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Editorial
Bioética na Conduta, Necessária e Atual
Neste número que está chegando

Pesquisas com animais que se

balizamento ético questões no

às mãos de nossos leitores,

destinam à aplicação no ser

campo, por exemplo, da clonagem,

Conduta Médica traz uma

humano, pesquisas clínicas nos

dos procedimentos envolvendo

novidade. Trata-se do início de

seus mais variados aspectos

células-tronco, de intervenções

uma coluna que abordará temas

realizadas no ser humano,

no terreno da reprodução e da

relacionados a uma nova área

dilemas de difícil definição e

hereditariedade, e de pesquisas e

do conhecimento, denominada

conduta envolvendo aborto e

avanços na área das neurociências,

Bioética.

eutanásia, desenvolvimento e

para falarmos somente das mais

A Bioética vem a ser uma parte

uso de novos medicamentos e

comentadas na atualidade.

da Ética (que é, por sua vez, um

novos procedimentos diagnósticos

A história da Bioética é antiga,

segmento da Filosofia) que se

e terapêuticos, pesquisas e

mas um bom marco para

especializou em abordar assuntos

procedimentos com possível

começarmos seu registro ocorreu

relativos à Vida sob o prisma ético.

interferência no genoma e no

em 1971, quando o biólogo e

E, no mundo atual, são diversos

desenvolvimento do indivíduo –

oncologista norte-americano

os problemas que enfrentamos

esses são alguns, apenas, de muitos

van Potter escreveu e lançou um

no campo das Ciências da Vida,

temas que necessitam de estudo

livro que se tornou um sucesso

em especial na Medicina, onde

mais aprofundado no campo da

e logo virou referência para a

esbarramos em dilemas de natureza

Bioética para se desenvolverem

área: “Bioética, Ponte Para o

ética, oportunizando discussões e

numa perspectiva adequada.

Futuro”. Logo após, o obstetra

condutas diferentes.

Sem tal abordagem, ficam sem

holandês Hellegers secundou-o

®

O Brasil possui uma legislação
bastante avançada no campo
da ética na pesquisa com seres
humanos. Tal legislação não
se limita apenas ao terreno da
investigação científica, mas
envolve a prática médica diária
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Familiar de Morte Súbita
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RELATO DE CASO

Pneumopatias Induzidas por
Medicamentos - Amiodarona

com expressivas contribuições. Da

Conselho Federal de Medicina,

década de 1970 para cá a Bioética

e profundo conhecedor de temas

cresceu de importância, passando

ligados a essa área, tão importante

a influenciar os mais diversos

para o correto exercício de nossa

campos, em especial o da Medicina,

profissão.

Hiperinfecção por Strongyloides
Stercoralis em Portador de HTLV-1

por exemplo, não só orientando

O objetivo da coluna recém-

Bioética na conduta

16

sua prática, como também

inaugurada será trazer temas

disciplinando muitas das pesquisas

envolvendo Bioética e Medicina no

sessÃO clínica

18

que são executadas na área médica.

dia a dia do exercício profissional,

A Conduta do Professor

O Brasil possui uma legislação

acenando com a conduta mais

Morte Súbita durante o Exercício

bastante avançada no campo

indicada perante a situação

RELATO DE CASO

DESAFIO Diagnóstico

RELATO DE CASO

apresentada. Queremos dar as

humanos, e podemos dizer que tal

boas vindas ao Dr. Pineschi,

legislação não se limita apenas ao

agradecendo-lhe de antemão

terreno da investigação científica,

a inestimável colaboração e já

mas envolve a prática médica

prevendo que muitos temas de

diária. Os princípios básicos da

interesse médico, em geral, serão

Bioética – a não maleficência,

abordados e irão enriquecer o

a beneficência, a justiça e a

conhecimento dos leitores sobre a

autonomia – se encontram

área.
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Se você deseja ver publicada em
CONDUTA® MÉDICA uma Sessão Clínica de
seu Serviço ou um Relato de Caso de sua
autoria, entre em contato conosco.
Tel. 21-22051587
e-mail: condmed@globo.com

presentes em nossas principais
resoluções e normativas e na
legislação em geral que disciplina
atos envolvendo seres humanos.
Dada essa importância, é auspiciosa
para nós, da Conduta® Médica, a
colaboração, a partir deste número
62, que a revista terá por parte do
Dr. Arnaldo Pineschi, pediatra e

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular de Clínica Médica da UFF
Professor do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Médicas (Mestrado e Doutorado) da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Líder do Grupo de Pesquisa em Doenças Crônicas
Não Transmissíveis da UFF/CNPq

presidente do Departamento de
Bioética da Sociedade Brasileira
de Pediatria, membro do Conselho
Editorial da Revista Bioética, do

ACESSE NOSSO SITE
www.condutamedica.com.br
PARA CONHECER NOSSAS
EDIÇÕES ANTERIORES
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sessão clínica / Clinical Session

Paciente com Síncope e
Histórico Familiar de Morte
Súbita
Patient with Syncope and Family History
of Sudden Death
Sessão clínica realizada em 12 de setembro de
2013 no Serviço de Cardiologia do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz
de Fora/UFJF (Juiz de Fora – MG)
Participantes:
Ana Carolina Rozental Fernandes
Denner Paganotto Gobbo Pires
Evelyne Borges de Mattos Andrade
Internos de Medicina do 6° Ano da UFJF
Dra. Tarlice Nascimento Peixoto
Dra. Maíra Fernandes de Almeida
Dr. Esdras Castro de Souza
Dr. Emanoel Guimarães Paiva
Dra. Dayana Mara Pereira de Souza
Dra. Thaís Barros Corrêa
Residentes e Pós-Graduandos no Serviço de
Cardiologia do HU-UFJF
Dr. José Marcos Girardi
Dr. José Resende de Castro Júnior
Médicos do Serviço de Cardiologia do HU-UFJF
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RESUMO – Paciente do sexo masculino, 63 anos de idade, apresentando episódios de síncope com história
familiar de morte súbita. Discutiu-se o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica e a indicação de cardiodesfibrilador implantável. (Conduta Médica 2014-16 (62) 4-6)
ABSTRACT – Sixty-three year-old male patient, presenting episodes of syncope, with a family history of sudden
death. The diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy and the indication of implantable cardioverter defibrillator were
discussed. (Conduta Médica 2014-16 (62) 4-6)
DESCRITORES – síncope; cardiomiopatia hipertrófica; desfibriladores implantáveis
KEY-WORDS – cardiomyopathy; hypertrophic; defibrillators, implantable

DR. JOSÉ RESENDE

(HAS). Há relato de dispneia aos grandes

Vamos dar início a uma sessão clínica de um pa-

esforços. Nega precordialgia, palpitações,

ciente com relato de síncope e história familiar de

ortopneia ou dispneia paroxística noturna e

morte súbita. Acredito que será uma discussão rica

edema de membros inferiores.

e muito valiosa. Com a palavra, a Dra. Tarlice.

História Patológica Pregressa: HAS há
aproximadamente sete anos, dislipidemia.

RESIDENTE TARLICE

Nega diabetes mellitus ou tireoidopatia. Nega

Identificação: Paciente masculino, negro, 63

internações ou cirurgias prévias.

anos, natural de São João Nepomuceno (MG),

História Fisiológica: Sono regular, apetite

residente em Juiz de Fora (MG), casado, apo-

preservado, funções intestinal e urinária sem

sentado (ex-motorista de ônibus).

alterações.

Queixa Principal: “Desmaio”.

História Familiar: Pai falecido aos 52 anos de

História da Doença Atual: O paciente relata

morte súbita. Mãe falecida de infarto agudo do

dois episódios de síncope em fevereiro, após

miocárdio (IAM) na sétima década de vida.

uso de bebida alcoólica, espaçados de 30

Teve quatro irmãs – duas falecidas por câncer,

minutos, sem abalos musculares, sem perda

uma falecida por motivo desconhecido e uma

esfincteriana, ambos com duração inferior a

viva – e dois irmãos, um falecido por morte

um minuto. Procurou o Pronto Atendimento,

súbita aos 50 anos e o outro falecido aos 20 anos

onde foi avaliado, com ausência de alterações

por afogamento. Tem duas filhas saudáveis.

ao exame físico e complementar e liberado

História Social: Ex-tabagista 40 a/m, cessou

com orientações. Apresentou novo episódio

há 10 anos. Ex-etilista importante, abstinente

em março, semelhante aos episódios ante-

há seis meses. Pratica atividade física diaria-

riores – porém, neste, sem ingesta de bebida

mente de 40 minutos de duração em esteira.

alcoólica. Nessa ocasião procurou o serviço

Medicamentos em uso:

de cardiologia do HU, onde já fazia acompa-

Losartan 100mg (1-0-1); anlodipino 5mg (2-0-

nhamento para hipertensão arterial sistêmica

2); Lipless® 100mg (0-0-1); metformina 850mg

(1-0-1); carvedilol 25mg (1-0-1); indapamida

hipertrofia de ventrículo esquerdo (VE), pode-

DR. JOSÉ RESENDE

1,5mg (1-0-0); omeprazol 20mg (1-0-0).

ríamos pensar em miocardiopatia hipertrófica?

O eco tem limitações. Deveríamos solicitar

Exame Físico:

outros exames para esclarecer este caso, prin-

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico,

DR. JOSÉ GIRARDI

cipalmente devido ao risco de morte súbita

anictérico, afebril - Peso: 83,7kg – Altura:1,65m

Esse é certamente um diagnóstico que deve ser

do paciente.

– IMC: 32,1 (obesidade grau I)

pensado. A cardiomiopatia hipertrófica é uma

- Sinais vitais - PA: 140 x 70 mmHg (decúbito

doença genética e representa importante causa

INTERNA ANA CAROLINA

– membro superior direito), FC: 62bpm, FR:

de morte súbita e insuficiência cardíaca. É

Quais exames poderiam ser pedidos?

16 irpm

caracterizada por hipertrofia simétrica ou assi-

- Aparelho Cardiovascular:

métrica do miocárdio ventricular, geralmente

INTERNA EVELYNE

Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas

com predomínio no septo interventricular,

Um dos fatores de risco pode ser esclarecido

normofonéticas, sem sopros

com ou sem obstrução dinâmica da via de saída

pelo teste de esforço, já realizado por ele. O

- Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular

do ventrículo esquerdo.

teste ergométrico foi interrompido antes de

universalmente audível sem ruídos adventícios

atingir a frequência cardíaca submáxima,

- Abdome: Ruídos hidroaéreos presen-

DR. JOSÉ RESENDE

por queixa de cansaço físico e uso de be-

tes, flácido, timpânico, indolor à palpa-

Muito importante para esse paciente é um eco-

tabloqueador. Não havia sinais clínicos ou

ção, sem massas ou visceromegalias

cardiograma. Qual o resultado desse exame?

eletrocardiográficos sugestivos de isquemia

- Membros Inferiores: Sem edema, panturrilhas livres, pulsos palpáveis

miocárdica esforço-induzida. Houve comRESIDENTE MAÍRA

portamento adequado da pressão arterial e

Foi realizado um eco, que mostrou hiper-

da frequência cardíaca durante o exame e a

DR. JOSÉ GIRARDI

trofia concêntrica do VE de grau moderado,

recuperação.

