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Perda Súbita de Visão e Dispnéia

Nossa Linha Editorial
em 10 Anos

RELATO DE CASO

Com esta edição, nossa revista entra em seu décimo ano de

Anticoagulação Oral: um Dilema
em Pacientes Cardiopatas com
Disfunção Hepática

vida, que completaremos no número 40 (de abril/maio/ju-

SESSÃO CLÍNICA

RELATO DE CASO

Hipotireoidismo Subclínico:
Quando Tratar?
18

nho de 2009).
Nesses quase 10 anos de existência, temos tido a colaboração
de muitos serviços e autores do Rio de Janeiro e também de
outros estados do país, sempre com material muito importante para fomentar o aperfeiçoamento médico, nossa missão
precípua. Para nossa alegria, temos testemunhado uma gran-
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de aceitação de nossa linha editorial por parte dos leitores,

Hipertensões Arteriais de Origem
Endócrina

que elogiam a revista e solicitam que continuemos a publicar material de bom nível e que colabora efetivamente para
a atualização do médico em sua prática diária.
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O DESAFIO DA IMAGEM

Ao entrarmos nesse limiar de existência, é mais uma vez im-

Tosse Seca, Dor Torácica e Dispnéia,
sem Febre

portante destacar o objetivo principal da revista Conduta
Médica. A revista foi criada, propositadamente, com linha
editorial diferente da que tem sido a habitual, quando con-
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Enterorragia, Diarréia e Tenesmo
26

sultamos a maioria das revistas médicas em distribuição no
país.
Enquanto a maioria dessas tem procurado, cada vez mais, pu-

RELATO DE CASO

Sarcoidose Pulmonar
com Acometimento do Nervo Fibular
Superficial

blicar artigos complexos, com abordagem estatística sofisticada, visando galgar uma situação mais elevada na hierarquia
de classificação de periódicos baseando-se na importância de
material original decorrente de pesquisa, nossa revista, deliberadamente, buscou outro caminho. Tal classificação é atribuída por pesquisadores que trabalham em investigação de
ponta e publicam em periódicos de circulação internacional,
possuidores de perfil muito diverso daqueles para os quais,
pelo menos em teoria, a publicação se destinaria: o médico
prático e atuante.

Se você deseja ver publicada em CONDUTA MÉDICA
uma Sessão Clínica de seu Serviço ou um Relato de Caso
de sua autoria, entre em contato conosco.
Tel. 21-22051587 - telefax 21-22052085
e-mail: condmed@globo.com
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O artigo de pesquisa de ponta é escrito por um investigador
da área, médico ou não, indivíduo que, para produzir tal conhecimento, via de regra é obrigado a se hiperespecializar,
fixando seus interesses numa área muito restrita do conheci-

Editorial
mento. Por isso mesmo, ele acaba produzindo material de boa

assuntos e a reprodução das sessões clínicas. Estas, queixava-

qualidade, porém, em grande parte das vezes, só acessível à

se ele, estavam se tornando exageradamente técnicas e ex-

leitura dos seus “pares”. Por seus “pares” queremos aqui dizer

cessivamente sofisticadas, com menos discussão sobre a clí-

pesquisadores que também trabalham na mesma área do au-

nica e o raciocínio diagnóstico do paciente. Reclamava o

tor e dominam todos os métodos que o autor é obrigado a

leitor, com razão, que pouco estava aproveitando da leitura

dominar, desde os de bancada, laboratório, até os estatísti-

do periódico, uma vez que não possuía conhecimento sufici-

cos. Sendo assim –, e é bom que se diga que só assim –, con-

ente de detalhes tão superespecializados para entender os ar-

segue ele ler, entender e muitas vezes decifrar o que o autor

tigos originais; as sessões clínicas seguiam no mesmo rumo,

quer dizer.

herméticas, técnicas e desvinculadas da prática diária do

Tais artigos tornam-se, obviamente, pouco compreensíveis

médico. O editor respondeu que reconhecia as falhas, mas

para a grande maioria dos médicos que atuam diariamente

que não podia mudar o rumo editorial que o conselho, for-

no campo assistencial – a maioria esmagadora dos colegas –,

mado cada vez mais por investigadores, estava imprimindo à

que não tem tempo para se preparar de forma adequada a fim

revista.

de ler e entender tais estudos, em função da grande carga de

Foi por detectar tal fenômeno precocemente, e em função do

trabalho que é preciso cumprir para, ao fim do mês, ter rendi-

que sabemos ser necessário à atualização do médico no seu

mentos suficientes para arcar com seus compromissos.

labor diário, que adotamos a linha editorial da revista Con-

Mesmo que quisessem, tivessem formação específica e se em-

duta Médica, que deliberadamente continuará a publicar

penhassem, pouquíssimos colegas conseguiriam tal façanha:

material de alta qualidade, sempre preocupada com a atuali-

atuar com grande carga horária semanal em assistência médi-

zação do médico prático, sabendo que diversos outros perió-

ca e ainda dominar sofisticados métodos laboratoriais, de pes-

dicos respeitáveis da área médica já estão fazendo o seu tra-

quisa e de epidemiologia clínica que os habilitassem a ler e

balho ao incrementar a publicação de pesquisas de ponta –

entender corretamente trabalhos científicos sofisticados.

atendendo, certamente, a um público diferente do nosso.

Por causa disso e depois de profunda pesquisa de mercado,

Ao entrarmos no décimo ano de vida, compartilhamos com

detectamos que o médico está cada vez mais carente de infor-

o leitor nossa alegria por conseguir manter por tanto tempo,

mação não superespecializada, sólida, abrangente e que lhe

e com enfática aprovação geral, nossa revista sempre atuante

permita manter-se atualizado em seu campo de trabalho, com

e cada vez mais útil ao dia-a-dia do médico.

leitura agradável e sem exageros de sofisticação.

E não podemos deixar de externar aqui nossos agradecimen-

E isso se faz, há muito tempo, trabalhando em torno de rela-

tos à direção da Unimed-Rio pelo decisivo apoio a essa ini-

tos de casos clínicos bem estudados, atualizados, bem revisa-

ciativa, que sabemos ser de grande proveito para a educação

dos e com sessões clínicas, clínico-cirúrgicas ou clínico-pa-

continuada da classe médica.

tológicas, infelizmente cada vez mais raras em nosso meio. O
relato de caso e a sessão bem feitos integram o conhecimento, abordam o que há de relevante na área e ainda permitem
a boa revisão atualizada do assunto, o que mais importa para
a atualização do médico prático, em qualquer especialidade.
Não faz muito tempo, lemos uma carta ao editor de uma das
mais importantes e mais lidas revistas médicas do mundo, em
que um médico reclamava da transformação progressiva por
que o periódico estava passando, dando mais espaço para a
publicação de “artigos originais” e menos para as revisões de
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Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
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RESUMO – Trata-se de relato de caso de um paciente de 42 anos de idade com episódio inicial
de perda súbita de visão e, posteriormente, dispnéia e arritmia cardíaca a serem esclarecidas,
tendo sofrido três cardioversões. Internado no Iecac, seu caso foi levado a sessão para discussão de diagnóstico, conduta e tratamento. (Conduta Médica 2008-10 (37) 4-10)
ABSTRACT – It is a case report of a 42-year-old male patient with sudden blindness and exertional

dyspnea. Aferwards, the patient presented cardiac arrhythmia and was submitted to three electrical
cardioversions. In Iecac, there was a session for discussion of diagnosis, treatment and medical conduct. (Conduta Médica 2008-10 (37) 4-10)
DESCRITORES – Dispnéia, arritmia, perda visual súbita
KEY-WORDS – Dyspnea, arrhythmia, sudden blindness

DRA. BIANCA

espontânea. Voltou a dirigir e, após

Paciente C.B.S., com queixa principal

uma hora, teve uma recidiva do quadro

de “coração fraco”, iniciado o quadro

de perda de visão. Nessa outra vez, en-

em 2005. A ele foi dito por um médico

tretanto, já evoluiu concomitantemen-

que seu caso seria “para transplante”.

te com hemiplegia à direita, sudorese

Tem 42 anos, é branco, casado, natural

fria, dispnéia, distensão e aumento do

do Rio de Janeiro (RJ), residente em

volume abdominal. Relatou que per-

Jacarepaguá. Suas ocupações são “segu-

maneceu hemiplégico por aproximada-

rança de condomínio” e “motorista de

mente 30 minutos.

caminhão”. A carga horária de traba-

Procurou Emergência do Hospital Car-

lho é de 24 horas como segurança e 12

doso Fontes, onde foi realizada hidrata-

horas dirigindo e descarregando cami-

ção venosa e administrados antieméti-

nhão de entulho. Como hábitos de vida,

co (metoclopramida) e lavagem intes-

ele nega tabagismo, etilismo ou uso de

tinal, tendo recebido alta. Permaneceu

drogas ilícitas.

com dispnéia, náuseas, vômitos, disten-

Relata que, em maio de 2005, estava

são e constipação intestinal. Procurou

trabalhando há mais de 30 horas – sen-

Hospital Lourenço Jorge à noite, onde

do 24 horas como segurança de condo-

foi medicado de novo com dipirona

mínio e seis horas dirigindo e descarre-

venosa, metoclopramida e outra lava-

gado caminhão de terra e entulho –

gem intestinal, novamente tendo rece-

quando, após um lanche, apresentou

bido alta. Não obtendo melhora, pro-

perda súbita de visão por aproximada-

curou novamente o Hospital Cardoso

mente 20 minutos, tendo tido melhora

Fontes, onde foram diagnosticadas

“pneumonia e constipação intestinal”,

com três travesseiros. Até sua primeira

No mesmo dia, às 19h30, há relato da

e prescritas nebulização e amoxicilina

internação desconhecia ser hipertenso

UCI informando desconforto abdomi-

500mg de oito em oito horas. Perma-

e não tinha queixa de nada.

nal, constipação e plenitude pós-pran-

neceu com quadro de náuseas, vômitos

Na sua história patológica, relata apen-

dial há cinco dias. Procurou a Emergên-

e aumento do volume abdominal.

dicectomia na infância, fratura de mem-

cia com essa queixa, tendo sido subme-

Procurou de novo a Emergência do

bro superior direito duas vezes, aciden-

tido a clister glicerinado e liberado, o

Hospital Cardoso Fontes, onde recebeu

te de moto em 1989, com traumatismo

caso tendo ficado com diagnóstico in-

hidratação venosa e nebulização. Só

craniano, porém sem intercorrências

terrogado. Às 17h iniciou quadro de

que, dessa vez, quando estava nebulizan-

neurológicas. Relata também interna-

dispnéia, associada à taquicardia. O

do, seu estado geral era tão ruim que

ção hospitalar por 15 dias em 1996 de-

ECG feito na Emergência evidenciou

chamou a atenção de um médico que

vido a queimadura de 2º grau por áci-

taquicardia, com QRS alargado e fre-

passava pela Emergência, que resolveu

do muriático, além de erisipela em

qüência de 225 bpm. O paciente foi

examiná-lo e fazer um eletrocardiogra-

membro inferior direito e uso de 12 in-

cardiovertido, com três choques pro-

ma. Isso feito, foi constatada “taquicar-

jeções

benzatina

gressivos de 200/300/350, até reversão

dia ventricular”, tendo sido realizada

1.200.000UI. Relata, ainda, pneumo-

a ritmo sinusal. Foram feitos também

cardioversão elétrica por três vezes. O

nias de repetição (cinco episódios, sen-

MgSO4 e amiodarona em bolus e contí-

paciente foi então internado na UCI,

do o primeiro em 2001) e, na semana

nua.

onde permaneceu por aproximadamen-

anterior à consulta, dengue.

No exame físico de 2005 o paciente es-

te 10 dias, sendo transferido para a en-

Na história familiar consta que a mãe é

tava prostrado, em regular estado geral,

fermaria e tendo recebido alta um dia

viva e hipertensa; o pai, falecido por in-

corado, hidratado (3+/4+), taquicárdi-

depois. Recebeu diagnósticos de “insu-

suficiência cardíaca; o irmão é vivo e

co, acianótico (isso na Emergência).

ficiência cardíaca e infarto agudo do

hipertenso, sendo portador de cardiopa-

ACV: RCR, taquicárdico. FC de 120

miocárdio”, com evolução há seis dias.

tia que o paciente não soube informar

bpm, PA: 100/70 mmHg. Ausculta

Realizou coronariografia uma semana

qual é; o avô paterno faleceu por

pulmonar normal. Abdome: globoso,

após alta hospitalar. Permaneceu, mes-

DPOC; a avó paterna faleceu por pneu-

distendido, peristalse não audível, in-

mo assim, com dispnéia e cansaço aos

monia e DPOC; o avô materno tem 98

dolor à palpação, fígado palpável a 8

médios e grandes esforços. Evoluiu com

anos e é hígido, e a avó materna é fale-

cm do RCD.

exacerbação da sintomatologia, apesar

cida por infarto.

No exame físico na UCI: PA = 120/75

do uso de medicação padrão para insu-

No prontuário médico do Hospital Car-

mmHg, já cardiovertido, FC= 75 bpm;

ficiência cardíaca, apresentando tosse

doso Fontes de 2005, no dia da entrada

paciente lúcido, responsivo, algo sono-

seca, cansaço e dispnéia em repouso,

na Emergência (que aconteceu em 13/

lento. ACV: RCR , bulhas hipofonéti-

além de dispnéia paroxística noturna.

