma nova era se avizinha. Para quem

realidade. Através da Biologia Molecular,

quiser se aprofundar um pouco mais no

já se projeta a possibilidade de intervir

assunto, indicamos o excelente artigo

na informação genética de células, redi-

“Reprogramação Celular e Medicina

recionando suas características e mesmo

Personalizada”, de autoria dos professores

suas funções.

Mario André C. Saporta e Stevens K.

As chamadas “células tronco reprograma-

Rehen, publicado na revista “Ciência e

das” podem se transformar em todos os

Cultura”, ano 66, número 1, páginas 4 e

tipos de células que existem no organismo

5, ano de 2014.
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de órgãos variados.
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Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
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Imaginemos o que isso poderá representar, dentro em breve, por exemplo,
ao se poder testar, em cultura celular,
na presença dessas células diferenciadas
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sessão clínica / Clinical Session

Cardiomiopatia Induzida
pela Cocaína em Paciente
de 46 Anos
Cocaine-Induced Cardiomyopathy
in 46-Year-Old Patient
Sessão clínica realizada em 18 de junho de
2013 no Departamento de Medicina Clínica
(MMC) e no Serviço de Cardiologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro (Huap), da
Universidade Federal Fluminense / UFF
(Niterói – RJ)
Apresentadora:
Dra. Jennifer L. Vega
Pós-Graduanda de Cardiologia
Participantes:
Dr. Antônio Alves do Couto
Professor Titular de Cardiologia da UFF
(moderador)
Dr. Wolney de Andrade Martins
Dr. Eduardo Nani Silva
Dr. Humberto Villacorta Junior
Dr. Ademir Batista da Cunha
Professores Adjuntos de Cardiologia da UFF

RESUMO – Trata-se de um paciente de 46 anos, usuário de cocaína, sem outras comorbidades, que apre-

sentava dispneia de início há um ano. Apresentou piora, com dispneia aos pequenos esforços, dispneia
paroxística noturna e edema de membros inferiores. (Conduta Médica 2014-16 (61) 4-7)
ABSTRACT – It is a 46-year-old patient, cocaine user, without comorbidities, who presented dyspnea one year ago.
His clinical picture worsened with dyspnea on minimal exertion, paroxistic nocturnal dyspnea and lower extremity
edema. (Conduta Médica 2014-16 (61) 4-7)
DESCRITORES – cardiomiopatia dilatada; insuficiência cardíaca congestiva; cocaína
KEY-WORDS – dilated cardiomyopathy, congestive heart failure; cocaine

PROF. COUTO

História Patológica Pregressa: Nega

Bom dia, vamos dar início à sessão de

hipertensão arterial sistêmica, corona-

hoje, apresentada pela pós-graduanda

riopatia, diabetes mellitus, dislipidemia.

Jennifer Vega.

É portador de transtorno psiquiátrico em
uso de diazepam e haloperidol.

Dr. Guilherme Pinella G. Pereira
Dr. Marcio Neves
Residentes de Cardiologia da UFF

DRA. JENNIFER

História Social: Relata uso de cocaína

Bom dia. O caso desta sessão é de um pacien-

inalada por tempo indeterminado, mais

Carolina Cunto de Athayde
João Gabriel Batista Lage
Internos de Cardiologia da UFF

te do sexo masculino, negro, 46 anos, natural

intenso nos últimos três meses. É etilista

do Estado de Rio de Janeiro, residente em

social e tabagista (10 maços/ano). Morou

Piratininga (RJ), aposentado.

em casa de “pau-a-pique” há 10 anos no

História da Doença Atual: Paciente com

norte de Rio de Janeiro.

história de dispneia progressiva aos grandes

História Familiar: Não sabe relatar com

e médios esforços há cerca de um ano, sem

precisão.

acompanhamento médico. Há cerca de
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duas semanas a dispneia evoluiu aos pe-

EXAME FÍSICO

quenos esforços, e o quadro passou a incluir

Ectoscopia: Fácies atípica, paciente

ortopneia, dispneia paroxística noturna e

alerta, orientado, corado, hidratado,

edema de membros inferiores. O paciente

anictérico, acianótico, com boa perfusão

então procurou atendimento de urgência,

capilar periférica, extremidades quentes.

quando lhe teria sido dito que era portador

Sinais Vitais: PA 140 x 100 mmHg; FC

de cardiomegalia porque havia infartado. Foi

92 bpm; FR 22 ipm.

encaminhado ao Huap para que consultasse

Cabeça e Pescoço: Turgência jugular

o Serviço de Cardiologia, e já na Emergência

patológica.

apresentou surto de broncoespasmo.

Aparelho Cardiovascular: Ictus cordis

FIGURA 1

visível e palpável 5 EIE linha axilar
anterior. Ritmo cardíaco regular. B4.
Bulhas normofonéticas. Sem sopros.
Pulsos radiais, braquiais, pediosos e tibiais
posteriores amplos e simétricos.
Aparelho Respiratório: Expansibilidade
preservada. Murmúrio vesicular com
estertores crepitantes bibasais.
Abdome: Flácido, indolor, peristáltico.
Fígado palpável a 2 cm do RCD, doloroso.
Membros Inferiores: Edema +/4+.

aqui na história um importante agressor,

(por vasoespasmo ou doença obstruti-

Exames Complementares:

que é a cocaína, vindo associada ao ta-

va). Ressalto também que todo paciente

ECG de entrada no Huap (4/6/2013 às

bagismo e alcoolismo corriqueiramente.

usuário de cocaína apresenta algum grau

11h) (ver figura 1).

de miocardite.
PROF. WOLNEY

PROF. COUTO

Passamos a encarar a cocaína não só

PROF. EDUARDO NANI

Nesse eletrocardiograma observamos o

pela lesão direta ao miocárdio, mas

Perfeito, professor Couto. Mesmo com

eixo elétrico a 90 graus, aproximadamen-

também por sua ação na aceleração da

essa história epidemiológica, não há dados

te 90 bpm, com sobrecarga ventricular

aterogênese. Lembrando que, com essa

para doença de Chagas no Rio de Janeiro.

esquerda, atrial esquerda e atrial direita

idade e pela história epidemiológica, é

Reforço ainda mais minha hipótese na

– o que nos chama a atenção para um

importante atentar para diagnósticos

cocaína.

diagnóstico de tromboembolismo pulmo-

diferenciais, como miocardite viral e

nar (TEP) concomitante nesse paciente.

doença de Chagas.

É importante ressaltar que 54% dos

PROF. COUTO

Além disso, a diminuição das ondas R

usuários de cocaína possuem sobrecarga

PROF. HUMBERTO

em V1-V3 sugere zona inativa. Devemos

ventricular esquerda no ECG.

Acho que a cocaína tem maior importân-

lembrar a importância da mortalidade

cia nesse caso.

por doença coronariana nos primeiros 60

PROF. EDUARDO NANI

minutos de uso da cocaína. É importante

Se não conhecêssemos a história, haveria

PROF. EDUARDO NANI

pensar em endocardite nos pacientes

a impressão de sobrecarga ventricular

Pela faixa etária e pelo uso de droga, acho

usuários de drogas. Neles o acometimento

direita predominante, mas o diagnóstico

plausível também a hipótese de miocar-

do ventrículo direito ocorre em 65% dos

de TEP é mais pertinente para explicar o

diopatia por cocaína.

casos. Porém, no caso do uso de cocaína,

ECG nesse caso.

a valva mitral é a mais acometida.
PROF. COUTO

PROF. COUTO

É importante lembrar que a cocaína pode

DRA. JENNIFER

Temos um paciente de 46 anos, com car-

lesar o coração tanto por agressão mio-

Aqui está o ECG realizado no terceiro dia

diopatia dilatada e zona inativa no ECG.

cárdica quanto por doença coronariana,

de internação (ver figura 2).

E isso faz muitos darem prontamente uma

dada a aterogênese acelerada já mencio-

etiologia isquêmica para o caso – o que é

nada pelo professor Wolney. Além disso,

PROF. COUTO

um equívoco, pois zona inativa não traduz

a cocaína está associada à hipertensão

Podemos notar que a onda T se tornou

necessariamente infarto prévio. Temos

crônica, crise hipertensiva e dor torácica

negativa em V4-V5. E a onda P agora se >
Conduta médica
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sessão clínica / Clinical Session

infarto pulmonar, ocorreria fibrose e
a imagem permaneceria. Na embolia
maciça não há infarto pulmonar, pois
a circulação brônquica supre o pulmão.
Nos vasos pequenos, esse sangue chega
sob maior pressão, gerando a hemorragia.
DRA. JENNIFER

Passaremos para os exames laboratoriais
(ver tabela 1).
PROF. COUTO

Prof. Humberto, o senhor quer comentar
sobre o BNP?
FIGURA 2

PROF. HUMBERTO

mostra alargada, não mais apiculada. A

PROF. COUTO

Os valores para exclusão de insufici-

frequência cardíaca está mais baixa; pro-

Nota-se uma imagem hipotransparente

ência cardíaca na sala de emergência

vavelmente o paciente se encontra em uso

no bordo cardíaco direito.

para o NT-ProBNP são os seguintes:
<50 anos – menor que 450 pg/ml; 50-75

de um betabloqueador. Esse paciente necessita de bloqueio alfa e beta adrenérgico,

PROF. EDUARDO NANI

anos – menor que 900 pg/ml e >75 anos

pois com o uso de cocaína há aumento das

Essa não é a região típica de infarto

– menor que 1800 pg/ml. Lembrando que

catecolaminas. Essa droga também possui

pulmonar.

os valores de BNP no momento da alta
(“BNP seco”) têm importância prognós-

efeito vasoconstritor, o que contraindica o
uso de atenolol, que potencializa o vasoes-

PROF. COUTO

tica, de forma que quanto maior o valor

pasmo. O carvedilol seria o ideal.

Uma imagem de condensação é frequente

pior o prognóstico.

no tromboembolismo pulmonar; já o clássiDRA. JENNIFER

co sinal de Hampton não é tão comum. Essa

DRA. JENNIFER

Vejamos agora a radiografia do paciente

imagem pode ter outras etiologias como

O paciente também foi submetido a um

de 1/6 (ver figura 3).

infecção, ou a própria insuficiência cardíaca.

ecocardiograma em 11/6/13, que demonstrou
moderado aumento das cavidades esquerdas

FIGURA 3

DRA. JENNIFER

Após sete dias, foi realizada nova radiografia (ver figura 4).
PROF. COUTO

Após analisar a segunda radiografia,
vemos que havia uma hemorragia alveolar. Nesse caso, o líquido é drenado, e a
imagem desaparece. É típico do paciente
com insuficiência cardíaca. Se houvesse
6 Conduta médica
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FIGURA 4

TABELA 1

1/6/2013
4/6/2013
6/6/2013
7/6/2013
Hto
39,8
43,5
44,4 		
Hb
13,4
13,2
13,9 		
Leucócitos
6130
5600
6100		
Neutrófilos
Neutróf.
Neutrófilos		
67,9%
71%
67%
		
Plaquetas
267000
253000
249000		
Glicose		
165		
97
Ureia
16
37		
48
Creatinina
1,80
1,29		
1,40
Pró BNP				
702, 8 pg/ml
				
(até 125)
Troponina I
Negativo
0,23			
CKMB
19,7 (0-24)
6,5			
Colesterol				
164 mg/dl
total
Triglicerídeos				
63 mg/dl
HDL-c				
30 mg/dl
LDL-c				
121 mg/dl
TGP		
84		
62
GGT				
141
Proteínas Totais		
8,9
Albumina		
3,0
Globulina		
5,9
BT
0,55
TAP		
17,4
16,8		
INR		
1,2
1,5		
PTT		
31,1
30,8		
Cálcio		
8,2		
140
Sódio		
139		
4,3
Potássio		
4,7			
Magnésio		
0,83 mg/dl		
1,9
Proteína C
Reativa

10/6/2013
41,8g/dl
13,3%
6300/mm3
Neutrófilos
60%
230000/mm3
97 mg/dl
52 mg/dl
1,19 mg/dl

<0,20 ng/ml
3,7 ng/ml

paciente deveria ser anticoagulado. No
entanto deve-se considerar que teríamos
dificuldade em controlar o uso de warfarin
nesse paciente. Portanto sugiro manter
apenas AAS, o que reduz a recorrência de
TEP em até dois anos. Estatinas também
diminuiriam a chance de trombose.
Também usaria clortalidona, pois, após
o uso de furosemida por longo período, o
túbulo contorcido distal se torna vicariante, aumentando a reabsorção de sódio – e
um tiazídico impediria esse efeito.
Ressalto também que, nesse caso, pode-se

48U/L

utilizar o nitrato três vezes ao dia, pois o
uso concomitante de captopril impede o
mecanismo de consumo da sulfidrila, que
levaria à tolerância, já que o captopril

15,6s
1,06
29,6s
8,0 mg/dl
138 mg/dl
4,7 mg/dl

possui esse radical.
Então, hoje nos deparamos com um
caso que infelizmente se torna cada vez
mais comum no nosso meio: as complicações decorrentes do uso de cocaína.
A principal causa que leva o usuário à
emergência é dor torácica. A chance de
infarto agudo do miocárdio aumenta 24

com remodelamento do VE. Também

insuficiência cardíaca de fração de ejeção

vezes nos primeiros 60 minutos de uso, e

evidenciou disfunção grave do VE por hi-

reduzida (ICFER).