Após a anamnese e exame físico, o que mais

aumento importante de AE, disfunção diastó-

poderíamos fazer para esclarecer o caso?

lica de VE moderada, função sistólica total do

DR. ESDRAS

VE preservada e insuficiência mitral discreta.

O teste ergométrico na hipertrófica poderia

INTERNO DENNER

Os valores apresentados foram: Ao – 34; AE

ser indicado naqueles casos sem obstrução ao

Como o paciente não tem os exames que foram

– 53; DDVE – 43; DSVE – 24; Septo – 17;

trato de saída do ventrículo esquerdo?

feitos no Pronto Atendimento, realizamos um

Parede posterior – 17; FE VE - 76%; Massa –

eletrocardiograma (ECG) para ver se havia

395; Massa/SC – 208,4g/m².

DR. JOSÉ GIRARDI

alterações. E esse ECG apresentou bradicardia

Poderia. Como o paciente tem importante

sinusal, FC=56bpm, eixo: +10°, sobrecarga atrial

DR. JOSÉ GIRARDI

histórico de etilismo e as síncopes não foram

esquerda (SAE), hipertrofia de ventrículo es-

Vemos que o eco não segue o padrão de miocar-

claramente relacionadas à cardiopatia, o

querdo (HVE), bloqueio de ramo direito (BRD)

diopatia hipertrófica obstrutiva, embora a his-

estudo genético seria um dado adicional im-

e distúrbio secundário da repolarização ventri-

tória clínica nos leve a pensar nessa patologia.

portante em nossa investigação.

cular na parede anterior extensa (ver figura 1).
DR. JOSÉ RESENDE
DR. JOSÉ RESENDE

Outra opção foi sugerida ao paciente, a

Observamos no ECG que o paciente apre-

ressonância magnética cardíaca (RMC),

senta hipertrofia de ventrículo esquerdo.

que é um exame de imagem mais sensível

Podemos associar esse dado com a história

que o eco. Além da análise padrão-ouro

do paciente?

da função ventricular, massa e espessura

INTERNA EVELYNE
Com relato de episódios de síncope, história
familiar de morte súbita e ECG evidenciando

FIGURA 1
Eletrocardiograma evidenciando sobrecarga atrial
esquerda, hipertrofia ventricular esquerda, distúrbio
de condução pelo ramo direito e alterações da
repolarização ventricular

do septo, a RMC é capaz de identificar
a presença de fibrose miocárdica através
da técnica de realce tardio com o uso de

>

gadolínio.
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sessão clínica / Clinical Session

INTERNO DENNER

DRA. THAÍS

Em sua última consulta o paciente trouxe

Quais elementos são importantes na fisiopa-

o resultado da RNM (ver figura 2), que

tologia?

apresentou miocardiopatia hipertrófica
assimétrica acometendo principalmente

DR. JOSÉ GIRARDI

o septo interventricular; função global

A fisiopatologia é complexa e consiste em

do VE preservada, porém notando-se

múltiplas anormalidades, incluindo obstrução

aumento importante dos diâmetros dias-

no trato de saída de ventrículo esquerdo, dis-

tólicos; VD com função global e segmen-

função diastólica, insuficiência mitral, isque-

tar preservadas; via de saída de VE sem

mia miocárdica e arritmias, sendo importante

sinais de obstrução ao fluxo; pericárdio

distinguir entre as formas obstrutivas ou não.

sem alterações. As sequências específicas

FIGURA 2
Imagens de ressonância demonstrando áreas de
hipertrofia e realce tardio, denotando a presença de
fibrose miocárdica

histórico de parada cardíaca por fibrilação

para realce tardio evidenciaram regiões

INTERNA ANA CAROLINA

ventricular, taquicardia ventricular sustenta-

de fibrose esparsas acometendo pequenas

Uma informação importante da RNM é a pre-

da, fibrilação atrial, isquemia miocárdica, obs-

regiões subepicárdicas e subendocárdicas

sença de fibrose, e o nosso paciente apresentou

trução da via de saída do ventrículo esquerdo,

médio-apicais.

essa alteração. Mais um motivo que nos preo-

mutações consideradas de alto risco. Nosso

cupa pelo risco de morte súbita. Existe alguma

paciente possui dois dos principais fatores de

DRA. DAYANA

forma de prevenir que isso ocorra, visto que o

risco listados: síncope inexplicada e história

Como poderia ser feito o diagnóstico clínico

quadro já está em evolução? Li que pode estar

familiar de morte súbita prematura. Sendo

e o diagnóstico diferencial?

indicada a colocação de um cardiodesfibrilador

assim, considero esse um ponto importante

implantável (CDI). É isso mesmo?

a ser abordado e trabalhado com o paciente

DR. JOSÉ RESENDE

e seus familiares.

O diagnóstico clínico pode ser feito também

DR. JOSÉ RESENDE

por achados característicos, tais como história

Se for comprovado que o paciente possui

DR. JOSÉ RESENDE

familiar da doença, sintomas cardíacos, ta-

miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, prin-

Por ser a cardiomiopatia hipertrófica uma

quiarritmias e anormalidades eletrocardiográfi-

cipalmente se apresentar alterações em certos

doença genética com padrão de transmissão

cas, e o diagnóstico diferencial com condições

genes, seria preciso uma avaliação das indi-

autossômico dominante, nesse momento

que cursam com hipertrofia de ventrículo

cações de implante de CDI. Pacientes com

faz-se importante a investigação dos demais

esquerdo, como doença cardíaca hipertensiva

cardiomiopatia hipertrófica apresentam um

familiares.

ou até o remodelamento fisiológico que ocorre

risco aumentado de taquiarritmias, síncope

Gostaria de agradecer ao grupo pela apresen-

em pessoas com treinamento físico, conhecido

e morte súbita. Sugere-se cardiodesfibrilador

tação do caso e declaro encerrada a sessão. n

como coração de atleta.

implantável em pacientes com cardiomiopatia
hipertrófica e síncope inexplicada que estejam

DR. EMANOEL

em tratamento otimizado (evidência IB), ou

Qual seria a importância da fibrose nesse

naqueles com parentes de primeiro grau com

contexto?

história presumível de morte súbita causada
por cardiomiopatia hipertrófica, presença de

DR. JOSÉ GIRARDI

espessura muscular igual ou maior do que 30

A fibrose miocárdica, que ocorre na fisiopa-

mm, ou um mais episódios sincopais (classe

tologia da cardiomiopatia hipertrófica em

IIA, nível de evidência C).

decorrência da expansão da matrix intersticial,
e a isquemia miocárdica, que pode contribuir

DR. JOSÉ GIRARDI

para a disfunção diastólica e tem potencial

Outros fatores importantes que sugerem maior

arritmogênico.

risco para morte súbita nessa entidade seriam
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Participantes da sessão reunidos no Hospital da
Universidade Federal de Juiz de Fora

Três anos de vida

EPVM celebra melhoria na
qualidade de vida dos clientes aliada
a bom desempenho
Agosto de 2011. De lá pra cá, muitos
foram os acontecimentos, histórias de
recuperação e conquistas. E, com três anos
de existência recém-completos, o Espaço
Para Viver Melhor (EPVM) mostra que,
mais do que nunca, está alinhado com a
sua missão de oferecer soluções em promoção de saúde e prevenção de riscos e
doenças, contribuindo para a qualidade
de vida dos clientes e a sustentabilidade
da Unimed-Rio.
Em julho deste ano, a unidade atingiu a
marca de sete mil atendimentos mensais,
distribuídos em ambientes com resultado
de curto prazo (Espaço de Infusão de
Medicamentos); médio prazo (Espaço
Cardiometabólico, com suas unidades
Clínica e de Reabilitação Cardíaca,
e Espaço de Reabilitação Postural); e
longo prazo/qualidade de vida (Espaço
de Convivência do Idoso, Gourmet e
Educação e Saúde). Nesse cenário, o
Infusão de Medicamentos continua como
carro-chefe no que tange ao desempenho
financeiro do negócio, respondendo por
89% do faturamento.
Outro dado que chama a atenção é o
aumento da dispensação de medicamentos para terapia antineoplásica oral para
pacientes em monoterapia, atividade que
já registra mais de 750 atendimentos por
mês, superando em muito o ano de 2013,
quando esse número ficou em torno dos
190 mensais. O crescimento foi impulsionado pela entrada em vigor do novo Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da
ANS, que, a partir de janeiro, obrigou a
disponibilização desses medicamentos por
parte das operadoras de saúde. A compra
e a dispensação desses itens pelo espaço

constituem economia e geração de receita
para a Unimed-Rio.
Para os clientes do EPVM – grupo composto por pacientes com condições crônicas de saúde, como diabetes, hipertensão e
problemas cardiovasculares, entre outros
–, uma das vantagens é poder desfrutar
das diferentes atividades oferecidas pela
proposta multiprofissional da unidade, o
que promove um tratamento muito mais
abrangente e uma interação que ajuda a
construir um sentimento de família.
Um dos espaços que impulsionam os
números da unidade é o de Reabilitação
Cardíaca. Hoje, o local opera com cerca
de 1.500 atendimentos mensais, com
resultados significativos na melhoria
da saúde de seus pacientes. Que o diga
Roberto Tavares Oliveira, 79 anos, que
deu esta entrevista de forma tranquila

e nada ofegante, caminhando em uma
esteira da unidade.
“Isto aqui é uma maravilha para mim.
Estou há um ano e meio no programa e,
desde então, perdi 11 quilos. E sem fazer
dieta, hein!”, relata. “Minha disposição e
até minha respiração melhoraram. Hoje,
durmo bem melhor. Diminuí bastante o
ronco, e minha esposa, Ildenice, agradece... (risos). Também passei a fazer mais
programas com a família”, complementa
o pai da Gisele (44) e avô do trio Evelyn
(22), Nathália (17) e Beatriz (16), indicado ao EPVM após implantação de três
endopróteses (artérias aorta e ilíacas).
Cooperativa sobe uma posição
entre as 50 melhores empresas para
se trabalhar
Os colaboradores da Unimed-Rio reafirmam a importância de se promover um
bom clima perante os desafios impostos
pelo mercado. Dias depois de ser listada
como a 5ª melhor empresa do Rio de
Janeiro para trabalhar, em agosto deste
ano, a cooperativa também figurou no
ranking das melhores do país, ocupando
a 47ª posição no levantamento realizado pelo Great Place to Work, uma
posição acima do resultado de 2013.
Mais de 1.200 empresas participaram
da pesquisa. n
EPVM
www.unimedrio.com.br/redepropria
Telefone 2483-9383
Roberto Tavares diz que os
exercícios trouxeram mais
qualidade ao seu sono