6/2005, às 16h45), constava plenitude

cas; AR: murmúrio vesicular audível

Procurou assistência médica particular

pós-prandial, saciedade precoce, porém

universalmente, estertores crepitantes

em 12/9/2007, quando foi informado de

sem vômitos, com hábitos intestinais re-

basais; abdome: peristalse presente, glo-

que estaria “reinfartando”, tendo rece-

gulares. Em cinco dias evoluiu com

boso, flácido, indolor à palpação; mem-

bido a prescrição médica de Diovan

constipação intestinal, vômitos pós-

bros inferiores: edema, pulsos palpáveis.

HCT 320/25 mg/dia, furosemida 20

prandiais tardios, tonteiras e febre.

No dia 14 (dia seguinte à internação)

mg/dia, carvedilol 6,25 mg/dia, AAS

Havia história de amigdalite prévia. E

havia distensão abdominal e constipa-

100 mg/dia, e digoxina 0,25 mg/dia.

ele tinha levado um exame de 11/6/

ção intestinal, sem sinais de peritonite.

Atualmente relata cansaço e dispnéia

2005, com leucocitose de 17.000, com

Impressão: abdome agudo a esclarecer.

aos grandes esforços, e conta que dorme

desvio para a esquerda.

Arritmia ventricular por instabilidade
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hidroeletrolítica foi uma hipótese inter-

Pulso radial bilateralmente com as mes-

com átrio direito também proeminente.

rogada. Apresentava quadro de tosse e

mas características. Femorais palpáveis,

A veia cava superior está visível. Não

odinofagia há ± 15 dias; leucocitose

com dificuldade, devido à obesidade

há artéria pulmonar proeminente e

com desvio para a esquerda; transami-

do paciente. Os pulsos pediosos e tibi-

vêem-se algumas linhas B de Kerley nos

nases aumentadas; diurese diminuída

ais posteriores são palpáveis, com as

pulmões. A aorta parece normal. No

(foi interrogada hipohidratação); bron-

mesmas características, e a relação é nor-

perfil, existe aumento do coração, e o

coespasmo. DPOC e uma insuficiência

mal. Abdome globoso, sem viscerome-

espaço aéreo retroesternal está parcial-

de VE (ventrículo esquerdo) também

galias e discreto refluxo hepatojugular.

mente ocupado. É difícil dizer, já que

foram diagnósticos interrogados.

No apêndice xifóide palpa-se, muito

estou vendo somente o esôfago contras-

Foi solicitado um parecer da Cirurgia

discreta, impulsão do ventrículo direi-

tado, mas há neste RX uma imagem que

Geral, que resumidamente relatou uma

to (VD). Em decúbito dorsal, íctus não

parece ser cálcio, talvez na topografia do

parada de eliminação de gases e fezes há

palpável. Em decúbito lateral esquer-

pericárdio.

cerca de cinco dias, além de diversos

do, íctus fracamente palpável, ocupan-

episódios de vômitos desde o inicio do

do uma polpa e meia digital, com ca-

DRA. BIANCA

quadro. Rotina de abdome agudo aos

racterísticas de volume e de uma onda

O ECG de 2005 mostra quadro de forte

raios X: sem níveis hidroaéreos e distri-

pré-sistólica. Ritmo regular em quatro

reversão elétrica. No prontuário há re-

buição gasosa incompatível com quadro

tempos, sendo B3 em foco mitral, a pri-

lato de ritmo sinusal, eixo elétrico en-

de obstrução intestinal. RX de tórax:

meira bulha se acompanha de uma quar-

tre +120 e +150 graus e inatividade elé-

imagem hipodensa à esquerda. Toque

ta bulha, que é um galope de soma. As

trica de parede anterior, septal e ânte-

retal: ausência de fezes tipo fecaloma.

bulhas são muito hipofonéticas. A mes-

ro-septal, rotação horária, aumento de

Descartada obstrução intestinal (havia

ma característica se mantém na região

VD, QRS durante taquicardia sem irre-

sido pedida uma TC de abdome, que foi

mesocárdica. Dentro do contexto da

gularidades, semelhante ao sinusal.

suspensa). A cirurgia de emergência foi

hipofonese de bulhas, o P2 é bem mar-

descartada.

cado e curtamente desdobrado. O P2 é

DR. WASHINGTON

Exame físico atual, feito pelo Dr. Dany:

discretamente maior que o A2. No foco

Quando está em ritmo sinusal, a gente

paciente com 92kg; altura de 1,59m;

mitral, em decúbito lateral esquerdo,

vê a onda Q positiva em D1, D2 e D3.

IMC:36.39 kg/m2; PA MSD: 110/

talvez exista um pequeno “soprete” sis-

E, mais ou menos em D1, baixa volta-

80mmHg; PA MSE: 100/80mmHg; FC

tólico muito discreto. Com o paciente

gem no plano frontal. O eixo elétrico

inicial:100 BPM; FC final: 75 BPM.

em pé, as características da ausculta se

aqui está difícil de dizer, porque me

Ritmo cardíaco regular. Bom estado

mantêm. Da época de 2005, há um re-

parece estar perpendicular ao plano

geral, obeso, eupnéico, mucosas discre-

lato de condensação em terço médio de

frontal. O traçado sugere necrose em

tamente hipercoradas, acianóticas, anic-

hemitórax esquerdo, cardiomegalia,

toda a parede anterior até D1 e AVL,

téricas, dentes naturais em regular esta-

congestão pulmonar e interrogação de

padrão de infarto anterior extenso, e

do de conservação. Presença de duas

diagnóstico de pneumonia.

necrose também de parede inferior.

tatuagens em membros superiores. Pre-

Observamos, ainda, Q alargado em D2,

sença de cicatriz cirúrgica em fossa ilía-

DR. BASSAN

D3 e AVL. Em suma, ritmo sinusal, ne-

ca direita. Com o paciente em decúbi-

As radiografias que nós temos (ver figu-

crose anterior extensa e inferior. O pa-

to dorsal observa-se discreta pulsatili-

ras 1 e 2) e que são de boa qualidade,

drão de ST que se mantém supradesni-

dade venosa supraclavicular, bilateral-

feitas com diferença de dois meses, mos-

velado sugere que talvez possa haver al-

mente. Pulso carotídeo de amplitude

tram, em síntese, área cardíaca aumen-

guma coisa aneurismática no ventrícu-

discretamente diminuída e regular.

tada, à custa de ventrículo esquerdo,

lo esquerdo.
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DR. BASSAN

DR. DANY

pro curto; mas, na insuficiência mitral,

Se a onda Q estiver, principalmente

O pulso carotídeo é sincrônico, dentro

o enchimento rápido é bem acentuado,

aqui em V5, extremamente alargada,

do ciclo cardíaco e está ocorrendo no

e aqui eu diria que é normal.

não é aquele padrão habitual do in-

momento exato; a onda dicrótica é bem

farto do miocárdio. Dá a impressão de

marcada, bem proeminente, e a conclu-

DRA. BIANCA

que se tem também distúrbio da con-

são a que se chega em relação ao curso

Antes da internação, em junho de 2005,

dução ali naquela zona ou no resto do

é de que não existe nenhum obstáculo

o paciente já apresentava leucocitose,

coração.

na saída do ventrículo esquerdo, que a

6 bastões e 63 neutrófilos. Esses exames

ejeção está ocorrendo sem dificuldade,

são da internação. Do dia 13 ao dia 19

DR. REINALDO

e que há uma resistência periférica di-

há um período todo com leucocitose em

Quanto aos ruídos, identificam-se cla-

minuída, porque nessa fase aqui ela cai

torno de 16 a 17 mil, o hemograma apre-

ramente uma primeira bulha (abafa-

de uma forma abrupta. Nós observamos,

sentou até 13 bastões no segundo dia de

da), segunda bulha que se lentifica,

também, que o enchimento ventricular

internação, com as plaquetas sempre

com os componentes aórtico e pulmo-

rápido está ocorrendo sem nenhuma

normais. A bioquímica mostrou que ele

nar, há desdobramento variado, e a

dificuldade, o que mostra que a válvu-

não é diabético, mas fez picos de hiper-

presença de quarta e terceira bulhas,

la mitral não tem nenhum comprometi-

glicemia, chegando até 173; há aumen-

bem correlacionadas com o exame fí-

mento maior. Dá para avaliar por aqui

to das escórias também (uréia de 81, de

sico, que foram descritas como galo-

algum grau de regurgitação de válvula

55, durante toda a internação, com a

pe de soma.

mitral, uma vez que foi descrito um so-

creatinina normal). Houve hiponatremia, potássio normal, o magnésio começou alto e depois caiu. Sobre as enzimas cardíacas, no referencial que eles
usaram o normal é até 0,1. Então, nos
dias 13 e 14 ele apresentou a troponina
elevada em até 0,2. A CKMB estava
acima de 32, 34, no terceiro dia de internação. A CK estava aumentada e o

FIGURA 1

Segundo raio X de
tórax em PA

FIGURA 2

Segundo raio X de
tórax em perfil
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LDH extremamente aumentado. Du-

é essa CPK extremamente elevada.

diopatia dilatada. Agora, evoluiu com

rante toda a internação o paciente apre-

Como motorista, eu não sei se ele tam-

pneumonia, com infecção. Em termos

sentou todas as transaminases aumenta-

bém descarregava o caminhão: pela ati-

de diagnóstico diferencial, pensando

das, a função hepática também atingi-

vidade física intensa, no calor, esses

em miocardite, eu consideraria uma se-

da (principalmente a bilirrubina indi-

indivíduos podem acabar fazendo rabdo-

cundária a infecção. Talvez uma pista

reta no terceiro dia de internação), ali-

miólise. Porque eu só vejo CPK nesse

seja aquela alteração que o Bassan ob-

ada à amilase e lipase normais. A coa-

nível em atletas, nos quais o corte é em

servou, aquela calcificação, que é possi-

gulação não estava alterada, os triglice-

torno de 1.600; a gente trabalha normal-

velmente do pericárdio, e que deve ter

rídeos eram de 156 e o ácido úrico de

mente com isso, e quando se chega a

sido uma seqüela de 2005 até agora.

11,5 (até hoje ele apresenta o ácido úri-

2000 ficamos meio preocupados. A pri-

Reforça mais ainda a origem infecciosa.

co aumentado). O paciente estava an-

meira impressão foi de infarto, mas de-

ticoagulado, estava com o Clexane 

pois o resto ficou muito esquisito, e não

DRA. BIANCA

profilático. Nesses exames os leucóci-

bate com infarto agudo do miocárdio.

Ele vem apresentando pneumonia de re-

tos são normais; há um quadro de eosi-

petição desde 2005.

nofilia e o restante é normal. A glicose

DR. GEREZ

estava em 103, 109; o colesterol, em 18/

Na Emergência do Cardoso Fontes ele

DR. BASSAN

7, era de 226 (um pouco tocado), o HDL

pode ter feito uma pancreatite. No iní-

Enfatizando a história clínica, o pacien-

era sempre bem baixo, os triglicerídeos

cio o paciente teve uma perda de visão

te fez um episódio que atingiu por vári-

estavam aumentados, o ácido úrico este-

transitória, depois uma nova perda de

as vezes o sistema nervoso central, acom-

ve sempre aumentado, e sódio e potássio

visão transitória, fez uma hemiplegia de

panhado de um evento abdominal, que

eram normais. Uréia e creatinina esta-

30 minutos, e depois teve uma altera-

me pareceu ser um íleo paralítico (há

vam normais e o LDH estava sempre au-

ção abdominal, uma distensão abdomi-

relato de distensão abdominal, ausência

mentado. As provas de função reumáti-

nal. Isso parece embolia para a artéria

de ruídos, interrupção de passagem de

ca também estavam alteradas, com au-

retiniana, embolia central, embolia que

fezes, enfim, um quadro meio obscuro),

mento da proteína C reativa, e o restan-

pode ter tido origem ao nível de vascu-

e teve recuperação espontânea, tanto do

te normal. O hormônio tireoidiano e o

larização pancreática e digestiva. É o

fenômeno do SNC quanto do fenôme-

PSA eram normais (nas três vezes em que

que me parece, a princípio. Esse paci-

no abdominal. Mas aí se descobriu que

foram feitos). Quanto aos marcadores, a

ente pode ter uma doença anticardioli-

ele tinha uma cardiopatia, com o cora-

situação era a seguinte: VDRL não rea-

pídica, por exemplo. Essa seria uma das

ção aumentado, um ECG francamente

tor, HIV não reator, todos os marcadores

possibilidades, já que faria embolias até

anormal, e um episódio de taquicardia

de hepatite não reatores.

para músculo, com elevação de CKMB

ventricular, que foi revertido. Talvez

(que ele tem), fazendo múltiplas embo-

se trate de doença do músculo do cora-

DR. SERAFIM

lias, enfim, poderia originar infarto,

ção, uma cardiomiopatia dilatada, com

Na realidade, uma coisa me chamou a

mesmo no paciente sem doença corona-

formação de trombos e tromboembolis-

atenção: o quadro abdominal não ficou

riana obstrutiva. O que ocorre em pa-

mo. Se o paciente tem doença coroná-

bem esclarecido. Ele tem uma ultra-so-

cientes, em geral, jovens, que passam dos

ria ou se fez tromboembolismo nas co-

nografia que mostra bem o pâncreas. A

25, até os 40 anos.

ronárias, precisa ser esclarecido também. Mas há uma porção de coisas bi-

TC não foi feita, o que ajudaria a gente
a ver se havia alguma coisa ali (depósi-

DR. REINALDO

zarras, inclusive o achado dessa imagem

to de cálcio, pancreatite, algo desse

Em termos hemodinâmicos, o quadro

de calcificação do pericárdio. Eu estou

tipo). Outra coisa que chama a atenção

desse paciente é clássico; é o de uma car-

aqui pensando em várias hipóteses de
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miocardiopatia, incluindo também dis-

ta também estão normais. Há função

DR. JOÃO

plasia de ventrículo direito – o que eu

diastólica de VE com alteração de re-

A coronária direita, pela coronariogra-

não descartaria neste momento. Mas nós

laxamento, estágio 1, e função sistóli-

fia, não mostra obstrução. Aqui temos

precisamos de mais informações. Em

ca de VE mostrando disfunção grave,

uma ventriculografia, que mostra coro-

nenhum momento houve queixa de dor

compatível com a alteração; na análi-

nária aumentada de tamanho e, pelo uso

precordial nem evidência de quadro de

se da contratilidade segmentar, hipo-

do contraste, há certa dificuldade na aná-

doença arterial coronariana, do tipo da

cinesia difusa. A conclusão é de mio-

lise. O que dá para ser visto é uma coro-

arterioesclerose

cardiopatia dilatada com disfunção sis-

nária sem obstrução e sem alterações pa-

tólica grave. Esse ecocardiograma foi

rietais, uma coronária praticamente nor-

de agosto.

mal, compatível com a idade (40 anos).

