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Com o número atual nossa revista entra no seu nono ano
de existência, e cabe aqui uma breve pausa para reflexão
sobre nosso trabalho nesses oito anos que transcorreram.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que a excelente aceitação e a grande procura por nosso periódico nos estimulam e nos animam a prosseguir na tarefa de levar aos médicos o que sempre concebemos como o melhor em educação médica continuada, focalizando a situação concreta enfrentada na prática, emoldurada pelos excelentes
modelos pedagógicos de aprendizagem que são a sessão e
o caso clínico.
A cada dia assistimos a tentativas de aperfeiçoamento dos
currículos médicos na graduação, e também na pós-graduação lato sensu (Residência Médica e Especialização), e
tal movimento tem sempre se deslocado no sentido de
proporcionar ao estudante mais prática e menos teoria.
Não queremos dizer aqui que a teoria, a aula, a palestra,
sejam desnecessárias, mas queremos enfatizar que está sobejamente demonstrado que, no campo da Medicina,
quanto mais prática, melhor. Não nos referimos a uma
prática puramente empírica, mas àquela que se fundamenta
na teoria o suficiente para fazê-la adequada e eficiente.
Não é sem razão que os estudantes de Medicina se motivam bem mais, na maioria das vezes, à medida que o curso
de graduação caminha para seus últimos estágios. Só então grande parte da teoria muitas vezes cansativamente exposta sofre a “filtragem” proporcionada pela prática e só
aí passa a empolgar.
Da mesma maneira, inteligentes são os alunos que buscam
programas de Residência Médica e cursos de Especialização que se calcam nas atividades laborativas, embora não
descuidando de um mínimo de boa teoria.
Também em educação continuada é necessário destacar o
papel dos modelos de aprendizagem mais próximos possível da prática, e é exatamente o que se consegue atingir
com o uso de casos e sessões clínicas.
Nossa revista, nesses oito anos de existência, publicou
muito material precioso para quem quer se atualizar em
Medicina. Foram 215 estudos para o aprimoramento do
leitor, sendo 125 relatos de casos, 74 sessões clínicas, 12
“desafios da imagem” e quatro “condutas do professor”!

Editorial
Quem tiver a curiosidade de folhear as páginas desses 32
números, com certeza vai se surpreender com a enorme
variedade de situações, nas mais diversas especialidades
médicas, que os nossos colaboradores nos enviaram para
publicação. Sabemos de colegas que colecionam a
Conduta  Médica, por conter a revista material que se
presta a uma excelente revisão geral de Medicina.
Os artigos que publicamos, ao longo desses oito anos de
vida, têm sido de excelente qualidade, provenientes da
experiência de inúmeros competentes colaboradores, cujos nomes o espaço disponível neste editorial seria exíguo para citar a todos. Podemos e devemos, contudo, relacionar as instituições que têm colaborado com a
Conduta  Médica em todo esse período, fornecendo relatos de casos, sessões clínicas, “desafios da imagem” ou
mesmo contribuições para a coluna “a conduta do professor”. São elas: Universidade Federal Fluminense (UFF);
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO);
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Santa
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro; Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF); Hospital Cardoso Fontes;
Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro;
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco; Hospital Estadual Azevedo Lima; Instituto de Assistência dos
Servidores do Estado do Rio de Janeiro (IASERJ); Hospital Municipal da Lagoa; Hospital Municipal do Andaraí;
Hospital Geral de Bonsucesso; Policlínica Geral do Rio
de Janeiro; Hospital Pró-Cardíaco; Hospital Municipal
Miguel Couto; Hospital Central do Exército; Instituto de
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas: Instituto Estadual
de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), e
Faculdade de Medicina de Campos. A essas instituições
e a todos os colaboradores, os nossos efusivos agradecimentos, pois o material de boa qualidade assim divulgado tem
concorrido e concorrerá para fomentar a educação médica continuada pela divulgação do trabalho dos experientes colegas, através de nossa revista.
Folheando o denso material que compõe a coleção de revistas Conduta  Médica, podemos constatar que abrange as mais diversas especialidades médicas das áreas clínica, cirúrgica, ginecológica, pediátrica, psiquiátrica, clínica ou cirúrgica especializada.
Ficamos felizes pela tarefa até aqui realizada, mas ousamos buscar muito mais, pois estamos atentos aos avanços
que permanentemente acontecem. Há não muito tempo

Também em educação continuada
é necessário destacar o papel
dos modelos de aprendizagem
mais próximos possível da
prática, e é exatamente o que se
consegue atingir com o uso de
casos e sessões clínicas

introduzimos uma nova sessão em nossa revista, o “desafio
da imagem”, porque verificamos que a interpretação das
imagens em medicina, aliada de todas as especialidades,
tem sido uma necessidade para o médico, que convive
cada vez mais no seu dia-a-dia com o auxílio dos exames
de imagens. Mais recentemente criamos uma nova coluna, a “conduta do professor”, sugestão de alguns leitores,
que nos escreveram ou nos abordaram pessoalmente pedindo que abríssemos espaço em nossa revista para registrar a opinião abalizada de alguns especialistas em assuntos de natureza prática que pudessem colaborar com dúvidas levantadas por colegas. Assim tem sido feito. Os
leitores enviam sua dúvida sobre determinada conduta e
a revista ouve a opinião de um especialista no assunto.
Por fim, queremos aqui registrar nossos agradecimentos e,
ao mesmo tempo, dividir nossa satisfação com os patrocinadores da revista, a UNIMED-RIO, cuja diretoria há oito
anos apoiou com entusiasmo a idéia deste projeto, e que
continua nos apoiando numa iniciativa tão importante e
útil, qual seja a de proporcionar educação médica continuada e de boa qualidade aos cooperados e à classe médica de nosso Estado.

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular de Medicina Interna da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica
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SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

Febre e Cansaço
Fever and Fatigue

Sessão clínica realizada em 28 de março de
2007 pela 8a e pela 10a Enfermarias do
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle HUGG, da Universidade Federal do Estado
Rio de Janeiro - UNIRIO (Rio de Janeiro - RJ)
Apresentadores:
Dr. Marcos Veloso Moitinho
Dra. Joan Araújo Oliveira
Residentes do 2º Ano de Clínica Médica do
HUGG/UNIRIO
Participantes:
Prof. Rogerio Neves Motta
Professor Assistente de Clínica Médica
da UNIRIO
Prof. Fernando Raphael Ferry
Professor Adjunto de Clínica Médica
da UNIRIO
Dr. Max Kopti Fakoury
Staff da 8 a Enfermaria do HUGG/UNIRIO
Dr. Lucas Medeiros
Mestrando do 1° Ano de Neurologia da UNIRIO
Internos na Platéia:
Rogério Lima
Carlos Eduardo
Internos do 10° Período da UNIRIO

4 CONDUTA MÉDICA

●

ANO IX/N 033 - JUL/AGO/SET/2007

RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso de paciente com queixa principal

de febre e cansaço, realizada na 10 a Enfermaria do Hospital Gaffrée e Guinle, Rio de Janeiro,
com discussão sobre o diagnóstico e conduta terapêutica a ser adotada no caso. (Conduta
Médica 2007-9 (33) 4-11)
ABSTRACT – It is a clinical session of a case report of a patient with fever and fatigue as
main complaints. The clinical session was performed at Gaffrée e Guinle Hospital’s 10 th
Infirmary, Rio de Janeiro, and it includes a discussion about diagnosis and therapeutic
procedures. (Conduta Médica 2007-9 (33) 4-11)
DESCRITORES – febre; fadiga; emagrecimento

KEY-WORDS – fever; fatigue; loss of weight

DRA. JOAN

Identificação: MDN, 19 anos, parda, feminina, natural do RJ, professora, solteira.
Queixa principal: febre e cansaço.
HDA: Um mês antes da internação iniciou quadro de febre diária, que cedia
com antitérmicos, mas que retornava após
algumas horas. Evoluiu em duas semanas
com tosse não produtiva, intolerância aos
esforços de padrão progressivo e astenia.
Procurou atendimento no Hospital Estadual Carlos Chagas, onde se constatou
anemia, pequeno derrame pleural bilateral e exame de urina (EAS) com proteinúria (2+) e hematúria. Recebeu duas
unidades de concentrados de hemácias e
foram iniciados 60 mg de prednisona por
dia, pela suspeita de colagenose. Foi
transferida para o HUGG para investigação diagnóstica. Apresentava, nesse momento, melhora dos sintomas.
Anamnese dirigida: Emagrecimento de
3kg no mês (chegou a 56kg). Refere dor
pleurítica à esquerda e episódio de desorientação que durou um dia, cerca de um ano
antes da internação, autolimitado. Nega
dor abdominal ou lombar, disúria, coriza,
artralgia, lesões cutâneas ou de mucosas.
HPP: Sem comorbidades.

História familiar: Pais saudáveis; a família desconhece enfermidades genéticas ou
casos semelhantes.
História da pessoa: Mora em boas condições de higiene, nega contato com animais. Nega etilismo, tabagismo ou uso de
drogas ilícitas
Ao exame físico, a paciente apresentavase eutrófica, em bom estado geral, eupnéica, descorada (1+/4+), hidratada, anictérica, acianótica, ativa no leito. No momento da internação sua temperatura era
de 37oC. Apresentava pressão arterial de
110X60mmHg, freqüência cardíaca de
90bpm e freqüência respiratória de
16irpm. No exame da cabeça e do pescoço apresentava petéquia única em conjuntiva bulbar de olho esquerdo. Ausência de linfonodomegalias. Aparelho respiratório com murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular com ritmo
cardíaco regular em dois tempos, sopro
sistólico de 2+/6+ em foco aórtico e um
sopro diastólico 1+/6+ também em foco
aórtico, sem irradiações. Abdome simétrico, peristáltico, flácido, indolor à palpação profunda, espaço de Traube subma-

ciço, fígado sob rebordo costal direito.
Membros inferiores apresentavam edema
perimaleolar 1+/4+, com cacifo. Ausência de empastamento muscular. Pulsos
pediosos palpáveis. Ao exame neurológico apresentava marcha, estática, força,
coordenação, sensibilidade, pares cranianos sem alterações. Reflexos vivos, sem
sinais de hiperreflexia. Fundo de olho
com retinas, papilas, mácula e vasos sem
alterações.
Está aberto para discussão. Alguém tem
alguma dúvida sobre o caso?

culação, de uma maneira geral. Pode ser
uma colagenose? Pode.
DRA. JOAN

A nossa principal dúvida quando a paciente se internou foi o fato de ela ter começado a usar prednisona e, cinco dias
após o uso, ter passado a febre, ter melhorado o estado geral... É verdade que ela
também foi transfundida, recebeu hidratação. Ela teve febre antes e, no momento da internação, estava sem febre.
PROF. FERNANDO

PROF. ROGERIO

Eu gostaria de saber por que foi levantada imediatamente a hipótese de colagenose.
DRA. JOAN

Era uma paciente jovem, de 19 anos, que
apresentava quadro de anemia importante, hematócrito de 10%, com hemoglobina de 3g%, hematúria e proteinúria no
EAS, um RX com edema pleural bilateral. Por isso foi levantada essa hipótese.

Eu já tive um paciente com HIV e tuberculose que tinha febre, ao qual foram administrados corticosteróides, sulfametoxazol e trimetoprim. Ele melhorou da
febre, melhorou de tudo; na primeira semana ficou ótimo. Corticóide melhora
tudo, é sério. Desde depressão até queda
de cabelo, também. Então, se ela tem
colagenose, como você suspeitou, me
parece uma conduta justificada.
INTERNO ROGÉRIO

Qual seria a colagenose?

Outra coisa que chama a atenção é essa
manifestação cardíaca, com sopro sistólico e diastólico em foco aórtico.

DRA. JOAN

PROF. ROGERIO

Pensaram em lúpus.

Pode ser funcional, pode acontecer em
todos os focos, diastólicos e sistólicos.

PROF. ROGERIO

PROF. ROGERIO

A meu ver, foi um diagnóstico talvez um
pouco precipitado, porque existem outras
doenças que podem levar a quadro parecido, ainda mais em se falando de lúpus,
doença cujo diagnóstico nem sempre é
fácil. Mas, sem manifestações articulares,
um dos critérios para lúpus adotados pela
American Rheumatology Association, acredito que dificilmente o quadro dela se
encaixaria nessa situação.
DR. MARCOS

Acho que é uma doença sistêmica, então
temos de partir para pensar nas possibilidades de doenças que poderiam estar levando a tais manifestações. A síndrome
está comprometendo os rins e a microcir-

DRA. JOAN

Vamos mostrar isso daqui a pouco.
DR. MARCOS

Só sintetizando: era uma paciente de 19
anos, professora, sem história epidemiológica para nenhuma doença infecciosa,
morava em boas condições, um mês antes
da internação começou com febre diária
constante, de 38-39oC, que melhorava
com antitérmicos, mas que depois retornava. Começou com essa febre, e duas semanas depois se instalaram cansaço, astenia,
intolerância aos esforços, fraqueza e uma
tosse seca. Foi quando ela procurou o
Hospital Carlos Chagas. Na verdade ela
procurou esse hospital com 3-4 semanas de

sintomas, e fizeram alguns exames para investigação. Ela tinha uma anemia sintomática e foi feita transfusão; apresentava
derrame pleural com dor, bastante característico de cisurite, e tinha, além disso,
proteinúria, hematúria e febre. Foi feita
transfusão e, com todos esses achados, foram iniciados, como já falei, até de uma
forma um pouco precipitada, 60mg de
prednisona. Logo depois a paciente foi
transferida aqui para o Gaffrée para investigação diagnóstica e, nesse momento, encontrava-se praticamente assintomática.
Ela já tinha dor pleurítica, edema de membros inferiores e se queixava não propriamente de disúria, mas de redução do volume urinário, que não é comum para ela.
Quanto ao resto dos sintomas, eles já não
se manifestavam. Objetivamente ela não
tinha hematúria. Disse que a urina já tinha ficado vermelha, mas que já tinha melhorado. Macroscopicamente não tinha
hematúria. Então nós tínhamos uma paciente, para resumir: jovem, com febre já de
um mês, anemia, esplenomegalia interrogada, mas que deveria ser investigada para
doença renal e que apresentava evidência
de alguma doença cardíaca. Poderia ser
um sopro funcional pela anemia, mas não
parecia ser, pelo exame físico. Parecia existir alguma doença cardíaca estrutural e não
funcional. Nesse momento foram levantadas algumas hipóteses diagnósticas. A
nossa primeira hipótese diagnóstica foi de
lúpus, por apresentar a paciente anemia
hemolítica, cisurite, astenia e febre, compatíveis com atividade de doença lúpica.
A doença cardíaca também pode ser explicada nessa suposição, pois os pacientes
com lúpus às vezes desenvolvem, muito
comumente, pela revisão que fizemos, envolvimento valvular. Mais de 80% dos
pacientes têm alguma evidência, pelo ecocardiograma, de terem alguma doença valvar, sem que isso tenha alguma manifestação. Agora, é curioso que isso às vezes só
se manifeste por anemia. Outra possibilidade pensada foi endocardite, que é o principal diagnóstico e, por conta disso, na
enfermaria, logo depois que ela chegou,
retiramos a prednisona. Não íamos deixar
CONDUTA MÉDICA
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uma paciente com endocardite fazer
60mg/dia, sem antibiótico, apesar do setor
de Reumatologia ter recomendado manter a prednisona. Eles realmente acreditavam que se tratava de uma doença autoimune inflamatória.