Conduta médica

●

ano XVi - n062 - outubro/novembro/dezembrO/2014

7

relato de caso / case report

Pneumopatias Induzidas por
Medicamentos - Amiodarona
Drug Induced Pulmonary Diseases Amiodarone

(Trabalho realizado no Departamento de
Medicina Clínica [MMC] da Faculdade de
Medicina e Hospital Universitário Antonio
Pedro [Huap], da Universidade Federal
Fluminense [UFF])
Autores:
Prof. Cristóvão Clemente Rodrigues
Professor Adjunto do MMC/UFF
Dra. Berenice Gonçalves
Médica do MEB/ISC
Mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública

RESUMO - Tendo como fio condutor dois casos de pneumonite por amiodarona com divergentes desfechos,
os autores discutem os agravos respiratórios induzidos por medicamentos, lembrando que os danos causados
pelo benzofurano iodado são passíveis de prevenção. (Conduta Médica 2014-16 (62) 8-10)

- Having as thread two cases of pneumonitis by amiodarone with divergent outcomes, the authors
discuss the respiratory diseases induced by drugs, remembering that the damage caused by iodinated benzofuran is
preventable. (Conduta Médica 2014-16 (62) 8-10)

ABSTRACT

DESCRITORES - toxicidade pulmonar; amiodarona; fibrose pulmonar
KEY-WORDS - pulmonary toxicity; amiodarone; pulmonary fibrosis

INTRODUÇÃO

(procainamida, quiridina), edema pulmonar

Leonardo Crispino Buchman
Rafael Prudêncio de Lemos
Acadêmicos Bolsistas

O pulmão é um órgão singular. Recebendo

(mitocina, heroína, lidocaína), lipomatose

todo o débito cardíaco e tendo uma imensa

mediastinal (corticoesteroides) e dispneia por

Bruna Cruz Caputo
Dayanna de Oliveira Quintanilha
Evandro Garcez Belmar
Jesiree Iglesias Quadros
Laís Martins Nogueira
Luiz Felipe da Silva Magalhães
Maria Couto Monteiro
Rafael Assumpção de Sá
Acadêmicos de Medicina

área de troca gasosa, torna-se suscetível a uma

infiltrados pulmonares (> 75 medicamentos)².

série de agravos (tanto pela via aérea como

A maioria desses acometimentos é resolvida

pela via circulatória) que – por diversos meca-

espontaneamente com suspensão da droga;

nismos fisiopatológicos – podem culminar até

todavia, alguns infiltrados pulmonares têm

no dano alveolar agudo/síndrome de angústia

curso evolutivo incerto. Apresentam-se na

respiratória aguda (Sara).

forma aguda com febre e tosse – quando

A exponencial produção de novos fármacos,

são confundidos, equivocadamente, com

como o anticorpo monoclonal anti-TNF, tem

pneumonia bacteriana ou viral. Nesses casos

induzido a um maior número de interações medi-

deve-se atentar para presença de eosinofilia

camentosas e toxicidades, tanto que entre 2 a 5%

periférica, que é a centelha para o diagnóstico

das internações hospitalares já são decorrentes

de toxicidade pulmonar. A forma subaguda ou

de efeitos adversos desencadeados em todas as

crônica com maior envolvimento intersticial

partes do organismo, inclusive o pulmão¹.

é a que mais evolui para a fibrose irreversível.

Cerca de 100 medicamentos, principalmente

Nitrofurantoína, metotrexate, bleomicina,

quimioterápicos, antimicrobianos, drogas car-

fenitoína, hidralazina e amiodarona são os

diovasculares e anti-inflamatórios, produzem

principais medicamentos envolvidos entre os

agravos no pulmão. A resposta se traduz varia-

mais de 75 descritos. (ver tabela 1)

damente por tosse (inibidores da enzima con-
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versora da angiotensina II), exacerbação de

RELATO DOS CASOS

hiperreatividade brônquica (betabloquadores

Caso 1

não seletivos e, raramente, seletivos), pleuriz

Setembro/2010, homem de 76 anos, químico

por indução de lúpus eritematoso sistêmico

aposentado com diversas co-morbidades: obe-

sidade, DPOC (ex-tabagista) e insuficiência

EVOLUÇÃO

radiológica com a suspensão do medicamento

coronariana, em uso de marcapasso e amioda-

Caso 1

é considerada “prova diagnóstica”4.

rona (200mg/dia) há três anos. Apresentava-se

Melhora clínica/radiológica lenta porém pro-

No caso da droga que ilustra este artigo, a amio-

com tosse e dispneia (MRC modificado 3) pela

gressiva, alcançando saturação de 96% em dois

darona (antiarrítmico amplamente utilizado no

associação de doenças pulmonares.

meses. Dez meses após, a radiografia de tórax

controle de arritmias ventriculares), concorre o

Ao exame: PA 130x80 mmHg , 96 bpm, 28

era “normal” para a idade e a DPOC era mo-

caráter anfofílico com acumulação do medica-

rpm, ausculta pulmonar com murmúrio vesi-

derada. O paciente se mantém em bom estado

mento nos lisossomas – onde se liga aos fosfolí-

cular diminuído e roncos. Oximetria digital

geral em uso de Laba e levotiroxina para o

pedes, levando a uma fosfolipidose secundária –,

com saturação de 91%, PaO 2 61 mmHg,

hipotireoidismo, até o presente momento.

além da carga de iodo (37% do peso molecular

PaCO2 25,5 mmHg. Nos exames laboratoriais

da amiodarona) circulante em todo organismo

destacamos mudanças do TSH – inicialmente

Caso 2

e a meia-vida prolongada superior a dois meses5.

indicando hipertireoidismo moderado e evo-

Alta hospitalar em uso de oxigênio. Apesar da

Essas condições explicam o caráter sistêmico,

luindo três meses depois para 9,8 U/l –, além

melhora com a suspensão da droga, a paciente

principalmente as lesões oculares (córnea),

de sinais clínicos de hipotireoidismo. Foram

mantinha saturação abaixo de 90%. Instituí-

de tireoide (hiper e hipotireoidismo) e fígado

prescritos metimazol (Tapazol ) e levotiroxina

mos prednisona 1mg/kg inicialmente por 30

(aumento de transaminases/cirrose), além da

sódica (Synthroid ) respectivamente, pela

dias (tendo em vista a idade e comorbidades)

lenta melhora6.

Endocrinologia. A tomografia computado-

e levotiroxina para o hipotireoidismo. Dois

rizada de tórax mostrava sinais de enfisema

meses após a alta hospitalar ocorreu exacer-

e sugestivos de bronquiolite obliterante com

bação da dispneia, tendo sido reiniciada pred-

pneumonia organizada (Boop). Foi suspensa

nisona por seis meses – com melhora clínica

a amiodarona e prescrito beta2-agonista de

e tomográfica apenas parcial, dependente de

longa ação (Laba) para a DPOC (ver figuras

oxigênio (MCR 4).

®

®

1, 2 e 3).
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Caso 2

Para a indução da resposta imune e de hi-

Dezembro/2011, mulher de 87 anos, do lar,

persensibilidade é necessário que a droga se

com hipertensão arterial sistêmica (HAS),

agregue às macromoléculas do tecido, fun-

hérnia de hiato em tratamento e insuficiência

cionando como um hapiteno sobre o qual é

coronariana em uso de amiodarona há cinco

desencadeada uma reação antigênica na forma

meses. Apresentava-se em regular estado geral

de reação anafilática, citotóxica, de arthus

apesar da dispneia (MCR modificado 4) e de

ou hipersensibilidade retardada. Todas essas

cianose com 86% de saturação em oximetria

reações, principalmente as três últimas, estão

digital, necessitando internação hospitalar por

associadas ao infiltrado pulmonar difuso agudo

15 dias – quando foi acoplada a ventilação

ou crônico3.

não invasiva. Uma angiotomografia afastou

Isso explica as diferentes manifestações

embolia pulmonar. O ecocardiograma com

histopatológicas (e, consequentemente, de

função de VE e pressão de artéria pulmonar

imagem) às vezes associadas num só individuo:

estava normal. A tomografia computadorizada

Boop, pneumonia de hipersensibilidade e dano

de tórax mostrava pavimentação em mosaico,

alveolar agudo4.

espessamento septal, hérnia de hiato e derrame

Não há marcadores para o diagnóstico ou

pleural bilateral. O TSH era de 12 U/L, indi-

para distinguir a lesão induzida pela droga de

cando hipotireoidismo. Os sinais vitais eram:

uma exacerbação da doença de base. Nessas

PA 140x60 mmHg; 106 bpm; FR 36rpm (ver

circunstâncias é imprescindível uma ana-

figuras 4, 5 e 6)

mnese pormenorizada, e a melhora clínica/

>

TABELA 1

Drogas Causadoras de Doença Intersticial Pulmonar
Agentes quimioterápicos
Droga cardiovasculares
Azatioprina		 Hidralazina
Bleomicina		 Procainamida
Ciclofosfamida		 Beta-bloqueadores
Metotrexato
(propranolol, practolol,
Nitrosoureias
pindolol, acebutolol)
l carmustina (BCNU)		
Tocainida
l iomustina (CCNU)		
Reserpina
l semustina (metil-CCNU)		
Amiodarona
l clorozotocina (DCNU)
Drogas do sistema nervoso central
Melfalan		 Fenitoína
Bussulfan		 Carbamazepina
Clorambucil		 Clorpromazina
6-Mercaptopurina		 Imipramina
6-Tioguanina		 Amitriptilina
Mitomicina C		 Metilfenidato
Procarbazina		 Dantrolene
Mostarda uracil		 Mefenesina
Zinostatina
Agentes bloqueadores
Etoposide		 ganglionários
Paclitaxel		 Mecamilamina
Docetaxel		 Hexametônio
Talidomida		 Pentolínio
Antibióticos
Agentes antiinflamatórios
Nitrofurantoína		 Sais de Ouro
Penicilinas		 Fenilbutasona
Sulfonamidas		 Beclometasona
Eritromicina		 Naproxeno
Tetraciclina		 Penicilamina
Isoniazida
Hipoglicemiantes orais
Acido paraaminossalicílico		 Clorpropamida
Niridazole		 Tolbutamida
Etambutol		 Tolazamida
Outros
Miscelânea
Penicilamina		 BCG
Alupurinol
Bromocriptina
Hidroclorotiazida		 Drogas que induzem infiltrados
			 pulmonares e eosinofilia
Tarantino, Doenças Pulmonares, 6ª edição
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4. Iwace HC, et al. Pneumopatia secundária
ao uso de amiodarona. Relampa 2006; 19(4):
244-251.
5. Silva CP et al. Importância da toxicidade
pulmonar pela amiodarona no diagnóstico
diferencial de paciente com dispneia em fila
para transplante cardíaco. Arq. Bras. Cardiol.
FIGURAS 1, 2 e 3 Caso 1 - Quadro clínico e radiológico inicial de Boop, com melhora em 10 meses

2006; 86 (3)
6. Melo N, et al. Toxicidade da amiodarona.
Arq. Med. 2005; 19(5-6): 199-202.
7-Silva NM, et al. Fibrose pulmonar secundaria à amiodarona. Rev Port Pneumol 2006;
12(6):725-30.
8. Singh BN, et al. Miodarone: The expan-

FIGURAS 4, 5 e 6 Caso 2 - Melhora apenas parcial, apesar da suspensão da amiodarona e corticoterapia,

dependente de oxigênio domiciliar. Persistência do padrão em mosaico

ding antiarrhyhmic role and how to follow
a patient on chronic therapy. Clin Cardiol
1997, 20:608-18.