DRA. CLÁUDIA

No caso dele, as causas da obstrução são

O PTT desse doente está discretamente
alargado, e normalmente o uso do pro-

DR. RICARDO

paralelas aos sintomas de um infarto. O

filático não altera tanto assim o PTT. O

O outro eco mostra que o átrio aumen-

infarto súbito normalmente é diferente,

controle costuma ser 21, 24, dependen-

ta um pouquinho, cerca de 10% a mais,

afeta mais as porções atriais e preserva os

do do laboratório; ele poderia estar bem

a fração de ejeção melhora, o diâmetro

ventrículos. Eu ficaria com trombofilia

melhor. Sobre os anticorpos anticardi-

dos ventrículos aumenta um pouco (era

associada, apesar de miocardite também

olipina comentados, uma possibilidade

60 e passa para 70), o VD normaliza de

dever ser considerada.

é uma trombofilia adquirida, causada

tamanho e as espessuras parietais perma-

por gama imensa de doenças antiinfla-

necem normais. A veia cava e a aorta

DRA. BIANCA

matórias e o anticoagulante lúpico pode

são normais, sem nenhum sinal de so-

A ressonância, solicitada em seguida, in-

interferir nos kits de dosagem, dando

brecarga das câmaras à direita. A fun-

felizmente não tem muito a acrescentar.

falsos resultados. Além disso, em um

ção diastólica de VE permanece em es-

O primeiro laudo era de uma doença

paciente que tem suspeita de pancrea-

tágio 1, e a função sistólica de VE apre-

coronariana com uma cardiomiopatia

tite, pode-se esperar uma CK total, ou,

sentou uma melhora. Há hipocinesia

isquêmica. O exame constatou uma im-

dependendo de como foi, a CKMB (do-

difusa. Na função segmentar de VE não

portante captação de contraste nos seg-

sadas com um kit que não seja monoclo-

foi observada hipocinesia segmentar. O

mentos médio e apical, das paredes sep-

nal), com níveis elevados, porque o

aspecto é sugestivo de evolução de car-

tal, anterior e também inferior. As por-

doente pode ter anemia, por exemplo,

diomiopatia dilatada.

ções basais dessas paredes, assim como

o que pode nos dar falsa noção de que
esteja aumentado.

FIGURA 3

ECG de junho de 2005

DR. RICARDO

No ecocardiograma vemos aumento
atrial esquerdo, quadro compatível
com o raio X inicial, o ventrículo direito (VD) aumentado, tanto na diástole
quanto na sístole, com demais câmaras
normais. Vemos também a válvula mitral alterada posteriormente e as outras
válvulas normais, a espessura de VE
normal. Pericárdio, cava inferior e aorCONDUTA MÉDICA
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toda a parede lateral, não apresentavam

tação clássica de doença coronariana.

DR. BRUNO

captação. Os segmentos que captam

Na verdade, eu não vejo nada de doen-

Algo de que eu me lembro da história é

contraste o fazem de forma heterogênea.

ça coronariana nesse doente, a não ser

que tanto o pai quanto o irmão morre-

A impressão é de um quadro atípico de

um ECG com fibrose. Mas esse doente

ram com cardiopatia, o que pode suge-

miocardiopatia isquêmica, que deve ser

tem doença do músculo difusa; eu só

rir uma doença genética; ele é um ho-

considerada no diagnóstico diferencial

veria aí uma doença coronariana em um

mem que, apesar de obeso, tem como

com miocardite. A distribuição hete-

paciente com um infarto segmentar, que

profissão um trabalho braçal, e não está

rogênea talvez fale a favor de miocar-

desenvolve disfunção global e fenôme-

descrita aí insuficiência cardíaca pro-

dite. O Dr. Paulo Pontes quer repetir

no de modelagem ventricular. A doen-

gressiva, um quadro progressivo. Pare-

essa RMN porque ele achou tudo mui-

ça dele tem dois anos e meio de evolu-

ce que houve doença aguda, que abriu

to esquisito. Ele quer fazer uma RNM em

ção, não é suficiente para isso e a gente

com quadro de tromboembolismo cere-

3 Tesla e uma angiografia pulmonar. O

já viu que a circulação coronariana é

bral, abdominal e (por que não?) tam-

Dr. Arnaldo sugeriu fazer um eco transe-

angiograficamente normal. Então, eu

bém coronariano. Então, acho plausí-

sofágico “de estresse”. A gente ia fazer

acho que isso é muito mais uma doença

vel uma miocardite agravada por embo-

uma ergoespirometria também, mas deu

do músculo, primariamente do múscu-

lia coronariana.

um problema no ergoespirômetro e não

lo; mas a causa para essa doença do mús-

conseguimos. É uma indicação também

culo eu não sei qual é. Deve ser um qua-

DRA. CLÁUDIA

para nós fazermos, uma vez que ele vai

dro inflamatório, uma miocardite, mas

Gostaria de perguntar se, em algum mo-

ser colocado em reabilitação cardíaca.

temos que fazer todos os exames do per-

mento, esse paciente evidenciou forma-

Em último caso, se ele não responder

fil laboratorial para determinação da

ção de anticorpo anticardiolipina.

bem, temos o transplante cardíaco.

causa; geralmente é infrutífera essa busca, nessas situações. Miocardite ou car-

DRA. BIANCA

DR. BASSAN

diomiopatia dilatada, tudo o que acon-

Em nenhum momento, nem nos dados

É um caso extremamente complicado,

teceu aí foi resultado dessa doença, uma

do prontuário. Só temos os dados que

que não segue uma maneira de apresen-

doença do músculo.

já foram relatados anteriormente.

Parte da equipe do Iecac que participou da sessão

DR. DANY

Então o diagnóstico ficou mais para miocardite: ele teve um quadro inflamatório, infeccioso, provavelmente uma
miocardite. E aparentemente está clinicamente estável, ele está bem.
DRA. BIANCA

Ele apresenta um pouco de cansaço aos
grandes esforços e ainda apresenta extra-sístole.
DR. DANY

Obrigado pela presença de todos e até a
próxima.
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Responsabilidade social
em alta
Unimed-Rio desenvolve projetos de orientação alimentar
para jovens e crianças e ações para seus colaboradores

A s ações de Responsabilidade Social da Unimed-Rio ao longo do primeiro
semestre de 2008 beneficiaram diferentes públicos. Além das iniciativas já
estabelecidas, como o Projeto Arredores, o apoio a ONGs como o Renascer e Papel
Pinel e o programa de gestão de saúde para os moradores do Retiro dos Artistas, a
cooperativa participou, no último Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, do Projeto
Escola Saudável. Durante uma semana, cerca de 200 crianças e jovens, alunos da
Escola Estadual Júlia Kubistcheck, no Centro do Rio, participaram de atividades
como medição de pressão arterial, aferição de peso, cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC), oficinas sobre lanches saudáveis, atividades físicas e teatro.
O Escola Saudável é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia (Sbem) e da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade
(Abeso). O projeto tem a chancela da Federação das Unimeds
do Rio de Janeiro e a Unimed-Rio foi a primeira cooperativa
do estado a apoiar a ação.
“O principal objetivo do Escola Saudável é atuar no
combate à obesidade infanto-juvenil. O foco do projeto é
conscientizar alunos, pais, professores e cantineiros de que uma
merenda escolar saudável contribui para evitar o problema e
garantir qualidade de vida a crianças e adolescentes”, afirma
Eduardo Bordallo, diretor de Mercado da Unimed-Rio.
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas),
houve um aumento de 240% na obesidade infanto-juvenil nas
últimas duas décadas. Para a Organização Mundial de Saúde,
o Brasil deve ser um dos países com maior índice de doenças
cardiovasculares em todo mundo nos próximos anos, em função de problemas
alimentares das novas gerações.
“A escola tem um papel fundamental na reversão desses quadros. As crianças
passam boa parte de seus dias na escola e, se não tiverem a orientação correta, vão
optar por alimentos gordurosos e de grande apelo, disponíveis nas lanchonetes”,
explica Eduardo Bordallo.

Novidades

A cooperativa começou, em 2008, a pautar suas ações sociais por um novo
conceito, definido como Planeta Unimed-Rio, que é formado por três pilares: Vida,
Comunidade e Educação. Em função do Planeta Unimed-Rio, todas as iniciativas
de responsabilidade social devem ter em perspectiva a transformação positiva da
sociedade. Todos os projetos previstos para os próximos meses terão essa orientação
e envolvem ações com foco em saúde, educação e geração de renda. ■
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Anticoagulação Oral:
um Dilema em Pacientes
Cardiopatas com
Disfunção Hepática
Autores:
Dr. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia
da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal Fluminense (UFF)
Annie de Azeredo Coutinho
Ariane Binoti Pacheco
Alice Rangel Bogado
Fernanda Pereira Paes Gomes Saraiva
Lívia Maria Lima da Silva
Acadêmicas de Medicina da Universidade
Federal Fluminense

Oral Anticoagulation: a Dilemma
in Patients with Heart Disease
and Liver Dysfunction
RESUMO – Trata-se do relato de caso de uma paciente de 57 anos de idade com prótese cardíaca mecânica, fibrilação atrial e disfunção hepática transfusional, que fazia uso do anticoagulante oral warfarin e que subitamente elevou o INR até 5, com conseqüente hemorragia
digestiva. A necessidade da anticoagulação definitiva de tais pacientes exige cuidados especiais a serem discutidos. (Conduta Médica 2008-10 (37) 12-13)
ABSTRACT – This is the case of a 57-year-old woman with mechanic heart valve, atrial fibrillation and

transfusional liver dysfunction who was taking warfarin and suddenly developed a raised INR (5),
resulting in a digestive hemorrhage. The need of definitive anticoagulation therapy in these patients
requires special cares and also a review of the literature concerning these features. (Conduta Médica
2008-10 (37) 12-13)
DESCRITORES – Prótese mecânica cardíaca; fibrilação atrial; insuficiência tricúspide; disfunção hepática; hemorragia digestiva
KEY-WORDS – Mechanic heart valve prosthesis; atrial fibrilation; tricuspid insufficiency; hepatic dis-

function; digestive hemorrhage

INTRODUÇÃO

A hemorragia digestiva é uma complicação relativamente comum em pacientes
que fazem uso de anticoagulantes orais.
Normalmente há segurança no controle
mensal de tais pacientes mantendo-se o
INR entre 2,0 e 3,0 e, em casos de prótese
mecânica, entre 2,5 e 3,5. No caso a seguir, a paciente – que tinha prótese mecânica, fibrilação atrial e insuficiência tricúspide – mantinha-se adequadamente
anticoagulada sem intercorrências, até
que, subitamente, desenvolveu hemorragia digestiva decorrente de disfunção hepática, anormalidade esta cuja explicação
esteve relacionada à transfusão de sangue
realizada na época da primeira cirurgia
cardíaca, em 1977.
RELATO DO CASO

Identificação: Paciente do sexo feminino, 57 anos, viúva, natural de Santa Maria Madalena (RJ), moradora de Niterói
(RJ), dona-de-casa.
Queixa Principal: “Dor de cabeça, sangue pelo nariz e boca”.
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HDA: Paciente relata que, 21 dias antes
da internação, houve início de quadro
progressivo com evolução curta (ao longo de um dia) de cefaléia intensa, epistaxe, melena, hemorragia oral, vômitos
com raias de sangue e vertigem, que pioravam com a movimentação. Deu entrada na Emergência do Hospital Universitário Antonio Pedro (UFF), onde recebeu
alta no dia seguinte. Contudo, retornou
ao mesmo Serviço um dia depois, com
sintomas de inquietação e dispnéia, além
de cefaléia.
Antecedentes: Febre reumática aos 15
anos de idade, tendo sido feita profilaxia para endocardite. Diabetes mellitus há seis anos, tratada apenas com dieta. Hipertensão arterial sistêmica há
seis anos, tratada com atenolol, losartan,
espironolactona e furosemida. Há 29
anos colocou válvula mitral biológica
e quatro anos depois a trocou por válvula mitral mecânica, tendo recebido
transfusões sangüíneas em ambas as cirurgias. Faz uso de Marevan  desde
então.