é mais frequente em usuários ocasionais.

inferior do segmento médio e inferolateral

DRA. JENNIFER

PROF. EDUARDO NANI

do segmento médio, além de FE de 35%

Após compensação do quadro de IC, o

De fato, observamos cada vez mais casos

e VM espessada. Havia refluxo tricuspídeo

paciente recebeu alta usando os seguintes

de uso de cocaína. Acredito que deverí-

com PSAP 35mmHg, função contrátil do

medicamentos: captopril 50 mg 1 cp VO

amos criar um mecanismo para encami-

VD limítrofe e presença de trabeculação na

8/8h; carvedilol 12,5mg 1cp VO 12/12h;

nhar tais pacientes a um tratamento para

região apical. E foi feita também uma angio-

espironolactona 25 mg 1 cp VO pela manhã;

a drogadição, assim como já é feito com

tomografia, que não mostrou lesões.

mononitrato de isossorbida 10 mg VO 8/8h;

o tabagismo.

pocinesia difusa mais acentuada na parede

hidralazina 25 mg VO 8/8h; furosemida 40
PROF. COUTO

mg 1 cp VO às 8h; AAS 100 mg 1cp após

PROF. COUTO

O EcoTT mostra uma disfunção maior

almoço, e sinvastatina 40 mg 1 cp VO à noite.

Concordo plenamente. Gostaria de

que a estimada pelo BNP. Embora o

agradecer à Dra. Jennifer pela ótima

BNP não muito elevado indique bom

PROF. COUTO

apresentação e a todos os presentes pela

prognóstico. Trata-se de um paciente com

Sobre o tratamento, se houve TEP o

participação. n
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relato de caso / case report

A Lombalgia e o Mieloma
Múltiplo
Low Back Pain and Multiple Myeloma

(Trabalho realizado no Hospital Universitário
Antônio Pedro, da Universidade Federal
Fluminense / UFF)
Autores:
Dr. Gabriel Costa Serrão de Araújo
Mestrando em Ciências Médicas
Dra. Tatiana Alves Novaes
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RESUMO – A lombalgia acomete cerca de 80% dos indivíduos pelo menos uma vez na vida, e pode ser
causada por inúmeras doenças, sistêmicas ou localizadas, dificultando muito a identificação de um diagnóstico adequado. O relato deste caso mostra uma paciente idosa, com história de lombalgia crônica, em um
período de agudização da dor. Durante a avaliação da paciente também foram encontrados sinais e sintomas
de infecção urinária, fraqueza, hipercalcemia e radiografias mostrando o colapso de uma vértebra lombar.
Foi solicitada uma imunoeletroforese de proteínas plasmáticas, que determinou o diagnóstico de mieloma
múltiplo. Neste caso ficou evidente a importância de estarmos sempre atentos aos possíveis diagnósticos
da dor lombar, pois – apesar de predominarem as causas benignas – as causas mais graves não podem ser
negligenciadas. Em geral, a lombalgia responde satisfatoriamente ao tratamento com repouso e sintomáticos,
mas, quando persistente ou associada a outros sintomas, deve gerar uma investigação cuidadosa. (Conduta
Médica 2014-16 (61) 8-10)
ABSTRACT – Low back pain affects approximately 80% of subjects at least once in life, and can be caused by
many diseases, systemic or localized, making it difficult to identify a proper diagnosis. This case shows an elderly
patient with a history of chronic back pain in a period of acute pain. During the evaluation of the patient, signs and
symptoms of urinary tract infection, weakness, hypercalcemia and X-rays showing the collapse of a lumbar vertebra
were also found. We requested an immunoelectrophoresis of plasma proteins, which led to the diagnosis of multiple
myeloma. In this case it was evident the importance of always being aware of the possible diagnosis of low back pain,
because, despite the benign causes predominate, more serious causes cannot be neglected. In general, low back pain
responds well to treatment with rest and analgesics, but when persistent or associated with other symptoms, should
generate careful investigation. (Conduta Médica 2014-16 (61) 8-10)
DESCRITORES – dor lombar; mieloma múltiplo; fraturas da coluna vertebral
KEY-WORDS – low back pain; multiple myeloma; spinal fractures

INTRODUÇÃO

A dor lombar está entre as principais
causas de atendimento nas emergências
e consultórios médicos. Estima-se que
80% dos indivíduos sejam afetados por
esse sintoma alguma vez ao longo da vida,
sendo ele a causa mais comum de limitação
temporária das atividades nos jovens (1) e
de dor crônica em idosos (2).
O diagnóstico causal é um desafio, pois
pode estar relacionado a doenças sistêmicas como metástases, mieloma, espondilite
e leucemia; doenças do abdômen como
pancreatite, apendicite retrocecal, aneurisma de aorta, endometriose e nefrolitíase;
doenças do quadril e sacroilíaca como a
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artrose, infecções e tumores; doenças da
própria coluna lombar, como espondilolistese, artrose, degeneração discal e fraturas;
ou ainda espasmos musculares e doenças
psiquiátricas (3, 4).
RELATO DO CASO

Foi realizado o atendimento de uma
mulher de 62 anos de idade queixando-se
de dor lombar há uma semana. Referiu ser
portadora de dor lombar desde a juventude, já tendo sido atendida por diversas
vezes em serviços de emergência para
analgesia. Relatou ainda ardência leve ao
urinar iniciada há três dias, sendo que há
cinco meses fora tratada de uma infecção

urinária. Há quatro anos, desde o início
da menopausa, tomava 500mg diários de
cálcio. A paciente negou ter sofrido traumatismos recentemente, assim como dores
nos membros, febre e emagrecimento,
porém a fraqueza a incomodava constantemente nos últimos meses.
No exame físico foi encontrada a dor à
palpação da região suprapúbica e à percussão lombar. Os reflexos profundos nos
membros inferiores eram normais, porém
o sinal de Lasègue estava presente do lado
direito.
As radiografias da coluna lombar evidenciaram osteopenia difusa, alterações
degenerativas e colapso do corpo da quarta
vértebra. O exame da urina apresentava
traços de proteínas, hemácias e piócitos.
Os exames de sangue mostraram anemia
leve e hipercalcemia.
Tendo em vista os sintomas apresentados,
os achados do exame físico e dos exames
complementares, foi realizada imunoeletroforese de proteínas plasmáticas, que
mostrou pico monoclonal da gamaglobulina, confirmando o diagnóstico de mieloma
múltiplo. A paciente foi encaminhada a
tratamento oncológico com quimioterapia.
DISCUSSÃO

A dor lombar costuma acometer a maioria
das pessoas em algum momento da vida,
sendo mais frequente no sexo feminino.
Em geral, um elevado percentual dos
pacientes responde satisfatoriamente ao
quadro, evoluindo com melhora em quatro
a oito semanas, após um curso de antiinflamatórios associado a um breve período
de repouso e seguido por um regime de
fisioterapia e atividade física. Inicialmente,
quando a anamnese e o exame físico não
sugerem fraturas, tumores ou infecção,
não é necessário o estudo diagnóstico com
imagens, por não serem decisivos para a de-

finição terapêutica inicial (5). No entanto,
no caso de pacientes que não respondem
ao tratamento proposto e apresentam persistência do quadro álgico, deve-se iniciar
a investigação das possíveis patologias
envolvidas, lembrando-se também da
elevada associação da lombalgia a transtornos psiquiátricos e estresse, além das
causas orgânicas (1).
O objetivo do relato deste caso é ressaltar
a importância de discutirmos o atendimento de pacientes com lombalgia,
tendo em vista que se trata de uma queixa
frequente, muitas vezes atribuída a uma
causa benigna, sem que a investigação das
etiologias mais graves seja feita de forma
cuidadosa. Neste caso, uma investigação
rápida poderia ter nos levado a medicar
a paciente com analgésicos, pensando no
tratamento da dor lombar crônica. Outro
diagnóstico limitado poderia ter sido da
dor lombar referida por infecção urinária,
pois a paciente apresentava dor abdominal
suprapúbica, ardência para urinar, hematúria e piúria. A radiografia poderia ter induzido ao tratamento da osteoporose para
a prevenção de novas fraturas vertebrais.
No entanto, o diagnóstico correto estava
além dos exames de triagem normalmente
feitos na consulta inicial.
O mieloma múltiplo é uma doença
maligna, que se origina na medula óssea e é
caracterizada pela expansão celular monoclonal de plasmócitos, os quais produzem
e secretam imunoglobulina (3). O tumor
pode resultar em disfunções em diversos
órgãos, com destruição óssea, supressão da
hematopoiese, trombocitopenia, anemia,
hipercalcemia, esplenomegalia, susceptibilidade a infecções, neuropatia periférica

e, como importante complicação, falência
renal (1). Fraqueza, dor óssea e perda de peso
são os sintomas mais comuns da doença (6).
Os fatores causais desse tumor são pouco
conhecidos, porém a incidência dessa
enfermidade tem aumentado nas últimas
décadas. Essa mudança no perfil epidemiológico pode estar acontecendo pela maior
exposição a agentes químicos e radiação,
pelo aumento da expectativa de vida, ou
até pela melhor compreensão da doença e
dos métodos diagnósticos. O mieloma múltiplo costuma ocorrer em indivíduos acima
dos 50 anos de idade, e as localizações mais

FIGURA 1
Radiografia da coluna lombar em
perfil, mostrando osteopenia difusa,
alterações degenerativas e colapso da
quarta vértebra
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comuns são coluna vertebral, pelve, costelas, esterno e crânio, que contêm medula
vermelha (7). Representa 1% de todas as
neoplasias malignas, sendo a segunda mais
comum entre as neoplasias hematológicas.
É o câncer ósseo mais comum, chegando
a 30 casos em cada 100.000 adultos (1, 3, 6).
No mieloma múltiplo as radiografias se
apresentam com padrões variados, mas
comumente mostram múltiplas lesões
osteolíticas, com áreas de destruição óssea
a partir da medula e que se estendem para
a cortical, nos ossos longos e chatos. Na
coluna vertebral apresenta-se na forma de
osteoporose difusa, sem lesões identificáveis (7), sendo que a fratura com o colapso
do corpo vertebral é um sinal da agressão
óssea.
A cintilografia óssea, usada para o mapeamento do esqueleto, frequentemente
é normal mesmo nas áreas de destruição
óssea, devido à total substituição do tecido
normal pelo plasmocitoma. A tomografia
computadorizada para o esqueleto axial é
precisa ao demonstrar lesões não identificadas nas radiografias (7).
Na anatomopatologia, o aspecto macroscópico é de uma lesão amorfa e amolecida.
Histologicamente essa lesão é caracterizada como uma população de células
plasmáticas atípicas que invadem o espaço
trabecular da medula óssea, deslocando e
substituindo a medula gordurosa e hematopoiética normal (7). Assim, a microscopia
óptica mostra um aumento do número de
plasmócitos, que geralmente constituem
mais de 30% de todas as células, difusamente infiltrados na medula, substituindo
completamente os elementos normais.
Na doença avançada, esse infiltrado de
células plasmáticas pode ser encontrado
em tecidos viscerais, como baço, fígado,
rins, pulmão, linfonodos ou difundido nos
tecidos moles (8). Na punção esternal ou
10 Conduta médica
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biópsia do ilíaco, a presença de mais do que
5 a 10% de plasmócitos grandes, com um
ou mais nucléolos atípicos, é conclusiva
de mieloma (7, 9).
No diagnóstico do mieloma pelo sangue
periférico deve-se encontrar mais do que
20% de células plasmáticas, e os esfregaços
sanguíneos podem mostrar o padrão característico de roleau de glóbulos vermelhos
e a presença de plasmócitos. Como existe
proliferação monoclonal de células plasmáticas, e há a produção de uma imunoglobulina específica relacionada com essa
doença (65% IgG, 20% IgA), a proporção
sérica de albumina/globulina inverte-se
caracteristicamente, e a imunoglobulina
monoclonal produzida irá se localizar
em um único ponto na eletroforese, por
apresentar peso molecular único. Dessa
forma, a eletroforese de proteínas se torna
um exame fiel no diagnóstico do mieloma,
havendo, em 75% dos pacientes, aumento
do pico de globulinas (7).
A proteína de Bence-Jones é excretada
pelos rins, contribui para o envolvimento
renal, e é uma das características mais
peculiares do mieloma múltiplo (8).
Dentre os principais diagnósticos diferenciais do mieloma múltiplo, destacamos
doença metastática, tumor marrom do
hiperparatireoidismo, deformidade de
Gaucher, linfoma e osteomielite (7).
Conforme demostramos no relato,
apesar de o mieloma múltiplo ser uma
doença grave nos estágios avançados, na
fase inicial somente encontramos discretas alterações clínicas e laboratorias.
A lombalgia é um sintoma frequente e
normalmente está relacionada a uma
doença de curso benigno, porém a anamnese cuidadosa pode nos encaminhar
para um contexto de diversos achados,
que juntos justificam a investigação
específica do mieloma.
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Histórias de sucesso

Próximo de seu aniversário,
Cefis comemora vitórias pessoais
de seus clientes
Bom dia! É Jorge quem fala? É ele, sim.
Tudo bem, Jorge? Estou produzindo uma
matéria para a Unimed-Rio e gostaria de
uma entrevista com você. Poderíamos
marcar um encontro amanhã pela manhã?
Puxa vida, seria um prazer, mas amanhã
embarcarei para uma corrida na Suécia.
Tudo bem, fazemos a entrevista por
telefone mesmo.