Muitas reações (quer sejam tosse ou lesão in-

lavado broncopulmonar, tendo em vista o

9. Rotmensch HH, et al. Possible association

tersticial) são imprevisíveis, aleatórias, ligadas

risco/benefício. Quando não ocorre melhora a

of pneumonitis with amiodarone therapy. Am

à suscetibilidade individual e restritas às vias

partir da suspensão da droga, é iniciado o trata-

Heart J 1980; 100:412.

aéreas – mas não é o caso do benzofurano

mento anti-inflamatório com prednisona 0,75

10. Xavier L. R. Tratamento farmacológico das

iodado (amiodarona ). Seus efeitos adversos

a 1 mg/kg/dia por seis meses, com adaptações

arritmias em crianças: indicação e posologias.

(que alcançam 75% dos usuários) são dose e

e retiradas individualmente, como no caso 2,

Relampa 2012; 25(1): 55-60.

tempo-dependentes e especificamente respi-

que se tornou crônico.

ratórios em 5 a 10 % dos usuários. Os casos

Apesar de uma metanálise ter mostrado se-

mais graves, principalmente em idosos e com

gurança quando a amiodarona é empregada

doença pulmonar prévia, podem ter evolução

em baixa dosagem, isso não a isenta de com-

reservada como no caso 2, culminando com

plicações6,10, como relatado no caso 2, e não

óbito entre 21 a 33% deles . Apesar dos efeitos

justifica a não realização de exames preven-

conhecidos desde os anos 80 e do roteiro de

tivos pelos prescritores, principalmente por

exames preventivos (ver tabela 2), a possível

ser o usuário habitual o paciente idoso com

gravidade parece ser subestimada8,9. Os dois

comorbidades.

7

n

TABELA 2

Prevenção da Toxicidade pela Amiodarona
Prova de função pulmonar: início 3, 6 e 12 meses
Radiografia de tórax: início 3, 6 e 12 meses
Eletrocardiograma: início 3, 6 e 12 meses
Exame oftalmológico: início 3, 6 e 12 meses
Função tireoidiana: início e a cada 6 meses
Função hepática: início 3, 6 e 12 meses
Singh BN,Clin Cardiol 1997, 20:608-18.

pacientes dos nossos relatos não haviam feito
exames que predissessem a lesão pulmonar.
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FIGURA 7

Macrófagos volumosos na luz alveolar (fosfolipidose)

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 nas páginas 26 e 27.

Criança de oito anos com cefaleia, febre alta,
prostração, coriza e tosse, e apresentando, no raio X,

Massa Mediastinal

Case report of an eight year-old child with
headache, high fever, prostration, coryza and cough, presenting, on X-ray,

Mediastinal Mass

FIGURA 1A

Radiografia do tórax em PA em que se observa
massa homogênea, de contorno regular, no terço
superior do hemitórax esquerdo

FIGURA 1B

Radiografia do tórax em perfil esquerdo em
que se observa massa homogênea, de contorno
regular, no terço superior do pulmão

					
		

Autores:
Leonardo da Silva Caliman
Isabela Senna Moreira
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FIGURA 2

Ressonância magnética (RM), na sequência T2,
mostra uma massa solitária, bem circunscrita, de
sinal alto, homogênea no mediastino posterior.
Medialmente à mesma observa-se a crossa da
aorta e a vértebra torácica

RESUMO - Criança de oito anos com cefaleia,

febre alta, prostração, coriza, tosse e massa mediastinal no raio X. (Conduta Médica 2014-16
(62) 11;26,27)

ABSTRACT - Case report of an eight year-old
child, presenting headache, high fever, prostration,
coryza, cough and mediastinal mass on X-ray.
(Conduta Médica 2014-16 (62) 26;27)
DESCRITORES

diastinal
KEY-WORDS
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Hiperinfecção por
Strongyloides Stercoralis em
Portador de HTLV-1
Strongyloides Stercoralis Hyperinfection
in Carrier of HTLV-1

Autores:
Dr. Raphael Breder
Mestrando em Neurologia pela Universidade
Federal Fluminense (UFF)
Dr. Gabriel Costa Serrão de Araujo
Mestrando em Ciências Médicas pela UFF
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Prof. Oswaldo Italo Siciliano
Dr. Haroldo Coelho da Silva
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do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da
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RESUMO – A síndrome da hiperinfecção por estrongiloide é uma entidade com alta mortalidade geralmente

presente em indivíduos com imunossupressão. Recentemente foi identificada associação entre essa síndrome
e a infecção por HTLV-1. Essa relação chama a atenção para a ocorrência da hiperinfecção num subgrupo em
que a imunossupressão do hospedeiro não é evidente. O relato do caso apresenta um paciente previamente
hígido que refere dores abdominais, alterações do ritmo intestinal e tosse produtiva. As radiografias do tórax
eram normais, porém a tomografia mostrava lesões em vidro fosco difusas e cistos no parênquima pulmonar.
A endoscopia digestiva alta e a broncoscopia evidenciaram elevada população de Strongyloides stercoralis
no duodeno e brônquios, respectivamente. A sorologia para HTLV-1 foi positiva. O paciente recebeu
tratamento com anti-helmíntico, evoluindo com melhora clínica. (Conduta Médica 2014-16 (62) 12-15)
ABSTRACT – The strongyloides hyperinfection syndrome is an entity with high mortality generally presents in immunosuppressed individuals. Recently it has been identified association between this syndrome and HTLV-1 infection.
This relation calls attention to the occurrence of hyperinfection in a context in which the immunosuppression of the
host is not evident. The case report presents a patient previously healthy who refers abdominal pain, changes in the
intestinal rhythm and cough with expectoration. The chest X-rays were normal, but a CT scan showed diffuse frosted
glass opacities and blebs. Upper endoscopy and bronchoscopy revealed high burden of Strongyloides stercoralis
in duodenum and bronchus respectively. Serology for HTLV-1 was positive. The patient received treatment with
anthelmintics and improved clinically. (Conduta Médica 2014-16 (62) 12-15)
DESCRITORES – Strongyloides stercoralis; HTLV e hiperinfecção por estrongiloide
KEY-WORDS – Strongyloides stercoralis, HTLV and Strongyloides hyperinfection

INTRODUÇÃO

prevalência do HTLV-1, como no Brasil, essa

Devido à sua alta mortalidade, a síndrome de

helmintíase grave deve ser considerada em

hiperinfecção por estrongiloides é uma entida-

pacientes com sintomatologia gastrointestinal

de há muito tempo temida pela classe médica.

e respiratória mesmo em contextos clínicos

Caracteristicamente apresenta comportamen-

atípicos.

to de doença oportunista, sendo principalmente descrita no contexto de imunossupressão

RELATO DO CASO

por uso crônico de glicocorticoides.

Paciente de 41 anos, masculino, negro,

Recentemente, descobertas lançam luz à as-

natural do Rio de Janeiro (RJ), procurou o

sociação entre infecção por HTLV-1 e formas

Ambulatório de Clínica Médica com queixas

graves de estrongiloidíase. A infecção pelo

de dores abdominais e vômitos. Relatou inicio

HTLV-1 parece estar relacionada à maior pre-

há quatro meses de astenia, vômitos pós-

valência de estrongiloidíase, à resistência ao

prandiais, fortes dores abdominais em cólica

tratamento com anti-helmínticos e à síndrome

e diarreia líquido-pastosa. Um mês após o

de hiperinfecção .

início dos sintomas, evoluiu com melhora da

O relato de caso a seguir apresenta a hiperin-

diarreia, porém persistia com dores abdominais

fecção por estrongiloide na ausência de imu-

e vômitos. Duas semanas antes de procurar o

nossupressão evidente. Em países com elevada

ambulatório associou-se ao quadro tosse com

(1)
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expectoração purulenta, que se manteve até o
dia da consulta. Na anamnese dirigida referia
perda ponderal de 25 Kg nos últimos quatro
meses, um episódio de febre não aferida na
última semana e mudança recente do ritmo intestinal para constipação. Estava sem evacuar
há sete dias, sendo a última evacuação com
descrição compatível com melena.
O paciente era previamente hígido. Um de
seus irmãos havia falecido aos 37 anos por
complicações de câncer gástrico. Informava
ter relações sexuais sem uso de preservativo
e era etilista de bebida fermentada três vezes
por semana.
Ao exame estava em mau estado geral, hipohidratado 2+/4+, hipocorado 3+/4+, emagrecido
e com candidíase oral. Apresentava pressão
arterial de 100x60mmHg, frequência cardíaca
de 100bpm, frequência respiratória de 16irm
e temperatura axilar de 37 0C. O abdome
estava escavado, peristáltico, com dor difusa à
palpação profunda dos quatro quadrantes, sem
irritação peritoneal, massas, visceromegalias
ou cicatrizes. O restante do exame clínico
era normal.
Nos exames admissionais da internação havia
anemia, leucocitose com desvio para esquerda,
hipoalbuminemia, hiponatremia e hipocalemia
(ver tabela 1). A radiografia do tórax PA e perfil
era normal. Para melhor esclarecimento das

A ultrassonografia abdominal não evidenciou

As hemoculturas fecharam negativas, e os

queixas pulmonares foi realizada tomografia

anormalidade. O exame endoscópico demons-

antimicrobianos foram suspensos no décimo

computadorizada do tórax, que evidenciou

trou esofagite erosiva leve de aspecto inespecí-

dia de internação.

opacidades em vidro fosco difusas, algumas

fico e bulboduodenite acentuada (foi realizada

Após o tratamento medicamentoso instituído,

regiões com padrão de mosaico e múltiplas

biópsia do duodeno). O exame de escarro não

houve mudança do ritmo intestinal de consti-

bolhas parenquimatosas e subpleurais de ta-

foi realizado por dificuldade técnica (tosse

pação para diarreia líquida, com três a cinco

manhos diversos, distribuídas difusamente pelo

ineficaz). As sorologias foram negativas, com

evacuações por dia, sem muco, sangue ou pus.

parênquima pulmonar (ver figura 1).

exceção do anti-HBc IgG, que foi positivo.