EXAME FÍSICO

Paciente lúcida, orientada, normopnéica,
afebril, hidratada, anictérica, acianótica,
normocorada.
Sinais Vitais:
PA: 130x70 mmHg
ACV: Ritmo irregular, B1 hiperfonética,
sopros sistólico e diastólico audíveis em
todos os focos de ausculta, batimento de
fúrcula e em vários locais do pescoço, levantamento paraesternal, ictus de VE propulsivo, choque valvar pulmonar e turgência jugular patológica.
AR: Murmúrio vesicular universalmente
audível sem ruídos adventícios.
MMII: Insuficiência venosa crônica.
Abdome: Globoso, com hepatomegalia
dolorosa à palpação profunda e pulso
hepático sistólico.
Ecocardiograma: Valva aórtica: reumática, com calcificação; valva pulmonar:
existem sinais indiretos, na válvula pulmonar, de hipertensão arterial pulmonar;
átrios: AE, AD aumentados, bem como
VD; SIV com movimento paradoxal; moderada regurgitação aórtica ao Doppler;
VCI muito congesta; estenose aórtica
leve; insuficiência aórtica moderada; hipertensão pulmonar; grande sobrecarga de
AD e VD com falência de VD.
EVOLUÇÃO

A paciente foi internada na enfermaria e
iniciou-se esquema terapêutico com Lasix,
Aldactone, telmisartan e Clexane, alterando-se a dosagem ao longo da internação.
DISCUSSÃO

No caso relatado, a paciente era portadora de cardiopatia reumática e fibrilação
atrial, fatores estes que somam um risco de
embolismo de até 60% em mulheres, sendo então obrigatório o uso de anticoagulação oral definitiva, especialmente devido à presença de prótese mecânica mitral, a qual é altamente emboligênica.
Como a paciente apresentava hipertensão
arterial pulmonar, isso levou ao desenvolvimento de insuficiência tricúspide (valvulopatia essa que, por sua vez, faz flutuar
o INR, devido à congestão hepática).
Apesar de todos esses fatores, a paciente
teve uma evolução sem complicações
durante anos, evidenciando assim o desafio da imprevisibilidade do momento

exato em que a disfunção hepática e a
anticoagulação oral passam a representar
um risco real de hemorragia.
A disfunção hepática da paciente ocorreu devido ao acometimento desse órgão
por duas fontes: a insuficiência tricúspide, causando congestão hepática, e a cirrose hepática, acometendo diretamente os
hepatócitos e adquirida devido à progressão de hepatite (contraída pela paciente
após transfusão de sangue durante cirurgia cardíaca na década de 70).
Nos dias atuais, com a descoberta do vírus da hepatite C e imunoensaios de primeira geração para anti-HVC, a freqüência de hepatite associada à transfusão
apresenta níveis quase imperceptíveis1.
Contudo, na década de 70 – momento da
transfusão de sangue da paciente em questão – a probabilidade de contrair hepatite após transfusão de sangue era de cerca
de 10% por paciente.
A paciente em questão apresenta, portanto, indicação inquestionável de terapia
anticoagulante devido ao alto risco de
tromboembolismo, conseqüente à fibrilação atrial e colocação de prótese mecânica mitral.
No entanto, a presença concomitante de
disfunção hepática representa um dilema
e um verdadeiro desafio no tocante ao
estabelecimento de uma terapia ideal de
anticoagulação que não ofereça riscos de
hemorragia ao paciente.
Em casos de cirrose, a anticoagulação crônica ainda permanece uma questão desafiadora, visto que esses pacientes freqüentemente apresentam desordens de coagulação. A ocorrência contínua de eventos
tromboembólicos nesses pacientes aponta para a necessidade de diretrizes sobre o
tipo, dosagem e duração da terapia anticoagulante, visto que consensos no tratamento de eventos tromboembólicos em
pacientes com cirrose avançada são poucos e pobres2.
A monitorização rigorosa de pacientes
cirróticos em anticoagulação para prevenção e diagnóstico precoce de sangramentos é de grande importância 3 . Desse
modo, recomendam-se dosagens semanais
do INR, o qual deve ser mantido em seu
limite mínimo. A monitorização semanal
é importante devido à incapacidade de se
prever o momento exato da ocorrência de

fenômenos hemorrágicos potencialmente fatais, tais como hemorragia digestiva
e até mesmo cerebral. É válido ressaltar
que se deve evitar o uso de amiodarona
nesses pacientes, devido ao fato de ser um
fator complicador.
No tocante ao uso de anticoagulantes orais,
sugere-se que o ideal seria uma dose que
não altere o INR, mas cuja relação custo/
beneficio seja favorável, como, por exemplo, o uso empírico de 1 mg de warfarin.
Este relato enfatizou a necessidade de
consensos para a prevenção de fenômenos tromboembólicos em pacientes com
doença hepática avançada. O caso revela profundamente a pobreza de recomendações a respeito de terapia de fenômenos tromboembólicos em pacientes cirróticos/hepatopatas, a qual atualmente permanece empírica.
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RESUMO – Os autores descrevem uma paciente jovem (32 anos), com queixas de cansaço,

adinamia e mialgia há três meses. Devido à história familiar de tireoidopatia, procedeu-se à
investigação com dosagem de T4 livre e TSH, sendo detectado hipotireoidismo subclínico.
Esse fato interessante levou os autores a uma revisão bibliográfica do tema, enfocando principalmente o quadro clínico, o diagnóstico e a decisão sobre o início ou não do tratamento
com reposição hormonal de levotiroxina. (Conduta Médica 2008-10 (37) 14-17)
ABSTRACT – The authors describe a case of a young woman (32 years old) with symptoms of fatigue,
tiredness and muscle pain about three months ago, in association with hair less, constipation and weakness for routine work. After hormone tests (free T4 e TSH) and the information of family thyroid
disease, we confirmed the diagnosis of subclinical hypothyroidism. These interesting facts have led the
authors to a brief bibliographic revision about the clinical aspects, diagnosis and the right moment to
start the treatment with levotiroxine. (Conduta Médica 2008-10 (37) 14-17)
DESCRITORES – Hipotireoidismo subclínico; hipotireoidismo; doença tireoidiana subclínica
KEY-WORDS – Subclinical hypothyroidism; hypothyroidis; subclinical thyroid disease

RELATO DO CASO

A.R., 32 anos, estudante, sexo feminino,
relata cansaço, mialgia e adinamia há três
meses. Vem notando constipação intestinal, queda de cabelo e desânimo constante para a realização de suas atividades
diárias. Sono regular. Relata período de
amenorréia (três meses) associada a hirsutismo e acantose nigricans em região cervical e coxas há seis meses; após investigação ginecológica, detectaram-se, pela
ultra-sonografia, ovários policísticos. Iniciou tratamento com metformina e anticoncepcional contendo ciproterona.
Evoluiu com normalização dos ciclos
menstruais. Procurou especialista para
consulta de rotina, sendo solicitadas as
dosagens de T4 livre e TSH devido à história familiar de tireoidopatia. Sem doenças prévias. Nega cirurgias anteriores.
Nega tabagismo e/ou etilismo.
Ao exame físico: lúcida e orientada, cooperativa, hipocorada 1+/4+, hidratada,
eupnéica, acianótica, anictérica e com
bom enchimento capilar. Bom estado

geral. Sinais vitais: PA = 110/60mmHg
e FC = 80bpm
ACV: RCR, 2T, BNF. Sem sopros; AR:
Pulmões limpos; Abdome: peristalse presente, indolor à palpação superficial e
profunda, sem visceromegalias; Membros
superiores: força muscular preservada,
sem alterações; Membros inferiores: sem
edema, panturrilhas livres, reflexo aquileu normal; Tireóide: normopalpável.
Exames laboratoriais: 7/10/06: HT =
41,4%, Hgb = 13,6g/dl, leucometria =
5400(0/2/0/0/3/57/31/07), plaquetas =
230.000, glicemia = 77mg/dl, uréia =
22mg/dl, creatinina = 0,7mg/dl, T4 livre
= 1,32ng/dl (VR:0,7-2,0) e TSHus = 5,02
mcUi/ml (VR:0,27-4,20), triglicerídeos =
115mg/dl, colesterol total = 206mg/dl,
LDL = 118, VLDL = 23, HDL = 65. Detectou-se hipotireoidismo subclínico
(TSH acima do valor de referência) e T4
livre normal. Para complementar a investigação, pediu-se a dosagem dos anticorpos antitireoidianos: antitireoglobulina
(anti-Tg) e antitireoperoxidase (anti-

TPO), que encontravam-se dentro da faixa de normalidade.
A paciente foi orientada e recebeu a recomendação de se submeter a acompanhamento anual com dosagem de T4 livre, TSH e anticorpos antitireoidianos,
baseados no algoritmo de tratamento (ver
figura 1).
EVOLUÇÃO

A paciente foi reavaliada clínica e laboratorialmente antes do previsto devido ao
fator ansiedade. Resultados dos exames
em 3/3/07: HT = 37,3%, Hgb = 11,9g/dl,
leucometria = 5360(0/2/0/0/2/54/35/7),
plaquetas = 176.000, glicemia de jejum
= 89mg/dl, T4 livre = 1,17 ng/dl (VR:0,72,0), TSH = 4,25 mcUI/ml (VR:0,274,20), uréia = 19mg/dl, creatinina =
0,5mg/dl,colesterol total = 155mg/dl,
LDL = 80mg/dl, HDL = 56mg/dl, VLDL
= 19mg/dl, triglicerídeos = 93mg/dl e
dosagem dos anticorpos antitireoidianos
dentro da faixa de normalidade (antiTPO e anti-Tg).
Ao exame físico mantinha-se com queixas de desânimo e adinamia. Melhora da
queda dos cabelos e regularização do ritmo intestinal. Ciclos menstruais regulares. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. Tireóide normopalpável. Sem bócio ou nódulos palpáveis. A paciente foi
orientada quanto às indicações para o
início do tratamento com reposição de
levotireoxina e sobre a conduta adotada.
DISCUSSÃO

Definição: O termo hipotireoidismo subclínico foi instituído no início da década de 70, coincidindo com a introdução
da determinação sérica do TSH, e substituiu denominações como mixedema préclínico, eutireoidismo compensado, hipotireoidismo pré-clínico e diminuição da
reserva da tireóide. As doenças denominadas subclínicas podem apresentar um
espectro de manifestações clínicas. Normalmente o hipotireoidismo é denominado de hipotireoidismo leve, moderado e
grave, dependendo dos sinais e sintomas
clínicos e do grau da disfunção tireoidia-

na. No hipotireoidismo subclínico, o
paciente geralmente está assintomático e
apresenta valores séricos de T4,T3,T4 livre e T3 livre normais, mas as concentrações de TSH são elevadas. Durante anos,
o radioimunoensaio foi o método diagnóstico utilizado para determinação dos
hormônios tireoidianos e do TSH. Como
esse método não detectava valores baixos
de TSH, foi substituído pelos ensaios
imunorradiométricos, de maior sensibilidade, tornando-se estes, desse modo, o
melhor método para avaliação da função
tireoideana. A segunda geração de imunoensaios detecta concentrações de TSH
de 0,1mU/L e a terceira geração, de
0,01mU/L.
Epidemiologia: Os indivíduos com hipotireoidismo subclínico podem evoluir
para hipotireoidismo franco, situação esta
mais comumente observada em mulheres
com mais de 65 anos, evidenciando TSH
> 10µU/ml e sendo positivas para anticorpos antitireoidianos. Dados epidemiológicos demonstraram que a prevalência de
hipotireoidismo subclínico é muito maior do que a do clínico. Essa prevalência
parece aumentar quando se acrescentam
doenças auto-imunes, tais como diabetes
mellitus tipo 1, vitiligo e artrite reumatóide. A prevalência também aumenta
com a idade, sendo mais comum em mulheres, 6% em torno dos 35 anos e 17%
no grupo etário com mais de 65 anos. As
pesquisas também demonstraram que o
hipotireoidismo subclínico é duas a três
vezes mais comum do que o esperado em
pacientes com concentração elevada do
colesterol. Por outro lado, o colesterol
sérico encontra-se discretamente elevado,
em aproximadamente 30% acima dos
valores normais, em pacientes com hipotireoidismo subclínico.
Etiologia: As etiologias do hipotireoidismo subclínico e hipotireoidismo clínico são as mesmas e as doenças auto-imunes são responsáveis por mais de 50% dos
casos. Entre elas, a mais freqüente é a tireoidite crônica de Hashimoto, que ocorre em 3% em adultos e em 10% das mulheres na menopausa. A freqüente asso-