É... Não é tão fácil assim encontrar um

tempo na agenda de Jorge Laurentis,
frequentador assíduo do Centro de Excelência Física, unidade que completa
um ano de funcionamento em julho. Exfuncionário de uma empresa de petróleo,
ele treina três vezes por semana e, aos
58 anos, é um verdadeiro maratonista.
Nova Iorque, Chicago, Paris, Lisboa,
Gênova, São Paulo, Rio de Janeiro. Já
foram muitas as pistas percorridas por
Jorge desde que começou a realizar um
trabalho de condicionamento físico com
foco na manutenção e potencialização
de suas atividades esportivas. Fã de uma
“pelada” aos finais de semana, entre outras
modalidades, o avô do Matheus, de três
anos, se especializou mesmo nas corridas
de longa distância, como as maratonas
e meias-maratonas. Ah, e também nos
“piques” atrás do pequeno neto.

Jorge Laurentis,
frequentador assíduo
do Centro de Excelência
Física da Unimed-Rio
“Hoje sinto uma grande disposição para
fazer as atividades do cotidiano, como
brincar com o meu neto, por exemplo.
Me sinto bem à vontade para correr, pular,
rolar no chão (risos). É algo que me dá
muito prazer”, admite. “Comecei esse trabalho de condicionamento por volta dos
45 anos, quando senti sinais de desgaste
bem maiores durante as atividades físicas.
A partir daí, me motivei com as corridas
de longo curso e passei a fazer um trabalho
maior de condicionamento”, completa.
Jorge é apenas uma das muitas histórias
de sucesso nesta ainda breve existência do
Centro de Excelência Física. A unidade já
realiza cerca de 3.500 atendimentos mensais,
entre condicionamento físico, fisioterapia,
pilates, nutrição, RPG, ergometria, ergoespirometria e reabilitação cardíaca.
O Centro de Excelência Física está localizado na Avenida Armando Lombardi,
1.000, Bloco 1, Grupo 306, Barra da
Tijuca. Os serviços de reabilitação cardíaca, fisioterapia motora e respiratória, além

de consultas com nutricionistas, estão
disponíveis para os clientes Unimed-Rio
dos planos Delta, Delta 2, Ômega, Ômega
Platinum e Ômega Plus. Ergometria
e Ergoespirometria estão abertas aos
clientes Unimed-Rio de todos os planos.
Já o serviço de Condicionamento Físico
é oferecido em caráter particular. Tel.:
3139-5513 / 2493-6927. www.centrodeexcelenciafisica.com.br. n

Instituto Unimed-Rio busca parcerias
O

Instituto Unimed-Rio já está em
atuação e pronto para firmar parcerias. A
instituição recebeu o selo da Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público
ou Oscip, título fornecido pelo Ministério
da Justiça do Brasil com a finalidade de
facilitar o aparecimento de convênios com
todos os níveis de governo e órgãos públicos
(federal, estadual e municipal) e permitir

que doações realizadas por empresas possam
ser descontadas no imposto de renda.
Com atuação voltada tanto para o
desenvolvimento social quanto para
a condução de pesquisas científicas, o
Instituto Unimed-Rio se apresenta como
excelente oportunidade de parceria em
projetos para empresas preocupadas com
essas questões.

Missão do Instituto Unimed-Rio:
“Estimular o desenvolvimento social e
humano e gerar conhecimento em saúde.”
Visão:
“Ser reconhecido como um importante
agente de desenvolvimento social e
produção de conhecimento científico em
ensino e em pesquisa.” n
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in a Previously Healthy Child
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RESUMO – A varicela é uma doença infecciosa comum na infância, geralmente benigna. Casos graves

ocorrem raramente em crianças imunocompetentes e são caracterizados principalmente por acometimento
do sistema nervoso central ou aparelho respiratório pelo vírus da varicela-zoster (VZV). No entanto, há
relatos na literatura internacional de aumento na frequência de casos graves de varicela em crianças hígidas
nos últimos anos. Relatamos o caso de um paciente de 12 anos, previamente hígido e sem fatores de risco
conhecidos para infecção por bactérias multirresistentes, que evoluiu com acometimento neurológico,
distúrbio de coagulação e polisserosite pelo VZV associados a sepse por Staphyloccus aureus resistente à
meticilina (MRSA). (Conduta Médica 2014-16 (61) 12-14)
ABSTRACT – Varicella is an acute childhood disease, usually benign. Severe cases are rarely seen in healthy children and usually are due to central nervous system or pneumonitis directly caused by varicella-zoster virus (VZV).
However, enhanced severity of varicella cases in healthy children has been reported in international literature in the
last years. We report a case of a previous healthy 12-year-old children without known risk factors to multiresistant
bacterial infection that presented neurologic damage, pneumonitis and altered coagulation by VZV associated to
sepsis caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). (Conduta Médica 2014-16 (61) 12-14)
DESCRITORES – varicela; sepse; staphylococcus aureus; MRSA; criança
KEY-WORDS – varicella; sepsis; staphylococcus aureus; MRSA; child

INTRODUÇÃO
A varicela é uma doença infecciosa
comum na infância, causada pelo vírus
Herpesvirus varicelae, geralmente benigna
e autolimitada. A doença é caracterizada
por um exantema vesicular acompanhado
de febre e mal-estar. Os quadros mais
graves causados pelo vírus da varicelazoster (VZV) ocorrem raramente em
crianças imunocompetentes e em cerca
de 7% de crianças imunodeprimidas,
sendo caracterizados principalmente por
acometimento do sistema nervoso central
(encefalite ou cerebelite) e pneumonia1,2.
A incidência de infecções bacterianas
graves de pele mais comumente causadas por Streptococcus do grupo A ou
Staphylococcus aureus (S. aureus) vem
FIGURA 1

Tomografia de crânio (lesões hipodensas
difusas com discreto componente
hemorrágico compatíveis com vasculite)
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aumentando nos últimos anos, sendo a
maior causa de internação em crianças
com varicela3,4. Relatamos aqui o caso
de uma criança que, apesar de hígida e
sem internação prévia e/ou outros fatores
de risco para colonização por patógenos
multirresistentes, apresentou um quadro
de varicela extremamente grave associada
a sepse por S. aureus resistente a meticilina (MRSA), fato que tem sido observado
com maior frequência na prática clínica
pediátrica nos últimos anos.
RELATO DO CASO
Criança de sete anos, do sexo masculino, hígida, sem história de internação
anterior, apresentou alteração de consciência e crise convulsiva no terceiro
dia de evolução de quadro de varicela.
Foi internada no Centro de Tratamento
Intensivo (CTI) Pediátrico com diagnóstico de encefalite por varicela, sendo

iniciado aciclovir intravenoso à admissão.
Foi realizada tomografia computadorizada
de crânio, que evidenciou lesões hipodensas difusas com discreto componente
hemorrágico compatíveis com vasculite
(figura 1). O paciente apresentava plaquetopenia (64.000/mm3), alteração de
tempo de protrombina (50%) e aumento
nos níveis de fibrinogênio (900 mg/dl).
Em 24 horas evoluiu com vesículas hemorrágicas e lesões violáceas em dedos
das mãos e pés. Ao exame do aparelho
cardiovascular e respiratório, apresentava
atrito pericárdico e pleural bilateral associado a hipofonese de bulhas cardíacas.
Algumas das lesões de pele evoluíram com
halo de hiperemia e secreção purulenta,
sendo iniciado tratamento com vancomicina e cefepime. O exame do líquor foi
normal. Uma ultrassonografia abdominal
evidenciou hepatoesplenomegalia. Um
raio X de tórax evidenciou cardiomegalia (figura 2), confirmada em exame de
ecocardiograma que visibilizou derrame
pericárdico moderado. Em menos de 48
horas evoluiu com esforço respiratório,
piora do estado de consciência e hipotensão arterial refratária a volume, sendo
entubado e iniciadas ventilação mecânica sob sedação e analgesia, e aminas

FIGURA 2

Radiografia de tórax (aumento de área cardíaca
devido a derrame pericárdico volumoso)
FIGURA 3

Tomografia de crânio (hematoma
intraparenquimatoso parietal alto à
esquerda com halo hipodenso)

vasoativas em infusão contínua. Evoluiu
com necessidade de drenagem torácica
bilateral e drenagem de pericárdio, sendo
realizadas culturas (negativas) e biópsia
de pericárdio (negativa). Nova TC de
crânio (figura 3) apresentava as lesões
previamente descritas somadas a um
hematoma intraparenquimatoso parietal
alto à esquerda com halo hipodenso. O
paciente evoluiu com proteinúria nefrítica e derrame articular em joelho esquerdo, assim como derrames pericárdico e
pleural, considerados reativos após análise
bioquímica e bacteriológica. Devido aos
quadros de polisserosite, encefalite e
nefrite associados à gravidade da infecção pelo VZV, foi realizada investigação
para doença autoimune, que foi negativa
(Cel LE, FAN, anti-DsDNA, anti-ro,
anti-la, anti-sm). Em duas hemoculturas
periféricas, swab nasal, swab de orofaringe
e swab de lesão de pele foram isolados
S.aureus resistentes à oxacilina e sensíveis à clindamicina e ao sulfametoxazoltrimetoprim (SMT-TMP). O paciente
permaneceu internado por 39 dias no CTI
pediátrico. Devido à alteração na função
renal, a vancomicina foi substituída por
linezolida até completar 14 dias de antibioticoterapia, quando, após resultado
das culturas coletadas, foi substituída
por SMT-TMP por mais 21 dias, por
suspeita de osteomielite posteriormente
descartada. Devido à gravidade do quadro
clínico, foi administrado aciclovir por 21
dias. O paciente teve alta com resolução

