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A R 25 e o Mercado de
Trabalho Médico
Em boa hora tive acesso a interessante publicação do Conselho
Federal de Medicina (CFM) intitulada “O Médico e o seu Trabalho, resultados da Região Sudeste e seus Estados”, de 2005, que
aprofunda uma outra, também do CFM, “O Médico e o seu Trabalho”, publicada em 2004. Ambos os estudos são atuais e revelam
dados muito curiosos sobre nossa profissão e seu mercado de trabalho. Recomendo a leitura a todos os colegas e, em especial, aos futuros colegas, estudantes de medicina e também a médicos-residentes e pós-graduandos, prestes a se profissionalizarem – e que, mais do
que nunca, precisam tomar conhecimento da situação profissional
do médico em nosso país, a fim de se orientarem em suas futuras
decisões.
As informações relatadas na obra são muitas. Aqui vamos resumir
algumas, mais relevantes, para uma análise sintética da situação dos
médicos na Região Sudeste e, em especial, no Estado do Rio de Janeiro.
A Região Sudeste concentra cerca de 60% dos médicos do país, e
metade desse contingente atua no Estado de São Paulo. O Estado
do Rio de Janeiro contribui com cerca de 17,4% dos médicos do Brasil,
exibindo a taxa de cerca de 2,75 médicos para cada mil habitantes
(a maior relação médico/habitante do país, sendo o dobro da do
Estado de Minas Gerais). Os resultados mostram o que se enfatiza
há muito tempo: não há necessidade de mais escolas médicas no Brasil,
muito menos em nosso Estado. O Brasil já é um dos países com maior
número de faculdades de medicina no mundo.
Quanto à questão da fixação do médico no interior, a pesquisa traz
evidências curiosas. Na Região Sudeste, cerca de 54,2% dos médicos atuam nas capitais; no Estado do Rio de Janeiro, aparentemente
cerca de 30% atuam no interior. Segundo os pesquisadores que
analisaram os dados mostrados na obra, existe uma tendência de
interiorização da atividade médica, pelo menos nos estados do Sudeste. Isso seria uma boa notícia, pois representaria uma tendência
a melhor distribuição dos profissionais. Quando surge uma novidade dessa natureza, entretanto, é bom sempre destacar que a interiorização do médico, sendo necessária para a sociedade, tem de ser
adequada também para o médico e sua família, para que não aconteça de se interromper em curto prazo, como já tem sido experiência
em diversas situações.
Outro ponto interessante é o que diz respeito à formação profissional. Na Região Sudeste, 77,8% dos médicos declararam na pesquisa
terem feito algum curso de pós-graduação. Em especial no Estado
do Rio os médicos procuram a pós-graduação, correspondendo tal
parcela a 87,7% do total (situando-se em 78% no Brasil).
Contudo, constatou a investigação que vem caindo o percentual de

Editorial
médicos que cursam programas de Residência Médica. Em nível nacional, eles correspondem a 61,6%; na região Sudeste, são 61,3%;
no Estado do Rio, apenas 57,9%. Tal informação não é boa, já que
se sabe que a Residência Médica é a melhor forma de aperfeiçoamento médico na modalidade lato sensu (não sendo esta sua função
precípua, mas, não obstante, na prática funcionando como tal, a Residência Médica corrige muitas deficiências trazidas por médicos
inadequadamente formados). Os médicos do Estado do Rio que concluíram a Residência Médica foram 14,9% em Clínica Médica, 13,3%
em Cirurgia Geral, 10,9% em Cardiologia, 9,4% em Pediatria e 7,2%
em Anestesiologia. Dos que fizeram cursos de especialização, 15%
optaram pela Cardiologia, 13,9% por Medicina do Trabalho, 4,7%
por Anestesiologia e 4,6% por Dermatologia, as especialidades mais
procuradas. Em nível nacional, para se ter uma idéia, 15% dos médicos se especializaram em Medicina do Trabalho, 9% em Cardiologia e
5,3% em Administração Hospitalar, os cursos mais procurados.
O Registro de Especialista é obtido quando o médico registra no Conselho Regional de seu Estado ou o Título de Especialista (obtido na
Sociedade de Especialidade) ou o Certificado de Residência Médica. Poucos sabem, mas ambos, em igualdade de condições, e com
igual valor legal, podem ser registrados nos conselhos regionais para
efeito de o médico obter oficialmente o registro na especialidade.
Em nível nacional, a distribuição dos que ostentam tal registro é de
10,4% para a Pediatria e de 10% para a Cardiologia; em seguida,
vêm Ginecologia/Obstetrícia, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Urologia e Dermatologia. No Estado do Rio a ordem é a mesma, apenas
se registrando o empate da Pediatria e da Cardiologia, com 10,4%
dos médicos.
Ao serem inquiridos sobre a especialidade principal em que atuam,
para os médicos da Região Sudeste a Cardiologia ficou em primeiro
lugar, com 10,3% do total; a Pediatria veio em seguida, com 8,1%;
após, a Ginecologia/Obstetrícia, com 7,5%, a Clínica Médica, a seguir, com 7% e a Anestesiologia, com 5,7%. Curiosas são as informações da crescente tendência à especialização em Urologia e em
Dermatologia e do surpreendente salto empreendido pela Cardiologia, que se tornou a especialidade mais freqüentemente exercida no
Rio, fato que também ocorreu em São Paulo e em Minas Gerais.
No nível de pós-graduação stricto sensu, a pesquisa mostrou que os
médicos da Região Sudeste estão buscando mais essa modalidade de
aperfeiçoamento do que os médicos do restante do país. O Rio se
destaca quanto ao número de mestres (21,4%), São Paulo quanto
ao de doutores (12,3%).
É curioso observar que a conquista da Residência Médica entre os
médicos vem caindo, ao mesmo tempo em que cresce o número dos
que cursam mestrado e doutorado. Sendo a medicina uma atividade
científica de cunho fortemente aplicado, em que a prática é indispensável, seria importante revalorizar a Residência Médica em nossa profissão, lembrando que o perfil dos cursos stricto sensu em medicina no Brasil mudou drasticamente nos últimos 10 anos. Hoje
não há mais relação de especialidade médica e curso de mestrado/
doutorado em medicina. Esses cursos estão todos se estruturando
em linhas de pesquisa, e o objetivo deles não é mais treinar o médico
na parte acadêmico-assistencial de uma especialidade e sim habilitálo, seja no mestrado, seja no doutorado, a conduzir uma investiga-