Foram solicitados exame parasitológico das

No primeiro dia de internação, após coleta

Na biópsia do duodeno foram identificados

fezes, coprocultura e elementos anormais das

de hemoculturas, foram iniciados ceftriaxo-

ovos e larvas de Strongyloides stercoralis. No

fezes. Além disso, recorreu-se a broncoscopia

na, claritromicina e fluconazol. Além disso,

quarto dia de internação foi iniciado tiaben-

com lavado broncoalveolar para coleta de

foram solicitados ultrassonografia do abdome,

dazol 2g/dia por três dias, para tratamento

material respiratório.

endoscopia digestiva alta, pesquisa de BAAR

de estrongiloidíase. O paciente evoluiu com

A propedêutica para diarreia demonstrou

no escarro induzido e sorologias para HIV,

melhora do quadro respiratório e da can-

larvas de Strongyloides stercoralis no parasi-

sífilis e hepatites B e C.

didíase oral, porém persistia a leucocitose.

tológico, muco nos elementos anormais e >

Conduta médica

●

ano XVi - n062 - outubro/novembro/dezembrO/2014

13

relato de caso / case report

DISCUSSÃO
Caracteristicamente descrita como uma
doença oportunista, a síndrome de hiperinfecção por estrongiloide tem mortalidade de
até 87% (2), sendo há muito tempo temida
pelos médicos que acompanham pacientes
imunossuprimidos.
O Strongyloides stercoralis é um helminto
endêmico em países tropicais e subtropicais,
infectando predominantemente o intestino
humano. Uma característica peculiar dessa
parasitose é a autoinfecção, processo no qual
o parasita evolui para formas infectantes no
interior do intestino, que autoinfectam o
indivíduo através da mucosa colônica. Esses
flora saprófita na coprocultura. Foi iniciado

paciente realizou tomografia computadorizada

ciclos de autoinfecção contribuem para a

novamente tratamento anti-helmíntico com

(TC) de tórax e prova de função respiratória

perpetuação da infecção helmíntica.

ivermectina 200mg/dia por dois dias. Mesmo

de controle. A prova de função respiratória foi

Embora a maioria dos portadores dessa pa-

com os tratamentos de escolha para estron-

normal, e a TC de tórax mostrou melhora das

rasitose apresente a forma assintomática

giloidíase o paciente persistia com diarreia e

lesões em vidro fosco e do padrão em mosaico;

da doença, o Strongyloides stercoralis tem a

parasitológico positivo.

porém, persistiam os cistos.

capacidade de evoluir para formas clínicas

No décimo quinto dia de internação, a
broncoscopia evidenciou mucosa respiratória
íntegra e presença de grande quantidade de
secreção escurecida com distribuição difusa
pela árvore traqueobrônquica. O resultado da
broncoscopia foi compatível com síndrome de
Loffler, pela presença de grande quantidade
de ovos e larvas de estrongiloide no material
analisado (ver tabela 2).
Devido ao quadro de hiperinfecção por
estrongiloide expresso pela enorme carga
parasitária na secreção brônquica e fezes, foi
instituído tratamento com anti-helmíntico
por tempo prolongado e solicitada sorologia
para HTLV-1 e 2. No vigésimo-segundo dia
de internação foi iniciado novamente tiabendazol 2g/dia por três dias, seguido por terapia
de manutenção com 500mg/dia por um mês.
O paciente evoluiu com melhora da diarreia,
recuperação nutricional (ver tabela 3) e normalização da leucocitose e bastonemia. O Elisa
anti-HTLV-1 foi positivo.
Durante o acompanhamento ambulatorial o
14 Conduta médica
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fulminantes como a síndrome de hiperinfecção

Uma das explicações para essa relação está na

helmintíase deve sempre ser considerada em

por estrongiloide. O marco dessa síndrome é o

forma como o sistema imunológico reage à in-

pacientes com sintomatologia gastrointestinal

elevado número de parasitas nas fezes e secre-

fecção pelo HTLV-1. A resposta imunológica

e respiratória, mesmo em contextos clínicos

ções respiratórias. Essa população aumentada

a esse retrovírus é marcada por elevada ativa-

atípicos.

ocorre em determinadas circunstâncias em que

ção de linfócitos T, predominando a ativação

a imunidade do hospedeiro está comprometi-

dos linfócitos Th1, com relativa supressão dos
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A Bioética surge
como reflexão
de caráter
transdisciplinar
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Nesta edição iniciamos um trabalho

que beiram os limites do conhecimento,

junto à revista Conduta ® Médica

tais como o início e o fim da vida do ser

abordando temas ligados à Bioética.

humano, as células-tronco, a clonagem

Agradecemos à editoria pela aceitação

e a medicina genômica.

de nossa colaboração e pela abertura

O pluralismo ético dominante e a neces-

deste espaço. Procuraremos sempre

sidade de uma teoria acessível e prática

abordar a Bioética aplicada à prática

para a solução de conflitos de caráter

médica diária. Mas, neste primeiro en-

ético fizeram desabrochar o principia-

contro, faremos uma abordagem teórica

lismo como ensinamento e método

sobre alguns conceitos, a fim de fornecer

mais difundido e aceito para o estudo e

embasamento a futuros artigos.

solução dos problemas éticos de caráter

A Bioética contempla a ética prática

biomédico.

(que se ocupa do agir correto ou bem-

O principialismo – ou bioética dos prin-

fazer), em aditamento à ética teórica

cípios – tenta buscar soluções para os

(ocupada em conhecer, definir e expli-

dilemas éticos e morais de problemas

citar), e abrange os problemas relacio-

concretos a partir de uma perspectiva

nados com a vida e a saúde, configu-

baseada em princípios selecionados, que

rando-se como uma ética aplicada. Esse

seja aceitável pelo conjunto das pessoas

é o significado aqui dado ao vocábulo

envolvidas no processo. Os princípios

bioética.

referidos são a Beneficência, a Não Ma-

A Bioética surge como reflexão de

leficência, a Autonomia e a Justiça.

caráter transdisciplinar, focalizada prio-

A Beneficência é um principio relativo

ritariamente na vida humana ligada aos

que preconiza, num primeiro momento,

grandes avanços da tecnologia, das ci-

fazer o bem, através da promoção da

ências biomédicas e do cuidado à saúde.

saúde e a prevenção da doença e, num

O pluralismo ético e a diversidade de

segundo momento, pesar os bens e os

valores morais existentes tornam difícil

males buscando a prevalência dos pri-

a busca de soluções harmônicas em situ-

meiros. Logo, procura prevenir danos.

ações que discutam aspectos polêmicos

Respalda condutas que buscam maxi-

da prática médica, como a ortotanásia

mização dos benefícios e minimização

e o paciente terminal, ordens de não

dos prejuízos.

reanimação em parada cardiorrespira-

A Não Maleficência, também um prin-

tória, anencefalia, doação de órgãos e

cípio relativo, preconiza a obrigação de

transplantes, laqueadura de trompas,

não causar danos. Na prática médica

aborto, reprodução assistida e outras

é permitida uma conduta que possa

situações. Também tornam difícil a

causar algum dano, porém sempre com

busca do entendimento em situações

o objetivo maior de um beneficio ao

ano XVi - n062 - outubro/novembro/dezembrO/2014

paciente ou até visando à preservação

b) mais para quem tem menos, de

de sua vida.

maneira direcionada.

A Autonomia, que também é um

Esse princípio da equidade tem aplica-

princípio relativo, é pautada por duas

ção prática na política de alocação e

premissas, que são:

distribuição de recursos das instituições

Liberdade de opção, caracterizada pela

e dos governos. É o que dá o respaldo

liberdade de pensamento, livre de

para os programas de promoção de

coações internas e externas, para esco-

saúde e prevenção das doenças.

lher entre as alternativas apresentadas,

Por isso tudo, a Bioética surge como

e Liberdade de ação, caracterizada pela

ferramenta necessária ao médico para

liberdade para agir conforme a escolha

lhe dar condições de melhor se conduzir

feita e a decisão tomada.

nas situações de dilema, onde a solução,

Na relação médico-paciente há que

muitas das vezes, exige a transcendência

existir equilíbrio entre as manifestações

da simples norma e do puro conheci-

de autonomia de ambas as partes. Deve

mento científico.

ficar claro que, no iminente risco de

Então, um bom profissional é aquele

morte, o indivíduo perde sua autonomia

que sabe interagir com o paciente,

para decidir, pois que a legislação brasi-

tratando dignamente do seu corpo e

leira lhe garante o direito à vida e não

considerando os seus valores, crenças,

sobre a vida. Outras situações vão surgir

medos e desejos. Uma vez que os proble-

que se caracterizarão por uma redução

mas humanos são biológicos e também

da autonomia.

morais, o médico deve estar apto a fazer

O princípio da Justiça se refere ao ato

juízos morais, além de também juízos

de dar a cada pessoa o que lhe é devido,

diagnósticos, terapêuticos e prognós-

tratando cada um de acordo com o que

ticos.