completa do quadro infeccioso e manteve
acompanhamento do derrame pericárdico ambulatorialmente pela Cardiologia
Pediátrica. Fez uso de corticoide por 19
dias devido a espessamento pericárdico e
derrame residual, evoluindo para remissão
completa em dois a três meses.
DISCUSSÃO
As complicações ligadas ao (VZV) como
pneumonite viral, miocardite, artrite,
encefalite e cerebelite são mais frequentes em pacientes imunodeprimidos.
Entretanto, nosso paciente, apesar de
hígido, evoluiu com um quadro extremamente grave causado pelo VZV. A
característica dos derrames pericárdico,
articular e pleural analisados confirma a
etiologia não bacteriana da polisserosite
observada no paciente, e todos os exames
realizados para pesquisa de doença autoimune ou imunodeficiência primária
foram negativos.
As complicações mais comuns nos pacientes com VZV decorrem de infecções
bacterianas secundárias que acometem mais comumente a pele, o tecido
subcutâneo, as vias aéreas e os ossos.
Sabe-se que mais de 80% das crianças
com complicações do quadro de varicela
como infecção secundária de pele são previamente hígidas5. O fato de apresentar
lesões tipo vesícula que causam prurido
na pele gera quebra de barreira e facilita
a infecção secundária nesses pacientes. A
incidência de infecções bacterianas graves
de pele mais comumente causadas por S.
aureus vem aumentando nos últimos anos,
sendo a maior causa de internação em
crianças com varicela3,6. A prevalência
da colonização por MRSA em nosso meio
é ainda desconhecida, mas seu aumento
vem sendo descrito em várias partes do
mundo7-10. Como o S. aureus é o causador
de infecção secundária mais comumente
isolado em casos de varicela, tem sido
discutida a hipótese de que um aumento >
Conduta médica
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da prevalência de colonização por Staphylococcus aureus de origem comunitária
(CA-MRSA) esteja contribuindo com o
aumento da morbimortalidade dos casos
de crianças com varicela associada a infecção secundária, já que a antibioticoterapia empírica inicial de escolha em nosso
meio para esses casos seria por antibióticos betalactâmicos11. Nos locais onde a
prevalência de CA-MRSA é conhecida e
está acima de 10-15%, recomenda-se que
se faça cobertura empírica com agentes
anti-MRSA12,13. O único estudo sobre
o tema de que temos conhecimento foi
realizado na França com 58 pacientes pediátricos com infecção comprovada por S.
aureus e demonstrou 33% de MRSA, todos
sensíveis a clindamicina, sugerindo origem
comunitária14. Nosso paciente apresentava
colonização nasal por S. aureus resistente
à meticilina, porém sensível à clindamicina, SMT-TMP e ciprofloxacina, fato
que – aliado à ausência de fatores de
risco para infecção causada por bactérias
multirresistentes de origem hospitalar –
sugere a origem comunitária do patógeno
(CA-MRSA). O paciente evoluiu com
sepse comprovada por duas hemoculturas
positivas para o mesmo patógeno.
CONCLUSÃO
Apesar de ser considerada uma doença
benigna, é importante ressaltar que a
varicela pode apresentar evolução grave
mesmo em pacientes hígidos. Em nosso
Serviço optamos por incluir um agente
antimicrobiano anti-MRSA (vancomicina
ou clindamicina, dependendo da gravidade
do paciente), juntamente com a oxacilina,
na antibioticoterapia empírica inicial de
casos de varicela com infecção secundária
e instabilidade hemodinâmica, como recomendam os últimos consensos para casos
graves com suspeita de CA-MRSA15. Após
o isolamento da bactéria, procedemos com
o descalonamento dos antimicrobianos de
acordo com o resultado do exame.
14 Conduta médica
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Desafio Diagnóstico
D i a g n o st i c C h a l l e n g e

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

Paciente do sexo masculino, 69 anos, com dislipidemia, diabetes,
hipertensão e tabagismo, que deu entrada à Emergência com

Fortes Dores na Região do Peito

Case report of a 69 year-old man, with dyslipidemia, diabetes, hypertension
and tobaccoism, that was admitted to the ER with

Severe Pain in the Chest
Paciente do sexo masculino, 69 anos, engenheiro civil, hipertenso, diabético, dislipidêmico
e tabagista desde os 20 anos de idade (dois maços/dia), deu entrada na Emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) com dor precordial acompanhada de fraqueza,
náuseas, sudorese e tosse. Ao exame físico observou-se tórax em tonel, apresentando dispneia do tipo expiratória, ausculta pulmonar com diminuição dos murmúrios vesiculares e
ausência de ruídos adventícios. Os exames complementares solicitados e seus resultados
estão descritos a seguir:
Raios-X do tórax PA e perfil – na admissão - de acordo com doença restritiva pulmonar
pré-existente;
Eletrocardiograma (ECG) – na admissão e após 3h - sem alterações;
Exames de sangue gerais: hemograma completo; glicose; ureia; creatinina; sódio; potássio –
compatíveis com diabetes e dislipidemia;
Exames de marcadores bioquímicos para lesões cardiovasculares – creatina quinase
(CPK), creatina quinase fração MB atividade (CKMBa); creatina quinase fração MB massa
(CKMBm); mioglobina; troponina (ver quadro 1).
Quadro 1

Resultados dos Marcadores Bioquímicos para Lesões Cardiovasculares
HORÁRIO

5h

9h

15h

CPK (U/L)

195

191

197

CKMBa (U/L)

187

183

178

Mioglobina (mg/L)

30

32

35

Troponina (ng/mL)

<0,1

<0,1

<0,1

-

-

1,7

CKMBm (ng/mL)

Valores de referência: CPK - homens: 24 a 190 U/L; mulheres: 24 a 166 U/L
CKMBa: <25 U/L; mioglobina: <90 mg/L; troponina: <0,1 ng/mL; CKMBm: < 5 ng/mL

RESUMO - Trata-se do caso de um homem
de 69 anos, com dislipidemia e diabetes, além
de hipertenso e tabagista, que deu entrada
à Emergência com fortes dores na região do
peito. Exames complementares e laboratoriais
foram realizados para confirmação e/ou exclusão de infarto agudo do miocárdio, conforme
recomendações do protocolo da Organização
Mundial de Saúde. Os resultados mostram o
papel primordial do laboratório na elucidação
do quadro apresentado pelo paciente. (Conduta
Médica 2014-16 (61) 15;30)
ABSTRACT - Its a case report of a 69-year-old

man with dyslipidemia and diabetes, that was also
hypertensive and smoker, who was admitted to the
ER with severe pain in the chest. Complementary
exams and laboratory tests were performed for
confirmation and/or exclusion of acute myocardial
infarction, like recommendations of the World
Health Organization Protocols. The results
show the important role of the laboratory in the
elucidation of the symptoms presented by patient.
(Conduta Médica 2014-16 (61) 15;30)
DESCRITORES - infarto agudo do miocárdio;
enzimas cardíacas; creatina quinase; troponina
KEY-WORDS - acute myocardial infarction;

cardiac enzymes; creatine kinase; troponin
Autores:
Profa. Analúcia Rampazzo Xavier
Prof. Salim Kanaan
Professores Adjuntos do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (UFF) (Niterói - RJ)
Susana Strougo
Acadêmica de Medicina da UFF
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Emagrecimento e Alterações
Neurológicas em HIV+
Weight Loss and Neurological Symptoms
in HIV+

Sessão clínica realizada em 9 de outubro de 2013
na 10ª Enfermaria do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro / UniRio (Rio
de Janeiro – RJ)
Apresentador:
Fernando Henrique Rocha Fontoura
Interno da Décima Enfermaria do HUGG
Participantes:
Dra. Rafaela de Souza Lavinas
Dra. Amanda Rodrigues Fernandes
Dr. Ricardo Emanuel Vitorino
Médicos Residentes do Programa de Clínica
Médica da 10ª Enfermaria do HUGG
Dra. Alessandra Portela
Dra. Lavínia Lustosa Bergier
Dr. Rafael Fernandes Nunes
Dra. Renata de Souza Pina
Mestrandos do Programa Pós-Graduação em
Infecção HIV/Aids e Hepatites Virais da Unirio/
Capes-MEC
Profa. Andrea Ramos Correa
Prof. Fernando Raphael de Almeida Ferry
Prof. Jorge Francisco da Cunha Pinto
Prof. Guilherme Almeida Rosa da Silva
Prof. Marcelo Costa Velho
Profa. Ivete Auto Espindola
Prof. Rogerio Neves Motta (revisor)
Professores de Clínica Médica da Décima
Enfermaria do HUGG

RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente do sexo feminino, 42 anos, portadora do vírus da imunode-

ficiência humana/síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV+/aids), queixando-se de “perda de força
em braços e pernas e fala enrolada” de caráter progressivo, com evolução de dois meses, associadas a perda
ponderal grave. Foi suspensa terapia antirretroviral (Tarv) e iniciado tratamento empírico para neurotoxoplasmose. Contudo, a piora do quadro neurológico se manteve, sendo então a paciente internada para
avaliação na 10ª Enfermaria do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da UniRio. (Conduta Médica
2014-16 (61) 16-23)
ABSTRACT – It is the case of a 42-year-old woman, with HIV+/aids, complaining of progressive “loss of strength

in arms and legs and slurred spreech”, with an evolution of two months, associated with severe weight loss. It was
suspended antiretroviral therapy and started empirical treatment for neurotoxoplasmosis. However, the worsening
of the neurological status remained, and so the patient was admitted for evaluation in the 10th Infirmary of Gaffrée
and Guinle Universitary Hospital, of UniRio. (Conduta Médica 2014-16 (61) 16-23)
DESCRITORES – paresia; emagrecimento; fraqueza
KEY-WORDS – paresis; weight loss; weakness
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aparecimento de hemiparesia à direita e

Vamos dar início a mais uma sessão

perda de coordenação motora braquio-

clínica aqui no nosso Serviço. Hoje

crural à direita, progressiva, contínua,

temos o prazer de ver a apresentação do

associada à dificuldade em deambular,

aluno do Internato Fernando Henrique

bem como disartria. Relata também

Rocha Fontoura, sobre um caso clínico

perda ponderal de 10 kg em dois meses.

muito interessante, que permitirá uma

Assim sendo, procurou atendimento

discussão importante. Com a palavra,

médico no Ambulatório de Imunolo-

o aluno.

gia, onde é acompanhada, trazendo
tomografia computadorizada (TC) de
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crânio, sem contraste, com sugestiva

Trata-se de uma paciente de 42 anos,

lesão isquêmica (sic), sendo iniciado

do sexo feminino, natural e procedente

tratamento empírico para neurotoxo-

do Rio de Janeiro (RJ), casada, parda,

plasmose. Foi suspensa a Tarv devido a

católica, tendo como profissão “assis-

náuseas e vômitos, sendo prescritos sul-

tente administrativa”. Ela veio até nós

fadiazina, pirimetamina e ácido folínico

queixando-se de “perda de força em

para tratamento domiciliar. Todavia,

braços e pernas e fala enrolada”. É uma

manteve piora do quadro neurológico

paciente com HIV+/aids, histórico de

inicial, com náuseas, vômitos e anore-

baixa adesão à terapia antirretroviral

xia, retornando ao ambulatório e sendo

(Tarv), que notou em julho de 2013 o

internada em 3/10/2013.

Em sua história patológica prévia a

neoplasia pulmonar. A mãe é viva, tem

à dificuldade em deambular, bem como

paciente tem como doença comum da

75 anos e é portadora de hipertensão

disartria. Havia uma perda ponderal

infância a varicela, negando outras.

arterial. Seus filhos são hígidos e seu

de 10 kg em dois meses e, segundo ela

O diagnostico do HIV foi feito em

marido é soropositivo para o HIV e está

narrou, houve uma TC de crânio que

2000, e houve três mudanças de Tarv

em tratamento.

sinalizou uma lesão isquêmica, havendo

devido à baixa adesão, sendo seu último

Ao exame físico, apresentou regular

início do tratamento empírico para

esquema a associação de tenofovir,

estado geral, foi cooperativa ao exame,

neurotoxoplasmose e suspensão da

lamivudina, fosamprenavir e ritona-

estava afebril, hipocorada (1+/4+) e

Tarv. Contudo, houve manutenção da

vir. Nega traumas, hemotransfusões,

bem hidratada, anictérica, acianótica

piora do quadro neurológico, associado

alergias medicamentosas, alimentares

e com leve dispneia em ar ambiente,

a náuseas e vômitos. As lesões de pele

ou respiratórias. Nega hipertensão

sem linfonodomegalias. Havia lesões

eram compatíveis com prurigo estrófulo.

arterial, diabetes mellitus tipo 2, bem

papulares, descamativas, crostosas e cir-

O primeiro diagnóstico sindrômico

como outras doenças crônicas ou uso

culares disseminadas por todo o corpo.

cogitado por nós foi síndrome piramidal

de medicamentos.