ção científica, desde o momento de concepção do projeto de pesquisa (que transcende a especialidade, envolvendo conhecimentos diversos e multidisciplinares), até a sua publicação em revista de circulação internacional.
Por último, o estudo do CFM mostrou que os médicos cada vez trabalham mais. Na Região Sudeste, 72,2% exercem até três e 27,8 % quatro ou mais atividades semanais. No Estado do Rio 74,3% dos médicos possuem até três atividades semanais e 3,5% relatam cinco ou mais.
Na pesquisa nacional, feita pelo CFM em 1996, não havia relato parecido. Quanto à remuneração, cerca de 58,2% dos médicos fluminenses informaram ganhar até 2 mil dólares mensais e somente 5,7%
admitiram perceber mais de 4 mil dólares mensais. É pouco para tanto desgaste, para tão expressivo número de horas semanais trabalhadas e para tanta responsabilidade. Curioso é que muitos médicos não
se dão conta dessa sobrecarga, talvez pela satisfação de estarem cumprindo uma missão, em curar e aliviar, talvez também porque a sociedade espera do médico certo papel mágico, supra-humano, resistente
às intempéries, às frustrações e invencível pelo cansaço.
Há algum tempo uma colega me procurou para ser examinada. Estava na faixa dos 45-50 anos, tinha 25 anos de formada e queixava-se
de “extremo cansaço”. Procurara anteriormente alguns colegas, que
excluíram a existência de diversas doenças, inclusive por meio de
exames complementares. Ao ouvi-la, revi todos os exames feitos e
pedi que descrevesse suas atividades. Soube, para meu espanto (mas
não dela!) que cumpria, a essa altura de formada, 48 horas de plantões semanais, complementando a jornada com atividades em enfermaria, em ambulatório e em consultório, num total de quase 70 horas
semanais! Tudo isso por remuneração mensal que não passava dos 5
mil reais. Além disso, era esposa e mãe de três filhos. Depois de
examiná-la, eu lhe disse que havia chegado ao diagnóstico:”Você é
um caso de R 25!”. Ela quis saber que nova doença era essa, e eu
esclareci: o “R 25” era o vigésimo-quinto ano de Residência Médica
– querendo com isso destacar que a colega, sem perceber, estava levando uma vida muito semelhante à de médico residente, numa fase
onde a carga horária de trabalho é habitualmente muito intensa, pois
objetiva principalmente formação, com a pessoa em pleno vigor e saúde. Era evidente a causa do cansaço de nossa colega, mas ela não percebia, pois o seu senso de responsabilidade e dedicação aos pacientes
não permitia que ela, uma médica, se sentisse cansada – o que seria
considerado plenamente natural em todas as outras pessoas, menos em médicos.
Além dos aqui citados, muitos outros dados
interessantes podem ser encontrados na publicação “O Médico e o seu Trabalho”. Pela
excelente pesquisa, os meus efusivos parabéns
ao CFM e à toda equipe envolvida.

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular do Departamento
de Clínica Médica da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica
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RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso de paciente pediátrico com linfono-

do axilar e tumoração infraclavicular, realizada no Serviço de Pediatria do Huap-UFF, Niterói
(RJ), com discussão da conduta para o diagnóstico da patologia, classificação e prognóstico.
(Conduta Médica 2008-9 (36)4-8)
ABSTRACT – This is a clinical session of a case report of a child with axillary lymphadeno-

pathy and infraclavicular tumor, that happened in the pediatric section of Huap Hospital
of UFF, Niterói (RJ), with clinical discussion of conduct, diagnosis, classification and prognosis of the disease. (Conduta Médica 2008-9 (36)4-8)
DESCRITORES – Tumor; linfadenopatia; oncologia

KEY-WORDS – Tumor; lymphadenopathy; oncology.

INTERNA MARIANA

Vamos falar de um paciente do sexo
masculino, oito anos, pardo, morador do
Largo da Batalha, em Niterói (RJ). A
queixa principal dele, notada pela mãe,
foi um “caroço na axila” que, também
de acordo com a mãe, surgiu cinco meses antes. Ela falou que não houve aumento progressivo e que, por isso, ela
não levou a criança ao médico.
O paciente não tinha também nenhum
sintoma relacionado, como sudorese ou
febre, e na região do “caroço” não havia nenhum sinal flogístico. A criança
estava em ótimo estado geral e, em 1o
de agosto, foi para o posto de saúde no
Morro do Estado, de onde foi encaminhado para o Hospital Antônio Pedro,
dando entrada pelo Setor de Emergência Pediátrica.
Na HPP, ele nega internação anterior,
transfusão, cirurgias, e afirma não ter
tido nenhuma comorbidade, até então.
Na história familiar e social não há casos de doenças hematológicas; a única
enfermidade citada é o diabetes mellitus da avó materna e uma história de um

tio com tuberculose tratada três anos
antes, durante seis meses, e com o qual
a mãe afirma que o paciente não teve
muito contato. O avô também teve tuberculose, oito anos antes. A criança
mora em casa com coleta de lixo, esgoto, água encanada, e não teve contato
nenhum com gatos. A família tem quatro cachorros.
No exame físico o paciente estava em
bom estado geral, corado, hidratado,
acianótico, eupneico, e com boa perfusão capilar periférica.
Na cabeça e pescoço, tinha otoscopia e
orofaringe normais. Não havia linfonodo submandibular ou cervical palpáveis. Havia apenas tumoração infraclavicular, além desse linfonodo na região
da axila esquerda, de consistência fibroelástica, indolor, medindo 4,5 cm de
diâmetro.
Os aparelhos cardiovascular e respiratório estavam ambos normais, assim como
o abdome, que se encontrava flácido,
peristáltico, indolor, timpânico, sem
massa alguma e sem sinais de infecção,
sem alterações.