DR. MARCOS

Às vezes epistaxe se confunde com hemoptise.

se seca, como sinal de congestão pulmonar, que não havia no exame físico...mas
estou só levantando hipóteses. Todavia,
explicaria a hematúria.

INTERNO ROGÉRIO

Ela não tinha lesões pelo corpo?

INTERNO ROGÉRIO

Mas não iria cursar com dor.
INTERNO ROGÉRIO

DR. MARCOS

Foram feitos marcadores reumáticos?

Ela tinha uma petéquia mínima, sem lesão
no fundo de olho, sem nenhuma outra
manifestação hemorrágica. A púrpura
trombocitopênica idiopática (PTI) geralmente é assintomática, pode estar relacionada a alguma doença do colágeno, mas
teria que ter alguma manifestação hemorrágica, neurológica, que ela não tinha.

DR. MARCOS

Durante a investigação, sim, mas até esse
momento eram os dados relatados o que
tínhamos em mãos. As principais hipóteses eram um lúpus com envolvimento cardíaco ou uma doença infecciosa dando
esses sintomas.

INTERNO CARLOS EDUARDO
INTERNO ROGÉRIO

Até agora, a meu ver, não foram fechados
critérios nem para lúpus, nem para endocardite.

Poderíamos pensar também em leptospirose, mas não havia mialgia importante ou
icterícia, e o hematócrito estaria maior.

DR. MARCOS

Mais alguma outra possibilidade?

A gente não fez os exames, apenas correlacionamos com alguns dados.

DR. MAX

Eu sei, mas o que temos até agora?
DR. MARCOS

Suspeitas, até agora suspeitas, e uma paciente
com problemas. Alguém mais pensa em alguma outra hipótese diagnóstica para o caso?

Ela poderia ter um derrame pleural que
infectou.
PROF. ROGERIO

Há uma doença rara que se encaixaria aí,
que é a febre da mordedura do rato. Uma
doença rara, causada por um espiroqueta, Spirillum minus, se não me engano, que
se encaixa perfeitamente nisso tudo que
foi falado. Na anamnese poderia ter sido
perguntado se ela teve contato com ratos.
DR. MAX

DR. MARCOS

INTERNO ROGÉRIO

DR. MARCOS

Ela não teve contato com o animal.
PROF. ROGERIO

Uma possibilidade que aventamos na enfermaria seria de ela ter um foco de sangramento de pequena monta a longo prazo, com evolução para anemia, desidratação e insuficiência pré-renal. Logo, pela
disfunção, ocorreria congestão e edema.
Como explicar o sangramento?

Não é contato com o animal, não, é com
a mordida de rato. É a febre da mordedura do rato.
INTERNO ROGÉRIO

Isso explicaria a anemia? Porque ela chegou lá com 3g% de hemoglobina.
PROF. ROGERIO

PROF. ROGERIO

Explicaria; é uma doença grave. Não
confundir com a doença da arranhadura
do gato, que é bartonelose.

PROF. ROGERIO

Como explicar o sangramento renal?

Se ela tivesse alguma lesão pulmonar poderíamos pensar em síndrome de Goodpasture.

DR. MAX

Por uma glomerulonefrite.

INTERNO ROGÉRIO

DR. MAX

PROF. ROGERIO

Sem hematúria, sem metrorragia, sem
melena, sem nada?

Uma nefrite, com síndrome pulmão-rim, que
explicaria a tosse seca, a anemia, a febre.

Mas, se é insuficiência renal, não é glomerulonefrite.

PROF. ROGERIO

DR. MARCOS

DR. MARCOS

Em nem todas as ocasiões o paciente tem
hemoptise.

Outra hipótese que foi levantada foi glomerulonefrite difusa aguda, por a paciente apresentar hematúria. Doenças infecciosas podem estar associadas com glomerulonefrite difusa aguda. O paciente pode
fazer retenção de líquido, dando essa tos-

DRA. JOAN

No primeiro dia de internação ela fez um
episódio de epistaxe na enfermaria.
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Isso pode ser um sangramento arrastado,
uma hemólise que vai evoluindo, o que
justificaria a paciente chegar com 10% de
hematócrito e 3g% de hemoglobina.
PROF. FERNANDO

Ela tinha leucopenia e plaquetopenia
também?

DR. MAX

DR. MARCOS

Ela tinha plaquetopenia.

E ainda tem pressão, uma pequena congestão pulmonar também, aumento de
área cardíaca, derrame pleural, e um infiltrado que pode ser compatível com
congestão. No exame de urina (EAS),
temos hemoglobina 3+, 2+ de proteinúria, 8 a 10 hemácias, 15 a 20 leucócitos,
urinocultura negativa, uma piúria estéril,
cilindros hialinos e granulosos, mostrando que existe atividade glomerular. Uma
urina de 24 horas com volume baixo,
740ml, e 1003mg de proteinúria de 24
horas com clearance calculado de 36ml
por minuto. Então, conclui-se ser uma
paciente com doença renal, com exame
de urina (EAS) ativo. Há proteinúria e
insuficiência renal, basicamente isso.
Uma proteinúria subnefrótica.

PROF. FERNANDO

Era pancitopenia, ou era só da série vermelha?
DR. MARCOS

Os resultados que temos de exames complementares são pós-transfusionais. O relato do hospital Carlos Chagas é de que
ela foi transfundida com uma hemoglobina de 3g% e um hematócrito de 10%.
Recebeu três concentrados de hemácias
e, logo após, o leucograma mostrava
9600 leucócitos, 969 linfócitos e 131 mil
plaquetas com VHS um pouco aumentado. Ela aparentava estar em atividade
de alguma coisa. Ainda com anemia,
linfopenia no leucograma, plaquetopenia, VHS um pouco alterado. Só botamos aqui o que estava alterado. Pensando em lúpus, um dos critérios seria
linfopenia, e ela tinha. Na bioquímica
apresentava uréia de 75mg% e creatinina de 2,2mg%. Era, portanto, uma paciente jovem com insuficiência renal. Os
resultados de transaminases, fosfatase alcalina, gama GT e bilirrubinas eram todos normais; a albumina estava baixa e
o coagulograma era normal. Até agora,
temos uma paciente com anemia, linfopenia, plaquetopenia e insuficiência renal, não oligúrica.

tavam baixas: C3 baixo, C4 baixo e
CH50 também baixo. Complemento total todo diminuído. Esse complemento
foi pedido para diferenciar uma glomerulonefrite difusa aguda e uma doença imunomediada. Provavelmente uma doença
imunomediada também. E o fator reumatóide positivo, altamente inespecífico.
PROF. ROGERIO

Já estamos direcionando para uma doença auto-imune.
DR. MARCOS

No momento da internação foi suspenso
o corticóide e colhidas culturas da paciente também, obviamente.
DRA. JOAN

Não.

No EAS deu de 15 a 20 leucócitos e uma
proteinúria subnefrótica. Se fosse lesão de
barreira, de área, com destruição de capilar, o número de piócitos deveria ser muito maior. Então, talvez isso fale a favor de
uma nefrite, uma glomerunonefrite.

DR. MARCOS

DR. MARCOS

Com esses exames em mãos, nós solicitamos outros exames. Veio um VDRL negativo, um complemento baixo, sendo
que todas as frações do complemento es-

A paciente tinha um espaço de Traube
submaciço ao exame físico; foi solicitada ultra-sonografia de abdome, que mostrou fígado um pouco aumentado de

PROF. ROGERIO

Havia aumento de lipídios sangüíneos?
DRA. JOAN

FIGURA 1

Radiografia de tórax

INTERNO ROGÉRIO

É renal, nem pré, nem pós.
DR. MARCOS

A radiografia de tórax é esta (ver figura 1).
Observa-se aumento da área cardíaca,
numa paciente de 19 anos, sem ectasia
aórtica, além de um diafragma à direita
um pouquinho elevado e um derrame
pleural mínimo, visto aqui como velamento do seio costofrênico posterior.
PROF. ROGERIO

No lado esquerdo também dá para ver: os
seios costocardiofrênicos também estão
velados.
CONDUTA MÉDICA
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tamanho (18cm), com ecotextura homogênea. Havia ausência de imagem sugestiva de cálculo ou dilatação das vias biliares. Os rins tinham forma, topografia e dimensões normais, espessura de parênquima
e relação córtico-medular preservada, o
que fala a favor de uma doença renal aguda. A bexiga estava normal, e havia pequena quantidade de líquido na cavidade peritonial. A paciente tinha ascite e presença de derrame pleural bilateral, vistos
na realização da ultra-sonografia abdominal e no RX de tórax. Nesse momento
chegaram as sorologias com FAN negativo, anti-DNA negativo, anti-Sm negativo,
anti-RNP negativo, anti-cardiolipina IgM
e IgG não reativo e anticoagulante lúpico
positivo. Além disso, seis amostras de hemoculturas foram negativas.

estava com a prednisona há praticamente
uma semana, e nós resolvemos tirar com
um pouco mais de calma. Então, essa é
uma paciente que tem alguns critérios
para doença imunológica e alguns critérios para doença infecciosa. Continuando a investigação: uma outra coisa que foi
realizada foi um ecocardiograma, cujo
resultado revelou válvula mitral com folheto anterior espessado, válvula aórtica
com presença de massa com ecogenicidade variável no folheto coronariano direito, fração de ejeção reduzida para uma
paciente de 19 anos, de 65% (mas ainda
normal), insuficiência aórtica moderada
e derrame pericárdico moderado.

Devem ter sido colhidas amostras para
cultura, em busca de anaeróbios.

a utilizar antibiótico empírico com o esquema, se eu não me engano, associando
ampicilina, gentamicina e oxacilina,
para cobrir germes gram positivos, principalmente, pois são a principal causa. A
ampicilina objetivava cobrir gram negativos, com a gentamicina associada. Na
época optou-se por isso, por suspender de
vez realmente o corticóide, até porque o
FAN foi um exame que demorou a ficar
pronto na época – é um exame simples
que o hospital faz, mas que acabou demorando por questões administrativas. É um
exame que tem uma sensibilidade que
varia de 90 a 98%, ou seja, se vier um FAN
negativo praticamente se exclui a possibilidade do lúpus. Só que isso é um dado
interessante: o FAN negativo praticamente exclui lúpus, não uma endocardite infecciosa com cultura negativa...

DR. MARCOS

INTERNO ROGÉRIO

Foram feitas. A gente pediu para o laboratório deixar por 28 dias, por mais tempo, a hemocultura. Ficou no mínimo sete
dias em cultura. E estão todas negativas.

Não, aí seria especificidade.

INTERNO CARLOS EDUARDO

PROF. ROGERIO

E a urinocultura?
DR. MARCOS

Negativa.
PROF. ROGERIO

Então era piúria estéril.

PROF. ROGERIO

A febre tinha sumido?
DR. MARCOS

A febre tinha sumido logo depois que
se suspendeu a prednisona. Entretanto, ela voltou a fazer febre quando foi
suspensa.
PROF. ROGERIO

Foi retirado tudo de uma vez?
DR. MARCOS

Não, a dose foi sendo fracionada. Ela já
8 CONDUTA MÉDICA
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Noventa por cento dos pacientes com
lúpus têm FAN positivo.

INTERNO ROGÉRIO

Nem contaminação, nem nada?

PROF. ROGERIO

DRA. JOAN

Então isso é sensibilidade, não é especificidade.

DR. MARCOS

Todas essas hemoculturas foram colhidas
com a paciente, que não fez uso de antibiótico até agora. E a febre tinha sumido
logo depois que se suspendeu a prednisona; ela voltou a fazer febre após a suspensão da prednisona.

DR. MARCOS

Não.
DR. MARCOS
DR. MARCOS

Mas, mesmo assim, sem diagnóstico, a
paciente tinha evidência de doença em
válvula aórtica, o que justifica o sopro
dela. Por conta disso, devido à suspeita
de endocardite, foi solicitado um ecocardiograma transesofágico. Ela voltou a ter
febre com a suspensão da prednisona.
Fizemos uma revisão da literatura e descobrimos que, no lúpus, a presença de
massas e lesões vegetantes em válvulas é
bastante freqüente, o que não nos autorizava a retornar com a terapêutica. Com a
imagem dessa massa agora, vista em válvula aórtica, nós iniciamos antibioticoterapia empírica para a paciente e solicitamos um ecocardiograma transesofágico
(ver figura 2). Então a paciente começou

FAN é um exame sensível. Anti-SM é que
é mais característico e específico.
PROF. ROGERIO

Mas isso fala um pouco contra o lúpus, só
que endocardites infecciosas com hemocultura negativa representam menos de
5% dos casos. Mas a paciente realmente
fez o eco transesofágico, que mostrou uma
válvula aórtica com presença de massa
fixa em folhetos coronarianos direitos
com superfície de 1,5cm2, heterogênea,
com sinal de fechamento precoce da válvula mitral. Uma fração de ejeção um
pouquinho menor do que no eco transtorácico e no Doppler, evidência de insuficiência aórtica grave (ver figura 2). Isso,
ainda sim, não fecha critérios para endo-

cardite infecciosa. O eco transesofágico
facilitou um pouquinho a conduta, porque era uma lesão aórtica cirúrgica. A
paciente tem uma insuficiência aórtica
grave, com fração de ejeção diminuída,
fração de ejeção já baixa e com sinal de
fechamento precoce da válvula mitral,
que é um dos indícios de cirurgia necessários. Então, é um dado grave para a
paciente, mas que facilitou nossa investigação, porque, a partir desse momento,
ela passa a ter indicação cirúrgica dessa
válvula aórtica. Esta é uma foto do eco
transesofágico (ver figura 2). Se estivéssemos com o filme, que nós não conseguimos colocar, daria para ver que existem
duas imagens aqui, na parte posterior, na
parte ventricular dos folhetos, nos folhetos da válvula aórtica. Aqui não dá para
ver direito. Foi solicitada uma tomograFIGURA 2

fia de abdome e crânio para ver se a paciente tinha alguma manifestação embólica;
as tomografias foram feitas com contraste
para ver se tinha algum aneurisma micótico, alguma manifestação trombótica ou
embólica dessas artérias, e o resultado foi
normal, tanto o da de crânio quanto o da
de abdome. Na evolução, a paciente permaneceu clinicamente estável, com picos
febris ocasionais de febre até três semanas
após início de antibioticoterapia empírica. A paciente, mesmo com o antibiótico,
continuou fazendo febre até três semanas
depois. Depois a febre parou de aparecer.
Poderia ter sido uma glomerulonefrite autolimitada. No acompanhamento laboratorial houve normalização da função renal,
bem como aumento dos linfócitos e plaquetas, depois do início da antibioticoterapia empírica. E, com essa indicação ci-

rúrgica, ela foi transferida para o Instituto
de Cardiologia de Laranjeiras para a realização da troca valvar.
DRA. JOAN

A gente chegou até a pensar em um trombo em válvula aórtica. Foi uma possibilidade que foi levantada.
DR. MARCOS

Ela tinha anticorpo anticardiolipina e
anticorpo anticoagulante-lúpico positivos e trombo em válvula aórtica. Ela também não tinha nenhuma manifestação
embólica, característica da síndrome do
anticorpo antifosfolipídio. Não tinha
nenhuma manifestação embólica; só uma
sorologia positiva. Transferida a paciente para o Hospital de Laranjeiras, foi realizada a cirurgia. A paciente ainda não

Ecocardiograma transesofágico
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recebeu antibioticoterapia, e o que foi
evidenciado foram vegetações grandes
com perfurações em folhetos coronarianos direito e esquerdo, com presença de
abscesso subcomissural em parede septal,
indo em direção à artéria pulmonar. Aliás, bastante compatível com endocardite
infecciosa já complicada com abscesso
subcomissural. No laudo histopatológico foi evidenciado processo inflamatório
com infiltrado linfocítico, material amorfo e fibrina. Havia presença de cocos
gram negativos no material da biópsia.
Depois da cirurgia a paciente colocou
uma válvula metálica, e foi mantida a antibioticoterapia durante oito semanas; foi
trocado o antibiótico para cefepime.