é moralmente certo ou adequado. É a

A Bioética se desenvolveu como uma

equidade na distribuição e no acesso.

opção interdisciplinar de discussão das

Por esse princípio, não se pode negar

questões éticas e morais, servindo hoje

à pessoa o acesso ao que de melhor se

de importante auxílio na resolução das

dispuser para a satisfação de suas neces-

difíceis situações que possam conflitar

sidades básicas, incluindo aqui o acesso

ideias e convicções, com reflexos no

àquilo que a medicina dispuser para as

processo de tomada de decisão.

necessidades da pessoa doente.
A equidade pode vista por duas correntes:
a) tudo para todos, de maneira igualitária, e

Dr. Arnaldo Pineschi
Pediatra e Presidente do Departamento de Bioética da Sociedade Brasileira de Pediatria
Membro do Conselho Editorial da Revista Bioética do Conselho Federal de Medicina
Diretor da empresa Pineschi Consultoria e Gestão
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sessão clínica / Clinical Session

Dispneia Progressiva
Progressive Dyspnea

Sessão clínica realizada em 16 de outubro de 2012
no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de
Castro/ Iecac (Rio de Janeiro – RJ)

RESUMO – Paciente masculino de 68 anos, relatando dispneia aos grandes esforços iniciada há cinco anos,
com piora progressiva, evoluindo para dispneia em repouso. Uma sessão clínica no hospital do Iecac discutiu
o caso. (Conduta Médica 2014-16 (62) 18-23)

Apresentadora:
Dra. Lívia Botelho e Silva
R1 em Cardiologia do Iecac

ABSTRACT – It is the case of a sixty-eight year-old male patient with dyspnea on great exertion since five years
ago, with progressive evolution, as today he has dyspnea at rest. A clinical session of Iecac hospital was done to
discuss the clinical case. (Conduta Médica 2014-16 (62) 18-23)

Coordenador:
Dr. Dany David Kruczan
Professor de Semiologia Cardiovascular do Curso
de Pós-Graduação Médica do Iecac e Coordenador
de Clínicas do Iecac

DESCRITORES – dispneia; sopro cardíaco; aumento do coração
KEY-WORDS – dyspnea; cardiac murmur; cardiac enlargement

Participantes:
Dr. Serafim Borges
Coordenador Clínico do Iecac

RELATO DO CASO

Dados Antropométricos: Altura –

Anamnese: Paciente masculino, de

1m76; peso – 68 kg.

Dr. Dirson de Castro Abreu
Professor Assistente da Uerj e UFRJ

68 anos, relata dispneia aos grandes

Exame Físico: Paciente em bom estado

esforços iniciada há cinco anos. Essa

geral, levemente dispneico em repouso.

Dr. Reinaldo Hadlich
Coordenador do Grupo de Estudos de Métodos
Complementares do Iecac

dispneia foi piorando progressivamen-

Pulsos carotídeos bem diminuídos e ir-

te e hoje existe mesmo em repouso.

regulares; femorais mais bem palpáveis

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

O paciente nega hipertensão arterial

e irregulares. Relação normal. Pulsos

sistêmica, diabetes mellitus, interna-

pediosos e tibiais posteriores palpáveis.

Dr. Hugo de Castro Sabino
Médico do Serviço de Ecocardiograma do Iecac

ções, cirurgias prévias e amigdalites

No abdome não se palpam massas ou

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

de repetição. É ex-tabagista (carga

visceromegalias. Ventrículo direito

tabágica de 7 maços/ano), tendo

(VD) não palpado. Ictus palpado no 7°

parado há 25 anos. Trabalhou como

EIE desviado dois dedos da linha hemi-

pedreiro durante 30 anos e frequen-

clavicular. Característica de sobrecarga

temente utilizava serra Makita® para

mista. Não se palpa frêmito. PA - 100 x

cortar azulejos, sem equipamento

70 mmHg; FC - 72 bpm.

de proteção individual. Atualmente

Ausculta Cardíaca: Ritmo irregular.

encontra-se na enfermaria em uso

B1 englobada pelo sopro. Sopro holos-

de furosemida 40 mg via oral 1x/dia,

sistólico (+3/+6) irradiando para axila

captopril 12,5 mg via oral 3x/dia,

e para dorso, que não aumenta após as

carvedilol 3,125 mg via oral 2x/dia,

pausas e aumenta com manobra iso-

digoxina 0,125 mg via oral 1x/dia

métrica. Rivero Carvallo negativo. Em

(segundas e sextas-feiras) e Clexane®

pé, o sopro não diminui de intensidade.

60 mg subcutâneo 2x/dia.

Para base, o sopro diminui sua inten-

Dra. Vânia Regina de Souza Albuquerque
Médica do Serviço de Radiologia do Iecac
Dr. Marcio José Montenegro da Costa
Coordenador do Serviço de Hemodinâmica do
Iecac
Dr. Bruno Hellmuth
Coordenador do Serviço de Ambulatório do Iecac
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sidade e é protomesossistólico, pouco
irradiado para clavículas e não irradia
para carótidas. No FAo acessório, B2
é muito bem marcada, muito forte no
foco pulmonar e curtamente desdobrada. Em diástoles mais longas, observavase um ruído proto correspondente a B3.
Aparelho Respiratório: Crepitando em
bases. (ver figuras 1 e 2)

FIGURA 1

RX de tórax PA

DRA. VÂNIA

No pulmão visualizamos um infiltrado
FIGURA 3

alveolar nas duas bases, principalmente

Eletrocardiograma – D1-D2-D3

na base direita. A área cardíaca está
um pouco aumentada. Há aumento de
ventrículo esquerdo (VE). O ventrículo
direito (VD) está normal, e a aorta,
alongada.

FIGURA 2

RX de tórax perfil

DR. DIRSON

O pulmão está relativamente hiper-

fibrilação atrial, sobrecarga de VE e

transparente. O coração está mo-

alterações da repolarização ventricular.

FIGURA 4

Eletrocardiograma – AVR-AVL-AVF

deradamente crescido, à custa do
ventrículo esquerdo. Observamos

DR. HUGO

também um crescimento auricular

Dr. Dirson, o paciente está em uso de

esquerdo evidente. O botão aórtico

digoxina. Essas alterações do segmento

se encontra bem desenvolvido, e a

ST não podem ser pela digital?

aorta está também alargada. No perfil
observamos crescimento da aurícula

DR. DIRSON

esquerda (AE) e um crescimento do

Não. Em que pese a digital poder ter

ventrículo esquerdo.

uma interferência na geração dessa

FIGURA 5

Eletrocardiograma – V1-V2-V3

alteração da repolarização, em minha
DR. DANY

opinião essas alterações são mais pela

Dr. Dirson, pode fazer um comentário

sobrecarga do VE.

do eletrocardiograma (ECG) para nós?
(ver as figuras 3 a 6)

DR. DANY

Dr. Reinaldo, por favor, comente a
DR. DIRSON

fonomecanocardiografia para nós. (ver

Observamos ao ECG um ritmo de

figuras 7 a 15)

FIGURA 6

>

Eletrocardiograma – V4-V5-V6
Conduta médica
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FIGURA 7

Fonomecanocardiografia – foco mitral

FIGURA 11

Fonomecanocardiografia – foco aórtico
FIGURA 12A e 12B

Fonomecanocardiografia
– pulso carotídeo esquerdo
(A) e direito (B)

A
FIGURA 8

Fonomecanocardiografia – mesocárdio

B

FIGURA 9

Fonomecanocardiografia – foco aórtico acessório

FIGURA 13

Fonomecanocardiografia – região axilar esquerda

FIGURA 10

Fonomecanocardiografia – foco pulmonar

FIGURA 15

Fonomecanocardiografia
– foco mitral em decúbito
lateral esquerdo
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FIGURA 14

Fonomecanocardiografia – choque de ponta

DR. REINALDO

pensar em microfístulas pulmonares. O

dele a primeira bulha é envolvida por

Observamos em todos os focos o registro

aspecto radiológico na base do pulmão

um sopro, mas quando vai para axila

de um sopro holossistólico de regurgi-

lembra essa possibilidade. A fibrilação

fica bem nítida, bem individualizada.

tação, bem observado no foco mitral e

atrial com alta frequência também leva

Isso fala a favor também do prolapso,

que se irradia para a axila e para a base

a miocardiopatia dilatada e insuficiên-

e certamente se trata de uma doença

do precórdio. Esse sopro não aumenta

cia cardíaca. Insuficiência mitral por

crônica, não aguda, porque o doente

após as pausas mais longas da fibrilação

degeneração mixomatosa ou ruptura

tem um ventrículo esquerdo crescido,

atrial. O sopro engloba a primeira bulha

de cordoalha também cabem como

tem um átrio esquerdo crescido. Então,

e se estende até a segunda bulha.

hipóteses diagnósticas.

por que está fibrilando? Então eu pensaria nestas duas hipóteses: insuficiência

DR. DANY

DR. MARCIO

mitral importante com hipertensão

Vamos para a hipótese diagnóstica.

Eu só quero chamar a atenção para a

pulmonar (decorrente da progressão

fibrilação atrial. Esse paciente é Chads

de um prolapso) ou cardiomiopatia

DR. SERAFIM

I. Se aumentarmos a sensibilidade do

dilatada (secundária a algum tipo de

O que me chama atenção no ECG do

escore utilizando Chads Vasc, o pa-

material que se utiliza em obra, como

paciente é que observamos um QRS

ciente que tem insuficiência cardíaca

cimento etc).

alargado, com mais de 120ms, com uma

e idade acima de 65 anos passa a ter

repolarização precoce e com entalhe em

indicação de anticoagulação.

DR. DANY

ramo descendente do QRS – caracte-

Muito bem. Vamos ao ecocardiograma.

rística de indivíduos que apresentam

DR. DANY

maior probabilidade para morte súbita.

Muito bem. Dr. Reinaldo Hadlich, por

Dr. Hugo, por favor. (ver figuras 16 a 32)

favor.