Genitália e membros inferiores também
se encontravam sem alterações.
Sinais vitais: 80 batimentos por minuto, 20 irpm e PA de 110x70 mmHg.
Peso: percentil 95, assim como a altura.
Ao entrar na Emergência, a conduta inicial foi realizar hemograma (hematócrito 37, hemoglobina 12,5 , plaquetas
258.000 e leucograma 3.100).
Foi realizada uma ultra-sonografia de tórax, que evidenciou múltiplos linfonodos aumentados (o maior com 1,2 cm de
diâmetro) e baço também aumentado
(medindo 12 cm), além de duas imagens
nodulares hipoecóicas no pólo inferior
do rim esquerdo (medindo cerca de 2 cm
de diâmetro).
Para esclarecer a linfoadenomegalia, o
paciente foi então encaminhado para a
Enfermaria de Escolares, onde chegou
no dia 3 de agosto. O quadro era de excelente estado geral, presença de um linfonodo axilar aumentado e de uma tumoração infraclavicular, que até então
não se sabia o que era.
Então, começamos a investigação dessa linfonodomegalia pela história e
pelo exame físico. Para a investigação,
era necessário saber a evolução da adenomegalia, se o paciente teve contato
com outras doenças, se tinha outros sintomas associados (normalmente febre,
emagrecimento e sudorese), já que,
para elaborarmos hipóteses diagnósticas, devemos saber o ambiente em que
a criança vive, se tem contato com
gato, sempre direcionando bem essa
história.
No exame físico devemos ver as características do linfonodo, sua consistência,
se é quente ou não, e, já com esses dados, podemos elaborar algumas hipóteses diagnósticas. Começamos questionando: a linfonodomegalia era localizada ou generalizada? Apesar de haver
algumas doenças que dão linfonodomegalia localizada e generalizada, geral-

mente essa divisão inicial direciona as
hipóteses diagnósticas.
INTERNA VANESSA

Hoje vamos abordar mais as causas localizadas, já que é o caso do nosso paciente. Existem muitas causas de linfonodomegalias generalizadas, como viroses,
mas não vamos abordar todas hoje.
Vamos falar das topografias das linfonodomegalias do nosso paciente e das possíveis causas que poderiam ser investigadas frente a uma adenomegalia axilar.
A topografia axilar não é uma topografia muito comum, então vamos citar as
principais causas aqui.
A doença da arranhadura do gato, que
é uma doença causada por uma bactéria (Bartonella), é uma importante causa de linfonodomegalia axilar. Na investigação dessa doença é importante a
história colhida, saber se o paciente teve
contato com gato. Geralmente, a confirmação é por biópsia do linfonodo,
que apresenta um granuloma.
As infecções piogênicas – erisipela, doenças bacterianas, brucelose – são sempre uma opção. Mais uma vez a história
é importante: atenção para crianças que
convivem com ruminantes ou que consomem leites não pasteurizados. Essas
doenças podem ser causa de linfonodomegalia axilar em pacientes pediátricos.
E existe também a linfonodomegalia reacional, que pode ocorrer devido a uma
lesão ou outra causa.
Entre as causas não infecciosas, as doenças linfoproliferativas (como linfoma
e leucemia) são importantes, e metástases de outros lugares também são hipóteses – ocorrendo geralmente na região
supraclavicular.
Mas vamos falar um pouco mais do nosso paciente, que tem uma tumoração infraclavicular, que é uma topografia
muito atípica. Realmente, uma linfonodomegalia infraclavicular é algo

anormal e merece investigação. Geralmente, quando ocorre do lado direito,
está relacionada a malignidade por causa de linfonodos mediastinais, e quando se localiza no lado esquerdo (que é
o nódulo de Virshow) sugere malignidade abdominal. Então, a partir da história do paciente, ficamos com duas
hipóteses.
Tuberculose ganglionar era uma hipótese, porque o paciente tinha uma história de contato com o tio com tuberculose (que estava em tratamento, mas
houve um momento em que achamos
que esse tratamento foi irregular). Então, era uma hipótese, apesar de que
uma tuberculose ganglionar pode ser
causada por outras micobactérias. Outra hipótese era tumor de parede torácica, pois essa tumoração infraclavicular não era muito bem definida, e
esse linfonodo axilar poderia ser alguma coisa drenando. A doença da arranhadura do gato foi excluída pela
história. A adenite reacional também
era uma hipótese, e as doenças linfoproliferativas, como leucemia e linfoma, também eram hipóteses a serem
consideradas, porque já tínhamos um
exame anterior com alteração do
baço. Então, ficamos com essas hipóteses anteriores, que eram as principais
para o nosso caso.
Já na enfermaria iniciamos a investigação clínica e, entre os exames complementares, foi feito um hemograma –
que poderia já ajudar se apresentasse alguma citopenia ou sinal infeccioso (o
que, no caso, não aconteceu, ou seja, o
exame estava praticamente normal).
Existia, em exame anterior, uma eosinofilia que neste já tinha diminuído.
O PCR também estava dentro da normalidade; não tinha base inflamatória
significativa. TAP e PTT foram pedidos, pois já nesse momento nós tínhamos intenção de realizar exames mais
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invasivos. Só como rotina, foram feitos uma radiografia de tórax e um exame de escarro, que não mostrou alterações. Então, aí, já excluímos a possibilidade de tuberculose ganglionar.
A tomografia de tórax e abdome foi um
exame significativo, já que evidenciava uma linfonodomegalia periférica.
Nós já estávamos suspeitando de uma
doença linfoproliferativa, pois havia
uma ultra-sonografia anterior com alteração.
Algumas pessoas achavam que o Traube estava ocupado e, no dia 17 de agosto, foi feita esta tomografia, que mostrou uma infiltração discreta do parênquima e um pequeno derrame pleural.
Pelo exame, aquela tumoração que a
gente não sabia o que era ficou definida como linfonodo, o que exclui a possibilidade de ser uma massa drenando
para a axila. No baço já havia três lesões nodulares e hipodensas, confirmando o que já se tinha visto pela ultra-sonografia. Havia também alteração no rim – que tinha dimensões normais, mas já continha uma formação
expansiva.
Aqui vocês vêem que o baço está bem
aumentado, já com essas lesões hipodensas; então, já havia lesão no baço
e, na verdade, uma linfonodomegalia
que a gente pensava ser localizada. Ou
seja, já havia outras manifestações intensas.
Aqui está o rim esquerdo, com imagem
hipodensa de tamanho bem grande.
Então, a tomografia havia sido feita e o
paciente tinha aquele gânglio que ainda não havia sido investigado; independentemente da TC, ele já tinha indicação para biopsiar o gânglio.
Estas aqui são as indicações da Sociedade Brasileira de Pediatria. São várias indicações, e uma delas basta para a gente biopsiar. Vou mostrar apenas as indicações que o nosso paciente tinha:
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ele apresentava um linfonodo de tamanho superior a 3 cm, e os gânglios
não diminuíam após quatro a seis semanas; ele ficou 20 semanas com o gânglio
que não diminuía, não tendo outros sinais e sintomas;
● ele apresentava uma linfonodomegalia persistente, em uma região não habitual como a axilar (observamos aqui
que as regiões troclear e pré-ocular também são raras), o que era mais uma indicação para biopsiar;
● no linfonodo infraclavicular foi feita
punção por agulha fina e esta foi inconclusiva (pois, segundo os patologistas,
já que o linfonodo estava atrás do músculo peitoral, a punção provavelmente
nem chegou a ele, e portanto não auxiliou muito no diagnóstico);
● no linfonodo axilar foi feito um imprint – foi partido o linfonodo ao meio,
carimbado nas lâminas –, e este foi inconclusivo; os patologistas falaram que
poderia ser um linfoma, ou uma adenite racional.
O diagnóstico foi fechado com o histopatológico: linfoma de Hodgkin clássico. E esta foi a peça retirada para biópsia, um linfonodo de 3,5 cm.
●