DR. MAX

A imagem do ecocardiograma é aquela
que mostra uma espécie de “cordinha com
bola”; a imagem corresponde exatamente a essa descrição. Observamos a “bolinha” indo e voltando. É uma lesão muito
grande em válvula aórtica. Então, ela foi
transfundida. É que não temos outros
hematócritos, mas o hematócrito foi caindo, caindo, sem outras manifestações.
Foi mesmo por destruição de hemácias.
DR. LUCAS

Ela nunca teve sintoma dessa destruição
aórtica grave, mesmo antes de abrir o quadro da doença?
DR. MARCOS

Sintomas de baixo débito, perfusão?

DRA. JOAN

Eles chegaram a fazer o mesmo esquema
que a gente estava fazendo aqui, mas ela
voltou a fazer febre no pós-operatório,
então eles trocaram para cefepime.

DR. LUCAS

Sim.
DRA. JOAN

E também porque já havia cocos.

A paciente estava assintomática na enfermaria.

DR. MARCOS

DR. MARCOS

Então, foi fechado diagnóstico de endocardite infecciosa com hemoculturas negativas e fenômenos imunológicos. Isso é bastante comum na endocardite infecciosa por
conta da inflamação sistêmica – na endocardite subaguda, principalmente.

A hipótese mais próxima – como ela tinha
um fator reumatóide positivo – era ela ter
tido alguma doença em válvula por questão de doença reumática, sem manifestação importante, que infectou mais à frente, porque ela não era usuária de droga, não
fez nenhuma medicação injetável a vida
inteira, não fez tratamento de dente. Inclusive, os dentes dela eram todos muito bons.

DR. MAX

INTERNO ROGÉRIO

Mas o que teria causado a anemia e a hepatoesplenomegalia?

DR. LUCAS

Nem cárie ela tinha?

DR. MARCOS

A anemia geralmente é causada pela lesão da válvula; é angiopática, hemolítica e mecânica, com teste de Coombs negativo. A presença de fator reumatóide é
bastante comum, entra como critério da
endocardite. A nefrite é um critério de
endocardite, e todas essas manifestações
da paciente foram provavelmente secundárias à endocardite e resolveram-se com
cirurgia e antibiótico. A paciente está
assintomática.
10 CONDUTA MÉDICA
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DR. MARCOS

Não, eram dentes muito bons, nem obturação ela tinha.
PROF. ROGERIO

Não tinha antecedentes de manipulação
gastrointestinal?
DR. MARCOS

Não, nem história de vida sexual. Ela era

virgem, não teve relações sexuais. Então,
para endocardite infecciosa ela não tinha
porta de entrada nem outra doença qualquer. A paciente não tinha nenhuma história de cirurgia, de cardiopatia congênita vista pelo ecocardiograma, não tinha
evidência de doença reumatológica, não
tinha sintomas, não tinha artrite, não teve
mais nenhuma outra manifestação de febre reumática. Então, é uma doença bastante incidente, com de 10.000 a 15.000
casos novos por ano nos EUA, relação
homem/mulher de 2:1 a 9:1, mais da metade dos casos em pacientes acima de 60
anos. Esse é um dado novo, porque nos
últimos 30 anos a epidemiologia da endocardite infecciosa vem se alterando, a
ponto de que, agora, mais da metade dos
casos é de pacientes idosos. Antigamente ela era característica de pacientes com
válvula doente, era uma doença cardíaca
estrutural, uma cardiopatia congênita,
uma cardiopatia reumática, ou acometia
pacientes operados que já tinham uma
válvula protética. E isso vem mudando,
pela diminuição da importância das cardiopatias reumáticas e o aumento dos indivíduos suscetíveis, como usuários de
drogas, pacientes em diálise, pacientes
mais idosos, com tumores. Então, essa
epidemiologia da endocardite vem mudando nos últimos 30 anos. Quanto à etiologia, estudos realizados em hospitais
revelam prevalência do Streptococcus viridans. É o germe mais comum em pacientes com válvula nativa. Seguido de
outros germes, como o enterococo – associado geralmente a pacientes com alguma outra doença como neoplasias e pacientes imunodeprimidos – estafilococos
coagulase-negativos, Streptococcus bovis –
também associado a câncer de colo –, e
grupo Hacek (que são bactérias gram negativas que têm sua resistência aumentada). O uso de drogas endovenosas é um
fator de risco; há uma associação bastante grande entre uso de drogas endovenosas e endocardite do lado direito, da válvula direita, sem compartilhamento. Existe uma grande confusão: acha-se que em
todos os pacientes usuários de drogas ve-

FIGURA 3

nosas a endocardite mais comum seria a
do lado direito do coração. Mas, na verdade, a endocardite mais comum é a do
lado esquerdo, principalmente de válvula mitral. Só que, em pacientes usuários
de drogas endovenosas, a chance de se ter
endocardite do lado direito é muito maior do que em um não usuário de drogas.
Por isso essa confusão.
Presença de válvulas protéticas, substrato
para colonização durante procedimentos
invasivos, manipulações, cardiopatias estruturais, principalmente aórtica e bicúspide, PCA (persistência do canal arterial),
defeito de septação interventricular e tetralogia de Falott são as principais cardiopatias congênitas que se associam à endocardite infecciosa. E também os procedimentos invasivos. Porém, alguns estudos
realizados não mostraram a associação entre procedimentos invasivos e aumento da
incidência de endocardite infecciosa.
INTERNO ROGÉRIO

Nem os dentários?
DRA. JOAN

Os dentários sim, mas os dentários estão associados exatamente a procedimentos gastrointestinais e urológicos. Pelos estudos
que a gente pôde rever, sozinhos eles não
representaram nenhum aumento da incidência de endocardite infecciosa, levando
até a uma dúvida sobre a indicação de profilaxia nesses procedimentos. E ela não é
feita em paciente sem doença valvar. Ela
só é indicada em pacientes de alto risco.
DR. MARCOS

Em pacientes portadores de endocardite,
mesmo com etiologia ligada à flora oral,
sabe-se que, na grande maioria deles, não
há história de manipulação dentária, o
que leva a pensar que essa disseminação
do germe e conseqüente bacteremia aconteça, na grande maioria das vezes, no
momento do procedimento, mas com o
trauma da mucosa provocado por outros
mecanismos, tais como escovação e uso de
fio dental. O diagnóstico de endocardite
é feito de acordo com os critérios de Du-

cke (ver figura 3) em que se contam ou dois
critérios maiores ou um critério maior
mais três menores ou, ainda, cinco critérios menores. Esse é o diagnóstico definitivo e, no diagnóstico possível, o paciente terá um critério maior mais um critério
menor, ou três critérios menores. A nossa
paciente tinha dois critérios maiores. Nos
critérios maiores a gente tem cultura positiva, com microrganismo típico em duas
amostras, ou duas culturas positivas com
mais de 12h (o que significa a persistência da bacteremia), ou ainda três amostras
em quatro com, pelo menos, um intervalo maior de uma hora entre a coleta e as
quatro amostras, cultura para Coxiella burnetii (que é uma bactéria difícil de crescer). Se ela estiver positiva, você a enquadra num critério maior, junto com
ecocardiograma positivo, com vegetação
oscilante em valva, cordoalha ou no caminho de jato de regurgitação. Abscesso
e deiscência de valva protética também
são outros critérios maiores. Lembrando
aqui que sopro novo não é critério de endocardite infecciosa. Regurgitação nova,
documentada pelo ecocardiograma, é um
critério. É um critério menor, mas é critério. A nossa paciente não tinha nenhum
desses critérios de culturas, mas tinha um
eco positivo. Por que ela tinha dois critérios maiores? Porque ela tinha uma evidência histopatológica na válvula; ela
tinha abscesso valvar, tinha gram negativo na cultura valvar. Então, isso é evidência de um critério maior. A paciente
teve seu diagnóstico fechado na cirurgia.
Os critérios menores são fator predisponente como cardiopatia congênita, reumática, ou uso de drogas endovenosas,
febre maior que 38oC, fenômeno vascular embólico, séptico, aneurisma micótico, HIC, hemorragia conjuntival e
manchas de Janeway (aquelas máculas
não dolorosas, principalmente em extremidades). Também fenômeno imunológico como glomerulonefrite, que nossa
paciente teve, nódulos de Osler (que são
nódulos dolorosos, elevados e imunológicos), manchas de Roth (que estão na
retina) e o fator reumatóide. Também

CRITÉRIOS DE DUKE MODIFICADOS
Critérios maiores:
● Cultura positiva: MO típico em 2 amostras: 2
culturas positivas com mais de 12h; 3 com intervalo de + de 1h
●

Cultura para Coxiella burnetii

ECO positivo: vegetação oscilante em valva, cordoalha ou no caminho de jato de regurgitação; abscesso; deiscência de valva protética.
●

Critérios menores:
● Fator predisponente: cardiopatia congênita, reumática ou uso de drogas EV
●

Febre > 38

Fenômeno vascular: êmbolo séptico, aneurisma
micótico, HIC, hemorragia conjuntival, manchas
de Janeway
●

● Fenômeno imunológico: GN, nódulos de Osler,
Roth, FR
● Cultura positiva não compatível com critério
maior
●

ECO compatível, porém sem critério maior

cultura positiva, mas não compatível
com critério maior, e outras alterações
ecocardiográficas compatíveis, porém
sem critério maior.
INTERNO ROGÉRIO

Na sua revisão, você viu que a princípio
ela era uma paciente que não tinha nenhum fator para desenvolver endocardite. Então, era de se esperar que ela tivesse
um germe agressivo.
DR. MARCOS

Entendi sua afirmação. Na revisão que
fizemos, a grande maioria dos pacientes
com endocardite e hemocultura negativas é acometida por germes pouco virulentos, são os germes gram negativos, do
grupo Hacek – bartonela, a Coxiella burnetii, em pacientes HIV positivo salmonela às vezes, listeriose e fungos. E, nesses
casos, existem também locais que preconizam a realização de exames de sorologias para esses germes – às vezes é a única
forma de se isolar o germe ou de haver
alguma evidência de que são esses os causadores da endocardite.
PROF. ROGERIO

Mais alguma questão, senhores? Então,
declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. ■
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RESUMO – O comprometimento pulmonar na paracoccidioidomicose é muito freqüente, podendo ser até a única manifestação da doença. Apresentamos um caso de paracoccidioidomicose pulmonar em um homem de 54 anos de idade. Em virtude da prevalência elevada da
paracoccidioidomicose em nosso país e das seqüelas que a doença pode causar, os autores
enfatizam a importância do seu diagnóstico. (Conduta Médica 2007-9 (33) 12-14)

ABSTRACT – Pulmomary disease in paracoccidioidomycosis is very common and in some
cases can be the sole manifestation of the disease. A case of pulmonary paracoccidioidomycosis is presented in a 54 year-old man patient. Considering the high paracoccidioidomycosis
prevalence in our country and the potential sequelae of this disease, the authors emphasize the importance of its diagnosis. (Conduta Médica 2007-9 (33) 12-14)
DESCRITORES – Paracoccidioides brasiliensis; paracoccidioidomicose; micose pulmonar

KEY-WORDS – Paraccoccidioides brasiliensis; paracoccidioidomycosis; pulmonary mycosis

INTRODUÇÃO

A paracoccidioidomicose é micose sistêmica causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. Representa a micose profunda mais freqüente da América Latina, e, no Brasil, predomina nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A
doença afeta principalmente adultos do
sexo masculino em idade produtiva, com
procedência remota ou recente da zona
rural, implicando dessa forma em importante impacto socioeconômico.1,2
Coube ao médico brasileiro Adolfo Lutz,
em 1908, a primeira descrição da doença, feita em material de lesão da cavidade oral. Vários casos foram seguidamente relatados no Brasil, e, a partir de 1928,
foram registrados casos de micose em outros países da América do Sul. Por cerca
de duas décadas essa doença foi confundida com a coccidioidomicose, cabendo
a Floriano Paulo de Almeida caracterizála como uma nova micose, denominando seu agente etiológico P. brasiliensis.3 A
patogenia dessa micose, como de uma série de outras, é hoje bem estabelecida,
repetindo a seqüência da contaminação
com o bacilo da tuberculose: contágio por

via inalatória, formação do complexo
primário, possível disseminação com focos metastáticos, cura desta fase ocorrendo geralmente sem diagnóstico, possível
e rara progressão desta fase, possível ocorrência de doença posterior por reativação
de focos antes quiescentes.4 O objetivo
deste trabalho foi relatar um caso típico
de paracoccidioidomicose pulmonar em
paciente masculino de 54 anos de idade,
bem como descrever os principais aspectos clínicos dessa enfermidade.
RELATO DO CASO

Homem, 54 anos, pardo, casado, pintor
de paredes, natural do Espírito Santo,
foi admitido para investigação de dispnéia e lesões em face e mucosa oral.
O quadro teve início há seis meses da
internação, quando o paciente notou
aparecimento de lesão no queixo, que
inicialmente julgou-se ser uma “espinha” infectada. Não procurou auxílio
médico, havendo evolução da lesão,
com ulceração demonstrando fundo
com pontilhado hemorrágico e pouca
secreção purulenta. Posteriormente,
apareceram lesões que obedeceram à

mesma evolução, em outras regiões da face
e na mucosa oral (Figura 1). O paciente começou então a apresentar dispnéia, que relacionava aos grandes esforços, e sialorréia discreta. Nos últimos dois meses notou aparecimento de tosse com expectoração purulenta. Negava episódios febris, contato com pacientes tuberculosos, sudorese noturna ou outras
queixas. Relatava emagrecimento de 10kg
nesse período. Havia história de trabalho com
lavoura, tendo mudado para área urbana há 25
anos. O paciente era tabagista com carga tabágica de 60 maços-ano.
À admissão, encontrava-se corado,
anictérico, acianótico, taquipnéico
(30irpm) e afebril. Havia presença de
lesões ulceradas, com bordas nítidas, fundo com pontilhado hemorrágico, principalmente em região mentoniana e facial
direita, com pouca secreção purulenta.
Havia também lesão em mucosa oral,
com mesmo aspecto das lesões faciais.
Unhas em vidro de relógio eram observadas. A ausculta pulmonar evidenciava redução difusa do murmúrio vesicular. O restante do exame era normal.
A radiografia de tórax mostrava infiltrado pulmonar bilateral, que poupava ápices e seios costofrênicos (Figura 2).
Exames laboratoriais realizados durante
a internação: hematócrito = 37%; leucócitos = 16.700/mm3 com 1% de bastões;
sódio sérico = 142mEq/L; potássio sérico = 5,1mEq/L. Gasometria arterial (ar
ambiente): pH = 7,32; PO2 = 51mmHg;
PCO2 = 30mmHg; SO2 = 92%.
O exame broncoscópico e o raspado das
lesões faciais não forneceram o diagnós-

tico. Dessa forma, o paciente foi submetido a biópsia pulmonar por toracotomia. Histopatológico: corte histológico de pulmão apresentando reação
granulomatosa e extensas áreas de fibrose com presença de organismos arredondados, mostrando gemulação múltipla
e paredes birrefringentes (Figuras 3 e 4).
Diagnóstico: paracoccidioidomicose.
DISCUSSÃO