DR. HUGO

Observamos, no ecocardiograma, um

DR. BRUNO

Indiscutivelmente se trata de um pacien-

DR. REINALDO

aumento nas dimensões do átrio esquer-

te com uma cardiomiopatia dilatada,

O diagnóstico de insuficiência mitral

do e do ventrículo esquerdo. A fração de

com fibrilação atrial e insuficiência

importante, com hipertensão arterial

ejeção do ventrículo esquerdo é de 54%.

mitral – que pode ser resultante do remo-

pulmonar, é indiscutível; o que nós

O ventrículo direito tem dimensões

delamento do ventrículo esquerdo. Na

estamos tentando descobrir aqui é a

normais. A válvula mitral se encontra

sua vida profissional o paciente poderia

etiologia. Não há história de doença

espessada, e observamos que a cúspide

ter aspirado muito pó de azulejo e ter, por

reumática, e poderia ser uma progressão

posterior se projeta para dentro do átrio

isso, desenvolvido uma pneumoconiose.

de prolapso da válvula mitral. Cardio-

esquerdo. O diagnóstico ecocardiográ-

O seu pulmão, radiologicamente, sugere

miopatia dilatada também não pode

fico, neste caso, é de um prolapso do

uma pneumopatia. Temos também que

ficar afastada, até porque o doente

folheto posterior da válvula mitral em

considerar que uma hipóxia crônica

foi pedreiro e trabalhou com serra

função de uma ruptura de cordoalha,

pode levar a uma cardiomiopatia.

de azulejo. Pode ser até um tipo de

causando uma insuficiência mitral grave.

cardiomiopatia secundária a esse maDR. RICARDO

terial de cimento, material de argila;

DR. REINALDO

Em minha opinião, esse paciente tem

nisso não se pode deixar de pensar. De

Isso é um processo de agudização de

uma pneumoconiose. Podemos também

qualquer maneira, na ausculta clássica

uma doença crônica, porque não foi >
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sessão clínica / Clinical Session

FIGURAS 16 A 32

Ecocardiograma

FIGURA 33

Espirometria

FIGURAS 34 A 39

Cirurgia
22 Conduta médica

●

ano XVi - n062 - outubro/novembro/dezembrO/2014

a ruptura que produziu a insuficiência

algum comprometimento. A conclu-

da fibrilação atrial. Preferimos não arris-

mitral; ela comprometeu agudamente

são do pneumologista foi “distúrbio

car uma cirurgia conservadora mas que

uma insuficiência mitral pré-existente

ventilatório obstrutivo com redução

poderia trazer problemas em virtude da

– senão, não existiria VE crescido, AE

da capacidade vital (CV), com prova

friabilidade dos tecidos em paciente de

crescida e fibrilação atrial. No rompi-

broncodilatadora positiva”. Não havia

68 anos. Retiramos a válvula doente e

mento de uma cordoalha no prolapso

contraindicação para a cirurgia cardía-

a substituímos por uma prótese metá-

de forma aguda o ritmo é sinusal, e

ca, sendo esta assim indicada.

lica de duplo hemidisco (infelizmente
não temos essa imagem). Na próxima

não fibrilação atrial. Então, para quem
tem fibrilação atrial, crescimento atrial

DR. CLAUDIO (ver figuras 34 a 39)

imagem (figura 37) temos a fotografia

esquerdo e de ventrículo esquerdo, a

Na primeira imagem, observamos o

da cavidade atrial direita após ser con-

insuficiência mitral já existia e agudizou

átrio esquerdo acessado por via trans-

cluída a troca da válvula e o septo atrial

com o rompimento da cordoalha.

septal. Entre as pinças, mostramos

fechado. Observa-se acentuada dilata-

cordoalhas centrais (P II) do folheto

ção do anel tricuspídeo. O teste com

DRA. LÍVIA

posterior, que se encontravam rotas.

injeção de solução salina confirmava

Temos um algoritmo mostrando que

Esse achado, associado à redundância

total falha de coaptação dos folhetos.

esse paciente tem características que o

do folheto e alargamento do anel, era

O tratamento consistiu na plicatura do

colocam numa condição de indicação ci-

a causa principal da insuficiência val-

anel com sutura parcial em “bolsa de

rúrgica. Principalmente se for possível se

vular. O alongamento de cordoalhas

tabaco” (figura 38) de modo a excluir

proceder a uma plastia da válvula mitral.

do folheto anterior também causava

o folheto pôstero-lateral da válvula

O laudo da tomografia de tórax mostrou

prolapso dessa estrutura e contribuía

tricúspide. A última foto (figura 39)

espessamento pleural à direita, opacida-

para a insuficiência (figuras 34 e 35). Na

confirma a “bicuspidização” da válvula

des nodulares de distribuição randômica

terceira imagem da cirurgia (figura 36),

e a boa coaptação dos folhetos rema-

circundada por vidro fosco e cistos

vê-se a válvula retirada mostrando a

nescentes (anterior e septal). Temos

esparsos de parênquima. Ou seja, a to-

parte do músculo papilar ântero-lateral

utilizado essa técnica há algum tempo

mografia mostra, na base direita, lesões

espessado e os folhetos posterior e an-

para o tratamento da insuficiência

nodulares infiltradas ao redor. Tem

terior com bordos bastante espessados

tricúspide funcional, em substituição

também espessamento pleural e um

e retraídos. A nossa conduta é sempre

à cirurgia convencional de De Vega. É

cisto pulmonar. (ver figura 33)

tentar preservar a válvula através de

um procedimento mais simples e rápido,

Antes de submeter o paciente à ci-

uma plastia, mas nos preocupou a hi-

e o acompanhamento ecocardiográfico

rurgia, realizamos uma espirometria

pocontratilidade do VD, que parecia

tardio tem mostrado bons resultados.

– que mostrou realmente que ele tem

mais acentuada que a sugerida pelo
ecocardiograma pré-operatório. O pa-

DR. DANY

ciente estava ciente da possibilidade de

Muito Bem. Foi um caso bastante bem

trocar a válvula e já havia optado por

documentado. Não é um caso comple-

uma prótese metálica, uma vez que já

xo, mas é um caso do dia a dia, com

fazia uso de anticoagulante em virtude

decisões difíceis. Mostramos a história,

FIGURA 40
Confraternizando após a sessão, os Drs.
Lívia Botelho e Silva, Dany Kruczan e
Ricardo Maia (direita)

o exame físico, os exames complementares e a indicação cirúrgica. O paciente
foi operado e está clinicamente bem. n
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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 para prevenir
morte súbita durante o exercício?
Quando se fala de morte súbita (MS)

isso é encarado como um desconforto

prática de exercício que me garanta

durante a prática de atividade física,

e mais um obstáculo para o início da

benefícios com o menor risco possível?

temos que pensar em prevenção. A

nossa tão ansiada ginástica, que já tanto

A maior parte dessas perguntas poderia

MS ocorre em estatísticas que oscilam

adiamos. Mas menosprezar esse e outros

ser respondida por uma avaliação

entre uma morte para 200.000 pessoas/

cuidados pode ser um grande erro, com

médica pré-participação bem feita e

ano na faixa etária jovem e aumenta a

consequências que podem ser catastró-

pelo direcionamento desse indivíduo

sua frequência para uma para 50.000, ao

ficas, como veremos a seguir.

para um local adequado às suas condi-

se considerar indivíduos acima dos 45

Devemos ressaltar que a prática regular

ções de saúde.

anos. Confirmando esses dados, no mês

de atividade física, quando bem orienta-

E aqui é necessário abordar alguns itens

passado novamente lemos nos jornais

da, é uma das principais e mais baratas

a serem cuidadosamente observados:

a notícia de mais um óbito durante a

intervenções que podemos realizar para

Esse serviço no qual estou me matri-

prática de exercícios em academia na

promoção da saúde e prevenção de

culando é qualificado em termos de

cidade de Niterói. Quem é da área de

doenças – especialmente das doenças

profissionais e de infraestrutura para

saúde e esportiva e fica ligado nesse tipo

cardiovasculares, e também como

atender à minha demanda de risco

de notícia certamente se lembra de que,

terapia coadjuvante de diversas doenças

perante o exercício?

anualmente, vemos de dois a três desses

como diabetes, osteoporose, obesidade

Em relação aos profissionais que lá

eventos ocorrendo em academias ou

e pneumopatias, entre outras. Outro

trabalham, reconhece-se que os edu-

em campos de futebol de colégios, nos

grande ganho é o de ser uma das me-

cadores físicos e fisioterapeutas estão

famosos “futebol dos pais”. Aqui com

lhores formas de garantir um envelhe-

sendo cada vez mais bem formados,

certeza não estão contabilizados os casos

cimento bem sucedido e independente

mas, por outro lado, isso pode gerar

que não são noticiados, o que elevaria

para as atividades da vida diária.

uma condição de risco. Por se sentirem

em muito esse número. O que fazer para

Entretanto, para assegurar tais benefí-

mais qualificados e seguros, muitas vezes

minimizar essa estatística fúnebre?

cios deveríamos observar alguns pontos,

acabam menosprezando os riscos e aten-

Por vezes, ao procuramos uma academia

fazendo a nós mesmos algumas pergun-

dendo aos alunos/clientes/pacientes

ou qualquer outro local para iniciarmos

tas, tais como:

sem terem uma infraestrutura hospitalar

uma atividade física, somos barrados na

Qual meu risco perante um exercício

de atendimento para uma eventual

secretaria pela exigência de trazer um

mais vigoroso?

parada cardíaca e/ou sem terem um

atestado médico – inclusive temos aqui,

Minhas condições de saúde, ou doença,

profissional médico ao alcance.

no Rio de Janeiro, uma lei estadual que

permitem que eu faça exercício em

Na realidade, num futuro não muito

obriga a esse procedimento –, ou então

qualquer lugar?

distante haverá, com certeza, a obri-

somos solicitados a passar pela avaliação

Qual o nível de supervisão e/ou moni-

gatoriedade de que, nas academias,

do médico da academia. Normalmente

toramento de que necessito para uma

cada aluno realmente passe por uma
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avaliação médica pré-participação,

de reabilitação e academia que tinham

objetivo diagnóstico, mas que também

idealmente (no meu ponto de vista)

o DEA ou equivalente, tivemos 100%

forneceria variáveis para prescrição do

realizada por um médico especiali-

de reversão do quadro sem óbito e sem

treinamento aeróbio.

zado nessa área (médico do esporte

sequelas. É claro que, junto ao DEA,

Os profissionais que lidam com ativi-

ou cardiologista com experiência na

temos que ter profissionais qualificados

dade física e/ou desporto têm que ter a

área), como também ser obrigatório ter

para seu uso. Lembramos que o custo

consciência de saber reconhecer qual

disponível um desfibrilador externo au-

do DEA é bem menor do que o de uma

aluno/cliente/paciente podem atender

tomático (DEA), além de pessoal trei-

boa esteira ergométrica.

dentro das limitações de cada serviço,

nado para seu uso e em suporte básico

Finalmente, gostaria de falar sobre a im-

pesando o risco que as condições clíni-

de vida. É óbvio que também teremos

portância da avaliação pré-participação,

cas de cada paciente trazem embutido.

aqueles casos que, por terem um risco

que tem como principal objetivo a

A população também tem que tomar

associado ao exercício mais elevado,

prevenção da MS durante a prática da

parte na mudança desse paradigma e

mas tendo clara indicação para realizar

atividade física. Uma avaliação pré-

exigir e/ou buscar serviços que garantam

exercícios como terapia coadjuvante de

participação baseada num histórico

sua segurança.

sua doença, terão de ser indicados para

clínico, seguido de um exame físico e

Após essas considerações, esperamos

serviços especializados em reabilitação

de pelos menos um eletrocardiograma

que os leitores tenham se convencido

cardiopulmonar metabólica, com toda

basal, pode detectar até 80%-90% das

e não encarem a avaliação pré-partici-

infraestrutura pré-hospitalar, os quais

causas de MS em indivíduos jovens,

pação como um entrave burocrático,

– além desses profissionais já citados

tendo pleno custo-benefício. Em indiví-

mas sim como um processo que pode

– terão a presença de um médico para

duos acima dos 35 anos, especialmente

salvar uma vida. Para aqueles que já

supervisão e monitoramento desses

os com relato de morte prematura na

possuem alguma doença, recomenda-se

alunos/clientes/pacientes.