PROFA. GESMAR

De onde é essa peça?
INTERNA VANESSA

Esta é axilar. E este é o aspecto microscópico do linfoma de Hodgkin, que tem
essa célula de Reed-Sternberg (que é a
célula diagnóstica do linfoma de Hodgkin). É uma célula multinucleada, e
os patologistas dizem que tem aspecto
de olho de coruja. Tem que ter essa
célula; se não tiver, não se faz o diagnostico de linfoma de Hodgkin.
INTERNA TALITA

Eu vou falar sobre linfoma de Hodgkin.
Mas nosso objetivo não é dar uma aula

sobre linfoma, e sim nos situarmos para
falar sobre o prognóstico do paciente e
estadiamento, a fim de dar seqüência ao
nosso caso.
O diagnóstico do paciente fechou no
histopatológico como linfoma de Hodgkin tipo 4. Esse linfoma tem subtipos
histológicos, que são: predomínio linfocitário, esclerose nodular, celularidade mista e depleção linfocitária – sendo que cerca de 65 a 70% dos casos são
de esclerose nodular , seguindo-se os
casos de celularidade mista, predomínio
linfocitário e depleção linfocitária
(que são muito raros e têm o pior prognóstico). A importância em saber o subtipo está relacionada ao prognóstico da
doença. No caso do nosso paciente a lâmina ainda está em estudo.
O estadiamento, além da importância
no prognóstico, é importante para orientar o tratamento – já que para uma
doença localizada pode ser feita radioterapia local. Nosso paciente foi classificado no estágio 4A, e por que 4?
Porque a gente viu a extensão para os
outros órgãos: tinha lesão hipodensa no
pólo inferior do rim esquerdo. E era A
porque ele não tinha sinais sistêmicos,
febre, emagrecimento ou sudorese noturna. Então, ele era 4A.
O prognóstico nos estágios 3 e 4 é de uma
sobrevida de cinco anos em torno de 60
a 90% dos casos, isso já descrito em livros. Todos os três primeiros estágios
têm um ótimo prognóstico; alguns excelentes e outros muito bons. Os casos
de depleção linfocitária é que têm um
prognóstico mais reservado. Se tivermos as duas informações, subtipo histológico e estágio, é melhor a classificação por subtipo histológico do que a
classificação por estágio – e a melhor
classificação por estágio é a de 1a 4 com
A ou B.
A conclusão do nosso trabalho é que
toda adenomegalia precisa ser investi-

FIGURA 1
Lâmina mostrando
célula de ReedSternberg (que é a
célula diagnóstica
do linfoma de
Hodgkin)

gada, já que pode estar relacionada a
doenças sistêmicas graves; o diagnóstico precoce é fundamental e, no caso do
linfoma de Hodgkin, o prognóstico nos
estágios 1 e 2 confere sobrevida de 90%
em cinco anos – e uma grande maioria
nessa época já está curada.
O nosso paciente está no Inca. Ele segue em acompanhamento ambulatorial
e fazendo quimioterapia. Pelos menos
são essas as informações que a gente tem.

FIGURA 2
Peça retirada
para biópsia, um
linfonodo axilar
de 3,5 cm

PROF. RAFAEL

Poderia ser usada radioterapia? Como é
o tratamento, depende do tipo histológico?
INTERNA TALITA

A radioterapia é feita nos estágios 1 e 2,
pois o tumor está localizado, e a quimioterapia é usada no 3 e no 4, porque já
está disseminado, independentemente
do tipo histológico.
PROFA. MARIA CECÍLIA

A gente pode até escolher o protocolo
usual, mas primeiramente não tínhamos
certeza do tipo histológico. No caso
dele, como é estagio 4, seria feita a quimioterapia.
INTERNA MARIANA

Inicialmente a gente não tinha certeza
do que o paciente tinha, se era uma
massa ou um linfonodo.
INTERNA VANESSA

A tomografia confirmou que era um linfonodo.
PROFA. MARIA CECÍLIA

A grande surpresa era que ele tinha um
linfonodo na mesma região anatômica,
não tinha mais linfonodo nenhum, tinha aquela lesão no baço e, no rim, até
que se prove o contrário, aquilo pode
ser infiltração pelo linfoma.

FIGURA 3
TC de abdome,
mostrando
comprometimento
de órgãos e imagem
hipodensa de
tamanho bem
grande no rim
esquerdo
>>
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INTERNA MARIANA

Se a mãe tivesse vindo cinco meses
antes, se tivesse se preocupado mais,
de repente o paciente não estaria no
estágio 4, então não teria infiltrado.
Ele teve uma história de três meses
antes de uma amigdalite tratada por
conta própria, não tendo procurado
um médico.

a falecer é que ela foi procurar o pediatra da criança.

devemos procurar saber mais sobre a
vida dele.