O polimorfismo clínico da paracoccidioidomicose, assim como em outras doenças infecciosas, pode ser influenciado
pelo meio ambiente, patogenicidade do
parasita e resposta imune do hospedeiro.
Segundo alguns autores, a paracoccidioidomicose pode ser classificada como: 1)
infecção subclínica; 2) paracoccidioido-

micose (doença) – forma regressiva, forma
aguda ou subaguda (tipo juvenil) e forma
crônica (tipo adulto).5,6 Nesse contexto,
o clínico deve estar atento à investigação
de todos os possíveis sítios de acometimento, visando detectar estados subclínicos de
envolvimento dos vários órgãos.
Na prática clínica, a grande maioria dos
pacientes se apresenta sob a forma crônica do adulto, responsável por cerca de
90% dos casos de paracoccidiodomicose.
Resulta da reativação de focos quiescentes ou de reinfecção exógena. Pode apresentar-se como forma crônica unifocal,
quando um único órgão ou sistema está
acometido e, desses, o mais comum é a
doença pulmonar isolada; porém, pode
apresentar-se como forma isolada de pele,
sistema nervoso central, adrenal ou qual-

FIGURA 2

Radiografia de tórax mostrando infiltrado
intersticial e alveolar bilateral, poupando
ápices e seios costofrênicos

FIGURA 1

Face: ulcerações rasas, de contornos bem
definidos e com áreas hemorrágicas
puntiformes no seu interior

FIGURA 3

Aspecto parasitário
do fungo exibindo
paredes
birrefringentes

FIGURA 4

Coloração argêntea
exibindo P.
brasiliensis.
>>
(3)

(4)
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quer outro sítio orgânico.
Na forma crônica, o quadro clínico depende da intensidade da doença, podendo variar de formas leves a potencialmente fatais. Nas formas graves, disseminadas,
encontramos, além do comprometimento pulmonar, a presença de lesões extrapulmonares, geralmente submucosas. A
sintomatologia respiratória é em geral escassa, destacando-se dispnéia, tosse com
expectoração ora clara ora purulenta,
hemoptóicos em 10% dos casos, sendo
pouco referida a dor torácica. As lesões
mucosas freqüentemente são a principal
queixa do paciente, acometendo faringe,
laringe, palato mole e mucosa oral. O
aspecto papuloerosivo com pontilhado
hemorrágico – “estomatite moriforme de
Aguiar-Pupo” – não é patognomônico da
doença, mas um importante sinal indicativo. Essas lesões, dependendo da localização, podem cursar com rouquidão, odinofagia, sialorréia e halitose. As lesões demonstradas por esse paciente eram muito
sugestivas, mas não se observaram dor ou
outras queixas, manifestando-se apenas sialorréia, que não era abundante. O acometimento cutâneo é polimorfo, refletindo, como as lesões cutâneas, a disseminação hematogênica da enfermidade. A área
mais acometida é a face, sendo raro o acometimento palmar e plantar. A adenomegalia é mais comum em cadeias do segmento cefálico, supraclavicular e axilar.4,7
A lesão habitualmente observada na radiografia de tórax da paracoccidiodomicose é o infiltrado retículo-nodular bilateral, simétrico, envolvendo os terços
médios pulmonares. Não existe um padrão específico, mas imagens com essas
características são fortemente sugestivas,
se associadas com quadro clínico compatível. Áreas densas de coalescência alveolar, poupando os ápices e as partes mais
periféricas das bases, associadas ao infiltrado intersticial, estão presentes em cerca de 20%; tais imagens são rudimentarmente comparáveis a flocos de algodão,
tendo sido descritas como imagens “em asa
de borboleta”. Cavitações podem ser encontradas, sendo geralmente múltiplas,
14 CONDUTA MÉDICA
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arredondadas e com bordas finas. A tomografia computadorizada do tórax tem
a importância de revelar discretas linfonodomegalias mediastinais e melhor definição das cavidades. Entretanto, devese ter em mente que as imagens radiológicas podem assumir outros padrões.8,9
Por seu aspecto polimorfo, o quadro radiológico da paracoccidioidomicose
pode simular inúmeras doenças, destacando-se outras micoses sistêmicas, tuberculose, neoplasia do pulmão, linfoma, abscesso pulmonar, fibrose intersticial difusa e granulomatose de Wegener. A associação de paracoccidioidomicose com
tuberculose ocorre em proporções variáveis, segundo as casuísticas analisadas,
variando entre 8% e 15%.8,10
O P. brasiliensis é de fácil identificação,
quer no exame direto entre lâmina e lamínula, quer após coloração. O material
ideal é aquele obtido por raspagem de
lesão ulcerada ou por biópsia de lesão. O
escarro obtido espontaneamente ou por
técnicas próprias também é um ótimo
material para exame. A cultura nem sempre é fácil, demorando cerca de 20 dias
ou mais. Para o estudo sorológico, a técnica mais utilizada atualmente é a imunodifusão dupla em gel de ágar, atingindo
especificidade e sensibilidade de cerca de
95% na forma crônica da doença. É considerada método ideal de triagem e deve
ser utilizada em todos os pacientes com
suspeita clínica da micose.4,8,9
O tratamento da paracoccidioidomicose
pode ser feito com derivados sulfamídicos, anfotericina B ou derivados azólicos.
O cotrimoxazol, de manejo fácil e baixo
custo, atende à maioria dos casos, e deve
ser mantido até completar dois anos ou
mais, na dependência da observação de
cura clínica, radiológica, micológica e
sorológica. A anfotericina B, apesar de
não ser a primeira opção, é a melhor alternativa nos casos graves, quando se precisa de uma resposta rápida e efetiva.4,9,10
Concluindo, os autores enfatizam a possibilidade do diagnóstico de paracoccidioidomicose diante de quadros pulmonares associados a lesões mucocutâneas.

Reforçam, também, a necessidade de uma
coleta minuciosa de dados epidemiológicos, que podem dar sustentação a essa
hipótese diagnóstica.
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UNIMED-RIO É PREMIADA NO
6º MARKETING BEST DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
O case Projeto Arredores – Ação Mangue
Saudável permitiu à cooperativa receber
o prêmio pela terceira vez consecutiva

A

Unimed-Rio é vencedora do 6º
Marketing Best de Responsabilidade Social, premiação organizada
pela Editora Referência. A cooperativa apresentou o case Projeto
Arredores – Ação Mangue Saudável, no qual relata as atividades realizadas e resultados já alcançados
com o programa de preservação,
conscientização e educação ambiental numa área de mangue próxima à sua sede administrativa da
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas duas edições anteriores, a
Unimed-Rio foi vencedora com os
cases Unimed-Rio e Renascer renovando esperanças (2005), Saúde na Lagoa (2006) e Saúde para
quem escreveu seu nome na história da cultura brasileira (2006).
O público infanto-juvenil participa
ativamente do programa de educação
ambiental

Parte do Projeto Arredores, programa de responsabilidade social desenvolvido pela UnimedRio com objetivo de elevar a qualidade de vida da população moradora de regiões próximas à
sede, a ação Mangue Saudável,
realizada desde outubro de 2006,
surgiu da constatação de que a
vegetação local – base de uma
cadeia alimentar que inclui peixes, crustáceos e aves – encontrava-se seriamente comprometida pelo acúmulo de resíduos
sólidos. Para recuperar a faixa de
arbustos com 1.250 m2 (250 m
de largura por 5 m de largura, em
média), a cooperativa contratou
o biólogo e ambientalista Mário
Moscatelli, especialista em mangues e conhecido pela participação na recuperação desse tipo de
ecossistema na Lagoa Rodrigo de
Freitas.
Para Celso Barros, presidente da
Unimed-Rio, o prêmio é um reconhecimento do trabalho de responsabilidade social da cooperativa,
uma das prioridades de planejamento estratégico da Unimed-Rio.
“Acho que nosso grande troféu é
saber que estamos contribuindo
para a recuperação de uma vegetação importante para o ecossistema
do complexo lagunar da Barra da
Tijuca”, diz.

O biólogo e ambientalista Mário
Moscatelli foi contratado pela Unimed-Rio
para atuar na Ação Mangue Saudável

O projeto inclui também ações de
conscientização como uma forma
de disseminar as atividades e, principalmente, criar uma nova cultura ambiental. Essa atividade foi
estruturada visando o público infanto-juvenil, pois as futuras gerações estão diretamente ligadas à
sustentabilidade e preservação de
recursos naturais e são muito receptivas ao tema.
A atividade educacional de conscientização ambiental inclui momentos de repasse de conceitos – que
ocorrem em formato de mini-palestra, oficina de reciclagem, visita
guiada de barco ao complexo lagunar e teatro ambiental. O conjunto
dessas atividades fornece um panorama de presente e futuro para o
público, além de mostrar novas
formas de comportamento que podem ser assumidas. Essa ação é realizada mensalmente, e seus resultados positivos já demandam sua
ampliação para atingir um número
cada vez maior de interessados. ■
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Emagrecimento e Perda
de Apetite
Loss of Weight and Anorexia

Sessão clínica realizada em 14 de março de
2007 no Serviço de Gastroenterologia do
Hospital Universitário Antônio Pedro, da
Universidade Federal Fluminense- UFF
(Niterói- RJ)

Apresentadora:
Claudia Mauro Mano
Interna do 10° Período da UFF
Participantes:
Dra. Fernanda Couto Ferreira
Dra. Bárbara Costa Rodrigues
Residentes do 1° Ano de Gastroenterologia
da UFF

RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso de paciente internado na enfermaria

masculina do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), da Universidade Federal Fluminense (UFF), para investigação de sua queixa principal de “emagrecimento e perda de apetite”, em cujos exames de imagem ultra-sonográfica e tomografia computadorizada verificaramse presença de massa com contornos regulares e várias imagens nodulares hipodensas e hipocaptantes de contraste venoso, de aspecto confluente e infiltrativo. Foi feita discussão sobre
a conduta e o diagnóstico provável do paciente. (Conduta Médica 2007-9 (33) 16-22)
ABSTRACT – It is a clinical session of a case report of a man from the masculine infirmary

of Antônio Pedro Universitary Hospital (Huap), Fluminense Federal University (UFF), to
investigate complaints such weight loss and anorexia. The image exams of ultra-sonography and computer tomography revealed masses of regular shape and several hypodenses
nodular images with low captation of venous contrast, of confluent and infiltrating aspect.
A discussion about diagnosis and conduct was done. (Conduta Médica 2007-9 (33) 16-22)
DESCRITORES – neoplasia; ascite; emagrecimento

KEY-WORDS – neoplasia; ascite; loss of weight

Prof. Cesar Tavares Loretti
Professor Adjunto de Gastroenterologia
da UFF
Prof. Agostinho Soares da Silva
Professor Adjunto de Gastroenterologia e
Coordenador da Especialização em
Gastroenterologia da UFF
Prof. Alfredo Tauil
Professor Adjunto do Departamento de
Cirurgia da UFF
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ACAD. CLÁUDIA

Vamos apresentar um caso de um paciente que está internado na enfermaria
masculina do Hospital Universitário
Antônio Pedro. Hoje o paciente completa 34 dias de internação.
Identificação: C.A.S.J., branco, 40
anos, casado, dois filhos, vendedor de
brindes personalizados, cristão, morador
e natural de São Gonçalo (RJ).
Queixa principal: “Perda de apetite e
emagrecimento”.
HDA: Em novembro de 2006 apresentou um episódio de pico hipertensivo,
o que o fez procurar um médico. Foram
solicitados exames de rotina. A única
alteração encontrada foi uma hiperuricemia de 8,1 mg%. Foram-lhe prescritos alguns remédios, que ele não soube
dizer quais eram. Desde então começou
a apresentar dor em hipocôndrio direito de forte intensidade, algumas vezes

irradiada para região peri-umbilical,
sem associação com a alimentação ou
posição, e que melhorava pouco com
Buscopan e piorava com a adoção de
posição de decúbito ventral. Procurou,
então, médico gastroenterologista, que
solicitou ultra-sonografia de abdome
superior, revelando “fígado aumentado
de volume e formações nodulares esparsas”, medindo a maior 3 cm. O laudo
da tomografia computadorizada será
mostrado posteriormente.
Em 15 de janeiro de 2007 começou a
apresentar febre vespertina de 38 a
38,5oC, que cedia com dipirona. Apresentava também hiporexia, com perda
ponderal de 10 kg em dois meses e meio.
Nega diarréia, vômitos, icterícia, colúria ou acolia fecal. Não fez uso de medicamentos, exceto o usado devido à
hiperuricemia. Nega diabetes mellitus,
hipertensão arterial e alergias.

FIGURAS 1 e 2

HPP: Tem história de amigdalectomia
na infância.
História familiar: Pais vivos e saudáveis. Filhos saudáveis. Avó paterna tem
diabetes mellitus. Tia materna teve
câncer de mama.
História social: Casa com condições higiênico-sanitárias adequadas. Não possui animal de estimação. Nega tabagismo. Etilista de duas garrafas de cerveja/
dia.
Exame Físico
Sinais vitais da internação: paciente eucárdico, eupnéico, pressão 120x90
mmHg.
Ectoscopia: Paciente hipocorado (2+/
4+), anictérico, hidratado. A única alteração encontrada foi uma hepatoesplenomegalia, que dava para ser distinguida de uma outra massa em mesogástrio, sem sinais de ascite e irritação peritoneal. Nessas fotos, que foram tiradas recentemente (por isso a ascite), dá
para ver a massa em mesogástrio (ver figuras 1 e 2).
Foi solicitada uma ultra-sonografia abdominal do abdome superior, que constatou fígado aumentado de volume, de
contornos regulares e textura ecográfica heterogênea devido a formações nodulares esparsas, medindo a maior 3 cm.