família por doença cardiovascular (pai,

que busquem locais que possam garantir

A disponibilidade de um DEA faz uma

mãe, tios, avós) e possuidores de um dos

uma prática segura (como os centros

grande diferença no resultado final de

chamados fatores de risco – pressão alta,

de reabilitação), de modo a ajudá-los a

uma eventual parada cardíaca. Primei-

fumo, colesterol alto, sobrepeso ou obe-

renderem mais no seu condicionamen-

ro, porque a literatura nos afirma que

sidade, diabetes, ou mesmo que esteja

to, preservando sua saúde e melhorando

90% das paradas cardíacas durante uma

sedentário há muito tempo –, o quadro

sua qualidade de vida.

atividade física têm como seu meca-

muda um pouco. Estes deveriam com-

nismo a fibrilação ventricular, sendo a

plementar sua avaliação com um teste

desfibrilação o único tratamento eficaz.

de esforço realizado por médico, com

Segundo, por sabermos que a cada
minuto que se passa em parada temos
menos 10% de chance de revertermos
o quadro com sucesso; ou seja, após
dez minutos com o paciente parado
teremos 100% de chance de insucesso.
Um terceiro fator (este de importância
prática) é que, nos casos de parada
ocorridos recentemente em serviços

Professor José Antônio Caldas
Teixeira

Médico do Esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do
Esporte (SBME/AMB)
Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) [Niterói – RJ]
Doutor em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) [Rio de Janeiro – RJ]
Mestre em Cardiologia pela UFF e em Educação Física pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) [Rio de Janeiro – RJ]
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Resposta do

Desafio Diagnóstico da página 11
D i a g n o st i c C h a l l e n g e

Criança de oito anos com
cefaleia, febre alta, prostração,
coriza e tosse, e apresentando, no
raio X, massa mediastinal

Caso clínico e exames complementares:
Criança de oito anos que foi atendida apresentando sinais de infecção de vias aéreas
superiores como cefaleia, febre alta, prostração, coriza e tosse, sem queixas de dispneia.
Foram solicitados exames, e encontrou-se um
hemograma sem alterações. O raio X de tórax
(figuras 1A e 1B) evidenciou massa homogênea, de contorno regular, no terço superior
do hemitórax esquerdo. Diante do achado, foi
realizada uma ressonância magnética de tórax
(figura 2) que, na sequência T2, apresentou
uma massa solitária, bem circunscrita, de sinal
alto e homogênea, caracterizando conteúdo
líquido, localizada no mediastino posterior;
medialmente à mesma observava-se a crossa da
aorta, sugestiva de cisto broncogênico. A avaliação macroscópica demonstrou fragmento
irregular, elástico, ora brilhante e pardo-claro,
ora acastanhado com áreas vinhosas, medindo
4,0cm x 1,2cm x 0,7cm. Aos cortes, revela-se
elástico e pardo-claro. A conclusão histopatológica foi de cisto broncogênico.
Diagnóstico: Cisto broncogênico mediastinal.
Comentários: Cistos congênitos mediastinais são lesões de comportamento benigno
geralmente causadas por falhas no desenvolvimento embriológico do intestino anterior e/
ou da cavidade celômica. Representam 10%
das massas mediastinais e incluem, entre
suas entidades, cisto broncogênico, cisto
pericárdico, cisto entérico e cisto tímico,
cisto de duplicação esofágica e linfangioma.
Em regra são assintomáticos, mas podem se
manifestar como urgência médica, principalmente por compressão de órgãos adjacentes.
(1)
A sua frequência é estimada em 3,4/10.000
nascimentos.(2) As más-formações do pulmão
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e do mediastino variam consideravelmente
em aspectos embriológicos – sendo a maioria
das anomalias pulmonares de natureza cística,
algumas sólidas e outras de natureza mista.(3)
Os cistos broncogênicos de desenvolvimento
mais precoce localizam-se no mediastino, ao
passo que os de desenvolvimento mais tardio
têm localização pulmonar.(3, 4) O fato observado deriva da divisão do intestino primitivo em
segmento dorsal e ventral, na qual o dorsal se
diferencia no esôfago e o ventral desenvolve
a árvore traqueobrônquica. Se o defeito na
separação ocorrer por volta da quarta semana
de gestação, o cisto tende a ser mediastinal; se
ocorre depois da sexta semana de gestação, o
cisto se desenvolve no parênquima pulmonar.
(4)
A localização mais comum é no mediastino médio, adjacente à carina, mas pode ser
visto em qualquer parte do mediastino e do
tórax, como pulmões, pleura e diafragma.
Calcificações parietais são ocasionalmente
observadas.(1)
De acordo com a classificação de Maier (1948)
(ver figura 3), o cisto broncogênico mediastinal pode ser classificado em paratraqueal,
carinal, hilar e paraesofágico, sendo a localização subcarinal a mais frequente. O caso aqui
em voga apresenta uma massa no mediastino
posterior de localização paraaórtica não contemplado na classificação de Maier.
O diagnóstico pré-natal pela ultrassonografia
mudou as circunstâncias da descoberta dessas
más-formações.(2) Desse modo, pode ser realizado a partir da 30ª semana de gestação.
(4)
No entanto, a ultrassonografia obstétrica
não especifica o tipo de má-formação. O
diagnóstico precoce permite programar o
encaminhamento a centro multidisciplinar
de referência.(2)
No quadro clínico, sintomas respiratórios
de tosse, sibilos, tiragem, dispneia, disfagia e
sinais de pneumonias podem estar presentes.
Algumas vezes o paciente pode ser assintomático.(1, 3, 4)
A radiografia simples de tórax é o método de
diagnóstico mais corriqueiro.(2, 3) Radiologicamente, os cistos broncogênicos se caracterizam
por serem ovais, bem delimitados com densidade de partes moles.(4) Já à ultrassonografia
encontramos uma lesão anecóica homogênea
(cística), com reforço acústico posterior, bem
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delimitada e geralmente confinada a um ou
mais dos espaços mediastinais.(1, 6)
Pela tomografia computadorizada (TC) de
tórax observam-se cistos bem marginados e
se define melhor a localização e a relação com
estruturas vizinhas.(2, 3) A ressonância magnética (RM) pode ser muito útil para diferenciar
cistos de massas de tecidos moles encontrados
em achados de TC. O cisto broncogênico, em
geral, apresenta sinal de baixa intensidade em
T1 e alta intensidade em T2. Não exibe realce
pelo meio de contraste. Caso apresente sinal
alto em T1 deve ter complicação infecciosa ou
hemorrágica e, nesses casos, pode haver realce
periférico pelo meio de contraste.
Tratamento: O tipo e a incidência dos
tumores mediastinais na infância variam
de acordo com a localização e a idade do
paciente. Uma avaliação pré-operatória adequada permite a decisão sobre a necessidade
de realização de biópsia ou ressecção da lesão.

FIGURA 3

Localização anatômica dos cistos broncogênicos
mediastinais de acordo com a classificação de Maier
(1948) [A= paratraqueal direito; B= paratraqueal
esquerdo; C=carinal; D= hilar direito; E= hilar
esquerdo; F= paraesofágico direito; G= paraesofágico
esquerdo] (Referência: SOUZA JÁ, VOLPATO
AB, MARQUES C, ET ALL. Cisto Broncogênico
na criança. Revista On-line da Associação
Catarinense de Medicina. 2003, Vol32 (2), p. 64.)

A

FIGURAS 4A E 4B

Na imagem A (esquerda), observa-se,
durante o ato cirúrgico, a presença do cisto
broncogênico aderido à pleura do ápice
pulmonar e a íntima relação entre a aorta e
a veia pulmonar. Na imagem B (direita),
após a ressecção, visualiza-se o leito do
mediastino, onde se encontrava o cisto.
Pode-se observar a proximidade deste com
os vasos aorta e subclávia esquerda em sua
porção intratorácica
B

A transformação neoplásica do cisto broncogênico é rara.(4) O tratamento adequado de
pacientes com cistos broncogênico depende da
idade e dos sintomas do paciente no momento
da apresentação. Cistos sintomáticos devem
ser ressecados (por toracotomia, cervicotomia, ou por meio de videotoracoscopia – de
acordo com a experiência de cada serviço),
independentemente da idade do paciente, a
menos que os riscos cirúrgicos sejam inaceitavelmente elevados.(4, 6, 7) Pacientes com cisto
de localização pulmonar são submetidos a
lobectomia.(3) Recomenda-se, geralmente, que
os cistos assintomáticos em pacientes jovens
saudáveis sejam removidos, por causa do baixo
risco cirúrgico e o risco potencial de complicações tardias, tais como infecção, hemorragia
ou neoplasia dentro do cisto.(6) (ver figura 4)
Diagnósticos diferenciais: Entre o diagnóstico diferencial de massa mediastinal posterior
em crianças estão os tumores neurogênicos,
por serem os mais comuns.(8) No nosso caso,
pelas características na ressonância magnética
com sinal alto e homogêneo em T2, caracterizando conteúdo líquido e sua localização
próxima à vértebra, o cisto neuroentérico deve
compor o diagnóstico diferencial principal,
sendo o diagnóstico histopatológico definidor.
Conclusão: Com a introdução de modernas
técnicas de imagem, a acurácia do diagnóstico diferencial pré-operatório é alta, mas
nem sempre possível, necessitando da análise
conjunta com a patologia – porém permitindo
uma avaliação pré-operatória adequada na
decisão sobre a necessidade de realização de
biópsia ou ressecção total da lesão. No caso

apresentado neste artigo, a RM foi particularmente útil no diagnóstico da lesão cística e
sua avaliação em relação aos grandes vasos. A
RM é útil também na avaliação de indivíduos
alérgicos a contrastes intravenosos.
A cirurgia é mandatória, especialmente após a
introdução dos procedimentos minimamente
invasivos.
A conduta expectante deve ser reservada para
pacientes assintomáticos que recusarem o
ato cirúrgico, ou que não possuem condições
clínicas para a realização da cirurgia torácica.
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RESUMO - Trata-se de um caso de uma paciente de 30 anos, primípara, que no terceiro trimestre de gestação apresentou lesões bolhosas que foram diagnosticadas como penfigoide gestacional. (Conduta Médica
2014-16 (62) 28-30)

- This is a case report of a 30-year-old woman that, in the last trimester of her first pregnancy, presented blistering lesions that were diagnosed as gestational pemphigoid. (Conduta Médica 2014-16 (62) 28-30)
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