PROFA. GESMAR

INTERNA VANESSA

A tumoração, ela notou quando?
INTERNA TALITA

Ele tem até uma história de arranhadura de gato, tem uma pápula, umas escoriações.

A tumoração ela notou mais ou menos
na mesma época.

INTERNA TALITA

INTERNA TALITA

PROFA. GESMAR

O paciente não tinha nenhuma sintomatologia; ele tinha três tumorações, lesões hipodensas no baço e uma no pólo
inferior no rim esquerdo, além de derrame pleural pequeno.

Há cinco meses atrás?

A gente viu uma ultra-sonografia dele
hoje, e o paciente tem aumento do lobo
esquerdo, mas não tem nada embaixo.

INTERNA TALITA

PROFA. MÁRCIA

Foi. Mas ela disse que aumentava só
quando a criança fazia exercício.

PROFA. MARIA CECÍLIA

PROF. ALEXANDRE

Ele está fazendo acompanhamento ambulatorial no Inca; o bloco do tipo histológico foi para lá.

O paciente tinha algum outro sinal?

Às vezes você faz uma biópsia ganglionar, que pode dar inconclusiva. Nós já
tivemos um caso (que era um linfoma)
que veio como inespecífico, e a gente
não acreditava. Pois bem, o material foi
rebiopsiado e o diagnóstico só foi feito
na segunda biópsia.

INTERNA VANESSA

A mãe tem baixo nível sócio-econômico?

Não, ele não tinha nenhum outro sinal.
Nós até achamos estranho, já que ele já
se encontrava no estágio 4, e que a mãe
relatava que o filho estava muito bem.

INTERNA VANESSA

PROFA. GESMAR

Tem baixo nível, mas não é paupérrima.

E o avô?

PROFA. GESMAR

INTERNA MARIANA
INTERNA TALITA

O que a gente acha é que ela talvez não
tenha vindo antes porque recentemente perdeu o pai, que vinha se tratando
de câncer avançado.
PROFA. GESMAR

Foi informado que ele que era tabagista, que fumava muito.
PROFA. MÁRCIA

Ontem peguei um pré-escolar com cinco anos de idade, com adenomegalia
axilar e febre baixa.

O pai da mãe?
INTERNA VANESSA
INTERNA TALITA

Sim, o pai da mãe, o avô da criança. Ele
havia falecido há cerca de 15 dias, e a
gente acha que isso a perturbou. Ela já
tinha notado o “caroço” há cinco meses, mas a doença do pai de repente a desnorteou; então, ela não procurou um
médico na época. Só quando o pai veio
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Ah, eu vi esse paciente hoje.
PROFA. MÁRCIA

Também tinha astenia, ou seja, merece
atenção. Então, é exatamente por isso
que a gente não deve perder tempo.
Quero dizer: um paciente com um quadro arrastado, febre baixa, astênico –

INTERNA TALITA

O imprint foi inconclusivo neste nosso
caso e foi feito dois dias antes do histopatológico. Foi feito um imprint que
não conseguiu definir se era um linfoma ou se era uma adenite reacional.
Então houve a dúvida, e por isso esperaram a lâmina do histopatológico para
dar o diagnóstico. Ou seja, devem ter
tido dificuldade de pegar a região correta durante a biópsia – o que prejudicou o exame. A imunohistoquímica
está ainda em andamento.
PROF. ALEXANDRE

Ficaremos aguardando. Mais alguma
observação? Então, podemos dar a sessão por encerrada. ■

UNIMED-RIO
DO FUTURO
Compra do terreno para a
construção do hospital próprio
marca o início do projeto de
verticalização da cooperativa

N

o dia 11 de janeiro, o presidente da Unimed-Rio, Celso
Barros, firmou o contrato que oficializa a compra de um
terreno de 20 mil m² na Barra da Tijuca, para a construção do
hospital próprio. A compra se deu após a finalização de um
O presidente Celso Barros
estudo de viabilidade que apontou a construção de hospital de
na assinatura da compra do terreno
do futuro hospital
alta complexidade como uma alternativa sustentável para o
fortalecimento da cooperativa em seu mercado. Para dar
suporte à iniciativa, foi criada uma assessoria para operações estratégicas na Unimed-Rio, que
tem como focos de atenção os projetos de Verticalização e Novos Negócios, além do apoio na
revisão dos processos operacionais da cooperativa.
O projeto permitirá que a cooperativa, já há alguns anos se destacando no mercado pela
liderança e desempenho econômico, tenha novas perspectivas de crescimento. A criação de
um hospital próprio representa uma resposta significativa a um dilema que atinge todo o
segmento: como manter os níveis de qualidade no atendimento num cenário de constante
crescimento dos custos médicos.
“A construção de um hospital próprio vem ao encontro de uma necessidade estratégica da
Unimed-Rio, a de poder se equiparar à concorrência no que diz respeito à gestão efetiva de
custos médicos. Somente considerando o pagamento a prestadores hospitalares, nossa rede
supera mensalmente a casa dos R$ 20 milhões, o que dá uma idéia precisa da importância
econômica do projeto de verticalização da cooperativa”, analisa Celso Barros, que estima que o
total de investimentos do projeto gire em torno dos R$ 100 milhões.
“Como as operadoras convivem com margens muito pequenas, em torno de 1% a 2%, o
processo de verticalização seria ainda decisivo para aumentar o retorno econômico e fortalecer
o patrimônio comum dos sócios. Em aproximadamente dois anos, teremos um complexo
hospitalar do mais alto nível, o que representará novas oportunidades de negócio e a
consolidação de nossa força no mercado. Não se trata apenas da construção de um hospital,
mas da Unimed-Rio do futuro”, finaliza Barros.
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RESUMO - Os autores relatam um caso de tumor estromal do estômago em paciente adulto
assintomático e discutem aspectos clínicos, diagnóstico e possibilidades de tratamento de
acordo com a bibliografia. (Conduta Médica 2008-9 (36)10-15)
ABSTRACT - The authors describe a case of stomach’s stromal tumor in an asymptomatic
adult and discuss clinical aspects, diagnosis and treatment goals according to bibliography.
(Conduta Médica 2008-9 (36)10-15)
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FUNDAMENTO