Apresentava também lesões expansivas
retroperitoniais englobando o pâncreas, nas regiões para-aórtica e inter-cavoaórtica, sugerindo linfonodomegalias,
medindo a maior 7,0 x 6,0 cm.
Foi solicitada também uma tomografia
computadorizada do abdome, que evidenciou fígado de dimensão pouco aumentada à custa do lobo esquerdo, de
contornos regulares e apresentando várias imagens nodulares hipodensas e hipocaptantes de contraste venoso, de aspecto confluente e infiltrativo, predominando no lobo direito; baço de dimensão pouco aumentada e apresentando raras imagens nodulares hipocaptantes de contraste venoso em seu parênquima; presença de formação expansiva com densidade de partes moles, impregnação heterogênea pelo meio de
contraste venoso com área de menor
densidade de permeio, limites parcialmente definidos localizada no hilo hepático, onde envolve as estruturas vasculares, notadamente a veia porta, e
desloca o estômago para a esquerda,
medindo cerca de 9x6 cm. A lesão descrita está em íntimo contato com o corpo pancreático e sem plano de clivagem
com o mesmo, sugerindo conglomerado
linfonodal. O pâncreas parece levemente deslocado inferiormente pela

lesão. Restante sem alterações. Os cortes da TC mostram as alterações descritas (ver figura 3).
Foram feitos alguns outros exames antes de o paciente ser internado: ecocardiograma sem alterações, apenas
com leve regurgitação mitral; ECG
normal; endoscopia digestiva alta revelando apenas uma gastrite enantematosa moderada de antro com erosões, e pesquisa para H. pylorii positiva. Foram feitas sorologias para hepatite antes da internação. Concluímos
que ele tinha hepatite B crônica. A
sorologia para HIV foi negativa. A alfafetoproteína estava normal, bem
como CA 19.9 e CEA.
FIGURA 3
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Podemos observar, pela evolução, que
no dia 13/2/2007 o paciente iniciou
quadro de ascite. No dia 14 conseguimos realizar biópsia hepática guiada
por ultra-sonografia. No dia 23 realizamos biópsia de medula e, no dia 28, o
paciente iniciou quadro de derrame
pleural (ver figura 4). No dia 2/3 foi
feita uma toracocentese de alívio pela
Cirurgia Torácica, sendo drenados aproximadamente 900ml de líquido âmbar,
nos quais foram feitos citologia e bioquímica.
No dia 5 tentamos colocá-lo no centro cirúrgico, mas o TAP e PTT dele
estavam muito ruins, tendo a cirurgia
sido cancelada pela Anestesiologia.
No dia 8/3 foi realizada paracentese de
alívio, pois o paciente começou a
apresentar desconforto respiratório,
sendo o líquido mandado para bioquímica e citologia. No dia 9/3 foi
colhido sangue para pesquisa de deficiência de fatores da coagulação; mesmo depois de ter sido transfundido
com 12 bolsas de plasma, seus tempo
e atividade de protrombina (TAP) e
PTT não se alteraram.
FIGURA 4
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O resultado da bioquímica do líquido
pleural do dia 3 foi compatível com
transudato. A bioquímica do líquido
ascítico teve uma relação de 1,1, compatível com exsudato. Na biópsia hepática, em nenhum dos fragmentos colhidos, foram evidenciadas imagens sugestivas de malignidade ou infiltração
neoplásica, mas todos os três fragmentos tinham acentuada dilatação e congestão sinusoidal, esteatose leve, colestase intra-hepática acentuada, aspecto
reativo e regenerativo hepatocitário
exuberante.
Quanto à evolução do seu hematócrito, sabemos que ele chegou ao Huap
com 24%, tendo em seguida sido feitos
três concentrados de hemácias. O paciente melhorou, mas em seguida o hematócrito foi diminuindo, sendo fornecido mais um concentrado de hemácias no
dia 25. Em seguida foram repostos mais
dois concentrados, isso tudo visando à
realização da cirurgia. Quanto ao TAP,
ele já chegou com valores ruins, foi reposto com vitamina K, sem muita resposta, mas repusemos plasma visando à
cirurgia. Foram feitas duas unidades de
plasma fresco de 8 em 8 horas por quatro dias, mas mesmo assim seu TAP não
subiu o suficiente para que a Anestesiologia liberasse a cirurgia.
Em resumo, temos massas hepáticas vistas pela ultra-sonografia e pela tomografia computadorizada abdominais a esclarecer, formação expansiva em hilo hepático, perda ponderal de ±10 kg em dois
meses e meio, perda de apetite, febre vespertina baixa, dor em hipocôndrio direito, anemia normocrômica/ normocítica,
hepatite B crônica e coagulograma desfavorável refratário à transfusão de plasma. Só que hoje tivemos acesso ao citopatológico do líquido ascítico, que evidenciou poucas células atípicas sugestivas de malignidade. Ontem mesmo foi
feita uma discussão para tentarmos chegar a um diagnóstico, e nós conseguimos
fechar o diagnóstico.

PROF. TAUIL

E qual foi?
PROF. AGOSTINHO

Uma neoplasia, que estava evidente até
pela evolução do quadro clínico, mas
não se sabe qual é, de onde é, porque a
citologia não sugeriu nada. Fernanda,
você, que é da enfermaria, quer complementar alguma coisa da história?
DRA. FERNANDA

Ele já veio com esse coagulograma alterado desde a biópsia hepática.
PROF. AGOSTINHO

Ele fez eletroforese de proteína? Loretti,
você quer complementar alguma coisa?
PROF. LORETTI

O que está nos preocupando mais é que
esse paciente está evoluindo desfavoravelmente e não tem condições clínicas de
ser levado à cirurgia. E a cirurgia poderia
ser bem esclarecedora, já que os exames
não definiram uma doença bem clara. Eu
gostaria de falar que, quando a gente vê
um nódulo hepático à ultra-sonografia,
não pode deixar de fazer uma investigação mais aprofundada. Evidentemente
que pode ser um cisto-hemangioma (e
sendo um cisto-hemangioma, tudo bem),
mas se for qualquer outra coisa temos que
fazer uma investigação com mais afinco
para ver se identificamos a lesão, se é uma
lesão metastática, uma lesão primária, um
tumor benigno, um tumor maligno... Eu
acho que o caminho que foi seguido é o
caminho que normalmente adotamos
para ver se se chega a um diagnóstico. Evidentemente, até o momento, o paciente
não vem tendo uma evolução satisfatória
para ser levado para cirurgia.
PROF. AGOSTINHO

Ele fez uma biópsia de medula, não é?
PROF. LORETTI

Fez, mas não foi esclarecedora.

Também não. Na verdade, nós tentamos de todas as maneiras conseguir o
laudo dessa biópsia, porque nós só temos o laudo verbal.

conseguir. Bem, hoje, por exemplo, a
biópsia hepática do nódulo não deve ser
feita; isso é minha opinião pessoal, mas
na literatura existe também uma concordância em relação a isso. Por que? Veja
bem, esse paciente tem uma citologia
pré-punção que deu negativa, não é verdade?

PROF. AGOSTINHO

ACAD. CLÁUDIA

Seria interessante levar essas peças da biópsia para a Patologia tentar definir
mais alguma coisa.

Não, a citologia foi feita pós-biópsia.

PROF. AGOSTINHO

Há linfócitos atípicos na periferia?
ACAD. CLÁUDIA

PROF. LORETTI

Essa biópsia hepática já foi discutida na
sessão de Patologia.
PROF. AGOSTINHO

A biópsia a que eu estou me referindo é
a de medula. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida?
É um caso complicado.
PROF. TAUIL

Tenho algumas observações a fazer em
relação, inclusive, à semiologia complementar. No nódulo hepático existe hoje,
na literatura, consenso em relação à investigação com exames de imagem, e não
basta você dizer que esse paciente tem
um nódulo hepático. O estudo tomográfico desse nódulo tem que ser completo.
Na tomografia, por exemplo, você tem
que examinar o comportamento do nódulo, ou dos nódulos, nas três fases da
injeção do contraste: na fase arterial, na
venosa e na portal. Depois também temse que observar o enchimento de contraste, o comportamento do nódulo em relação ao enchimento do contraste, e ao
esvaziamento do nódulo pelo contraste.
Tudo isso orienta o radiologista e o médico que está examinando a tomografia
a determinar o diagnóstico. Então, a tomografia é importante e, quanto mais
experiência você adquire com a tomografia, mais diagnósticos exatos, mais
exatidão com o seu diagnóstico você vai

PROF. TAUIL

Tudo bem, mas se foi feita pós-biópsia,
o que aconteceu? A biópsia contaminou o líquido ascítico desse paciente.
É uma das críticas que se faz à biópsia.
Veja bem, mesmo na biópsia guiada,
você precisa acertar um nódulo de 3
centímetros e, além disso, esse nódulo
pode não ser totalmente neoplásico,
pode ter necrose no centro. Acertar a
área do nódulo que contenha célula
neoplásica é muito complicado, muito
difícil. Quando a massa é maior, até vá
lá. Esta é a primeira crítica. A segunda
crítica é que há contaminação da cavidade peritonial, mesmo com biópsia
com agulha fina. Depois, como nós temos nesse caso múltiplos nódulos hepáticos, consideramos que esse paciente
possa ter implantes, implantes secundários. Eu não conheço hepatocarcinoma
que se manifeste assim, com nódulos de
tamanhos semelhantes, difusamente distribuídos – normalmente não é assim.
Então se suspeita de um implante secundário. Em implante secundário para fígado, o sítio primário mais comum é o
cólon. Então, esse paciente tem que
fazer uma colonoscopia, apesar da história e dos sintomas coloproctológicos
dele serem praticamente muito pobres.
Mas, de qualquer forma, o paciente tem
que ter uma colonoscopia. Um outro
exame que eu achei (agora para estadiamento) que estivesse faltando é uma
TC de tórax ou um simples RX de tórax, para ver se esse paciente já não tem

também implantes ou metástases para o
pulmão. Outro sítio primário que se
pode descartar seria estômago (a endoscopia descartou). Quanto ao pâncreas,
não sei se perdi, mas não pude ver nitidamente a imagem do pâncreas na tomografia. Então, seria outro sítio primário também a ser caracterizado, a ser estudado. De qualquer forma, esse paciente tem citologia do líquido ascítico
positiva, com múltiplos implantes hepáticos, com essa massa tumoral provavelmente linfonodal no hilo hepático.
Possivelmente, e com essa insuficiência
hepática (porque ele não consegue
equilibrar o tempo de protrombina),
esse paciente está fora de possibilidade
terapêutica. Em relação ao sítio primário, muitos pacientes vão ao óbito sem
ter o sítio primário conhecido. Se fôssemos operar esse paciente, o que iria
acontecer à laparotomia? Muito possivelmente abrir e fechar. Exatamente
por isso, sendo uma doença neoplásica,
ela é avançada. Se não houvesse aquela massa no hilo hepático, só aqueles
implantes no fígado, num paciente com
febre e coisa e tal, poderíamos até suspeitar de micro abscesso hepático. Mas
essa possibilidade não existe.
DRA. FERNANDA

No caso de um linfoma não-Hodgkin,
se fosse diagnosticado, haveria conduta terapêutica para o paciente, mesmo
sendo um linfoma agressivo? Teoricamente ele responde bem à terapêutica,
isso daria uma sobrevida maior para o
doente. Não seria uma conduta terapêutica nem curativa, mas diagnóstica e
para alívio dos sintomas.
PROF. TAUIL

Eu sei, mas você pode fazer diagnóstico
de um linfoma sem pelo menos um RX
de tórax?
ACAD. CLÁUDIA

Temos um RX de tórax.
CONDUTA MÉDICA
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PROF. TAUIL

Eu, neste momento, sinceramente não
sei lhe dizer qual é o comportamento ou
qual é a imagem do linfoma no fígado.
Eu não sei se se caracteriza por múltiplos
implantes também, ou se é uma massa
única. É preciso rever isso. Que essa
possibilidade existe, existe.
PROF. AGOSTINHO

O objetivo da nossa reunião não é terapêutico, é diagnóstico. Dependendo da
etiologia, vamos ter um tratamento diferente. Nós podemos ter uma neoplasia contra a qual nada mais se possa fazer, e outras em que se possa ter algo a
fazer para que o paciente se beneficie
com alguma coisa. Se você notar, aqui,
os nódulos hepáticos não são uniformes,
são multiformes e são bem irregulares,
falando a favor de implantes neoplásicos mesmo. Agora, o aspecto sobre o
qual você falou (e falou muito bem),
sugerindo serem lesões secundárias, me
parece correto; não parece ser uma lesão primária do fígado. Tanto que a
CEA está normal e o C-19 também está
normal. Então, isso leva a pensar sempre em uma lesão secundária. Ele tem

uma anemia hipocrômica/microcítica,
não é?
ACAD. CLÁUDIA

Não, normo/normo. Agora está hipocrômica/microcítica.
PROF. AGOSTINHO

Mas sempre vinha cursando como normo/normo...quer dizer, isso também fala
a favor de algo central. Porque nós esperávamos que a biópsia de medula
também viesse definida. Não veio: deu
não conclusivo.
PROF. TAUIL

Isso é outra coisa que fala contra o linfoma. E o RX de tórax é aquele que
você mostrou, não é? E está normal (ver
figura 5).
ACAD. CLÁUDIA

O RX de tórax é do mês de outubro de
2006, antes de ele nos procurar. Esse outro já estava com derrame.
PROF. TAUIL

Ele não fez RX de tórax nessa internação?
ACAD. CLÁUDIA

FIGURA 5

Esses dois com derrame já são da internação dele.
PROF. TAUIL

São atuais? Esse aí é atual? Pelo menos
o mediastino dele não está alargado,
não me parece, mas teria que ser feita
uma tomografia.
DRA. FERNANDA

Quando ele se internou não tinha ascite, a albumina dele era quase normal,
praticamente normal. Então, não tínhamos como puncionar nada, porque ele
não tinha ascite. A única coisa que ele
tinha eram os nódulos e a massa. Então,
nós tentamos ser o menos invasivos possível. O RX de tórax dele era normal.
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A biópsia foi guiada pelo ultra-som, e
foram feitas nove lâminas. Foi uma biópsia muito bem feita: ela pegou nódulo, pegou tecido normal, pegou outro
nódulo, pegou vários fragmentos, e não
fechou o diagnóstico. Então, ele não
tinha o quadro de anasarca. Depois do
carnaval foi que ele começou a ficar
mais consumido pela doença, fez um
quadro de hipoalbuminemia importante, que é o que ainda persiste, e fez anasarca. Quando nós drenamos o derrame
pleural, só drenamos, porque ele estava
muito descompensado. A gente já imaginava que viria um transudato, e foi o
que veio. Não se achava que viriam
células neoplásicas, e realmente não
vieram. O mesmo foi feito quanto à biópsia de medula óssea, que foi feita na
tentativa de sermos o menos invasivos
possível também, embora a gente até
achasse que fosse linfoma. Sabemos que
o linfoma só é invasivo quando na fase
terminal; sabíamos que não ia ter nada,
mas era a tentativa de sermos o menos
invasivos possível. Não acreditamos que
esse coagulograma alterado seja pela disfunção hepática, até porque ele não tem
mais nada a não ser essa albumina que
não era baixa, e a biópsia de fígado não
justificaria isso. Então, esse coagulograma alterado não é da insuficiência hepática. Ele tem algum fator da coagulação
alterado que o pessoal da Hematologia
acha que não foi ainda identificado. A
última coisa que faltou, que foi a citologia do líquido ascítico, nós só fomos
conseguir em função da punção, feita
apenas porque ele estava muito desconfortável – não foi achando que iríamos
achar algo, não. Isso foi feito quase um
mês depois da biópsia hepática.
PROF. TAUIL

Então a citologia foi depois da biópsia?
DRA. FERNANDA

Foi, foi bem depois, quase um mês depois. Foi na semana passada. Só que só

serviu para aliviar o desconforto. Eu
nem ia drenar, mas só que, quando eu
vi era um amarelo tão escuro, achei que
não parecia com um transudato. Aí veio
um exsudato. Eu não sei se esse segundo tempo contamina.

ente desnutrido; o PPD negativo poderia ser por anergia e, mesmo que ele viesse positivo, não fecharia o diagnóstico para tuberculose. Então, acabamos
ficando como um diagnóstico menos
provável. O mais provável é que seria
uma lesão neoplásica mesmo.