ciação de tireoidite de Hashimoto com
hipotireoidismo subclínico é reforçada
pelo achado de títulos séricos elevados de
anticorpos antiperoxidase tireoideana.
Os pacientes hipotireoidianos que são tratados com doses inadequadas de levotireoxina podem desenvolver hipotireoidismo subclínico e, algumas vezes, a inadequação da dose é decorrente da diminuição da absorção intestinal da droga.
Raramente a elevação de TSH no soro
pode ser encontrada na ausência de doenças da tireóide.
Causas comuns de hipotireoidismo subclínico: Tireoidite crônica auto-imune
(doença de Hashimoto), outras doenças
auto-imunes (diabetes tipo 1, artrite reumatóide), após o tratamento da doença de
Graves (cirurgia, radioiodo), tratamento
inadequado do hipotireoidismo, tratamento com lítio, medicamentos contendo iodo (amiodarona), e radioterapia do
pescoço. Deve-se considerar também a
possibilidade de TSH sérico elevado não
associado com hipotireoidismo subclínico: doença não-tireoidiana (síndrome do
T3 baixo), variabilidade do ensaio de
TSH, secreção de TSH pulsátil (pico noturno), anticorpos anti-TSH hidrofílicos,
tratamento com metoclopramida ou domperidona, adenoma hipofisário secretor
de TSH, e síndromes de resistência ao
hormônio tireoidiano.
Quadro clínico: Manifestações gerais:
cansaço excessivo, ressecamento da pele,
unhas quebradiças e queda dos cabelos,
intolerância ao frio, cãimbras, diminuição
do apetite e constipação. Manifestações
neuropsíquicas: diminuição da memória,
alterações da função cognitiva, desânimo,
ansiedade e até depressão. Alterações
musculoesqueléticas e articulares: pacientes
com hipotireoidismo subclínico podem
apresentar queixas de artralgias e mialgias, às vezes correspondendo aos primeiros
sintomas da doença, inclusive com elevação da enzima creatinofosfoquinase
(CPK) e produção aumentada de lactato
após o exercício em relação a pessoas
normais, à semelhança do que ocorre no
hipotireoidismo franco. Alterações cardiCONDUTA MÉDICA
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ovasculares: aumento do intervalo pré-sistólico e discreta diminuição da contratilidade do miocárdio ao ecodopplercardiograma são distúrbios encontrados em
pacientes com hipotireoidismo subclínico, mas não há descrições de aumento da
pressão arterial diastólica e bradicardia
como no hipotireoidismo clínico. Pacientes com hipotireoidismo subclínico
têm mais propensão ao desenvolvimento
de doença coronariana aterosclerótica
(DCA). Alterações do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas: quando há elevação do
TSH no soro, pode ocorrer aumento da
prolactina, conseqüente ao maior estímulo do TRH. Esse aumento muitas vezes
está associado às alterações do ciclo menstrual e infertilidade, mas em pacientes
com hipotireoidismo subclínico não foi
possível comprovar alterações da secreção pulsátil do hormônio luteotrófico
(LH). Como grande parte das mulheres
com hipotireoidismo subclínico tem o
diagnóstico da disfunção no período perimenopausal, este pode ser um fator de
confusão para a interpretação do quadro
clínico. Alterações do metabolismo lipídico:
não se verificaram diferenças significativas entre os níveis sangüíneos de colesterol total, das suas frações (HDL e LDL),
triglicerídeos e lipoproteína A (LPA)
entre os pacientes com hipotireoidismo
subclínico e controles normais. Parece
haver aumento da LPA em relação a pessoas sadias. Pode haver aumento significativo dos lipídios séricos nos pacientes
com hipotireoidismo subclínico em relação aos controles, principalmente quando o TSH sérico está mais elevado. Em
estudos com pacientes que foram indicados para tratamento de dislipidemia, a
prevalência de hipotireoidismo subclínico pode ser duas vezes maior do que na
população geral do mesmo local.
Diagnóstico: Por definição, pacientes
com hipotireoidismo subclínico são assintomáticos. Entretanto, queixas consistentes de hipotireoidismo, tais como ganho
de peso (pouco), cansaço, cãimbras, pele
seca, dificuldade de concentração ou alterações psiquiátricas ocorrem em 25% a
16 CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 0 37 - JUL/AGO/SET/2008

50% dos pacientes. Essas alterações podem ser importantes, porque irão afetar as
funções de vários órgãos durante anos. Em
um grande número de casos , o hipotireoidismo subclínico provavelmente pode
progredir para hipotireoidismo clínico,
principalmente quando a tireoidite de
Hashimoto é a causa da doença e a destruição da tireóide por mecanismos autoimunes seja um processo contínuo. O
bócio é observado em alguns pacientes,
principalmente na presença de anticorpos
antitireoidianos. A oftalmopatia é muito rara. Os valores de T4 total e T4 livre
no soro são normais e a concentração de
TSH está sempre elevada. Pacientes portadores de algumas condições devem se
submeter à investigação de hipotireoidismo subclínico: aqueles com tratamento
anterior de hipertireoidismo, irradiação
do pescoço, uso de amiodarona ou lítio,
diabetes mellitus tipo 1, tireoidite pósparto, infertilidade não-esclarecida, depressão refratária, moléstia afetiva bipolar de ciclos rápidos, síndrome de Down,
síndrome de Turner.
Repercussões clínicas do hipotireoidismo subclínico: A moderada anormalidade na contratilidade do miocárdio é reversível com levotiroxina, além dos sintomas leves do hipotireoidismo, que regridem com o tratamento. Alterações relacionadas a sintomas depressivos, cognitivos e diminuição da memória, apesar de
freqüentes no hipotireoidismo subclíniFIGURA 1:

co, nem sempre respondem ao tratamento com levotireoxina.
Com o tratamento, a diminuição das concentrações de lípides só ocorre quando os
valores de TSH estão acima de 10mU/L
ou os valores de colesterol acima de
240mg/dl.
Em pacientes com fadiga crônica que se
submeteram à punção da tireóide com
agulha fina, 40% apresentavam o diagnóstico citológico de tireoidite linfocítica crônica auto-imune e somente metade
desses pacientes apresentava anticorpos
antitireoidianos positivos e valores de
TSH entre 3 a 4 mU/L. Esses pacientes
responderam clinicamente após a terapêutica com levotiroxina. Cerca de 4% de
todos os casos de infarto do miocárdio
apresentavam hipotireoidismo subclínico e, desse modo, atribui-se à disfunção
tireoideana um risco cardiovascular semelhante ao do diabetes mellitus, hipercolesterolemia e tabagismo. A interpretação correta dessa associação parece não
decorrer da elevação dos valores séricos
de colesterol, mas das alterações do fluxo
sangüíneo que afetam a musculatura do
miocárdio, propiciando o desenvolvimento de ateroma ou ainda um possível
desequilíbrio da auto-imunidade da tireoidite de Hashimoto.
Tratamento: A decisão de medicar o paciente com hipotireoidismo subclínico ou
somente observar sua evolução depende
da natureza e da gravidade das alterações

Algoritmo do tratamento do hipotireoidismo subclínico
TSH
REPETIR
A DOSAGEM

TSH, T4 LIVRE
NORMAL
ANTICORPOS
TIREOIDIANOS
POSITIVOS
TRATAMENTO
COM
LEVOTIROXINA

ANTICORPOS
TIREOIDIANOS
NEGATIVOS

TSH>8mU/L
TRATAMENTO
COM
LEVOTIROXINA

TSH<8mU/L
Gravidez/sintomas
Infertilidade

Sem sintomas
Sem bócio

Reavaliação anual

clínicas e laboratoriais e se o risco de complicações (vasculares e ósseas) for muito
diferente, com ou sem o tratamento. Por
não existir um consenso, essa decisão deve
ser individualizada e, na presença de queixas específicas e de anticorpos antitireoidianos, que sugerem falência da tireóide,
pode ser efetuada a prova terapêutica com
levotireoxina (vide figura 1).
Em jovens com hipotireoidismo subclínico, o tratamento deve ser iniciado o mais
brevemente possível, com doses de levotireoxina que devem alcançar a dose total de reposição em 60 a 90 dias. Por outro
lado, em idosos a terapia deve seguir outro esquema. A terapia com levotireoxina é necessária naqueles casos que apresentam poucos sintomas, concentração
sérica de TSH acima de 8mU/L, presença
de anticorpos antitireoidianos positivos
e a concentração sérica elevada de colesterol. Nesses casos, antes do início do tratamento deve-se fazer uma avaliação cardiológica cuidadosa para detectar arritmias e angina ou evitar a exacerbação dessas condições, em virtude do aumento do
consumo de oxigênio pelo miocárdio,
produzido pelos hormônios tireoidianos.
As doses de levotireoxina no início do
tratamento devem ser muito baixas (12,5
mcg/dia) e o seu aumento deve ocorrer a
cada quatro a seis semanas, com o objetivo de alcançar a dose de reposição final
em quatro a seis meses. O princípio a ser
observado é individualizar a dose de hormônio da tireóide, mantê-la baixa mas
capaz de normalizar os valores séricos de
TSH entre 0,5 a 4,0mU/L associados com
concentrações normais de T4 livre e T3
livre no soro. Nessas condições, evitamse complicações cardíacas, vasculares e
ósseas.
O tratamento do hipotireoidismo subclínico durante a gravidez estará sempre indicado em virtude dos possíveis efeitos
deletérios no potencial intelectual do
feto. Pacientes com hipotireoidismo subclínico em geral não apresentam queixas
de sintomas muito relevantes e podem
relutar em iniciar e continuar um tratamento para toda a vida. É muito comum

na experiência clínica que, seis meses
após o início do tratamento, mesmo pacientes assintomáticos descrevam melhora de seu estado geral. Um dos principais
dilemas do clínico é assegurar a adesão ao
tratamento. Os pacientes em que não se
instituiu a terapia de reposição com levotiroxina devem ser monitorizados e reavaliados a cada seis-12 meses.
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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 na
investigação das hipertensões
arteriais de origem endócrina?
A investigação da hipertensão arterial de
origem endócrina deve envolver alguns
aspectos primordiais sobre os quais o clínico deverá se indagar antes de proceder
à investigação propriamente dita: quando suspeitar que a hipertensão arterial não
é essencial? Qual a seqüência lógica na
solicitação de exames complementares?
Quais os erros mais comuns que são cometidos durante tal investigação?
Antes de tudo, convém assinalar que há
algumas endocrinopatias que provocam
ou que estão associadas à hipertensão arterial sistêmica. Porém, a maioria delas é
diagnosticada facilmente na anamnese ou
com a ajuda do exame físico. Não demanda grande esforço de investigação, às
vezes somente uma dosagem hormonal
simples, como é o caso dos hormônios tireoidianos no hipertireoidismo. Quando
se fala de hipertensão endócrina como
desfio diagnóstico, estamos falando em
hipertensão de origem adrenal.
Vamos abordar, de início, o primeiro aspecto que nos pareceu relevante: quando
suspeitar que a hipertensão arterial sistêmica não é essencial? Estamos fazendo tal
indagação para o caso particular em que
se suspeita fortemente de causa endócrina. É curioso, e ao mesmo tempo importante, assinalar que mais de 12% dos casos de hipertensão arterial sistêmica da
população brasileira são de origem endócrina. Portanto, curáveis ou tendo um

18 CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 0 37 - JUL/AGO/SET/2008

tratamento específico, muitas vezes eficaz.
O hiperaldosteronismo primário está presente em mais de 10% dos indivíduos hipertensos e sua apresentação é oligossintomática, na maioria dos indivíduos.
Assim, devemos suspeitar de hipertensão
arterial sistêmica de origem endócrina
primeiramente em todos os hipertensos e,
em especial, nos jovens, numa hipertensão de difícil controle; naqueles que relatam história de hipertensão arterial sistêmica ou episódio de acidente vascular
encefálico em familiares com menos de 50
anos; nos casos de incidentaloma das adrenais; na hipocalemia (seja a do tipo espontâneo ou não), e naqueles com sintomas
ou sinais sugestivos de endocrinopatias.
Vamos, em seguida, relacionar a seqüência lógica de solicitação de exames para
a investigação de algumas endocrinopatias que podem levar à hipertensão arterial sistêmica.
No caso de suspeita de feocromocitoma, são
solicitadas as dosagens de catecolaminas
e metanefrinas em urina de 24 horas; valores acima de duas vezes o limite superior do normal e ainda clínica sugestiva de
feocromocitoma indicam a necessidade
de localização do tumor ou dos tumores,
pois pode ser mais do que um. Tal localização é feita por meio de ressonância
magnética nuclear ou cintilografia com
MIBG. Na hipótese dos testes de dosagens
urinárias darem valores duvidosos, o ideal é solicitar a dosagem plasmática de
catecolaminas ou de metanefrinas. Na
presença de valores superiores a 2000 pg/
dl (valores cerca de quatro vezes superio-

res ao limite) há indicação de localização
do tumor. Caso os valores se situem entre
500 e 1000 pg/dl, sugere-se a realização
do teste de supressão com clonidina. Se
os valores de catecolaminas ficam abaixo de 500 pg/dl após a supressão, feocromitoma está afastado; se isso não acontecer, está indicada a localização do tumor.
Caso sejam obtidos resultados intermediários, o caso deverá ser reavaliado, sabendo-se que testes de estímulo devem ser
evitados nessa situação. Os erros mais
comuns que são cometidos e que acabam
dificultando o diagnóstico são: paciente
usando muitas drogas; uso de certos alimentos e avaliações em condições estressantes, que elevam valores de catecolaminas e seus metabólitos; por outro lado,
desnutrição e quadriplegia são condições
que diminuem as catecolaminas.
Na investigação do hiperaldosteronismo
primário, há também uma seqüência lógica, a ser seguida pelo clínico. O rastreamento é feito pela avaliação da AldoP/
ARP. Com aldosterona maior do que 12
ng/dl, há suspeição e deveremos tentar
confirmar ou não a autonomia da secreção de aldosterona pela supra-renal. A
confirmação é feita pela administração de
solução salina endovenosa ou florinef,
para supressão. AldoP superior a 10 ng/
dl indica hiperaldosteronismo primário,
que deve, em seguida, ser diferenciado
nas modalidades adenoma ou hiperplasia. Valores de AldoP menores do que 6
ng/dl afastam hiperaldosteronismo primário. No caso da dosagem de Aldo P ficar
entre 6 e 10 ng/dl, é necessário reavaliar

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

Paciente do sexo masculino, 67 anos, com quadro de

Tosse seca há quatro meses, dor torácica
e dispnéia, sem febre
Relata emagrecimento de 12 kg no período.
Hemograma sem anormalidades.
Case report of a 67-year-old man, with

Dryness Cough, Chest Pain and Dyspnea,
without Fever
There is thinning of about 12 kg in the period. Blood
exams without abnormalities.