O GIST (tumor estromal gastrointestinal)
constitui uma entidade neoplásica das células intersticiais de Cajal, descoberta através da expressão da proteína c-kit (1).
Trata-se de um tumor responsável por cerca de 3% das neoplasias do trato gastrointestinal. Possui incidência equivalente
entre os sexos e é mais prevalente na sexta
década de vida. Clinicamente, tumores
desse tipo são assintomáticos; porém, em
alguns casos, os pacientes apresentam sinais
ou sintomas relacionados com o tamanho
dos tumores e suas complicações (2;3). O
citado tumor apresenta graus variados de
diferenciação, e a ressecção tumoral é o
único tratamento efetivo. O desenvolvimento do mesilato de imatinibe trouxe
benefícios para os casos de irressecabilidade tumoral e doença metastática (4;5).
Neste artigo, relatamos um caso de GIST
de parede gástrica como achado incidental de ultra-sonografia em paciente assintomático e discutiremos questões acerca
dos dados clínicos, histopatológicos e terapêuticos de acordo com a literatura.
RELATO DO CASO

C. T. L., homem, 53 anos, sem comorbidades ou história de tabagismo ou etilismo, assintomático, optou por realizar ultra-sonografia em exames de rotina. No
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exame físico, não apresentava qualquer
alteração. Todos os exames laboratoriais
eram compatíveis com a normalidade. A
ultra-sonografia revelou imagem hipoecóica arredondada, de contorno definido,
medindo 3,1 x 2,7 x 2,3 cm junto ao lobo
esquerdo do fígado (fig. 1). Foi solicitada tomografia computadorizada de abdome para melhor visualização da lesão.
Constatou-se lesão nodular bem delimitada com densidade de partes moles, captando heterogeneamente o meio de contraste, de contorno regular, medindo cerca de 2,73 x 2,69 cm em situação retro
antral. Além disso, havia aparente contato da porção inferior da lesão com a
parede gástrica (fig.2). A endoscopia digestiva alta visualizou lesão submucosa
abaulada em topografia de antro gástrico.
Foi indicada laparotomia exploradora,
que mostrou tumoração de parede gástrica que foi ressecada com margens livres e
encaminhada para diagnóstico per-operatório de congelação. À macroscopia, representava segmento de parede gástrica
medindo 4 x 4 x 4 cm, quase que totalmente tomada por nodulação de localização submucosa. Aos cortes, o tecido era
levemente fasciculado, com áreas avermelhadas, sem evidências de necrose,
bem delimitado e parcialmente circundado por gordura lobulada e elástica. A

conclusão microscópica era de que se tratava de tumor estromal gastrointestinal, de
aspecto epitelióide, medindo 3,5 x 5 x 3cm,
exibindo duas mitoses por campos de grande aumento, sem necrose, constituindo
lesão nodular bem delimitada e de limites cirúrgicos livres. O estudo imuno-histoquímico revelou células neoplásicas
com imuno-reatividade com os anticorpos anti-vimentina, CD34, CD117 (c-Kit
proto-oncogene) e antígeno de proliferação celular Ki-67 (10%). Houve imunonegatividade com os demais anticorpos
testados, concluindo-se que se tratava de
um tumor estromal gastrointestinal. O
paciente evoluiu bem no pós-operatório,
com seguimento ambulatorial sem evidências de recidiva tumoral.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Em 1969, a OMS caracterizou os tumores
mesenquimais do trato gastrointestinal em
leiomioblastomas, leiomiomas e leiomiossarcomas, sendo estes últimos provenientes das células do músculo liso (6). Já
em 1983, através da microscopia eletrônica e da imuno-histoquímica, Mazur e
Clark evidenciaram que alguns desses tumores apresentavam características de diferenciação de músculo liso, sendo denominados genericamente de tumores estromais. Em 1998, Hirota e cols. constataram que alguns desses tumores estromais
apresentavam mutação do proto-oncogene codificador do receptor transmembrânico tirosina quinase (c-kit ou CD-117),
expresso em grande quantidade nas células de Cajal (“marca-passo intestinais”) e
responsável por várias funções celulares,
dentre as quais proliferação, adesão, apoptose e diferenciação celular. Tal mutação
é responsável pela ativação constitutiva
da proteína Kit, que causa estímulo sem
oposição para proliferação celular, favorecendo o crescimento do clone maligno.
Com isso, a positividade pela imuno-histoquímica do CD-117 passou a caracterizar o critério diagnóstico de um tumor
bem definido e atualmente denominado
tumor estromal gastrointestinal (GIST)
(7;8). Estudos publicados não descreve-

ram a presença de fatores genéticos ou
ambientais predisponentes para que tal
mutação ocorra.
Segundo dados do Ministério da Saúde,
estima-se que no Brasil existam 1 mil 800
novos casos de GIST por ano. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 5 mil.
Trata-se de um tumor relativamente raro,
mas que representa 80% dos tumores mesenquimais do trato digestivo, 5% de todos os sarcomas (9) e 0,1 - 3% das neoplasias do trato gastrointestinal (6). Quanto à predileção por sexo, a maioria dos autores encontra uma incidência semelhante entre homens e mulheres. Ocorre predominantemente entre os 40 e os 80 anos
de vida, sendo a idade média ao diagnóstico em torno dos 60. Acomete também
crianças e idosos, mas excepcionalmente
(10;11).
Os GIST se originam em qualquer local
do tubo digestivo, do esôfago ao ânus.
Estão situados na submucosa e muscular
próprias dos órgãos primariamente acometidos e o crescimento extramural é raro
(12). Quanto à distribuição, o estômago
(principalmente grande curvatura e proximal) (12;13) representa cerca de 70%
dos casos; o intestino delgado, 25% (1/3
no duodeno); o cólon e o reto, 10%; e
menos de 5% aparecem em outros locais
do aparelho digestivo. O leiomioma e o
leiomiossarcoma são mais comuns que o
GIST no esôfago e no cólon direito, respectivamente. Também já foram relatados casos em vesícula biliar, mesentério,
omento e retroperitônio (12;14;21). No
sigmóide e no reto, os leiomiomas da
muscular da mucosa são mais freqüentemente encontrados como pólipos assintomáticos em colonoscopias de screening do
que os GIST (8).
A apresentação clínica dos pacientes portadores de GIST depende do seu tamanho
e localização. Os tumores variam de pequenos e assintomáticos a grandes com
massa palpável, dolorosa e/ou complicada com obstrução intestinal, hemorragia,
perfuração e metástases. Podem iniciar
com quadro de obstrução intestinal, principalmente em locais como cárdia, pilo-