PROF. TAUIL

Isso pode ser uma evidência de que a biópsia contamina. Isso existe na literatura, e esse fato pode ser uma evidência
disso, de contaminação.
DRA. FERNANDA

É triste, porque se trata de um paciente
jovem. Ainda continuamos a achar que
a proposta diagnóstica dele é um linfoma. A gente procurou saber, e vimos
que o mais freqüente é o linfoma provocar massas hepáticas, mas também
pode se apresentar como nódulos. O
hematologista falou que não exclui que
isso seja um linfoma. O que seria melhor para o paciente.
PROF. AGOSTINHO

Bárbara, você vendo o início da história, poderia fazer alguma outra hipótese diagnóstica ou ter como hipótese diagnóstica tuberculose?

do a gente repõe concentrado de hemácia, ele tem reticulócitos aumentados.
Então, eles acham que possa ser uma
doença hematológica ou, pelo menos,
haver uma doença hematológica associada ao quadro.
PROF. AGOSTINHO

PROF. AGOSTINHO

Então, temos que reestudar essa lâmina
e, se tiver o líquido, centrifugar uma
quantidade maior. Talvez, com uma
quantidade de líquido maior centrifugado, se poderá chegar quase a um diagnóstico etiológico. Então, é importante fazer isso. O primeiro ponto foi
feito: vocês fizeram a punção e mandaram para lá. Talvez tenham mandado
pouca quantidade. É muito melhor fazer isso do que fazer uma laparotomia,
para a qual não há condições clínicas.
PROF. TAUIL

O material não poderia ser colhido por uma
laparoscopia? Eu acho que é possível fazer
isso numa videolaparoscopia, de repente
nem precisaríamos fazer os três cortes. Com
dois cortes haveria a possibilidade de atingir essa massa e biopsiá-la.

César, qual foi a conduta que ficou de
ser tomada aqui na enfermaria?
PROF. LORETTI

Para mim, está tudo de acordo. Acho
que o que foi feito na enfermaria era o
que deveria ter sido feito, mesmo. A
gente sempre ficou muito receoso com
esse paciente, porque era um paciente
jovem, com quadro clínico piorando
muito rapidamente. Temos sempre que
ter um diagnóstico firmado para propor
alguma medida terapêutica. Ficou sem
se definir o que iríamos fazer para ver se
melhorávamos a qualidade de vida dele.
Recentemente, tive um outro paciente
também em que foi feito um estudo
aprofundado de tudo, e nada foi definido. Com relação a este nosso paciente, acho que ele não tem muita perspectiva de melhora, nem tem muita saída
para ele.

PROF. AGOSTINHO
DRA. BÁRBARA

Nós chegamos a discutir isso logo na admissão; o paciente tinha acabado de se
internar. Foi uma das hipóteses aventadas, além de neoplasia hepática ou um
linfoma. Ou mesmo uma infecção, tuberculose, paracoccidioidomicose ou
histoplasmose, só que ele tinha um teste para HIV negativo, já tinha sido solicitado, já tinha feito um anterior. Ficou como uma terceira opção; isso chegou até a ser discutido, mas a gente viu
que não tinha nenhum sintoma respiratório. Se fosse o caso, seria tuberculose
disseminada, mas aí tem o teste para
HIV dele, que é negativo. Chegamos a
cogitar fazer um PPD, mas achamos que
não ia ajudar. Além disso, era um paci-

Qual seria a conduta sugerida pela Hematologia?
DRA. BÁRBARA

Quando a gente percebeu esse distúrbio
de coagulação, procuramos a Hematologia, e eles disseram que não tinham experiência nesses casos raros de alterações da coagulação, que seria mais adequado procurar o Hemo-Rio. Ligamos
para o Hemo-Rio, e foram eles que nos
orientaram para o fato de que não adiantaria repor plasma, que nós estávamos
repondo mais que a dose normal, e que
era para nós dosarmos os fatores de coagulação. E há outros indícios que falam
a favor dele ter uma doença hematológica. Ele chega a fazer hemólise quan-

PROF. AGOSTINHO

Eu acho que, como conduta final, o que
podemos fazer seria o seguinte: o que temos agora na mão com menos risco é o
líquido ascítico; tudo o que fizermos daqui para a frente será com risco grande
– então, por que não tentar primeiro
analisar esse líquido ascítico que já está
lá, para ver se se chega a alguma conclusão e, caso não se chegar, talvez puncionar e tirar um pouco mais de líquido, para centrifugar uma quantidade
maior e tentar chegar a um diagnóstico,
pelo menos da etiologia? Se é que se
pode fazer alguma coisa. Chega-se a um
certo ponto em que acabou, em que o
médico não tem mais o que fazer. Vai
fazer o quê?
CONDUTA MÉDICA
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com fator de coagulação pré-operatoriamente, no imediato do pré-operatório,
e durante o pré também fazer plaqueta.
Ou seja, conversar com o pessoal da Hematologia, ver no que eles podem ajudar nesse sentido. O paciente não vai
precisar de uma big laparotomia, ele vai
precisar de uma minilaparotomia. A
massa, como a gente pode ver, está superficial.

PROF. LORETTI

PROF. AGOSTINHO

PROF. LORETTI

A grande vantagem da minilaparotomia
é se poder fazer a sutura, porque na biópsia não tem como. E vamos ter que
ficar aguardando para ver se vai acontecer alguma coisa. No caso de fazer um
ato desses, de se precisar intervir para
chegar a um diagnóstico, o crio parece
que responde melhor que o plasma nessas alterações de coagulação, não é?
Mas eles sugeriram o plasma mesmo?

Ele tinha esse TAP ruim, a gente sabia,
tudo bem. Fizemos o plasma na véspera, pedimos a dosagem do TAP, e programamos o procedimento. De qualquer
forma, não teve nenhuma intercorrência.

DRA. FERNANDA

PROF. TAUIL

PROF. AGOSTINHO

E qual seria, para você, o principal diagnóstico?

Eu vou sugerir aqui uma forma de abordar essa massa que, se a gente conseguisse, seria ótima: fazer uma ecoendoscopia. A ecoendoscopia biopsia até linfonodo perigástrico. Não sei se vocês
sabem que a ecoendoscopia é usada
para estadiar carcinoma gástrico. Uma
massa dessas, vizinha ao estômago, pode
ser abordada pela ecoendoscopia. Localiza-se a massa pelo eco e há um canal para biópsia. É uma idéia.

Não, só nos hospitais privados. Uma vez
eu tentei para um paciente nosso aqui:
os colegas não cobram, mas pedem que
se pague o hospital.
Para finalizar: temos que reestudar essa
citologia que já mostrou células neoplásicas e fechar o diagnóstico – é uma
neoplasia. E reestudar esse líquido; caso
seja necessário, colher um pouquinho a
mais para ter um volume maior e tentar
se chegar a um diagnóstico. Se chegarmos pelo líquido ascítico, não precisamos fazer mais nada. Houve um caso
nosso em que fizemos o diagnóstico pelo
líquido ascítico: era câncer de pâncreas. Quer dizer, o material foi bom e deu
para definir que aquele material era
compatível com células do pâncreas. E,
na época, nós não tínhamos tomografia
aqui; hoje já está mais fácil. Mas também ninguém está pensando em câncer
de pâncreas, está se pensando em outro
tipo de câncer.
Então, agradecendo a todos pela presença
aqui hoje, declaro encerrada a sessão. ■

DRA. BÁRBARA

Exatamente, no atual estado dele a única chance é se for um linfoma, e mesmo
assim não sei se nesse atual quadro caberia quimioterapia, se ainda estaria
indicada. No caso de qualquer outra
neoplasia, qualquer outro sítio primário, não há mais nada a fazer.
PROF. TAUIL

Eu acho que não parece ser linfoma.
Mas não estou contra o linfoma; acho
que é uma possibilidade diagnóstica,
sim, mas temos uma biópsia de medula
negativa, temos uma biópsia de nódulos hepáticos negativa, e temos uma citologia que não está esclarecida. É célula neoplásica, mas não se identificou
o tipo histológico. Então, eu acho que
tem que se pensar nisso também. Mas,
sem dúvida nenhuma, temos que entrar
no diagnóstico, é uma das opções.

PROF. TAUIL

Eu acho que o mais valioso nesse paciente seria aquela massa abdominal dele.
Teríamos que abordar a massa, fazer
uma biópsia incisional: tiraríamos um
fragmento significativo com provavelmente um patologista na sala, para ver
se aquele fragmento agrada ao patologista, se presta para o diagnóstico, senão
se tira um fragmento maior, de outra
localização. Mas o patologista tem que
estar na sala para determinar esses pequenos detalhes.

PROF. AGOSTINHO

Acho que é uma conduta melhor do que
a cirúrgica. Só que não vai tirar a possibilidade dessa doença.

PROF. AGOSTINHO

PROF. TAUIL

A complicação é aquele fator de coagulação.

Sim, mas de qualquer forma é menos
agressivo.

PROF. TAUIL

PROF. AGOSTINHO

Pois é, talvez tivéssemos que preparar
esse paciente, por exemplo, marcar a
cirurgia dele como prioridade e entrar

Ele chegou fazer 30% de controle. Quer
dizer, está com o tempo de protrombina
muito alargado.

22 CONDUTA MÉDICA

●

ANO IX/N 0 33 - JUL/AGO/SET/2007

O mais curioso é que ele foi submetido
a esses procedimentos invasivos já com
esse TAP. Fez a biópsia hepática, com
TAP de 40%; a biópsia de medula não
teve nenhuma intercorrência, não houve nenhum sangramento espontâneo.
PROF. AGOSTINHO

Foram quatro furadas?

PROF. TAUIL

Eu acho que não há ecoendoscopia nos
hospitais públicos.

Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 27.

Paciente do sexo masculino, não branco, 46 anos,
procurou o ambulatório com queixa de

Dispnéia aos esforços habituais durante exercício físico.
Tinha PA 110 x 70mmHg, FC 78 rpm, e ausculta pulmonar normal. A ausculta cardíaca
não detectou soprologia. Os pulsos arteriais eram palpáveis universalmente. Foram
solicitados RX de tórax e ecocardiograma. O RX de tórax foi normal.

Forty-six-year-old man, non-white, came to ambulatory unit because of

Dyspnea on common exertions during physical exercises .
He had arterial pressure of 110 x 70 mmHg, heart beats of 78, and pulmonary auscultation without abnormalities.
Cardiac examinations were without cardiac murmurs. Arterial pulses were universaly palpable. An X-ray of thorax
was performed and it didn’t present any abnormality. An ecocardiogram was requested.

RESUMO – Relato de caso de um homem
com 46 anos de idade, não branco, que
compareceu ao ambulatório com queixa
de falta de ar aos esforços físicos durante
exercício. Apresentava pressão arterial de
110 x 70 mmHg, freqüência cardíaca de
78, e ausculta pulmonar sem alterações.
O exame do coração não revelou sopros.
Os pulsos arteriais estavam presentes e
normais. Uma telerradiografia do tórax
foi feita, com laudo normal, e foi solicitado um ecocardiograma. (Conduta Médica 2007-9 (33) 23;27)

ABSTRACT – Forty-six-year-old man,
non-white, came to ambulatory unit because of dyspnea on common exertions
during physical exercises. He had arterial pressure of 110 x 70 mmHg, heart
beats of 78, and pulmonary auscultation without abnormalities. Cardiac examinations were without cardiac murmurs. Arterial pulses were universaly
palpable. An X-ray of thorax was performed and it didn’t present any abnormality. An ecocardiogram was requested. (Conduta Médica 2007-9 (33) 23;27)

FIGURA 1
Ecocardiograma

DESCRITORES – dispnéia; coração; ecocar-

diograma
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FIGURA 2
Ecocardiograma
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Endocardite Infecciosa
em Renal Crônico
Infective Endocarditis in a Patient
with Nephropathy
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RESUMO – Os autores relatam um caso de paciente de 39 anos de idade, hipertensa e depen-

dente de hemodiálise, com endocardite infecciosa por Staphilococcus aureus. A relação entre
a porta de entrada oferecida pela diálise e a infecção por esse microorganismo, a importância
da correta abordagem terapêutica da hipertensão arterial sistêmica (HAS) para que suas complicações possam ser evitadas, bem como o valor do diagnóstico precoce da endocardite infecciosa, são destacados e discutidos. Diferentemente dos relatos da literatura, o caso em apreço
mostra uma boa evolução da paciente hipertensa e nefropata com a antibioticoterapia. (Conduta Médica 2007-9 (33) 24-25)
ABSTRACT - The authors present a case report of a 39-year-old patient, hypertense and di-

alysis dependent, with infective endocarditis caused by Staphilococcus aureus. The relation
between dialysis access and bacterial infection, the importance of correct therapeutic approach of hypertension to avoid its complications and the benefits of early diagnosis of
infective endocarditis are focused and discussed. Unlike related in literature, this case of
bacterial endocarditis in a patient with nephropathy had a good outcome with antibiotic
therapeutic. (Conduta Médica 2007-9 (33) 24-25)
DESCRITORES – nefropatia; endocardite infecciosa; hemodiálise

KEY-WORDS – nephropathy; infective endocarditis; hemodialysis

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), em
sua amplitude patológica, pode ter como
complicação a insuficiência renal crônica,
como no caso relatado. As vias de acesso
realizadas na hemodiálise – especialmente
os cateteres de lúmen duplo tunelizados1,2,3
representam uma porta de entrada para microorganismos muitas vezes virulentos,
como os Staphilococcus e os Gram negativos.
No caso em questão, a endocartite infecciosa foi inequívoca de acordo com os critérios de Durack, sendo confirmado o diagnóstico através da hemocultura, que evidenciou o Staphilococcus aureus como agente etiológico. Tais pacientes costumam
evoluir com curso fatal – com a taxa de
mortalidade atingindo 60% em alguns estudos2 –, especialmente em casos com estafilococos aureus resistentes à meticilina
(MRSA) – diferentemente deste relato.
RELATO DO CASO