A paciente se encontrava hemodina-

(1º neurônio motor). A síndrome tem

Em sua história fisiológica tem calendá-

micamente estável, com temperatura

como principais características uma

rios de imunização infantil e de adultos

axilar de 36,50C. Tinha ritmo cardíaco

fraqueza muscular que pode ir desde

completos e desenvolvimento neurop-

regular, bulhas normofonéticas em dois

uma paresia até a plegia e, dependen-

sicomotor normal. Sua menarca foi aos

tempos, sem sopros ou extrassístoles.

do do acometimento, pode ser uni ou

12 anos e sua sexarca aos 17. Teve três

Apresentava tórax simétrico, murmúrio

bilateral. A paciente estava espástica

gestações, dois partos e um abortamento

vesicular universalmente audível, sem

e com uma hiperreflexia, mas a síndro-

(provocado, na segunda gestação, com

ruídos, além de sinal de esforço respi-

me também pode se apresentar com

aproximadamente quatro semanas). Tem

ratório, com retração de fúrcula. Tinha

flacidez e hiporreflexia (geralmente em

menstruação com ciclo e fluxo normais.

frêmitos presentes e simétricos, abdome

casos mais agudos vem com flacidez e

De história social, reside em casa de al-

atípico, peristáltico, Traube livre, sem

hiporreflexia que evolui para uma espas-

venaria, constituída por nove cômodos,

dor à palpação superficial e profunda,

ticidade, típica da síndrome piramidal).

coabitando com dois filhos, mãe e

sendo que não foram palpadas massas

O sinal de Babinsky pode ocorrer, bem

marido. Relata que no local há sane-

ou visceromegalias. As extremidades

como o clônus e a perda dos reflexos

amento básico, e coleta de lixo. Nega

estavam bem perfundidas, sem edema.

cutâneo-abdominais e cremasteria-

animais em domicílio. Alimenta-se

Ao exame neurológico estava vígil, com

no. A síndrome piramidal tem como

quatro vezes ao dia, de forma qualitativa

disartria e pupilas isofotorreagentes.

principais causas o acidente vascular

e quantitativamente satisfatória. É ex-

Tinha força grau 2 em membro superior

encefálico (AVE), traumas, esclerose

tabagista (20 cigarros/dia) e ex-etilista

direito e grau 2 em membro inferior

múltipla, esclerose lateral amiotrófica,

(uma cerveja/dia), tendo cessado o uso

direito. Notavam-se dismetria e disdia-

processos expansivos, como os tumores,

desde agosto de 2013. Nega uso de

dococinesia, sendo que a sensibilidade

abscessos bacterianos, tuberculomas e

drogas ilícitas. Relata ter um sono

estava preservada.

neurotoxoplasmose. O segundo diag-

reparador de oito horas, e, de viagem,

Trata-se de uma paciente soropositi-

nóstico sindrômico de que suspeitamos

conta-nos que foi recentemente para o

va para o HIV com baixa adesão ao

foi a síndrome cerebelar, que tem

município de Miguel Pereira (RJ).

esquema (três mudanças), que veio com

como principais características des-

Em sua história familiar, o pai era

essa história de aparecimento de hemi-

coordenação motora (ataxia), tremor

portador de hipertensão arterial sistê-

paresia à direita e perda de coordenação

de intenção (cerebelar), dismetria,

mica (HAS) e faleceu há 30 anos por

motora braquiocrural direita, associada

disdiadococinesia, nistagmo vertical >
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ou horizontal, disartria cerebelar (fala

INT. FERNANDO HENRIQUE

outras doenças que ocupam espaço no

escandida), hiperreflexia tendinosa,

Sim, sem contraste.

sistema nervoso central (SNC) em pa-

hipotonia muscular, náuseas, vertigem

cientes com aids: toxoplasmose (causa

e vômitos (associados ao aparelho

PROF. JORGE

mais comum) e linfoma primário do

vestibular). Suas principais causas são

Delineie a lesão para os colegas, Fernan-

SNC. Falarei um pouco a vocês sobre

acidente vascular encefálico cerebelar

do (ver figura 1).

a LMP. A LMP tem como definição ser

(com instalação aguda), neoplasias,

uma doença desmielinizante severa do

abscessos cerebelares (evolução mais

INT. FERNANDO HENRIQUE

SNC, causada pelo vírus JC. Ocorre

arrastada), esclerose múltipla e etilismo

Como veem, há uma região hipoden-

principalmente em fases muito avança-

crônico (1% dos pacientes desenvolve

sa em região occipital direita. Todos

das da infecção pelo HIV, já que após

degeneração cerebelar progressiva,

viram? Agora, com contraste.

o desenvolvimento da Tarv não teve

com postura e marcha instáveis, fre-

sua incidência modificada, todavia

quentemente associadas a um nistagmo

PROF. FERRY

tendo melhorado a sobrevida de forma

leve). O sistema piramidal possui sua

Até agora, tem quanto tempo de trata-

significativa. Depois da neurotoxo-

representatividade segmentar do corpo

mento para neurotoxoplasmose?

plasmose, é provavelmente a segunda

no córtex frontal; para a síndrome ce-

infecção oportunista neurológica mais

rebelar temos o cerebelo, dividido pelo

INT. FERNANDO HENRIQUE

comum, segundo relatou-nos Antinori

vermis em dois hemisférios.

O tratamento foi iniciado em princípio

em 2001. Sua manifestação clínica é

De acordo com os exames laboratoriais,

de agosto.

caracterizada por um déficit neuroló-

a paciente tinha leucopenia (2.660),

gico focal com instalação muito lenta

neutropenia (1.340), hipouricemia (6),

PROF. FERRY

e progressiva, o que de certa forma

e hipercalcemia (11,6). Havia também

Essa lesão encontrada na tomografia

faz-nos diferenciá-la da neurotoxo-

uma transaminase glutamino pirúvica

pode ser residual? São dois meses de

plasmose (que tem instalação mais

(TGP) de 35, e proteínas totais de

tratamento, o abscesso causado pela

súbita). Ela se apresenta costumeira-

8,2, ambas aumentadas. Suas últimas

toxoplasmose pode ter desaparecido,

mente com déficit de campo visual,

contagens de carga viral e linfócitos

restando essa lesão.

déficits motores, afasia, dificuldades

TCD4+ foram de 88.180 e 14, respec-

de marcha, déficits sensitivos e ataxia.

tivamente. Tinha uma velocidade de

PROF. JORGE

Perda da sensibilidade, febre e cefaleia

hemossedimentação (VHS) de 14 e uma

Pouco provável. Este caso tem di-

são raras, sendo mais típicas da toxo-

PCR não reativa, bem como realizou

versas particularidades, uma série de

plasmose. Essa paciente não teve perda

uma tomografia computadorizada de

matizes.

de sensibilidade e nem febre, e teve

crânio contrastada em 7/10/2013 que

cefaleia. Para o diagnóstico, a TC de

revelou uma “área córtico-subcortical

INT. FERNANDO HENRIQUE

crânio não revela claramente as lesões,

de hipodensidade na face medial do

Agora, na internação, foi reiniciada

e a RM é o melhor exame complemen-

lobo occipital direito, com densidade

a Tarv, sendo solicitado o VDRL,

tar de imagem para diagnosticá-la,

semelhante à do líquor sem realce pelo

bem como o PCR para CMV e HSV.

mostrando hipersinais em T2 que se

meio de contraste venoso. O aspecto é

Além disso, ontem fora requisitada

iniciam em pequena dimensão, princi-

sugestivo de encefalomalácia”.

ressonância magnética (RM). Nossa

palmente em regiões parieto-occipitais,

principal hipótese diagnóstica é a leu-

e que vão coalescendo à medida que a

PROF. ROGERIO

coencefalopatia multifocal progressiva

doença progride. Além disso, podemos

Essa é a TC sem contraste?

(LMP). Como diagnóstico diferencial,

utilizar-nos da análise do líquor, onde

18 Conduta médica
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se pode encontrar um ligeiro aumento

PROF. ROGERIO

guntas ao Fernando. Aliás, Fernando,

de proteínas; a pleocitose é rara. É

Artigos recentes deste ano referem que

parabéns: achei fantástica a forma como

possível realizar-se polymerase chain

algumas drogas são parcialmente ativas

você abordou a questão, chamando a

reaction (PCR) para identificação do

no tratamento da LMP. Temos ARAc,

atenção para os sintomas positivos, o

DNA viral, não obstante o referido

cidofovir, topotecan, interferon alfa e

que muito facilita a visualização do

costumar ser negativo em até 30% dos

beta, como já citados, entre outros. O

caso.

indivíduos. Em último caso, quando

mais ativo, atualmente e curiosamente,

não se fecha o diagnóstico, pode-se

é a mefloquina, um antimalárico. E o

DRA. ALESSANDRA

realizar biópsia cerebral. O prognóstico

Tarv ativo, claro.

Gostaria só de esclarecer um detalhe

dessa doença é ruim para a maioria dos

acerca das diferenças entre mácula e

pacientes, com um tempo médio de so-

PROF. JORGE

pápula. No prurigo estrófulo consta-

brevida de dois a quatro meses, apesar

Gostaria de ressaltar que vocês devem

tamos pápula, e não mácula. Mácula é

de uma minoria conseguir apresentar

ter atenção sobre toda a dificuldade

uma “mancha”, menor, e tem bastante

remissão do quadro. Antes era ainda

encontrada no dia-a-dia no que se refere

diferença.

pior, tendo melhorado com o desen-

à adesão. Gostaria de chamar a atenção,

volvimento das Tarvs. O prognóstico

na história, quando se fala em adesão.

PROF. MARCELO

dos pacientes será menos sombrio se

Trata-se de pacientes com dificuldade

Quanto à história dela, conheço-a já

o CD4 for maior que 100 e a carga

de aceitar a doença, dificuldade de

há algum tempo. Era paciente da Dra.

viral indetectável, se houver presença

tomar o remédio, dificuldade de tudo. E,

Eliane quando engravidou e acabou

de lesões captantes de contraste, se o

a cada vez que vêm, retornam um pouco

vindo para nós; o esposo também é

número de cópias do vírus JC no líquor

piores. Quando essa paciente chega ao

nosso paciente. É uma doente que

for baixo e/ou a LMP for a primeira

ambulatório, quem a atende reclama

estava me cansando muito, pois sempre

doença definidora de aids do paciente.

porque não está tomando o remédio,

voltava pior – e algo bastante comum

e isso traz sempre um novo problema.

nesses casos é o fato da família trazer
esses pacientes; é complicado. De sua

PROF. FERRY

Com relação a esta paciente, qual é o

PROF. MARCELO

parte neurológica, nesta última piora,

seu prognóstico?

Só houve um momento em sua vida em

noto que veio com um comportamento

que tomou corretamente a Tarv, ficando

bastante diferente, não é mais a mesma,

INT. FERNANDO HENRIQUE

com carga viral indetectável: em sua

e está cada vez piorando mais, aos

É ruim, pois ela tem CD4 baixíssimo,

gravidez, há sete anos, para proteger

poucos. A duração do longo tratamento

carga viral elevada e creio ter havido

seu filho.

para neurotoxoplasmose (sulfadiazi-

outras doenças definidoras (LMP não foi

na, pirimetamina e ácido folínico),

a primeira). Não há um tratamento es-

PROF. JORGE

me chama a atenção, não havendo

pecífico para a LMP. Já foram tentados

Então os problemas vêm crescendo. E

melhora. Normalmente o paciente com

alguns tipos (foscarnet, interferon, es-

é uma doença interessante pelo seguin-

neuro-aids que chega com algum sinal

teroides), sem sucesso, e existem alguns

te: cansa o médico, bate-se na mesma

focal, quando não há tomografia, esta

estudos com cidofovir e camptotecina,

tecla o tempo todo – tem que tomar

é solicitada, buscando-se alguma lesão.

porém são poucos os controlados e os

o remédio, ela jura que vai tentar, e

Caso não se encontre, avalia-se a pos-

benefícios reais parecem improváveis.

volta cada vez pior, até cansar. Gostaria

sibilidade de realizar punção liquórica.

A prioridade absoluta é a otimização da

de chamar a atenção para esse ponto!

Caso se encontre lesão suspeita, inicia-

Tarv, que foi a nossa conduta.