ro, válvula ileocecal e reto. Normalmente, os pacientes acometidos por essa entidade se apresentam com dor abdominal,
história de perda ponderal, anemia e massa
palpável associada com tumores grandes
que sugerem, geralmente, malignidade.
Alguns tumores de crescimento muito rápido tornam-se deficientes de irrigação
vascular, gerando focos necróticos com
ulceração da mucosa, determinando quadros de melena e enterorragia (14). No
estômago, 46% dos pacientes são assintomáticos, enquanto outros cursam com dor
abdominal, anorexia, náuseas, vômitos e
massa abdominal palpável. Na presença
de massa submucosa gástrica, o GIST é a
entidade mais encontrada, representando
60% dos casos. Seu diagnóstico diferencial inclui pâncreas heterotópico, tumor
fibromatoso, cistos e lipoma (6). Tumores do duodeno se apresentam com sintomas vagos e inespecíficos, como dor no
abdome superior (50-70%), hemorragia
gastrointestinal (20-50%) e massa abdominal (5). Quando presentes no cólon
esquerdo, a sintomatologia não difere clinicamente dos carcinomas de cólon desse mesmo lado. No reto, pode ocasionar
polaciúria, disúria, diarréia, sangramento
e dor retal (15). Tumores do mesentério
se apresentam com hemorragia, necrose e
degeneração cística. Manifestações menos freqüentes descritas na literatura são
perda de peso, astenia, saciedade precoce e dores na topografia de metástases.
Quando presentes, a maioria dos achados
ao exame físico são sinais de emagrecimento e anemia, dor e/ou presença de
massa à palpação abdominal, hepatomegalia em casos de metástases e sinais de hipovolemia devido a hemorragia digestiva (12). Hipoglicemia já foi descrita
como síndrome paraneoplásica rara em
algumas publicações (16).
Com relação à disseminação metastática
da doença, um estudo de 1992 da Clínica Mayo evidenciou 15 % de comprometimento extragástrico, sendo os sítios mais
freqüentemente acometidos o fígado, em
79%, e o pulmão, em 15% (12). Casos de
metástases cerebrais foram relatados (17).
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Até o momento, não existe consenso acerca da diferenciação do GIST, embora
muitos patologistas o classifiquem como
de baixo risco (menores que 1 cm, benignos) e de alto risco (maior que 5 cm, malignos). Geralmente os provenientes do
delgado são mais agressivos (5). Contudo, o comportamento maligno tumoral
também dependerá de sua recorrência e
metástases (14). Em 2001, um workshop
desenvolvido pelo National Institute of
Health nos Estados Unidos propôs uma
classificação quanto ao comportamento
agressivo desses tumores através do número de mitoses e do tamanho tumoral. (ver
tabela 1) (1;9;18).
A investigação laboratorial é inconclusiva quanto ao preciso diagnóstico préoperatório. Marcadores sorológicos específicos ainda estão em estudo (6).
Quando pequenos, os GIST são freqüentemente achados incidentalmente à laparotomia para tratamento de outras condições clínicas. Lesões maiores podem ser
detectadas por um achado em imagens (3).
A suspeita diagnóstica se dá através de
exames de imagem, como radiografia simples, seriografia contrastada, ultra-som de
abdome, endoscopia digestiva, ultra-sonografia endoscópica, tomografia computadorizada e ressonância magnética. A
radiografia de tórax pode revelar massas
no terço inferior do mediastino que podem sugerir tumores esofagianos. No abdome, pode deslocar a bolha de ar do estômago e alças intestinais e, nos casos de
necrose, pode apresentar ar no interior do
tumor. O SEED pode mostrar massa exofítica com limites precisos por ser um tuTABELA 1

mor intramural e extramucoso. Nos casos malignos, a presença de ulceração permite o preenchimento do interior da massa pelo bário (14). Não é comum o diagnóstico pré-operatório pela endoscopia,
já que o aspecto radiológico de lesões
muito grandes é semelhante aos sarcomas
retroperitoniais, dificultando a hipótese
de localização verdadeira do tumor.
Além disso, lesões que erodem o estômago possuem extensa área de necrose, tornando a biópsia por endoscopia insuficiente (3). A tomografia computadorizada
com contrastes oral e venoso é o teste mais
específico na avaliação pré-operatória,
definindo a extensão exofítica e intramural do tumor, além de diagnosticar metástases hepática, pulmonar, óssea e peritoneal. Geralmente, a tomografia revela
uma grande massa com áreas de densidades diferentes com metástase à distância,
principalmente para o fígado, mas sem
comprometimento linfonodal. A ressonância nuclear magnética revela uma
massa heterogênea, isodensa ao tecido
muscular esquelético, com áreas císticas
ou necróticas. A ultra-sonografia endoscópica mostra características muito peculiares do GIST, e por isso tornou-se imprescindível ao seu diagnóstico, diferenciando-o de outras neoplasias submucosas. Tal exame detecta imagens hipoecóicas, geralmente se apresentando como
massa ovóide ou em formato elíptico que
pode ser multilobular ou pediculada.
Atualmente, a aspiração guiada por ultrasom endoscópico tem sido utilizada para
biópsia no pré-operatório, apesar de limitações como os tumores muito fibróticos,

- Estimativa do potencial de malignidade (Fletcher e cols.)