FIGURA 1A

Tomografia computadorizada de alta
resolução mostrando nódulos do espaço
aéreo, confluentes, no terço médio do
pulmão direito, e área de consolidação
com broncograma aéreo na mesma
região do pulmão esquerdo

RESUMO – Trata-se de um caso de paciente com 67 anos de idade, apresentando tosse seca há quatro meses, dor torácica e dispnéia, sem febre. Relatou emagrecimento de 12 kg no período. O hemograma não mostrou anormalidades.
Foi feita, então, uma tomografia computadorizada do tórax de alta resolução.
(Conduta Médica 2008-10 (37) 19;30)
ABSTRACT – It is a case report of a 67-year-

FIGURA 1B

Corte histológico evidenciando células
neoplásicas que revestem internamente
os septos alveolares

old man with dryness cough, chest pain and
dyspnea, without fever. There was a loss of
weight of about 12 kg in the period. Blood
exams were without abnormalities. A high
resolution CT of the thorax was performed.
(Conduta Médica 2008-10 (37) 19;30)
DESCRITORES – Tosse; dispnéia; dor to-

rácica
KEY-WORDS – Cough; dyspnea; chest pain

Prof. Mauro Coelho de
Carvalho
Professor do Curso de
Pós-Graduação do Instituto de
Endocrinologia da Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro – RJ)

Autor:
Prof. Edson Marchiori
Professor Titular e Chefe do Departamento de Radiologia da UFF
Coordenador Adjunto do Curso de Pós-Graduação em Radiologia da UFRJ
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O Desafio da Imagem

o caso. A diferenciação, quando pertinente, entre adenoma e hiperplasia
é feito pelo teste da postura. Se a Aldo
P se eleva, trata-se de hiperplasia; se a
Aldo P se reduz, trata-se de adenoma
e está indicada a localização, que deve
ser feita por tomografia computadorizada ou por cateterismo venoso, em
casos especiais. Os erros mais comuns
cometidos são fazer os testes com o paciente em uso de betabloqueadores
ou antiinflamatórios não-esteróides,
que costumam elevar a relação Aldo/
ARP. Inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueadores
dos receptores da angiotensina também podem diminuir essa relação. Se
o paciente a utiliza, a espironolactona deve ser suspensa seis semanas antes da realização dos exames.
A avaliação da hipertensão endócrina praticamente se restringe às suprarenais como alvo e nas enfermidades
que abordamos, já que o hipercotisolismo é de fácil diagnóstico, tanto
pela clínica, quanto pelo laboratório,
e o mesmo podemos dizer do hipertireoidismo, conforme já foi anteriormente mencionado. ■

SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

Enterorragia, Diarréia
e Tenesmo
Bloody Diarrhea and Tenesmus

Sessão clínica realizada em 12 de março
de 2008 no Serviço de Gastroenterologia
do Hospital Universitário Antônio Pedro
(Huap), da Universidade Federal
Fluminense-UFF (Niterói – RJ)
Apresentadora:
Roberta Coutinho da Silva
Interna da UFF
Participantes:
Prof. Agostinho Soares da Silva
Prof. Cesar Tavares Loretti
Professores Adjuntos de Gastroenterologia
da UFF

RESUMO – Relato de caso de paciente de 33 anos, portadora de enterorragia, diarréia, tenesmo e febre, além de artralgia e emagrecimento de cerca de 7 kg em dois meses. Exames complementares foram feitos e a conduta do caso discutida em sessão clínica. (Conduta Médica
2008-10 (37) 20-25)
ABSTRACT – It is a case report of a 33-year-old woman, with bloody diarrhea, tenesmus and fever,

besides arthralgia and weight loss of about 7 kg in two months. Complementary examinations were performed and the conduct was discussed in a clinical session. (Conduta Médica 2008-10 (37) 20-25)
DESCRITORES – Diarréia; febre; artralgia
KEY-WORDS – Diarrhea; fever; arthralgia

PROF. AGOSTINHO

bém dor abdominal constante e intensa

Vamos dar início à sessão clínica.

principalmente em hipogástrio, que

Prof. Luiz J. Abrahão
Professor Titular de Gastroenterologia da UFF

melhora ao evacuar. Refere anorexia e
INTERNA ROBERTA

emagrecimento de 5 a 7 kg nos últimos

Identificação: L.C.B., 33 anos, sexo fe-

dois meses. Procurou auxílio médico

Dra. Priscila Smith
Médica Residente da UFF

minino, solteira, branca, católica, na-

previamente, quando foram solicitados

tural do Ceará, residente em São Gon-

EPF, US abdominal e EDA (gastrite

João Marcelo Bazzarella Gomes Costa
Daniela Gros e Silva
Paula Ferraz de Oliveira
Raquel Loyola
Internos da UFF

çalo (RJ) há quatro anos, profissão gar-

leve). Foi tratada com omeprazol, sem

çonete, já trabalhou como professora e

melhora do quadro.

caixa de loja.

HPP: DCI (catapora aos 10 anos e ca-

Queixa Principal: “sangramento”

xumba aos 16 anos). Apresenta sinusi-

HDA: Paciente deu entrada na emer-

te de repetição. Nega tuberculose,

gência do Huap apresentando enteror-

HAS, DM ou outra co-morbidade. Não

ragia, que se iniciou há cerca de 40 dias.

faz uso regular de nenhum medicamen-

Associados ao quadro, foram relatados

to. Nega alergia alimentar e medica-

diarréia e tenesmo. Evoluiu com o au-

mentosa. Foi internada pelo mesmo

mento do número de evacuações diári-

quadro uma semana antes da atual in-

as (cerca de 15 evacuações com fezes

ternação.

pastosas e sangue vivo à internação).

H. Fisiológica: Crescimento e desen-

Apresentou episódios febris (entre 39-

volvimento normais, G1 P1 AO (um

40°C) nos últimos 20 dias. Refere ar-

parto normal há três anos), ciclos mens-

tralgia de médias articulações há três

truais regulares, com fluxo moderado e

meses, que melhora ao uso de antiinfla-

duração média de seis dias. Alega que,

matórios não-hormonais. Alega tam-

na sua última menstruação, há cerca de

Prof. Alfredo Ricardo Tauil
Professor Adjunto de Cirurgia da UFF
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duas semanas, o fluxo se apresentou re-

AR: Murmúrio vesicular universalmen-

so à palpação, principalmente em fossa

duzido comparado ao dos ciclos anteri-

te audível sem ruídos adventícios.

ilíaca esquerda (FIE). Peristalse ausen-

ores. Não faz uso de métodos contracep-

Abdome: Flácido, peristalse presente,

te.

tivos, pois não é sexualmente ativa há

pouco distendido, doloroso difusamen-

6/3/08: Melhora do estado geral. Três

dois anos.

te à palpação superficial e profunda. Sem

evacuações sem sangue. Abdome dolo-

H. Familiar: Pai hipertenso; mãe e nove

massas ou visceromegalias palpáveis

roso à palpação, principalmente em FIE.

irmãos saudáveis; filho de três anos sau-

Membros: Sem edemas ou sinais flogís-

Melhora da dor com dipirona. Início da

dável. Familiares sem relato de sinto-

ticos, panturrilhas flácidas, pulsos peri-

antibioticoterapia com metronidazol e

mas ou quadro semelhante ao da paci-

féricos presentes e simétricos.

ciprofloxacino.

ente.

Toque retal: Esfíncter normotenso, au-

7/3/08: Quatro evacuações diarréicas

H. Social: Nega tabagismo e etilismo.

sência de fezes sólidas na ampola retal,

sem sangue, mas com fezes escuras e de

Segundo grau completo. Mora em casa

dedo de luva sujo de sangue.

odor fétido. Abdome doloroso à palpa-

de alvenaria com duas pessoas (irmã e

Exames Prévios à Internação:

ção, porém em menor intensidade, prin-

filho). Boas condições sanitárias.

28/2/08 - US de abdome total: sem da-

cipalmente em FIE. Peristalse presente,

Revisão dos Sistemas:

dos relevantes.

diminuída. TC de abdome sem contras-

o

Cabeça e pescoço: NDN

1 /2/08 - Elementos anormais das fezes:

te mostrando gás em parede intestinal.

ACV: “Aperto no peito”. Nega taqui-

grande quantidade de leucócitos e muco

Recebeu transfusão de hemoderivados

cardia, palpitações.

ausente.

(dois concentrados de hemácias).

o

AR: Dispnéia. Nega tosse, hemoptise,

1 /2/08 - Parasitológico / MIF: método

8/3/08: Cinco evacuações líquidas e

coriza. Apresenta sinusite de repetição.

de Willis, Baermann, Faust e Hoffmann

com “sangue escuro”. Melhora da dor

Abdome: Gastrite. Náuseas, mas sem vô-

negativos.

abdominal.

mitos.

14/2/08 - Endoscopia digestiva alta:

9/3/08: Cinco evacuações com presença de

TGU: NDN

gastrite endoscópica enantematosa de

sangue escuro e de odor fétido. Melhora da

Músculo-esquelético: Dor em dorso. Ede-

antro grau leve.

dor abdominal. Refere um episódio de vô-

ma em MMSS e MMII, com sinais flo-

Videocolonoscopia

mito, de coloração esverdeada, acompanha-

gísticos (que aparecem em condições de

Exame realizado sem preparo específi-

do de náuseas e desconforto epigástrico.

estresse).

co. Introduzido o fibrocolonoscópio e

10/3/08: Abdome com ascite leve. Mur-

Psiquiátrico: Estresse relacionado ao tra-

observado o reto e o cólon sigmóide

múrio vesicular diminuído em bases. Eva-

balho (piorou nos últimos meses).

distal com múltiplas ulcerações rasas e

cuações escuras, de odor fétido. Peristalse

Exame Físico:

erosões, cobertas de muco e circunscri-

diminuída, porém com melhora evoluti-

Paciente lúcida e orientada (alo e au-

tas por mucosa friável, com enantema e

va. TC de abdome mostrando líquido li-

topsiquicamente), hipocorada (2+/4+),

edema intensos (biópsias). Interrompe-

vre na cavidade abdominal, derrame pleu-

desidratada (1+/4+), anictérica, acia-

mos o procedimento em função da pos-

ral e distensão de alças intestinais.

nótica, afebril.

sibilidade de provocarmos qualquer

Com relação à evolução laboratorial,

Sinais vitais: PA = 110/60 mmHg; FC =

possível complicação.

ela chegou apresentando hematócrito

98 bpm; FR = 17 irpm

Conclusão: retocolite ulcerativa em ativi-

baixo, hemoglobina baixa, uma anemia

Cabeça e pescoço: Mucosas hipocoradas,

dade.

microcítica e uma leucocitose com des-

ausência de linfonodos palpáveis em

vio para a esquerda. Sódio e potássio

cadeias cervicais. Sem mais alterações.

EVOLUÇÃO CLÍNICA

estavam baixos. Albumina também es-

ACV: RCR 2T BNF sem sopros ou ex-

5/3/08: Paciente ainda apresentando

tava baixa, o que contribui para o qua-

tra-sístoles.

forte dor abdominal. Abdome doloro-

dro de anasarca. (ver tabelas)
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TABELA 1 :

PROF. ABRAHÃO

EVOLUÇÃO DO HEMOGRAMA
8/3/08

O cólon descendente à radiografia apre-

4/3/08

5/3/08

7/3/08

HEMÁCIAS

4,5

3,68

3,3

HEMOGLOBINA

8,9

7,2

6,8

9,4

ulceração, mas sim edema. Observa-se

HEMATÓCRITO

27,5

22,9

20,8

29,2

um calibre reduzido, percebe-se que é

VCM

61

62

63

69

CHCM

19,8

19,7

32,5

32,3

LEUCÓCITOS

14.300

17.000

13.200

11.500

INTERNA ROBERTA

BASÓFILOS

0

0

0

0

A paciente evoluiu nos últimos três dias

EOSINÓFILOS

2

0

0

1

MIELÓCITOS

0

0

0

0

METAMIELÓCITOS

0

0

1

0

PROF. ABRAHÃO

BASTÕES

24

12

12

4

Há condensação bilateral e aparente-

SEGMENTADOS

38

75

77

82

LINFÓCITOS

8

6

7

10

MONÓCITOS

7

7

3

3

A paciente evoluiu bem, com melhora

PLAQUETAS

68.000

73.000

58.000

56.000

da dor abdominal, apresentando evacu-

senta alterações. Essas espiculações indicam edema, basicamente. Não é bem

um cólon que já possui algum tempo de
evolução de doença, provavelmente.

com quadro de dispnéia, realizou nebulização e foi feita a radiografia de tórax.

mente derrame à esquerda.
INTERNA ROBERTA

ações sem sangue, de odor fétido e fezes
escuras; houve redução do quadro de
dispnéia. A paciente encontra-se em
anasarca, pois está com a albumina baiTABELA 2:

xa. A dieta é zero desde a data da inter-

EVOLUÇÃO DA BIOQUÍMICA

nação.