Então, discutamos aqui e façamos per-

se o tratamento empírico realizando >
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nova tomografia em 14 dias, aproxima-

suspender a Tarv para que ela pudesse

relatada nos Estados Unidos, em 1971.

damente. Essa doente não teve melhora

melhorar um pouco e hidratar-se,

É um DNA-polyomavirus membro da

alguma, apesar da instituição do trata-

alimentando-se um pouco melhor,

família Polyomaviridae. Estudos soro-

mento para neurotoxoplasmose. Aca-

ganhando peso. Porém, ela não voltou

lógicos mostraram que cerca de 70 a

bamos suspendendo também sua Tarv

nem um pouco melhor, e sim pior. As

80% das pessoas possuem o vírus JC.

porque com os medicamentos (ATBs,

lesões vão continuando a progredir,

Normalmente adquirimos esse vírus na

coquetel) houve dificuldade, em função

acometendo diversas estruturas, e sua

infância, e a replicação viral ocorre nas

dos vômitos abundantes. Também

clínica tem uma mistura de sintomas,

células renais de forma persistente após

entendo sua dificuldade à adesão à

inclusive podendo manifestar-se com

a infecção aguda. Portanto, esse vírus é

Tarv, porque são remédios fortes e, cada

sintomas neuropsiquiátricos. Eu tenho

disseminado pela urina de forma contí-

vez que são interrompidos, o esquema

uma paciente em meu consultório que

nua por certo período, o que facilita a

é modificado, acrescentando-se mais

tem leucoencefalopatia e está viva há

sua disseminação; a saliva também pode

remédios. Existem diversas teorias para

mais de oito anos, e em tratamento.

conter uma grande quantidade desses

isso: dificuldade em metabolizar os me-

Como o Fernando mostrou, não há um

microrganismos. Entretanto, a maioria

dicamentos, maiores efeitos adversos,

tratamento específico, e a princípio a

das pessoas não apresenta sinais ou

alguns HLA e genes relacionados a mais

meta é melhorar a imunidade, retoman-

sintomas clínicos. Muita importância

efeitos do medicamento que interferem

do a Tarv.

foi dada a esse vírus com a epidemia

no metabolismo... Existe também um

da aids, pois em pacientes imunossu-

componente psicológico, mas ela tem

PROF. FERRY

primidos o JCV afeta especialmente

outros componentes associados que

Gostaria de chamar a atenção para

os oligodendrócitos, que são as células

tornam seu tratamento mais laborioso.

um pequeno detalhe: em um dado

formadoras da substância branca no

momento, nos slides, você colocou a

sistema nervoso central (SNC), cau-

PROFA. ANDREA

sigla sida; isso já foi alvo de algumas dis-

sando a perda da bainha de mielina

E sobre o marido da paciente? Ele faz o

cussões por aqui porque no Brasil não se

dos neurônios do SNC em sítios di-

tratamento correto e ela não?

deve chamar aids de sida, diferentemen-

ferentes (multifocal). Essa destruição

te de Portugal. Aqui no Brasil usamos o

é relativamente lenta, se dando no

PROF. JORGE

termo aids porque a padroeira do país é a

curso de três a oito meses, portanto

Existe outro fato muito comum, que é

Nossa Senhora Aparecida, uma grande

tendendo a se constituir numa doença

o homem jogar o problema para cima

quantidade de mulheres se chama Apa-

progressiva – como vem acorrendo

da mulher – eu estou tomando o meu,

recida, e elas são carinhosamente apeli-

com nossa paciente. Como afeta a

faço a minha parte, você não está

dadas de “Cida”. Então o Ministério da

substância branca, surgiu o termo “leu-

fazendo a sua. E isso vale também para

Saúde recomenda que se utilize o termo

coencefalopatia multifocal progressiva

os filhos. Conheço um casal em que a

aids e não sida, bem como que se evite

(LMP)”. É uma enfermidade grave, de

filha é HIV positiva, tem entre 17 e 19

chamar um soropositivo para HIV de

caráter progressivo, e para a qual todos

anos, e os pais jogam o problema para a

aidético, por ser um termo pejorativo. O

os tratamentos usados até hoje – corti-

filha: eu tomo, seu pai toma e você não

correto é: “pessoa portadora do HIV” ou

costeroides, interferon alfa, topotecano

toma porque não quer. E o adolescente

“com aids”. A palavra aids, no Brasil, é

(uma droga antitumoral com atividade

não toma porque não se vê culpado de

nome de doença. Com relação ao vírus,

inibidora da topoisomerase I, derivada

nada disso. A nossa paciente esteve

essa sigla JC significa John Cunningham

da camptotecina, usada em câncer

no ambulatório uma semana antes de

Virus, nome que foi dado em homena-

de ovário), arabinosídeo-citosina e

ser internada, e eu tomei a conduta de

gem ao primeiro paciente a ter a doença

cidofovir, entre outros – não se mos-
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traram totalmente eficazes, como o Prof.

lidade. Porém, primeiro acho que a

tratamento específico. Na LMP pouca

Rogerio afirmou anteriormente. Anti-

questão central parte do diagnóstico.

coisa pode ser feita, é só mesmo Tarv e

gamente a LMP tinha um curso dra-

Com relação a essa paciente, temos a

suporte nutricional, fisioterápico e fo-

mático, mas, com o advento da terapia

história clínica, os sinais e sintomas,

noaudiológico, e isso já está sendo feito.

antirretroviral, houve uma mudança na

exame físico, exames de imagem e

evolução da doença, havendo alguns

alguns exames laboratoriais. Esses são

INT. DIEGO

doentes que se recuperaram. Por isso

os fatores mais importantes para fechar-

Se o tratamento empírico funcionar

o tratamento com antirretrovirais é a

mos várias hipóteses para o diagnóstico

para outros diagnósticos que não sejam

primeira escolha para a LMP. No caso

correto. No entanto, podemos pensar

LMP, mesmo assim vale a pena fazer

dessa paciente, a adesão ao tratamento

que ela pode ter tido uma isquemia – o

biópsia?

foi péssima, a contagem de linfócitos

HIV faz um estado de hipercoagulabi-

TCD4 é baixíssima (8 células /mm 3),

lidade, forma-se um trombo que leva a

PROF. FERRY

resultando nesse quadro. A adesão ao

uma lesão isquêmica, porém os sintomas

Nesse caso não, pois, se o tratamento

tratamento é, hoje em dia, o principal

seriam mais agudos. Pode-se pensar

empírico funcionou, na verdade você

objetivo do médico que atende pacien-

também em encefalite herpética, por

acertou o diagnóstico de forma indireta,

tes com aids. Esse vírus também pode

citomegalovírus, criptococose, neuro-

mesmo que não se conheça o agente

afetar imunodeprimidos por quimiote-

toxoplasmose e linfoma primário, mas

etiológico. No caso de piora progressiva,

rapia, uso de corticoides ou outra condi-

todas essas doenças são mais agressivas,

vale, sim, fazer a biópsia, pois temos que

ção que leve à perda da imunidade. Para

com sintomas exuberantes como febre

saber com o que estamos lidando. Como

terminar, existe também outro vírus JC,

muito alta, vômitos, desorientação,

exemplo, internamos um paciente que

o “Jamestown Canyon virus” (JCV), um

taquicardia e taquipneia, formando um

veio com uma imagem de pneumonia.

vírus do sorogrupo dos Bunyavirus, des-

quadro mais agudo e grave. O quadro

Tratamos, melhorou. Quinze dias após

crito na Califórnia (EUA). É uma virose

clínico apresentado, mais arrastado e

ele voltou com piora da pneumonia,

transmitida por picadas de mosquitos,

de evolução mais lenta, fala a favor de

com a lesão se expandindo e infiltrando

que causa encefalite em humanos. Não

leucoencefalopatia multifocal progressi-

mais o pulmão. Tuberculose? Come-

há casos descritos no Brasil. Ainda com

va. Acho que as próximas etapas devem

çamos a tratar como se fosse. Houve

relação à adesão ao tratamento, temos

ser a coleta de líquor, com rastreamento

melhora parcial. Após um ano sem a

muitos exemplos de pessoas que não

de vários patógenos. Realizar uma res-

melhora esperada decidimos fazer uma

fazem uso correto da medicação. Recen-

sonância magnética, que mostra mais

biópsia pulmonar. O resultado? Um

temente, uma paciente faleceu porque

detalhes do que a TC. Temos também

germe chamado Rhodococcus Equi, que

deixava de tomar os medicamentos

a opção de fazer a biópsia, que seria o

comumente mata potros, é um germe

para ficar doente e chamar a atenção da

padrão ouro para o diagnóstico. Porém,

de equinos. Esse caso, aliás, já foi pu-

família. Quando ficava doente, a família

a biópsia é um método muito invasivo e

blicado na revista Conduta ® Médica.

toda ficava ao redor dela.

que eu não sei se se justifica, pois pode

Esse agente não é de se ver no dia-

causar mais danos do que benefícios.

a-dia; o tratamento é com imipenem

PROF. JORGE

Talvez justificasse se usássemos todos

por dois meses. Tem que ser antibió-

E com relação ao tratamento? E se a

os recursos disponíveis não havendo

ticos que penetrem no citoplasma da

Tarv falhar?

melhora, mas sim piora evidente. Enfim,

célula. O paciente teve que ficar dois

temos que saber com o que estamos

meses internado tomando imipenem.

PROF. FERRY

lidando, por isso seria importante ter

Com relação ao HIV, meus conselhos

A falha da Tarv pode ser uma rea-

o resultado da biópsia para fazermos o

são: história clínica detalhada, exame >
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FIGURA 1

FIGURA 3

Tomografia computadorizada de crânio, sem
contraste venoso. A lesão foi delineada em vermelho.
Observa-se área córtico-subcortical de hipodensidade
na face medial do lobo occipital direito, com densidade
semelhante à do líquor. O aspecto é sugestivo de
encefalomalácia

Extensa lesão desmielinizante com acometimento de
cerebelo e lobo occipital

FIGURA 2

Tomografia computadorizada de crânio, com
contraste venoso. A lesão foi delineada em vermelho.
Observa-se área córtico-subcortical de hipodensidade
na face medial do lobo occipital direito, com
densidade semelhante à do líquor, sem realce pelo
meio de contraste venoso. O aspecto é sugestivo de
encefalomalácia

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8

Corte sagital mostrando lesões em lobo occipital
esquerdo e mesencéfalo (Flair)

FIGURA 4

Lesões desmielinizantes acometendo cerebelo e tronco
encefálico (parciais mesencéfalo e ponte)

As mesmas lesões na figura anterior em T2

FIGURA 9

Lesão cerebelares bilaterais desmielinizantes em Flair
22 Conduta médica

●

ano XVi - n061 - julho/agosto/setembrO/2014

Mesmas lesões citadas na figura 7 em T2

Corte coronal exibindo lesões em tronco
encefálico e cerebelo bilateralmente

físico detalhado, exames complementares – os mais indicados para o caso,

Nota dos autores cerca de 25 dias após a sessão clínica:

orientando-se pela história e exame

Os motivos da internação foram os vômitos incoercíveis, o emagrecimento, a

físico. Aí se tem uma lista de problemas

piora do quadro neurológico, a desidratação e a queda do estado geral. Tentamos

com hipóteses diagnósticas. Devemos

manter o tratamento domiciliar, mas não houve melhora. Procedemos então à

tratar as hipóteses diagnósticas, mas

devida hidratação venosa e ao controle dos vômitos com procinéticos, ondan-

paralelamente continuamos atrás do

setrona e outros sintomáticos. Uma das principais condutas foi a instalação de

diagnóstico e acompanhando o doente

cateter nasoentérico para alimentação da paciente e administração da Tarv. Os

clinicamente. Quando instituímos

vômitos cessaram, e a paciente começou a melhorar gradativamente. Foi então

o tratamento e o paciente melhora,

realizada RM de crânio e estudo do líquor cefalorraquidiano. Pelos exames re-

acertamos o diagnóstico. Esses doentes

alizados não foi possível identificar o agente etiológico da doença neurológica,

muitas vezes têm diversas doenças opor-

mas a hipótese do vírus JC não deve ser excluída, pois – de acordo com a lite-

tunistas simultâneas. A nossa paciente

ratura – em 30% dos casos o PCR do líquor não identifica o agente. A paciente

tem 8 células TCD4 por mililitro de

apresentou melhora, em curso de Tarv, tendo recebido alta para tratamento

sangue. Esse índice é muito baixo, e

domiciliar com fisioterapia e fonoaudiologia.

por isso chegamos a um determinado

Laudo da RM de crânio (16/10/13):

momento em que temos que ser inva-

Áreas de sinal elevado em T2 e Flair, baixo em T1, sem sinais de efeito de massa

sivos. O médico que trata aids tem que

ou impregnação expressiva pelo meio de contraste gadolínio na região dos pe-

ser estressado e agressivo, porque não

dúnculos cerebelares, ponte bilateralmente, além de mesencéfalo e pedúnculo

há tempo, muitas vezes, para se fazer um

cerebral esquerdo. Os aspectos podem representar alterações desmielinizantes,

diagnóstico. Trata-se primeiro, depois

na dependência da correlação clínico-laboratorial, não podendo afastar Lemp

se vê como fica.

ou mesmo Adem.
Discretos focos esparsos de sinal elevado em T2 e Flair e sem expressão em T1

PROF. JORGE

na substância branca subcortical frontoparietal bilateralmente de aspecto pouco

Então, para finalizarmos, gostaria de

específico.

fazer um elogio aos professores Marcelo

Área de sinal semelhante ao líquor em todas as sequências, com halo de gliose

Velho e Fernando Ferry, que são pessoas

e sem impregnação pelo meio de contraste, com halo de gliose periférico, na

que nunca desistem dos pacientes. Já os

região subcortical occipital direita, podendo representar encefalomalácia-atrofia.

vi resgatando vários desses pacientes, e

Ventrículos laterais centrados e de dimensões preservadas. IV ventrículo anatô-

não são pacientes perdidos, são passíveis

mico. Sulcos e cissuras corticais discretamente acentuados. Não há evidências

de resgate. A mensagem é esta: não de-

de impregnação anômala após administração venosa do agente paramagnético.

sistam nunca! Estejam sempre tratando

Estudo do líquor (19/10/13):

e correndo atrás do diagnóstico. n

Bioquímica, celularidade, culturas para bactérias e fungos, látex e tinta nanquim
para criptococose negativos.