Identificação
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R.F.R., feminina, parda, 39 anos, dona de
casa, solteira, natural de Niterói (RJ), residente em São Gonçalo (RJ).
Queixa principal
“Muita dor na boca do estômago que quase matava, não levantava da cama”.
História da doença atual
Paciente refere início dos sintomas com dor
abdominal há dois anos, tendo sido internada e submetida a uma colostomia devido a isquemia intestinal, e diagnosticada a
insuficiência renal. Foi iniciada hemodiálise três vezes por semana, via catéter venoso de lúmen duplo tunelizado, pois houve rejeição das fístulas arteriovenosas.
Há um mês, paciente apresentou quadro de
dor abdominal súbita no hipocôndrio esquerdo, associada a quadro febril não aferido, sendo motivada a procurar o Serviço
de Emergência do Hospital Universitário
Antônio Pedro (Huap). A internação teve
duração de quatro dias e, ao retornar a paciente à residência, teve novo episódio
álgico, o que motivou seu retorno ao

Huap, sendo então diagnosticada endocardite infecciosa. A paciente é hipertensa há
vinte anos, sendo tratada apenas há nove
com Captopril® 50 mg duas vezes ao dia.
História patológica pregressa
Três cirurgias prévias, com conseqüente
internação, uma no fêmur aos nove anos
de idade, outra aos vinte e dois anos
quando fez cesárea para o terceiro filho,
e a mais recente quando foi realizada a
colostomia. Refere ter tido varicela e
caxumba na infância.
História fisiológica
Menarca aos doze anos, ciclos regulares,
nega abortos, nunca fez uso de métodos
anticoncepcionais; G: III, P: III, A: 0.
História familiar
Duas irmãs hipertensas e nefropatas, mas
que não realizam diálise. Mãe faleceu aos
sessenta e seis anos por cardiopatia hipertensiva.
História social
Primeiro grau incompleto, já trabalhou
com limpeza, sendo dona-de-casa atualmente. Reside com seus três filhos e um
neto em casa de dois quartos com laje de
tijolo. Há saneamento básico, coleta de
lixo e ausência de vetores.
EVOLUÇÃO

A cultura e o antibiograma evidenciaram
infecção por Staphilococcus aureus sensível à vancomicina, tendo sido iniciado
esse antimicrobiano com posologia de 1g
IV de sete em sete dias.
A paciente evoluiu com picos febris de
39oC, em média, principalmente após a
realização da diálise.
A pressão arterial se manteve alta, com
uma média de 190/40mmHg, fazendo a
paciente uso de Atensina® 0,1mg VO de
oito em oito horas, Captopril® 50mg VO
de oito em oito horas, propanolol 40 mg
VO de oito em oito horas, ranitidina 150
mg VO de doze em doze horas, AAS®,
Adalat® 10mg VO de doze em doze horas
e diazepam 10 mg VO à noite.
O EAS mostrou alteração apenas pela presença de piócitos (8-12) e células epiteliais. O primeiro hemograma revelou
anemia com HGB de 7,6 g/dl e HCT

22,9%, bem como leucocitose com WBC
de 12,4.103/mm3. No último hemograma
houve piora da anemia, com HGB de 6,3
g/dl e HCT de 19,4%; no entanto houve
melhora da leucocitose,com WBC
9,3.103/mm3.
O ecocardiograma evidenciou insuficiência do folheto anterior da valva mitral sugestiva de vegetação, tendo sido solicitado o eco transesofágico e confirmada a
presença de volumosa vegetação justificando uma regurgitação mitral moderada.
DISCUSSÃO

Os autores chamam a atenção principalmente para o correto tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) primária,
no qual se inclui, como primeiro mandamento, a redução agressiva da pressão arterial para níveis abaixo de 140/
90mmHg. Infelizmente, o tratamento inadequado e o uso indiscriminado de diuréticos e betabloqueadores não protege os
hipertensos de lesão renal, como seria o
caso dos inibidores da enzima conversora
de angiotensina e os Sartans. Estes promovem nefroproteção independente da
redução da pressão arterial. Estudos recentes demonstram que os diuréticos levam
à insuficiência renal e que principalmente o atenolol não dá proteção em relação
a acidente vascular encefálico (AVE). A
paciente deste relato evoluiu com cardiopatia hipertensiva e insuficiência renal
crônica grave o suficiente para a abordagem terapêutica com hemodiálise.
A endocardite infecciosa em pacientes
submetidos a hemodiálise pode ocorrer
em decorrência das bacteremias sucessivas
advindas da manipulação vascular1,2,3,4,5,6,7. Infelizmente, ainda não há
método satisfatório para prevenção de
endocardite infecciosa induzida por cateteres 3. Foram evidenciados como fatores
de risco e/ou de pior prognóstico valvas
já com patologias prévias1 (freqüentemente calcificadas), acesso para a diálise
via catéter venoso de lúmen duplo tunelizado1,2,3, história de implante de marcapasso 2, história de cirurgia cardíaca prévia 2,7, insuficiência cardíaca congestiva2,

tempo de duração diálise 2, presença de
febre no momento da admissão hospitalar7 e vegetação bivalvular 7.
A presença de febre, vegetação, insuficiência mitral e hemocultura positiva para
SA tornam definitivo o diagnóstico de EI.
Nos pacientes renais crônicos o prognóstico é habitualmente ruim, com alta mortalidade1,2,5,6. Verifica-se, ainda, que pacientes submetidos à diálise têm baixa
sobrevivência a longo prazo, e essas taxas
têm se modificado muito pouco nos últimos 20 anos, apesar dos correntes avanços nessa área 6,7. O prognóstico indesejável desses pacientes se relaciona à imunodeficiência própria dos nefropatas crônicos, bem como à virulência dos germes.
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A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina respondem sobre
sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.
O leitor pode enviar sua pergunta para condmed@globo.com.

Professor, qual sua conduta diagnóstica e terapêutica nas pneumonias adquiridas na comunidade por pacientes
imunocompetentes?
Pneumonia adquirida na comunidade
(PAC) é aquela que se instala no paciente fora do ambiente hospitalar ou que surge
nas primeiras 48 horas da sua internação.
Entre as internações por doenças respiratórias no ano de 1999, as mais freqüentes foram pneumonia, seguida por asma
e, em terceiro lugar, DPOC (Datasus,
1999). A pneumonia continua sendo a
maior causa de morte por doenças infecciosas no mundo, apesar de todo o avanço na área médica e social no decorrer
do século e da disponibilidade de novos antibióticos.
Na população idosa, ela é a quinta causa de morte no Brasil. Vários fatores,
entre eles idade avançada e presença de
algumas doenças crônicas, como DPOC,
diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, estão associados à sua maior gravidade, mortalidade e maior tempo de tratamento.
Conduta diagnóstica

O diagnóstico definitivo das PACs se
baseia na identificação do agente etiológico em exames realizados em materiais diversos e oriundos de procedimentos diferentes. Os materiais mais freqüentes para exames visando um diagnóstico do agente etiológico são sangue,
aspirado pulmonar obtido diretamente
do foco de doença, líquido pleural, fragmento de pulmão e escarro. Os exames
recomendados para diagnóstico das
PACs são microbiologia do escarro
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[Gram, cultura e antibiograma; BAAR
(mínimo duas amostras em dias diferentes), pesquisa de fungos (exame direto
e cultura), hemoculturas, detecção de
antígenos, testes sorológicos e detecção
de ácido nucléico]. Cabe lembrar que
o exame microbiológico do escarro possui limitações. A cultura deve ter seu
resultado valorizado sempre de acordo
com a coloração pelo Gram. Alguns
pacientes com PAC não produzem escarro; a qualidade do material pode ser
inadequada, mesmo com coleta supervisionada, e os pacientes não devem
estar em uso de antibióticos antes da solicitação de uma cultura para germes de
reação inespecífica.
Na prática diária, o padrão de referência para o diagnóstico de PAC é a radiografia do tórax. De acordo com várias
diretrizes, o médico está autorizado a
tratar uma PAC com base apenas no
quadro clínico, critério de imagem e
epidemiológico. A radiografia do tórax (projeções frontal e de perfil) é imprescindível no manejo das pneumonias, não somente como elemento diagnóstico mas também para a avaliação da
extensão do comprometimento pulmonar e de sua gravidade, para a identificação de complicações e para a monitorização da evolução e da resposta ao
tratamento.
Nos idosos, as PACs podem ser de difícil identificação. Em geral, são mais
graves e permitem maior número de possibilidades diagnósticas alternativas do
que as dos jovens. Nesses pacientes mais
velhos a PAC é mais grave pela maior
freqüência com que acomete hospedeiros com algum grau de desnutrição, pela

freqüente associação a co-morbidades e
a distúrbios psico-sociais, e pelas manifestações clínicas menos expressivas –
como a possível ausência de febre, tosse produtiva, dor torácica e dispnéia, o
que resulta em retardo à procura de assistência médica.
O que os livros chamam pelo termo de
“pneumonia típica” teria como padrão
clínico-radiológico a pneumonia pneumocócica, ou seja, manifestando-se inicialmente por infecção da via aérea superior, ou viral, seguida de febre alta, calafrios, dor pleurítica e tosse com expectoração purulenta. Na radiografia de tórax
apresenta-se com aspecto de condensação
alveolar, com ou sem imagem de broncograma aéreo. O termo “pneumonia atípica”, como descrito nos livros, teria como
padrão a pneumonia por micoplasma, caracterizada por uma apresentação subaguda, com tosse seca, em crise, persistente,
além de cefaléia, mialgia, diarréia e sintomas de bronquite aguda.
Cabe lembrar que a expressão clínica da
doença é determinada pela interação
entre o estado funcional e imunológico do paciente, e não decorre exclusivamente do agente causal.
Os critérios propostos por Ewig (1998)
são recomendados pela Diretriz da
SBPT para definir PAC grave. Os critérios são divididos em maiores e menores.
Recomenda-se a admissão do paciente
na UTI quando ele tem presentes, pelo
menos, dois dos três critérios menores
(PaO 2 /FIO 2 < 250; envolvimento de
mais de 2 lobos; PAS < 90mmHg) ou,
pelo menos, um dos dois critérios maiores (necessidade de ventilação mecânica e choque séptico).

(Referência: Diretriz para pneumonias
adquiridas na comunidade (PAC) em
adultos imunocompetentes. Jornal Brasileiro de Pneumologia 2004; 30 (S4):
1-24.). ■

Prof. Cyro
Teixeira da
Silva Junior
Professor Adjunto de Pneumologia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (Niterói - RJ)

Diagnóstico:

Cor triatriatum (CT)
Comentários:

Tanto o átrio morfologicamente direito
quanto o esquerdo podem ser divididos
por tabiques, e a anomalia resultante é
chamada cor triatriatum (CT).
Esse é um termo que traz confusão, uma
vez que o coração malformado ainda possui dois átrios, a despeito de um outro estar
dividido. A divisão do átrio esquerdo
(AE) é mais comum e, quando usado isoladamente, o termo cor triatriatum se refere
a essa variante. A divisão do átrio morfologicamente direito chama-se cor triatriatum dexter, e é uma anomalia mais rara.
O cor triatriatum é uma má-formação congênita resultante da falha na reabsorção da
veia pulmonar, comum durante a formação
embrionária do coração, e que cursa com
sintomas nos primeiros anos de vida. Esse
erro genético leva à persistência de uma
membrana tipo diafragma que divide o AE
numa cavidade póstero-superior que recebe as veias pulmonares, e outra ântero-inferior ligada ao apêndice atrial esquerdo
(AAE), e que se esvazia no ventrículo esquerdo (VE) através da valva mitral. São
comuns variações anatômicas e associação
com outras malformações cardíacas, como
comunicação interatrial (CIA) e anomalias do retorno venoso pulmonar.

A comunicação entre as duas câmaras
atriais esquerdas pode se fazer através
de um ou mais orifícios. Pode ser pequena, grande, ou estar ausente, dependendo da anatomia das membranas que
a dividem. Na ausência de defeitos associados, o tamanho desse(s)
orifício(s) é que vai determinar o grau
de obstrução no retorno venoso pulmonar e, conseqüentemente, a evolução clínica desses pacientes.
O aumento da pressão e resistência venosa pulmonar pode levar à hipertensão arterial pulmonar (HAP), tão mais
precocemente quanto mais restritiva
for a comunicação entre as cavidades.
O CT é raramente encontrado em pacientes acima de 20 anos. É raro o diagnóstico de CT na fase adulta. Quando feito, geralmente não existem outros defeitos estruturais congênitos associados, e a membrana causa pouca
ou nenhuma restrição ao fluxo das
veias pulmonares.
Embora raro, o CT – quando não vem
acompanhado de outras más-formações cardíacas – é de fácil correção cirúrgica, sendo importante seu diagnóstico precoce nos sintomáticos. O diagnóstico não invasivo pode ser feito
pelo ecocardiograma transtorácico
(ETT), onde o Doppler com fluxo em
cores permite reconhecimento do(s)
pertuito(s) entre as duas câmaras, e o
Doppler pulsado estima o gradiente de
pressão entre elas. O ecocardiograma
transesofágico (ETE) está indicado nos
casos em que há necessidade de melhor
avaliação anatômica do AE, para programação de correção cirúrgica ou ainda para avaliar a presença de lesões
associadas. ■
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da página 23

Paciente do sexo masculino,
não branco, 46 anos,
procurou o ambulatório com
queixa de dispnéia aos
esforços habituais durante
exercício físico. Tinha PA 110
x 70mmHg, FC 78 rpm, e
ausculta pulmonar normal.
A ausculta cardíaca não
detectou soprologia.
Os pulsos arteriais eram
palpáveis universalmente.
Foram solicitados RX de
tórax e ecocardiograma.
O RX de tórax foi normal.