4/3/08

5/3/08

7/3/08

8/3/08

GLICOSE

162

97

78

135

SÓDIO

134

141

143

144

Essa paciente chegou encaminhada pela

POTÁSSIO

3,1

3,2

3,1

3,6

Emergência. Preparamos uma colonos-

URÉIA

25

20

31

30

CREATININA

0,82

0,7

0,5

0,63

FOSFATASE ALCALINA

99

98

GAMA-GT

46

87

PROTEÍNAS TOTAIS

4,7

5,1

ALBUMINA

2,1

2,1

GLOBULINAS
PCR
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PROF. AGOSTINHO

copia, mas, ao chegarmos ao cólon descendente, visualizamos muitas ulcerações. Sendo assim, decidimos parar a
colonoscopia.
PROF. LORETTI

No momento da internação percebemos
que era um caso grave de doença inflamatória, que exigia bastante atenção.
Ela é uma paciente com muita dor ab-

FIGURA 1

Radiografia do dia 5/3/2008
mostrando ceco bastante distendido (9
cm) e edema entre alças

FIGURA 2

Radiografia do dia 6/3/2008
mostrando melhora evolutiva da
distensão do ceco (6 cm)

dominal, agitação psicomotora, mas que
vem evoluindo bem.
PROF. AGOSTINHO

Que medicamento para retocolite ela
está fazendo?
PROF. LORETTI

Hidrocortisona por via parenteral e antibióticos. Está apresentando nitidamente melhora clínica.
INTERNA RAQUEL

Qual seria a indicação do corticóide local/retal?

>>
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PROF. LORETTI

Hoje em dia precisamos mais do corticóide retal em pioras momentâneas do
quadro clínico do paciente com retocolite ulcerativa estável restrita ao retosigmóide, visto que o corticóide retal atinge até o ângulo esplênico.
PROF. ABRAHÃO

No caso dela, não caberia utilizar corticóide por via retal, visto que a doença
se apresenta na fase aguda. Nem a colonoscopia deveria ter sido feita, já que
pode causar perfuração. O máximo que
se pode fazer é uma retossigmoidoscopia para constatar se o reto está ou não
envolvido. Clister e colonoscopia nessa fase são contra-indicados. O corticóide tópico é feito somente em doença sob
controle, por diminuir muito os efeitos
colaterais do corticóide oral, apesar de
encarecer muito o tratamento.

FIGURA 3

Radiografia do dia 10/3/2008
mostrando cólon descendente
com aspecto típico de doença
inflamatória intestinal

FIGURA 4

Radiografia evidenciando
ocupação dos seios costofrênicos
bilateralmente (confirmado
derrame pleural pelo Laurell)
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PROF. LORETTI

pidamente ou, pelo menos, ter noção da

terminal não é problema, porque se fará

Pode-se fazer 500 mg de hidrocortisona

gravidade do caso. Um diagnóstico di-

uma ileostomia. O problema é o coto

com 500 ml soro fisiológico em enema.

ferencial é a colite fulminante.

retal, porque, na sutura do reto inflama-

O paciente deve ficar em decúbito la-

do, o índice de deiscência é muito alto.

teral esquerdo, deve-se introduzir uma

PROF. ABRAHÃO

Uma forma é levar um coto do sigmói-

sonda retal e infundir bem lentamente

Como você explica essa formação gaso-

de e exteriorizá-lo na pele como uma

após o paciente ter evacuado. Geral-

sa na parede das alças? É uma fímbria de

fístula mucosa. Se não puder, deve-se

mente se faz em paciente de ambulató-

ar que pega a extensão do cólon. Isso é

fechar o coto em vários planos e drenar

rio, com pioras agudas do quadro.

um sinal de megacólon, junto com a di-

a pelve. A morbidade é alta em caso de

latação de transverso maior que 6 cm.

deiscência com sepse abdominal. O

PROF. ABRAHÃO

É uma retocolite em atividade grave,

momento de realizar a cirurgia depen-

Em proctite ulcerativa usamos supositó-

pois chegar a ter 2,1 de albumina e ede-

de muito do protocolo hospitalar, pois

rio, raramente se faz droga por uso oral.

ma de membros inferiores indica uma

há necessidade de uma melhor integra-

Em proctossigmoidite (que é o caso

desnutrição extremamente grave. Con-

ção clínico-cirúrgica.

dela), já que nós não temos um estudo

tudo, não foi dada importância à pla-

da extensão afetada do cólon, caberia

quetopenia. Nas doenças inflamatóri-

PROF. ABRAHÃO

fazermos o tratamento por via retal: ene-

as, especialmente a retocolite inflama-

Estamos diante de uma doença que pre-

ma. O supositório atinge até 20 cm, o

tória, encontramos hiperplaquetemia e

cisa ser observada, acompanhada,

enema vai até 60 cm. Portanto, chega-

os pacientes estão predispostos a desen-

agressivamente tratada, porque, por en-

se quase até o ângulo esplênico.

volver tromboembolismo. Priscila, por

quanto, não possui indicação cirúrgi-

que vocês não entraram ainda com me-

ca. Não há a indicação porque ela não

salazina?

teve as manifestações do megacólon. E,

PROF. TAUIL

se teve, já se passaram mais de seis dias,

Uma paciente jovem que tem uma diarréia com muco e cheirando mal, e com

DRA. PRISCILA

ou seja, superou-se o período que, se-

o quadro clínico dela, até que se prove

Porque ela está com dieta zero.

gundo as escolas de cirurgia, devemos
temer. Se tivermos 24 horas, estouran-

o contrário, é retocolite ulcerativa. O
coloproctologista tem muito a colabo-

PROF. ABRAHÃO

do 48 horas, sem melhora do quadro,

rar nos pacientes com doença inflama-

A mesalazina você pode fazer de forma

com toxemia persistente, aí então se faz

tória. Então, o primeiro especialista que

oral; ela não está com megacólon tóxi-

colectomia.

deveria ser convocado deveria ser o co-

co. Ela tem um intestino funcionante,

loproctologista, para a realização de um

apesar de anormalmente. Mesalazina

Evolução do Caso:

exame coloproctológico. Na inspeção

paralelamente acompanhada de corti-

A paciente apresentou piora do quadro

ele poderia visualizar uma fissura ou

cóide. Na dose proposta, 3,4 g ou 4 g

clínico com distensão abdominal, e foi

outras alterações ao retossigmoidoscó-

de mesalazina. De acordo com a melho-

solicitado parecer da Proctologia – que

pio que induziriam ao diagnóstico de

ra, vai-se reduzindo o corticóide injetá-

sugeriu cirurgia.

retocolite rapidamente. O tratamento

vel para passar para a forma oral, em

Foi feita colectomia total, com fecha-

deve ser feito com corticóide e observa-

seguida.

mento do coto retal e ileostomia. A pa-

ção. Caso essa paciente não melhorasse

ciente teve melhoras clínicas e labora-

em até 72 horas, dever-se-ia realizar uma

PROF. TAUIL

toriais no pós-operatório.

colectomia total. É importante abrir o

Essa paciente vai precisar fazer laparo-

Será avaliada para reconstituição do

olho e identificar o diagnóstico mais ra-

tomia e uma colectomia total. O íleo

trânsito. ■
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RESUMO – Trata-se do caso clínico de um paciente com quadro sugestivo de sarcoidose pulmonar com acometimento neurológico, internado na Enfermaria de Pneumologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro, Niterói (RJ). Faz-se a discussão sobre a doença, diagnóstico,
conduta terapêutica e evolução do caso em questão. (Conduta Médica 2008-10 (37) 26-29)
ABSTRACT – It is a case report of a patient with sarcoidosis affecting the lung and the nervous system,
from the Infirmary of Antonio Pedro Universitary Hospital, Niterói (RJ). It includes a discussion
about the disease, diagnosis, therapeutic procedures and the evolution of the case. (Conduta Médica
2008-10 (37) 26-29)
DESCRITORES – Sarcoidose; cansaço; tosse
KEY-WORDS – Sarcoidosis; fatigue; cough

ANAMNESE

Identificação: L.C.S.C., masculino, 48
anos, negro, solteiro, gari, natural e morador de Niterói (RJ), católico.
Queixa principal: “Cansaço”
HDA: Iniciou, no final de 2005, quadro de cansaço progressivo aos pequenos e moderados esforços, acompanhado de tosse seca eventual. Procurou o
médico do trabalho, realizando alguns
exames básicos de rotina, identificandose uma “mancha branca no pulmão” na
radiografia simples de tórax. Foi, então,
encaminhado ao posto de saúde, onde
foi feito o diagnóstico de tuberculose,
apesar de terem sido realizados alguns
exames de escarro e terem sido todos
negativos para a presença BAAR. Recebeu, então, tratamento para tuberculose pulmonar, tendo sido tratado por
cinco meses, sem melhora alguma. Após
esse período, foi encaminhado ao Hospital Universitário Antonio Pedro, a
fim de realizar investigação diagnóstica. Foi, então, internado na enfermaria, ocasião em que já apresentava disp-

néia aos mínimos esforços, que dificultava inclusive a deambulação. De
modo associado havia febre eventual,
predominantemente noturna, perda
ponderal importante (18 kg em um
ano) e sudorese noturna.
HPP: Negava HAS, DM, tuberculose,
hepatites, transfusão, nefrolitíase, cirurgias, uso de drogas ou medicações. Doenças comuns da infância, não sabendo
informar quais.
H. Fís.: Sem alterações dos marcos de
desenvolvimento.
H. Fam.: Pai falecido por leptospirose,
não sabendo informar a idade. Mãe falecida por problemas cardíacos aos 50
anos.
H. Soc.: Mora em casa de alvenaria
com sua companheira, onde há rede de
água e esgoto adequada. É ex-tabagista
eventual (carga tabágica de 15 maços/
ano) e ex-etilista (carga etílica importante).
Revisão de aparelhos e sistemas
Diminuição da acuidade visual há cerca de um mês; dor no dorso, de modera-

da intensidade, não relacionada à movimentação; sintomas dispépticos há
alguns meses; diminuição de força muscular, parestesias e hipoestesia em pé
esquerdo.
Exame físico
Ao exame, paciente lúcido, orientado
no tempo e no espaço, emagrecido, normocorado, anictérico, acianótico, com
enchimento capilar preservado e dispnéia em repouso. Fácies atípica.
PA = 110 X 70 mm Hg (posição supina); PA = 100 X 60 (posição ortostática); FC = 86 bpm; FR = 24 irpm; Tax =
36 o C; peso = 47 kg; altura = 1,65 m;
IMC = 17.
Aparelho cardiovascular: pulsos periféricos amplos, regulares e simétricos,
RCR 2T BNF sem sopros ou extra-sístoles.
Aparelho respiratório: MVUA com
roncos difusos em ambos os hemitóraces.
Abdome: plano, ruídos hidroaéreos
presentes, doloroso difusamente à palpação profunda, sem sinais de irritação
peritonial, sem massas ou visceromegalias, timpânico, Traube livre.
MMII: sem edema, panturrilhas livres,
pulsos palpáveis.
Exame neurológico: sem alterações, exceto pela presença de paresia grau 3 em
território de fibular comum, hipoestesia e parestesia em pé esquerdo.
Fundoscopia: sem alterações.

PTT rel = 1,20; Anti-HIV: não reativo
Rx de tórax (figura 1): Infiltrado retículo-nodular extenso predominando
nos 2/3 inferiores de ambos hemitóraces e linfonodomegalia hilar bilateral.
TC de tórax (figura 2): Infiltrado reticulo-nodular difuso de predomínio peribroncovascular.
Espirometria: “Distúrbio ventilatório
restritivo moderado, com capacidade
vital forçada reduzida e prova broncodilatadora negativa”.
Broncofibroscopia: “Mucosa brônquica sem alterações”.
Lavado brônquico: “Esfregaços constituídos por células epiteliais cilíndricas
e algumas escamosas, sem atipias, ao
lado de numerosos macrófagos e alguns
leucócitos polimorfonucleares. Ausência de células neoplásicas no material.