PCR para JC vírus DNA – negativo; PCR para Toxoplasma gondi – negativo;
PCR para Varicela zoster – negativo; PCR para herpes simples vírus 1 e 2
– negativo; PCR para HTLV 1 e 2 – negativo; PCR para enterovírus – negativo; PCR para Mycobacterium tuberculosis – negativo; PCR para caxumba
– negativo; PCR para citomegalovírus – negativo; DNA viral do Epstein
Barr 1 e 2 – negativo.
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A CONDUTA DO PROFESSOR

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

Professor, qual sua conduta na solicitação de biomarcadores diagnósticos
bioquímicos de utilidade prática em Pleurologia?
Biomarcadores são definidos como

Na UFF, desde 1987 os níveis de ADA

mente a importância de biomarcadores

alterações celulares, bioquímicas ou

têm sido pesquisados no soro e líquido

tumorais na prática da Pleurologia. São

moleculares que são mensuráveis em

pleural em diversas doenças que evoluem

exames que podem sugerir o diagnósti-

meios biológicos, tais como tecidos

ou se apresentam com síndrome do

co de doença maligna quando o exame

humanos, células ou líquidos orgânicos.

derrame pleural. São trabalhos de pes-

citopatológico e histopatológico inicial

Recentemente a definição foi ampliada

quisa pioneiros realizados no Brasil.

não são conclusivos. Dessa maneira,

para incluir as características biológicas,

Uma das conclusões desses trabalhos foi

associada ao quadro clínico e imagético,

que podem ser efetivamente medidas

que, com nível de atividade de ADA

a investigação continua para confirmar

e avaliadas como indicadores de pro-

total maior ou igual a 40 UI/L, dosada

uma neoplasia maligna ou paramaligna

cessos biológicos normais, patogênicos

no líquido pleural pelo método colori-

como causa da síndrome do derrame

ou devido a resposta farmacológica

métrico de Giusti e Galanti, aceita-se o

pleural.

resultante de intervenção terapêutica.

diagnóstico de tuberculose pleural com

Trabalho recente publicado pelo nosso

Na prática clínica, os biomarcadores

sensibilidade de mais de 80% e especifi-

grupo do Laboratório de Pesquisa em

incluem ferramentas e tecnologias que

cidade de mais de 90%. O diagnóstico

Líquido Pleural, do Instituto de Biologia

podem ajudar a compreender a predição

bioquímico de tuberculose pleural pela

da UFF, em um estudo multicêntrico

de riscos, causa, diagnóstico, progressão,

dosagem da ADA no líquido pleural

com pacientes dos hospitais universitá-

regressão, estratificação ou desfecho do

pode ser obtido após uma simples toraco-

rios Antônio Pedro e Gaffrée-Guinle,

tratamento de uma determinada doença.

centese com anestesia local. A dosagem

concluiu que a classificação entre tran-

Os biomarcadores podem ser de diver-

do biomarcador ADA no líquido pleural

sudato e exsudato pleural pode ser reali-

sos tipos, tais como fisiológicos, físicos

impede que os pacientes, na maioria das

zada com dosagens de proteínas totais e

(alterações características em estruturas

vezes, sejam submetidos a um proce-

DLH somente no líquido pleural. Nesse

biológicas), histológicos (amostras de

dimento invasivo e com complicações

estudo, para o diagnóstico de exsudato as

tecido obtidas por biópsia) e anatô-

potencialmente graves e fatais como

dosagens de PtnT-L ≥ 3,4 g/dL e DHL-L

micos. Podem ser células específicas,

biópsia pleural fechada com agulha.

≥ 328,0 U/L, isoladamente no líquido

genes, enzimas, hormônios ou moléculas

Enolase neurônio-específica (NSE) e

pleural, proporcionaram sensibilidade,

diversas.

outros biomarcadores tumorais dosados

especificidade e acurácia de 99,4%,

Os biomarcadores dosados no líquido

no líquido pleural (CEA, CYFRA 21-1)

72,6% e 99,2%, respectivamente. E

pleural com altos parâmetros diagnósti-

possuem utilidade controvertida na

sensibilidade de 98,5%, especificidade de

cos das causas da síndrome do derrame

maioria da literatura internacional.

83,4% e acurácia de 90% para o diagnós-

pleural e os mais relevantes na prática

Entretanto, estamos publicando dois

tico de transudato pleural. Comparando-

médica em Pleurologia estão resumidos

artigos em periódicos internacionais

se com o critério clássico de Light, a

na Tabela 1.

qualificados concluindo estatistica-

acurácia do novo critério proposto por
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Maranhão e Silva Junior em 2010 foi
significativamente superior (p= 0,0022)

Tabela 1

– Biomarcadores diagnósticos bioquímicos de importância prática em Pleurologia

Considerando o rendimento do critério

Biomarcador no líquido
Abreviatura
pleural 		
		

Causa da síndrome do derrame
pleural com parâmetros diagnósticos
mais elevados

de Maranhão e Silva Junior quando va-

Adenosina desaminase

ADA

Tuberculose

lidado com o critério clássico de Light,

Antígeno
carcinoembrionário

CEA

Adenocarcinoma

Fragmentos 19
de citoqueratina

CYFRA 21-1

Ca epidermoide

para o diagnóstico de exsudato pleural.

o novo critério de classificação proposto
com dosagens de proteínas totais e DHL,
isoladamente no líquido pleural, obteve
significância estatística e clínica para ser
utilizado na prática diária.
A medida do pH no líquido pleural

Enolase
NSE
neurônio-específico		

Ca indiferenciado de pequenas
células

Proteínas totais

Transudato/exsudato

Ptn-T

a classificação dos derrames pleurais

Desidrogenase lática
DLH
		
		

Transudato, exsudato,
derrame pleural parapneumônico
e empiema pleural

parapneumônicos, tomando os mesmos

Albumina

Alb.

Transudato

Peptídeo natriurético
do tipo B

BNP

Transudato cardiogênico

deve ser utilizada principalmente para

cuidados dispensados para a análise do
pH arterial (a amostra deve ser coletada
anaerobicamente em seringa heparini-

Glicose
Glic.
		

Derrame pleural parapneumônico,
empiema e artrite reumatoide

encaminhamento ao laboratório, trans-

pH

Derrame pleural parapneumônico

portada em recipiente com gelo, exame

D-dímero
D-dim.
		

Tromboembolismo pulmonar/
infarto de pulmão

Anticorpos ou fatores
antinucleares

Lúpus eritematoso sistêmico e
outras colagenoses

zada e mantida nessas condições até o

processado dentro de uma hora desde a
toracocentese e realizado no mesmo aparelho calibrado da gasometria arterial).
A medida realizada em fita de pH para

pH

ANA, FAN,
AAN

Fonte: Silva Junior CT e Grupo de Pleurologia da UPC/HUAP/UFF

urina não tem valor diagnóstico.
Para encerrar, recomendamos e concluímos que o médico deve sempre lembrar
que, para uma mesma prevalência de
doença, o uso combinado de vários biomarcadores em paralelo aumenta a sensibilidade e o valor preditivo negativo
para o diagnóstico da causa de uma
determinada doença. n

Professor Cyro Teixeira da Silva Junior
Professor Associado IV do Departamento de Medicina Clínica da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense /
Unidade de Pesquisa em Pleurologia, Unidade de Pesquisa Clínica,
Hospital Universitário Antonio Pedro (UFF) [Niterói – RJ]
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relato de caso / case report

Anemia Aplástica Pós Hepatite
Aguda Soronegativa em
Usuário de Cocaína
Aplastic Anemia After Acute Seronegative
Hepatitis in a Cocaine User

(Trabalho realizado na 18ª Enfermaria da Santa
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro /
Serviço do Professor José Galvão Alves – Rio
de Janeiro/RJ)
Autores:
Dra. Daniella de Araujo Cavalcanti
Médica da 18ª Enfermaria da Santa Casa
Membro Titular da Associação de
Gastroenterologia do Rio de Janeiro
Prof. Mario Kirzner
Médico da 18ª Enfermaria da Santa Casa
Mestre em Gastroenterologia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Professor do Departamento de Clínica Médica
da Faculdade de Medicina da Fundação TécnicoEducacional Souza Marques

RESUMO – Os autores descrevem o caso de um usuário de cocaína que desenvolveu anemia aplástica após

um episódio de hepatite aguda soronegativa, discutindo o papel da cocaína como um agente etiológico.
(Conduta Médica 2014-16 (61) 26-29)
ABSTRACT – The authors describe a case of a cocaine user who developed aplastic anemia after an episode of acute

soronegative hepatitis, discussing the role of cocaine as an etiologic agent. (Conduta Médica 2014-16 (61) 26-29)
DESCRITORES – anemia aplástica e hepatite viral; hepatite associada a anemia aplástica; abuso de cocaína
KEY-WORDS – aplastic anemia and viral hepatitis; hepatitis associated with aplastic anemia; cocaine abuse

INTRODUÇÃO

intermitentes de acolia e colúria. Procu-

A hepatite aguda associada à anemia

rou atendimento médico-ambulatorial

aplástica (HAAA) é uma síndrome

com suspeita de hepatite aguda. Foram

de falência da medula óssea após o

solicitados hemograma e testes de ava-

Dr. Cleuson Tarciso dos Santos Bezerra
Membro do Ambulatório de Hepatologia da 18ª
Enfermaria da Santa Casa

desenvolvimento de hepatite aguda

liação da função e integridade hepática,

soronegativa. Essa síndrome, mais fre-

sorologias para hepatites virais e ultras-

Prof. José Galvão Alves
Chefe da 18ª Enfermaria da Santa Casa
Professor Titular e Chefe do Departamento de
Clínica Médica da Fundação Técnico-Educacional
Souza Marques
Professor Titular da Pós-Graduação em
Gastroenterologia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)
Membro Titular da Cadeira no 51 da Academia
Nacional de Medicina

quentemente, afeta homens jovens – que

sonografia abdominal. As sorologias para

se apresentam com pancitopenia dois ou

as hepatites A, B e C foram negativas. A

três meses após um episódio de hepatite

ultrassonografia abdominal foi normal.

aguda. O curso clínico da hepatite é ge-

Os testes de avaliação da função e inte-

ralmente benigno, mas um curso grave

gridade hepáticas demonstravam eleva-

também é descrito. Não há correlação

ção de transaminases (TGO: 790 U/L;

entre a gravidade da hepatite e a anemia

TGP: 1662 U/L) e bilirrubinas (Bb total:

aplástica. A HAAA não é incomum,

14,4; Bb direta: 8,6; Bb indireta: 5,8).

compreendendo de 2% a 5% dos casos de

O paciente foi então encaminhado ao

anemia aplástica na Europa e nos EUA.

nosso Serviço para investigação diagnóstica. Negava prurido, febre, perda
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RELATO DO CASO

de peso e dor abdominal. Era usuário

Paciente masculino, 29 anos, pardo,

semanal de cocaína, álcool e cigarro há

casado, natural e procedente do Rio de

oito anos, nos finais de semana. Fez uso

Janeiro (RJ), auxiliar de serviços gerais

maior do que o habitual duas semanas

(limpeza). Há um mês iniciou quadro

antes do início dos sintomas. Negava

de icterícia progressiva percebida por

uso de medicações e hemotransfusão.

familiares e amigos, associada a episódios

Possuía dois filhos, de sete e um ano de

idade, com bronquite alérgica. Tinha

tipo I e II (IgG+, IgM-), parvovírus B19

nhado a transplante de medula óssea.

mãe saudável e pai desconhecido.