O Desafio da Imagem

Em relação ao tratamento, a seleção
empírica dos agentes antimicrobianos
é baseada em múltiplas variáveis, incluindo a gravidade da doença, a idade do paciente, sua capacidade para
tolerar efeitos colaterais, os achados
clínicos e epidemiológicos, as co-morbidades e o custo financeiro, bem
como a prevalência da resistência entre os patógenos respiratórios no meio
em que se trabalha.
A principal complicação das PACs
bacterianas é a disseminação da infecção a outros órgãos através da corrente
sangüínea (bacteremia). Dessa disseminação pode resultar pericardite, endocardite, meningite, abscessos cerebrais, hepáticos, renais ou ósseos, e até
septicemia. A extensão do processo
inflamatório para pleuras é comum,
provocando pleurites, derrames parapneumônicos e empiemas. No próprio
tecido pulmonar podem formar-se abscessos, agravando o quadro. A evolução do processo pneumônico, se não
houver tratamento e cuidados adequados com o paciente, pode levar à organização do processo inflamatório e fibrose, com total destruição anatômica
e funcional das áreas afetadas.
Os seguintes antibióticos devem ser
selecionados para tratamento empírico de PAC: macrolídeo (especialmente claritromicina), fluoroquinolona antipneumocócica e betalactâmico.
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Deep Venous Thrombosis Related
to Absent Infrarenal Vena Cava in
a Young Patient
RESUMO – Três fatores contribuem para a fisiopatogenia da trombose: estase circulatória, es-

tados de hipercoagulabilidade e lesão endotelial (tríade de Virchow). Esses fatores podem ser
adquiridos ou congênitos. No entanto, em mais de 80% dos casos não são identificados fatores de risco para o evento trombótico¹. A prevalência de más-formações venosas congênitas na
população geral é estimada em 1%. E cerca de metade desses casos apresenta anomalias na
veia cava inferior, com drenagem dos membros inferiores sendo feita pelo sistema ázigos-hemiázigos de forma ineficiente¹. Essas anomalias podem ser assintomáticas e, portanto, ser um
achado incidental em exames de imagem, ou relacionar-se a trombose de membros inferiores,
úlceras de estase e sinais de insuficiência venosa. Podem ainda relacionar-se com alterações
congênitas de vísceras como coração, baço e árvore traqueobrônquica² ,³. (Conduta Médica
2007-9 (33) 28-30)
ABSTRACT – Three factors contribute for physiopatogeny of thrombosis: circulatory stasis,

hypercoagulability states and endotelial lesions (Virchow’s triad). These factors may be
acquired or congenital. Nevertheless, in more than 80% of cases we cannot identify risk
factors for thrombosis. Prevalence of congenital venous malformations in general population is about 1%. About half of these present abnormalities of inferior vena cava, with the
drainage of lower limbs being done by the hemi-azygos system, inefficiently. These abnormalities can be assymptomatic and, thereby, be an unexpected finding in image exams or
be related to lower limbs thrombosis, stasis ulcers and venous insufficient signs. They can
also be related to congenital malformations of several organs such heart, spleen and tracheobronquial tree. (Conduta Médica 2007-9 (33) 28-30)
DESCRITORES – veia cava; trombose; coagulação

KEY-WORDS – vena cava; thrombosis; coagulation

RELATO DO CASO

Paciente de 26 anos, masculino, obeso
(IMC: 33,8 Kg/m²), apresentou episódio
de dor lombar súbita, de forte intensidade, contínua, que piorava com o movimento do tronco, e melhorava parcialmente com uso de anti-inflamatórios
não-hormonais (AINE). Dois dias após,
notou edema de todo o membro inferior esquerdo, de caráter progressivo e
descendente, iniciando em coxa e acompanhado de calor, dor e rubor. Nessa
época, procurou serviço de emergência,
sendo medicado com penicilina benzatina IM e AINE, havendo melhora parcial da dor.
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Dois meses depois, por não ter havido regressão do quadro de edema, rubor e dor
no membro inferior esquerdo, procurou o
ambulatório de Clínica Médica do Hospital Geral Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro. Queixava-se ainda de
leve desconforto em região lombar, que
piorava com a movimentação do tronco.
Negava febre e queixas urinárias. Não
havia relato de uso de medicações, viagem recente, traumas, imobilizações ou
cirurgias prévias. Negava quadro semelhante em familiares. Desconhecia doenças trombóticas na família.
Ao exame, apresentava edema de todo
o membro inferior esquerdo, mais inten-

so do joelho para baixo, duro, com aspecto de peu d´orange, levemente doloroso, com calor e rubor. Panturrilha
empastada. Sinal de Homans presente.
Sem sinais de insuficiência venosa.
Membro contralateral sem alterações.
Após o diagnóstico clínico de trombose
venosa profunda, o paciente concordou
com a internação hospitalar para realizar heparinização plena por via intravenosa e posterior início de cumarínico
oral. Durante a internação foi iniciada
investigação da origem da trombose em
paciente jovem e sem fatores de risco
aparentes, a não ser a obesidade.
Doppler venoso de membros inferiores
confirmou trombose venosa de membro
inferior esquerdo (trombose não aguda
íleo-femoro-poplítea esquerda, sem sinais de recanalização das veias ilíacas ex-

terna, femorais comum e superficial. As
veias femoral profunda e proximal, poplítea e infrapatelar esquerda proximais
apresentavam recanalização parcial, com
colaterais pérvias em território poplíteo).
Foi realizada pesquisa para trombofilia
(fibrinogênio, antitrombina III, homocisteína, proteína C, proteína S, fator V
de Leiden), toda negativa. Não foi possível pesquisar o anticorpo antifosfolipídio, o anticoagulante lúpico e a mutação da protrombina.
O tórax e a cavidade abdominal foram
explorados com a intenção de afastar neoplasias que justificassem a trombose
como uma síndrome paraneoplásica.
Radiografia de tórax dentro da normalidade, sem sinais de embolia pulmonar ou
neoplasias. Ecocardiograma dentro da
normalidade. A ultra-sonografia de ab-

dome total não mostrou alterações, mas
não conseguiu visualizar o pâncreas. A
TC de abdome evidenciou moderada esplenomegalia homogênea com demais
vísceras sem alterações. Ausência de linfonodomegalia retroperitoneal. Aspecto
compatível com transposição da veia cava
inferior (VCI à esquerda). Ver figuras 1-4.
Foi então realizada angiorressonância para
melhor estudo da variação anatômica. Foi
evidenciada trombose com ectasia da veia
ilíaca externa esquerda (ectasia por sobrecarga do sistema venoso vertebral-lomboepidural). Também se observou ectasia de
veia renal esquerda e das veias ázigos-hemiázigos, além de colaterais pélvicas periretais e na parede abdominal à esquerda.
Impressão: agenesia de veias ilíacas comuns
e do segmento infra-renal da veia cava inferior. Ver figuras 5-6.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

Trombo em veia ilíaca externa esquerda

Formação vascular à esquerda da aorta,
somente visualizada na altura da veia
renal esquerda

“Cavalgamento” da veia cava sobre a
aorta

FIGURA 4

FIGURA 6

Veia cava à direita da aorta

Veias colaterais dilatadas na parede
abdominal à esquerda e no plexo
paravertebral

FIGURA 5

Ausência da porção infra-renal da veia
cava inferior
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

O paciente recebeu alta com uso de cumarínico oral na dose de 7,5mg/dia,
mantendo o INR na faixa terapêutica
(2,0 – 3,0); mantido sob observação há
seis meses, sem novos episódios trombóticos, com melhora do edema no membro inferior esquerdo e sem dor lombar.
DISCUSSÃO

A veia cava é formada por três pares de
veias que se formam e regridem, de maneira não simultânea, durante a sexta e
oitava semanas do período embrionário.
Em ordem de aparecimento, temos as
cardinais posteriores, as subcardinais e
supracardinais. O segmento hepático é
formado pela coalescência dos sinusóides hepáticos, os quais derivam da veia
vitelínica. A veia subcardinal direita
dá origem ao segmento supra-renal, formando anastomose com o segmento
hepático. O segmento renal se desenvolve a partir da anastomose entre as
subcardinais e supracardinais. O segmento pélvico é derivado da anastomose das cardinais posteriores. A infra-renal deriva da veia supracardinal direita. No tórax, as veias supracardinais dão
origem ao sistema ázigos².
Outras más-formações podem estar associadas à agenesia da veia cava inferior,
incluindo defeitos no septo atrial, doenças pericárdicas, ramos anômalos da
árvore traqueobrônquica e anormalidades em vísceras abdominais, como aumento do lobo caudado do fígado ou
alterações esplênicas (poliesplenia e esplenomegalia)³ e situs inversus7.
A agenesia de veia cava inferior pode
ser um achado no exame de imagem ou
estar associado ao quadro de insuficiência venosa de membros inferiores, como
úlceras de estase, varizes e trombose
venosa profunda, associadas ou não a
dor lombar, que está relacionada com a
dilatação compensatória das veias no
plexo epidural. Pode ainda se apresentar com forma clínica incomum, como
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relatado por Mosli e col4, onde um jovem de 18 anos apresentou retenção
urinária aguda devida ao efeito irritativo na inervação da bexiga causado pela
dilatação de vasos colaterais em retroperitôneo.
Observando a ocorrência de más-formações de veia cava em seu segmento infra-renal, associadas à trombose venosa
profunda, podemos inferir que pode
haver um número significativo de casos
não diagnosticados para essa anomalia
pela falta de investigação adequada (TC
de abdome com contraste e venografia
ou angiorressonância naqueles com
trombose proximal) na época do diagnóstico de trombose venosa profunda5.
Apesar de ser tratar de uma alteração
congênita, não é freqüente observar a
ocorrência de trombose em crianças, mas
sim em adultos jovens, na maioria sem
fatores de risco adicionais, sugerindo
que somente o aumento da idade seria
um fator adicional importante para a
ocorrência do evento¹.
Deve-se sempre suspeitar de anomalias de
veia cava inferior em pacientes jovens
que apresentam trombose venosa profunda proximal, especialmente quando bilateral, e sem fatores de risco aparente.
Contudo, não se deve deixar de investigar possíveis neoplasias ocultas, tendo
como possível manifestação paraneoplásica a trombose venosa profunda1,8.
O tratamento é a anticoagulação, por
tempo indeterminado¹, ficando a cirurgia restrita a casos recorrentes, complicados e refratários ao tratamento clínico3,6, como úlceras de estase que não cicatrizam apesar do tratamento adequado ou casos de trombose recorrente apesar do uso de anticoagulação com INR
na faixa terapêutica.
O paciente não apresentava outras alterações congênitas a não ser a moderada esplenomegalia. O INR terapêutico
foi alcançado com 7,5mg/dia de cumarínico oral. Não houve novos episódi-

os trombóticos durante os seis meses de
acompanhamento. Pela obesidade ser
um importante fator de risco modificável, o paciente foi orientado a emagrecer, conseguindo perda de 10 Kg no
período. A dor lombar cessou com o
início da anticoagulação, que será mantida por tempo indeterminado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Yen-Lin Chee, Dominic J. Culligan, Henry G Watson. Inferior vena cava malformation as a risk factor for deep venous thrombosis in the young. British Journal of Haematology 2001; 114: 878-880.
2. Bass JE, Redwine MD, Kramer LA, Harris JH. Absence of the infrarenal inferior
vena cava with preservation of the suprarenal segment as revealed by CT and MR venography. AJR 1999; 172: 1610-1612.
3. Hamoud S, Nitecky S, Engel A, Goldsher D, Hayer T. Hypoplasia of the inferior
vena cava with azygous continuation presenting as recurrent leg deep vein thrombosis. Am J Med Sci 2000; 319: 414-416.
4. Mosli HA, Papoff WJ, Moors DE. Unusual clinical presentation of a patient with
absent inferior vena cava. J Urol 1985; 134:
969-771.
5. Ruggeri, M, Tosseto, A, Castaman, G,
Rodeghiero, F. Congenital absence of the
inferior vena cava: a rare risk factor for idiopathic deep-vein thrombosis. Lancet 2001;
357: 441
6. DoughertY MJ, Calligaro KD, DeLaurentis DA. Congenitally absent inferior vena
cava presenting in adulthood with venous
stasis and ulceration: A surgically treated
case. J Vasc Surg 1996; 23(1): 141-146
7. Shah NL, Shanley CJ, Prince MR, Wakefield T.W. Deep venous thrombosis complicating a congenital absence of the inferior
vena cava. Surgery 1996; 120:891-896
8. Monreal M, Lafoz E, Casals A, Inaraja L,
Montserrat E, Callejas JM, Martorell A. Occult cancer in patients with deep venous
thrombosis. A systematic approach. Cancer
1991 Jan 15; 67(2): 541-545. ■

Laura Bergallo
Editora

EXPEDIENTE
Conduta Médica (ISSN 1519-2938) é uma publicação trimestral de Laura Bergallo Editora, com sede à Rua Bento


Lisboa, 184/302 - Catete - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22221-011 - tel. (21) 2205-1587 e telefax (21) 2205-2085 - email condmed@globo.com, com tiragem de 5 mil exemplares e distribuição gratuita e exclusiva para a classe médica.
®
EDIÇÃO JULHO/AGOSTO/SETEMBRO - 2007 - Nº 33 – ANO IX

EDITOR Gilberto Perez Cardoso
EDITORES ASSOCIADOS Fernando Antonio Pinto Nascimento e Antonio Alves de Couto
Editor Júnior Acad. Renato Bergallo Bezerra Cardoso
CORPO EDITORIAL Adauto Dutra Moraes Barbosa; Antonio Cláudio Goulart Duarte; Cantídio
Drumond Neto; Celso Correa de Barros; Edson Marchiori; Eduardo Augusto Bordallo; Eduardo Nani
da Silva; Evandro Tinoco Mesquita; Fernando José Nasser; Hamilton Nunes Figueiredo; Heraldo
Belmont; Honomar Ferreira de Souza; Hugo Miyahira; Ivo Pitanguy; Jodélia Lima Martins Henriques; José Antônio Caldas Teixeira; José Galvão Alves; José Manoel Gomes Martinho; José Sérgio
Franco; Luiz Francisco Azzini; Luiz Mario Bonfatti Ribeiro; Marcos Raimundo de Freitas; Maria Alice
Neves Bordallo; Mario Barreto Corrêa Lima; Mario Monjardim Castello Branco; Mauro Zamboni;
Miguel Houaiss; Ney Dilson Magalhães Barreto; Osvaldo José Moreira do Nascimento; Rogério Neves
Motta; Rubens Antunes Cruz Filho; Terezinha Sanfim Cardoso; Wladimir Tadeu Baptista Soares
Jornalista Responsável Maria Rita Osorio Stumpf (Reg. MTB 4669-DRT/RS)
Projeto Gráfico e Diagramação Guilherme Sarmento
Edição, Texto e Revisão Laura Bergallo
Colaboraram Nesta Edição Gabriela Cunha Capareli e Luiz Rodrigo Fernandes
Fotolitos e Impressão Sermograf
O conteúdo e as opiniões expressas nos casos e sessões aqui publicados são de responsabilidade exclusiva de seus relatores e participantes, não expressando obrigatoriamente a posição da revista. Foto de Capa: Photodisc
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE RELATOS DE CASO

1. Enviar o relato de caso em disquete ou e-mail com texto em
fonte Times New Roman, corpo 12.
2. Redigir o título em português e, logo abaixo, em inglês.
3. Em seguida, mencionar nomes dos autores, titulação principal de cada um, e serviço ou instituição a que pertencem.
4. Fazer o resumo do relato de caso em português, com não
mais que 250 palavras, seguido do abstract, em inglês, também
com não mais que 250 palavras.
5. Colocar as palavras-chave (ou descritores), num mínimo
de três e máximo de cinco, seguidas das key-words, em inglês,
também no mínimo de três e máximo de cinco.
6. Para o texto do relato de caso, sugerimos itens (não obrigatórios) como apresentação, anamnese, antecedentes, exame físico, impressão diagnóstica, exames solicitados e seus resultados, evolução e conduta adotados, comentários e discussão, e
bibliografia (referida ou não) ao final.
7. A bibliografia pesquisada ou as referências bibliográficas
não devem ter mais que 10 itens. No caso das referências bibliográficas, todas elas devem estar citadas no texto e numeradas
na ordem de seu aparecimento.
8. As figuras e fotos devem estar em arquivo JPG.
OBS: Para publicação de sessões clínicas e desafios da imagem,
consultar a editora sobre as normas.

PATROCÍNIO EXCLUSIVO:

CONDUTA MÉDICA

●

ANO IX/N 033 - JUL/AGO/SET/2007 31

32 CONDUTA MÉDICA

●

ANO IX/N 0 33 - JUL/AGO/SET/2007