Pesquisa para BAAR negativa. Cultura negativa para germes comuns”.
Biópsia pulmonar a céu aberto: “Parênquima com áreas de consolidação,
representadas por granulomas coalescentes, constituídos por células epitelióides, células gigantes multinucleadas,
esparsos linfócitos e proeminente fibrose. Presença de escassa necrose fibrinóide central e focos de calcificação. Os
granulomas têm localização subpleural
e em áreas relacionadas a vasos. O tecido em torno mostra fibrose intersticial
com escasso processo inflamatório linfocitário e hiperplasia de pneumócitos.
Presença, ainda, de áreas de enfisema .
As colorações pelo PAS, Grocott e Fite
para a pesquisa de fungos e BAAR foram negativas”. Conclusão: “Pulmão
exibindo processo inflamatório crôni-

FIGURA 2

FIGURA 1

Exames complementares
HTO = 42,2 %; Na = 136; Hb = 13,7; K
= 4,7; VCM = 85; Uréia = 26; HCM =
27; Creatinina = 1.02; CHCM = 32;
AST = 31; ALT = 41; RDW = 15; FA =
82; GGT = 29; Plaquetometria =
399.000; BbT = 0,67; BbD = 0,17; Leucometria = 9.000; Cálcio = 11,3; (0/5/
0/0/5/69/17/4); TSH = 1,0; TAP =
86%; INR = 1,14; EAS: sem alterações;
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co granulomatoso, sem necrose caseosa,
com granulomas de aspecto sarcóide.
Pesquisa de microorganismos negativa”
(figura 3).
DISCUSSÃO

A sarcoidose foi descrita em 1899 pelo
dermatologista norueguês Caesar Boeck
a partir da biópsia de nódulos na pele
com células gigantes na histopatologia.
É uma doença sistêmica de causa desconhecida, caracterizada por sua marca
histopatológica: a presença de granulomas não-caseosos. Sua apresentação é
variada, indo desde a ausência de sintomas com alterações radiográficas, até
a falência multiorgânica numa minoria
dos casos. A doença pode ser autolimitada ou crônica, com episódios de remissão e recrudescência. Como os pulmões
e linfonodos estão quase sempre envolvidos, a maioria dos pacientes relata
queixas respiratórias, eventualmente
acompanhadas de sintomas relacionados aos olhos, pele ou outros órgãos. A
presença das diversas manifestações dessa enfermidade sustenta a hipótese de
que a sarcoidose possui mais de uma
causa, com cada uma sendo responsável
por um diferente padrão de doença.
Recente progresso, especialmente no
campo da imunologia e biologia molecular, vem ajudando no nosso entendimento da patogênese, melhorando nossa capacidade de diagnosticar e tratar
esta complexa enfermidade1.
Em relação à sua epidemiologia, ocorre
em todo o mundo, afetando pessoas de
todas as raças e idades, e ambos os sexos; no entanto, há uma predileção por
adultos com menos de 40 anos, e é 3-4
vezes mais comum em negros. Ocorre
mais comumente no inverno e nos primeiros meses da primavera2. Parece afetar os negros mais aguda e severamente
do que pessoas de outras raças. A doença parece ser bem mais comum do que
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se acreditava anteriormente, com recentes investigações sugerindo que permanece ainda muito subdiagnosticada em
várias regiões do mundo3.
A patogênese da doença não é completamente conhecida por uma série de
razões, incluindo a heterogeneidade das
manifestações, a ausência de uma definição precisa, a sobreposição com outras doenças e também a inespecificidade dos testes diagnósticos. O que é sabido, no entanto, é que se caracteriza
por afetar diversos órgãos com acúmulo de linfócitos T e células mononucleares, e exagero na resposta imune mediada pelo linfócito T helper, sendo a
presença dos granulomas não caseosos a
marca histopatológica da sarcoidose.
Ressalta-se, porém, que a presença de
granulomas de modo algum oferece diagnóstico inequívoco de sarcoidose,
haja vista que uma série doenças também cursa com reação granulomatosa.
Destacam-se, entre estas, as causas infecciosas (em especial as infecções micobacterianas e fúngicas), aquelas relacionadas à exposição ocupacional (pneumonia por hipersensibilidade, beriliose), as neoplásicas (em especial, os linfomas) e, ainda, outras desordens imunológicas (granulomatose de Wegener,
cirrose biliar primária, Churg-Strauss) 4.
Clinicamente, a sarcoidose se caracteriza por ser uma doença sistêmica, podendo ter início agudo ou insidioso,
mas, devido à sua predileção pelo pulmão, as queixas costumam se relacionar
a esse órgão. Vinte por cento dos casos
são assintomáticos, descobrindo-se a
doença como um achado na radiografia de tórax de rotina. Os pacientes se
queixam de dispnéia aos esforços e tosse seca. Raramente há hemoptise. Um
a 5% dos pacientes podem ter derrame
pleural exsudativo. Setenta e cinco a
90% apresentam linfonodomegalia intratorácica, envolvendo particularmen-

te os hilos pulmonares e linfonodos paratraqueais. Linfonodos periféricos
também são usualmente acometidos,
sendo indolores, não aderidos a planos
profundos e não ulceram. Vinte e cinco por cento dos pacientes têm lesão na
pele (caracterizada pelo eritema nodoso), erupções maculo-papulares, nódulos subcutâneos, lúpus pérnio e lesão da
mucosa nasal. A lesão ocular ocorre em
25% dos casos e a mais comum é a uveíte
anterior. Outros órgãos podem ser envolvidos, porém com menor repercussão clínica, incluindo os nervos periféricos,
como no caso clínico do nosso paciente
em questão. A causa mortis da sarcoidose
são as anormalidades pulmonares levando a insuficiência respiratória5.
Os exames complementares são importantes para firmar a hipótese diagnóstica. A radiografia de tórax está anormal
em 90% dos pacientes, podendo apresentar três padrões: tipo I – adenopatia
hilar bilateral sem acometimento pulmonar; tipo II – adenopatia hilar bilateral com acometimento pulmonar, e
tipo III – acometimento pulmonar sem
adenopatia hilar. O tipo I tende a ocorrer em quadros mais agudos e o II e III,
em casos crônicos. O acometimento
pulmonar na radiografia se caracteriza
por um infiltrado retículo-nodular difuso. As alterações na prova de função
pulmonar são do tipo restritiva, com
diminuição do volume residual e do
VEF-1s e índice de Tiffenaud > 80%.
Há leve hipoxemia. O lavado broncoalveolar mostra redução do número de
linfócitos CD8 com uma elevada relação CD4:CD8. Alterações do metabolismo do cálcio são comuns, sendo a hipercalciúria (mais comum) e a hipercalcemia produto da secreção de
1,25(OH)2 por parte dos granulomas.
O nível sérico de enzima conversora de
angiotensina encontra-se elevado em
75 % dos pacientes não-tratados. No en-

FIGURA 3

FIGURA 4

tanto, o valor da monitoração de tais
níveis e sua correlação com atividade
de doença permanece indefinido6. Vale
ressaltar um teste que vem sendo utilizado por muitos anos no diagnóstico de
sarcoidose: o teste de Kveim-Siltzbach.
É feita a injeção de extrato de tecido
sarcóide humano homogeneizado na
intraderme. Após quatro semanas é feita a biópsia da pápula que surge no local.
Atualmente seu uso se restringe aos pacientes em que as lesões não são facilmente
acessíveis à biópsia9. Não existe teste diagnóstico específico para sarcoidose.
Dessa forma, o diagnóstico de sarcoidose
requer três elementos: quadro clínico-radiológico compatível, exclusão de outras
doenças que mimetizam a sarcoidose e a
confirmação histopatológica da presença
de granulomas não-caseosos.
O tratamento mais satisfatório na maioria dos casos, tanto para o paciente
quanto para o médico, é não introduzir
medicação e aguardar resolução do pro-

cesso, o que ocorre na maioria dos casos, com o paciente evoluindo espontaneamente com melhora clínica satisfatória. No entanto, doença progressiva e debilitante pode ocorrer em até
10% dos casos8, 9. Os corticoesteróides
em dose imunossupressora, quando o
tratamento está indicado, permanecem
a base do tratamento, embora alguns
agentes imunossupressores (metotrexato, ciclofosfamida, azatioprina, clorambucil, ciclosporina, cloroquina, colchicina) tenham se mostrado eficazes, em
especial atuando como agentes poupadores de corticóide. Novos agentes, incluindo pentoxifilina, talidomida e infliximab, têm se mostrado úteis em alguns casos, e a efetividade desses agentes parece estar relacionada ao bloqueio
do fator de necrose tumoral, especialmente no tratamento da doença crônica1.
O prognóstico da sarcoidose costuma ser
bom. Menos da metade dos pacientes
permanece com disfunções orgânicas,
que são leves e progridem lentamente.
No caso clínico apresentado, firmou-se
o diagnóstico de sarcoidose pulmonar
diante da clínica apresentada pelo paciente e dos exames complementares.
Iniciou-se o tratamento com prednisona, na dose de 50 mg/dia (1 mg/kg/dia)
e formoterol (12 mcg 2X/dia), tendo o

paciente evoluído com melhora clínica, desaparecimento dos sintomas respiratórios e recuperação do peso habitual
(ganhou 11 kg em três meses). Houve,
ainda, resolução do quadro de neuropatia do fibular comum, sugerindo como
provável neuropatia periférica relacionada à sarcoidose; o diagnóstico de certeza não foi possível, visto que houve
dificuldade técnica de se acessar o nervo em questão durante o procedimento
de biópsia. Ver a figura 4: radiografia de
tórax após inicio do tratamento.
O paciente segue em acompanhamento
no ambulatório, assintomático, com a
programação de tratamento por um a
dois anos, de acordo com a literatura
atual.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - Baughman RP, Lower E, du Bois R.
Sarcoidosis. Lancet 2003; 361:1111-18
2 - Bardinas F, Morera J, Fite E, Plasencia A. Seasonal clustering of sarcoidosis. Lancet 1989; 2: 2455-6
3 - Bresnitz EA, Strom BL. Epidemiology of sarcoidosis. Epidemiol Rev
1983;5:124-56
4 - Mangiapan G, Hance J. Mycobacteria and sarcoidosis: an overview and
summary of recent molecular biological
data. Sarcoidosis 1995; 12:20-37
5 - Harrison´s Principles of Internal Medicine 16th edition, cap. 309, págs.
2058-2063.
6 - Studdy, PR, Bird, R. Serum angiotensin converting enzyme in sarcoidosis - its value in present clinical practice. Ann Clin Biochem 1989; 26:13.
7 - Wu J J, Rashcovsky KS Am Fam Physician 2004:70:312–22
8 - Baughman RP. Clin Chest Med
2004; 25 (3):521-30
9 - Iannuzzi, Michael C, Rybicki, Benjamin A, Teirstein, Alvin S. Medical
Progress: Sarcoidosis. NEJM 2007; 357
(21):2153-2165 ■
CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 037 - JUL/AGO/SET/2008 29

da página 19

O Desafio da Imagem
Resposta de

The Image Challenge

Paciente do sexo masculino,
67 anos, com quadro de tosse
seca há quatro meses, dor
torácica e dispnéia, sem febre.
Relata emagrecimento de 12
kg no período. Hemograma
sem anormalidades.

Diagnóstico: Carcinoma bronquíolo-

alveolar
Comentários: O carcinoma bronquí-

olo-alveolar (CBA) é uma neoplasia
pulmonar primária, periférica, que cresce ao longo das paredes bronquiolares e
alveolares, com tendência a se disseminar nos espaços aéreos distais usando o
septo alveolar como estroma. Caracteriza-se pela preservação da arquitetura
pulmonar e ausência de tumor brônquico intrínseco. Corresponde a cerca de
0,3% a 5% dos carcinomas broncogênicos primários. Comparando com outros
tipos primários de carcinoma brônquico, o CBA tem alta incidência em mulheres (30% a 50% dos casos). Ele é considerado, pela maioria dos autores, como
sendo uma variação histologicamente
distinta do adenocarcinoma.
Esse tumor permanece como um dos mais
enigmáticos cânceres pulmonares, com
variados padrões de crescimento, de manifestações clínicas e de achados histológicos. Da mesma forma que apresenta
variadas manifestações clínicas e histológicas, também seu espectro de aspectos radiológicos é muito diversificado.
Embora vários achados radiológicos e
tomográficos possam sugerir o diagnóstico, nenhum deles é patognomônico.
30 CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 0 37 - JUL/AGO/SET/2008

As formas de apresentação podem ser divididas em nódulo solitário, consolidação
e formas difusas ou multicêntricas.
O critério histológico para o diagnóstico
do CBA é o encontro de células tumorais,
tanto do tipo colunar (bronquiolar) quanto do tipo cuboidal (alveolar), crescendo
ao longo das paredes alveolares, com preservação da arquitetura parenquimatosa.
Os aspectos tomográficos do nódulo solitário, a forma mais comum de apresentação, são bastante conhecidos. Os nódulos solitários, na maior parte dos casos, têm
localização periférica, com bordas espiculadas, assumindo um padrão estrelado.
Outra característica é a falta de homogeneidade da lesão, podendo apresentar hipodensidades em forma de bolhas, ou pseudoescavações. Também são comuns as extensões lineares para a superfície pleural. Um
aspecto menos freqüente é a presença de
halo hipodenso ao redor do nódulo.
Anatomopatologicamente, o aspecto espiculado se deve ao crescimento infiltrativo do tumor, à disseminação linfática
localizada e/ou à reação desmoplástica.
Essa reação também contribui para a formação das extensões pleurais. As hipodensidades em forma de bolhas correspondem a pequenos brônquios patentes e/ou
a espaços císticos contendo ar, associados
à arquitetura papilar do tumor. O halo
hipodenso corresponde ao crescimento
do tumor ao longo dos septos alveolares,
com enchimento apenas parcial dos espaços alveolares.
A combinação de crescimento do tumor
ao longo das paredes alveolares e secreção de mucina pode determinar achados
de consolidação da via aérea, com broncograma aéreo. A secreção mucosa está
presente em cerca de 80% dos casos e pode
ser volumosa o suficiente para produzir
pneumonia mucóide. A mucina tem densidade radiológica mais baixa que o tumor, criando áreas de baixa atenuação
quando estudada com janela para mediastino. Isso causa áreas de atenuação he-

terogênea em pequenas massas com baixa atenuação uniforme em consolidações
mais confluentes, e aumento de volume
do lobo, levando a abaulamento das cissuras. A doença no espaço aéreo pode
também assumir a forma de pequenos
nódulos, semelhantes aos da tuberculose,
com tendência à confluência.
Alguns pacientes podem apresentar lesões
focais não com densidade de consolidações e sim com padrão em vidro fosco.
Esses pacientes, em geral, são assintomáticos, e a doença é detectada em exames
radiológicos de rotina, devendo entrar no
diagnóstico diferencial naqueles pacientes em que a lesão persiste ou progride de
tamanho num intervalo de seis a oito semanas. Opacidades em vidro fosco podem
se associar a espessamento de septos interlobulares, dando o padrão de pavimentação em mosaico, de difícil diagnóstico diferencial com a proteinose alveolar. Freqüentemente as lesões são difusas, havendo associação de vários padrões tomográficos. Linfonodomegalias e derrame pleural podem ocorrer, mas são achados raros.
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