(IgG indeterminado, IgM-, PCR-) e

Ao exame encontrava-se lúcido e

leptospirose (IgG-, IgM-), solicitamos

DISCUSSÃO

orientado, hipocorado (+/4+), ictérico

anticorpos anti LKM1, antimúsculo liso,

O paciente em questão apresentava as

(4+/4+), acianótico, hidratado e afebril

FAN, anti DNA e anti Sm, pensando na

características clínicas e epidemiológi-

(temperatura axilar 36,5o C). Seus sinais

hipótese de doenças autoimunes. Foram

cas típicas da hepatite aguda associada

vitais eram: PA 100x60 mm Hg; FC

solicitadas dosagens de reticulócitos e

à anemia aplástica: homem jovem, com

72 bpm; FR 12 irpm. Apresentava

haptoglobina, para avaliar hemólise,

elevação de transaminases maior que três

escleras e pele ictéricas (4+/4+) e não

assim como dosagem sérica de ferro,

vezes o limite superior da normalidade,

apresentava aranhas vasculares, eritema

ferritina e ceruloplasmina, para avaliar

seguindo-se pancitopenia grave – que

palmar ou ginecomastia. Seu abdome era

causas outras de hepatite. Foi solicitado

é caracterizada por ao menos duas das

flácido, depressível, peristáltico, indolor

ainda parecer da Hematologia, que optou

anormalidades seguintes: taxa de neu-

à palpação superficial e profunda. Tinha

por realizar aspirado de medula óssea.

trófilos totais menor que 500/mm3, taxa

Traube livre. O fígado e o baço não eram

Os autoanticorpos foram não reagentes,

de plaquetas menor que 20.000/mm3 e

palpáveis.

o valor de reticulócitos estava abaixo

contagem de reticulócitos menor que

Foram solicitados hemograma, testes de

do normal (0,3% [normal: 0,5 – 1,5]),

60.000/mm3, em associação com celula-

avaliação da função e integridade hepáti-

a haptoglobina estava normal (80mg/dl

ridade da medula óssea menor que 30%.

ca e bioquímica, além de sorologias para

[30-200]), e as dosagens de ferro, ferriti-

A anemia aplástica pode se desenvolver

hepatite A, B e C, HIV, Epstein-Barr,

na e ceruloplasmina se encontravam em

como consequência de doença primária

dengue, leptospirose, citomegalovírus,

valores dentro da faixa de normalidade.

hematológica, mais frequentemente

herpes simplex e parvovírus B19.

O aspirado de medula óssea revelou

idiopática, ou ser resultado de alguns

O paciente evoluiu com sangramen-

hipocelularidade das três linhagens e a

fatores causais como toxinas químicas,

to gengival espontâneo, sem instabi-

imunofenotipagem não detectou popula-

drogas e vírus.

lidade hemodinâmica. O hemogra-

ção celular com imunofenótipo anômalo.

O paciente citado tinha anticorpos

ma evidenciou pancitopenia grave

O paciente evoluiu com febre (neutro-

negativos para hepatite A aguda, hepa-

(Hb 6,1 mg/dl, leucometria 1.100/

pênico febril) e recidiva de sangramento,

tite B aguda ou passada, assim como foi

mm3 [0/0/0/0/6/23/10], plaquetometria

sendo transferido para o CTI – onde

negativa a pesquisa do vírus C por PCR.

35.000/mm3), sendo necessárias trans-

foram prescritos antibiótico de largo es-

Foram pesquisadas outras infecções virais

fusões de concentrado de hemácias e

pectro e Granulokine®. Após o controle

que também estão associadas à hepati-

plaquetas. Após transfusão de plaque-

da febre e do sangramento, foi submetido

te aguda de graus variáveis e diversas

tas o sangramento cessou, porém o

a pulsoterapia com metilprednisolona.

formas de supressão hematopoiética,

paciente persistiu com icterícia, assim

Apresentou discreta recuperação da

tipicamente neutropenia ou – menos

como elevação das transaminases. Com

plaquetometria e queda progressiva das

frequentemente – plaquetopenia. A

os resultados negativos para infecção

enzimas hepáticas e das bilirrubinas. Foi

infecção por Epstein-Barr, que é co-

aguda pelos vírus da hepatite A (IgG+,

realizada biópsia de medula óssea, con-

mumente associada a diversos graus de

IgM-), B (HBsAg-, AntiHBs+, Anti

firmando uma medula hipoplásica, com

mielossupressão (mais frequentemente

HBc IgG- e IgM-) e C (anti HCV-,

menos de 10% de celularidade hemato-

neutropenia ou trombocitopenia, en-

PCR-), assim como pelo HIV (anti HIV

poiética. Foram iniciados ciclosporina

quanto apenas raramente complica-se

I e II-), e vírus da dengue (IgG-, IgM-),

100mg 12/12h, eritropoietina 4.000 UI

com anemia aplástica), resultou em an-

Epstein-Barr (IgG+, IgM-), citomega-

/dia e Granulokine ® 300mcg/dia, sem

ticorpos negativos para infecção aguda.

lovírus (IgG+, IgM-), herpes simplex

resposta. O paciente foi então encami-

A pesquisa do DNA do parvovírus B19 >
Conduta médica

●

ano XVi - n061 - julho/agosto/setembrO/2014

27

relato de caso / case report

Data

21\05\12

10/06/2012

28/06/2012

27/07/2012

20/08/2012

31,6		

23,2

19,2

26,8

11,7

7,9

6,7

9,4

Hematócrito

31

Hemoglobina

11,4

VCM

78,1

Leucócitos

2.500

1.200

Plaquetas

93

19.000

24/06 2012

9

80		

81,7		

85,6

800

1.300

1.300

1.700

44.000

88.000

70.000

26.000

TGP

1004

1662			

98,5

90

TGO

1141

790			

41

37

FA

283					

86

G.G.T

74

124

61

Bilirrubinas
BbD/Bbl
Proteína Total

16,1

14,4

9,8

6,2

1,6

1

9,4\6,7

8,6/5,8

5,8/4,0

3,6/2,6

0,8/0,8

0,7/0,3

5,8		

Alb/Glo

3,3\2,5

Cr/Ur
Na /K
+

+

TAP/INR

65			

6,1

3,6

5,2		

3,0/3,1

3,0/2,2		

4,3/3,8

1,1\30		

0,27/32

0,16/30		

35/1,44

140\3,9		

135/4,3

134/3,5		

100\1			

100%/1,0		

PCR

54,6		

43

Amilase

60,3		

73			

Lipase

8,1

39		

86,4%/1,12

4,1		

21
TABELA 1

Evolução laboratorial
TABELA 2

Painel laboratorial

Marcadores sorológicos

Anti-HAV IgM

Não reagente

Anti-HSV I-II IgM

Não reagente

Anti-HAV IgG

Reagente

Anti-HSV I-II IgG

Reagente

HBsAg

Não reagente

Anti-Parvo B19 IgM

Não reagente

Anti-HBC T

Não reagente

Anti-Parvo B19 IgG

Indeterminado

Anti-HBs

Reagente

PCR-HCV-RNA

Não detectado

Anti-HCV

Não reagente

PCR-Parvo B19

Não detectado

Anti-EBV IgM

Não reagente

FAN

Não reagente

Anti-EBV IgG

Reagente

Anti-LKM1

Não reagente

Anti-CMV IgM

Não reagente

AML

Não reagente

Anti-CMV IgG

Reagente

Ferritina

241 mg/dL

Anti-HIV

Não reagente

Ceruloplasmina

45,2 mg/dL

Anti-Leptospirose IgM

Não reagente

Cobre sérico

80 mg/dL

Anti-Leptospirose IgG

Não reagente

Anti-DNA

Não reagente

Dengue IgM

Não reagente

Anti-SM

Não reagente

Dengue IgG

Não reagente
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FIGURA 1

Medula óssea com menos de 10% de
celularidade hematopoiética, com diminuição
em número das três séries. Compatível com
o diagnóstico de hipoplasia medular

por técnica de PCR foi negativa – e esse

como um possível fator, senão causal,

2. Rauff B, Idrees M, Shah SA, Butt

vírus infecta pró-eritroblastos e leva à

pelo menos desencadeante da síndrome.

S, Butt AM, Ali L, Hussain A, Irshad-

aplasia eritroide, mas também pode levar

A cocaína é a principal droga de abuso

Ur-Rehman, Ali M. Hepatitis associated

à falência da medula óssea. A infecção

na atualidade. Apesar da ampla evidên-

aplastic anemia: a review. Virol J. 2011

por HIV, que está frequentemente asso-

cia da toxicidade hepática em animais,

Feb 28; 8:87. Review.

ciada com graus variáveis de citopenia,

existem poucos casos descritos de toxici-

3. Riaz Shah SA, Idrees M, Hussain

resultou não reagente. Também foram

dade hepática em humanos – que parece

A. Hepatitis G virus associated aplastic

pesquisados os vírus da dengue, citome-

ser potencializada pelo uso concomitante

anemia: a recent case from Pakistan. Virol

galovírus e herpes simplex, que foram

de etanol. Casos de agranulocitose por

J. 2011 Jan 21; 8:30.

negativos para infecção aguda, assim

uso de cocaína têm sido descritos, princi-

4. Systematic review: hepatitis-associated

como leptospirose. Embora haja relatos

palmente quando esta é adulterada com

aplastic anemia - a syndrome associated

de hepatite associada a anemia aplástica

o levamisol (que é um anti-helmíntico

with abnormal immunological funcion.

pelo Torque Teno vírus e echovirus 3,

veterinário usado para o tratamento de

Aliment Pharmacol Ther. 2009 Sep

estes não foram pesquisados pela raridade

artrite reumatoide e do câncer colorre-

1;30 (5):436-43. Epub 2009 Jun 9.

de casos no nosso meio.

tal em humanos). Essa substância tem

Review.

Ainda na busca da etiologia, a pesquisa

sido detectada em até 88% das amostras

5. Brown KE, Tisdale J, Barrett AJ,

dos anticorpos antinucleares, antimúsculo

de cocaína analisadas. Já foi relatado

Dunbar CE, Young NS. Hepatitis-associa-

liso e anti-LKM1 foi negativa. A quantifi-

também caso de falência hepática aguda

ted aplastic anemia. N Engl J Med. 1997

cação no soro da ferritina e ceruloplasmi-

por abuso de cocaína, comprovada por

Apr 10; 336 (15):1059-64.

na encontrava-se dentro da normalidade.

dosagem de níveis séricos da droga e seus

6. J. Campos Franco, C. Martínez Rey,

O caso possui as características típicas

contaminantes. Como a medula óssea e

E. Pérez Becerra, A. González Quintela.

de hepatite associada à anemia aplástica,

o fígado contêm componentes do sistema

Fallo hepático fulminante asociado al uso

na qual não se encontra um fator etioló-

reticuloendotelial, podem ser atingidos

de cocaína. Na Med Interna 2002; 19:

gico para a hepatite e não há evidência

por efeitos adversos por agentes similares.

365-7.

de doença hematológica primária. No

Independentemente da etiologia, as

7. Czuchlewski DR, Brackney M, Ewers

entanto, como as drogas estão implicadas

características clínicas da HAAA e,

C, Manna J, Fekrazad MH, Martinez A,

em 25% dos casos de anemia aplástica

particularmente, a resposta à terapia imu-

Nolte KB, Hjelle B, Rabinowitz I, Curtis

adquirida e não há características clíni-

nossupressiva, fortemente sugerem que

BR, Mc Farland JG, Baumbach J, Foucar

cas específicas que as distingam de outras

mecanismos imunobiológicos medeiam

K. Clinicopathologic features of agra-

causas de hepatite aguda, questiona-se o

a aplasia medular.

nulocytosis in the setting of levamisole-

papel do uso da cocaína nesse paciente

O tratamento consiste em terapia imu-

tainted cocaine. Am J Clin Pathol. 2010

nossupressora, com agentes como a

Mar; 133 (3):466-72.

globulina antitimócito e a ciclosporina.

8. Caldwell KB, Graham OZ, Arnold JJ.

Em caso de insucesso, o transplante

Agranulocytosis from levamisole-adultera-

alogênico de medula óssea está indicado.

ted cocaine. J Am Board Fam Med. 2012
Jul; 25 (4):528-30.
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Resposta do

Desafio Diagnóstico da página 15
D i a g n o st i c C h a l l e n g e

Paciente do sexo masculino, 69
anos, com dislipidemia, diabetes,
hipertensão e tabagismo, que deu
entrada à Emergência com fortes
dores na região do peito

constituindo três isoenzimas CKBB, CKMB

presença de MacroCK no soro do paciente,

e CKMM.

o que claramente pôde ser esclarecido pela

Na musculatura estriada está presente quase

dosagem de CKMBm. Essa variante da enzima

que exclusivamente a fração MM (93-97%),

CK é encontrada em uma frequência de 3 a

e o restante é representado pela MB. No

5% dos indivíduos na população.

tecido cardíaco, o percentual da fração MM
está em torno de 70 a 80%, e o restante é MB.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

No tecido cerebral, a fração BB representa

1. APPLE, F. S. Cardiac Function. In: BURTIS,

quase que a totalidade de CK encontrada. Na

C. A. & ASHWOOD, E. R. Tietz Funda-

dosagem de CPK total no soro, a atividade

mentals of Clinical Chemistry. WB Saunders

da fração MM é de 95% e da MB é de 5%3,4.

Company, Philadelphia; p. 682-697, 2001.

Além das três isoenzimas existem mais duas.

2. ANTMAN, E. M. & BRAUNWALD,

Comentários: A suspeita de infarto agudo
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