Risco de Malignidade

Tamanho (cm)

Índice mitótico (50 cga)

Muito baixo

<2

<5

Baixo

2-5

<5

Intermediário

<5

6-10

5-10

<5

>5

>5

> 10

Qualquer índice

Qualquer tamanho

> 10

Alto
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que dificultam a coleta de material viável, apresentam risco de sangramento e de
derramamento do material tumoral no
peritônio e dificuldade na caracterização
de malignidade da amostra, já que esta
depende da histologia e da arquitetura
tumoral (14). A diferenciação por imagem entre benignidade e malignidade
não é possível (10).
A confirmação diagnóstica geralmente
é feita através da histopatologia da peça
cirúrgica ou por técnica de congelação
per-operatória. O diagnóstico é freqüentemente suspeitado histologicamente, porque a maioria dos GISTs
apresenta aparência uniforme dentro de
três categorias: células fusiformes
(70%), células epitelióides (20%) e
mistos em 10%. Os sarcomas quase sempre se caracterizam por terem pleomorfismo nuclear e celular, com células atípicas, irregulares com tamanhos variados e hipercromia nuclear, além de alto
índice mitótico, alta densidade celular,
crescimento infiltrativo e comportamento metastático. Por outro lado, os
tumores estromais, quando considerados
malignos, nem sempre apresentam essas
características em sua totalidade. Muitos desses tumores não são pleomórficos;
alguns metastatizam mesmo sendo pequenos ou apresentando pequeno número de mitoses (8;15). Por essa razão, um
grande número de centros está evitando o uso das terminologias “benigno” ou
“maligno” para qualquer tumor estromal, salvo exceções em que tumores
muito pequenos são achados incidentalmente durante cirurgias abdominais por
outros motivos. Logo, o mais correto seria caracterizar as lesões como de pequeno, intermediário ou grande comportamento maligno (19). Com o uso da imuno-histoquímica, utilizam-se anticorpos
contra vários constituintes citoplasmáticos. Por imunofluorescência ou por
técnicas da imunoperoxidase, identificam-se os antígenos tumorais pesquisados, tais como filamentos de actina, proteína S-100, CD34, Ckit, p53 e KI67.
Imuno-histoquimicamente, a maioria dos

GISTs caracteriza-se por ser positivo para
CD117 e CD34 e negativo para actina
de músculo liso, desmina e proteína S100 (15). Entretanto, alguns tumores
(4%) apresentam características clínicas
e patológicas compatíveis com GIST,
porém não expressam a proteína Kit (9).
Cerca de 60-70% dos GISTs c-kit positivos apresentam também positividade
para CD34. De 30 a 40% apresentam
imunopositividade para actina de músculo liso e 5-10% para proteína S-100,
difusamente encontrada nos schwanomas
(8). Porém, a positividade para desmina é incomum (2%), sendo mais freqüentemente encontrada nas lesões de músculo liso. Portanto, a caracterização imuno-histoquímica ajudou a classificar os
GISTs como uma entidade única quanto à sua origem histológica (8;14;15;).
Um estudo realizado pelo Hospital das
Clínicas da USP, entre 1981 e 1997, estabeleceu a relação entre a evolução dos
pacientes com os marcadores tumorais
identificados pela imuno-histoquímica.
Concluiu-se que os marcadores actina,
proteína S-100, CD34 e o c-Kit não têm
relação com o prognóstico do tumor, enquanto que os marcadores KI67 e p53 estão diretamente relacionados com pior
evolução (19). A maioria dos GISTs apresenta mutação no éxon 11, que codifica
a proteína transmembrana do receptor tirosina quinase. As mutações dos éxons 9,
13, 14 e 17 são menos comuns. Se comparados, os pacientes com a primeira mutação apresentam melhor resposta ao tratamento medicamentoso com o imatinibe, com menor morbimortalidade. Corless e cols. propõem uma nova classificação molecular do GIST, baseando-se no
tipo de mutação do tumor (ver tabela 2)
(8;18).
A ressecção cirúrgica completa é o tratamento ideal para o GIST, independentemente do surgimento de novas drogas. O
objetivo principal da cirurgia consiste na
ressecção completa do tumor (20). O
tipo de ressecção empregada depende da
localização e do tamanho da lesão, podendo ser segmentar (principalmente nos tu-

mores gástricos) com segurança de margem negativa de 1 a 2 cm checada por
exame de congelação intra-operatória. As
lesões com suspeita de invasão adjacente
devem ser tratadas com cirurgia radical
por meio da ressecção em monobloco do
órgão acometido. A técnica cirúrgica
deve ser feita com extremo cuidado devido ao grande risco de ruptura tumoral
intra-operatória, visto que a cápsula tumoral se rompe facilmente, resultando em
disseminação neoplásica e pior prognóstico (9;18). A linfadenectomia não é realizada de rotina, já que metástases para
linfonodos são raras (10%) (14). A laparoscopia tem sido utilizada em tumores de
até 3 centímetros. A vantagem dessa técnica inclui menor manipulação tumoral,
maior eficiência diagnóstica e do tratamento das lesões incidentais e das que se
apresentam sob a forma de hemorragia digestiva. Porém, não foram apresentados
estudos suficientes que comprovem o real
papel da laparoscopia no tratamento do
GIST (9).
A recidiva é freqüente, apesar da ressecção cirúrgica do tumor primário. Numa
casuística realizada pelo MD Anderson
Cancer Center, apenas 10% dos pacientes
avaliados durante 10 anos de seguimento
estavam livres do tumor. As recidivas geralmente envolvem o peritônio e o fígado e, sempre que ressecáveis, deverão ser

abordadas cirurgicamente, embora haja
risco elevado do retorno das lesões. A
recidiva peritonial permite a ressecção
completa do tumor, enquanto as lesões
hepáticas são de difícil abordagem cirúrgica por serem difusas no parênquima (9).
A maioria dos pacientes com doença
metastática apresenta disseminação extensa, impossibilitando a ressecção do
tumor. A quimioterapia sistêmica ou intraperitonial e a quimioembolização da
artéria hepática não mostraram benefícios. A partir do conhecimento de mutações do gene Kit, houve o desenvolvimento de uma droga com alvo molecular
capaz de interferir na atividade tirosina
quinase dos receptores Kit: o mesilato de
imatinibe, antes utilizada no tratamento
da leucemia mielóide crônica. Em fevereiro de 2000, na Finlândia, houve o primeiro relato de tratamento do GIST com
a mesma droga. Após várias falhas terapêuticas, uma paciente com diagnóstico
de GIST disseminado para cavidade abdominal foi submetida a terapia farmacológica com imatinibe, apresentando dramática resposta terapêutica confirmada
pela tomografia, pet scan e biópsias seriadas do tumor, que foi substituído em degeneração mixóide e fibrose. Atualmente, o imatinibe é utilizado em pacientes com doença metastática ou irressecável. Questiona-se o uso da mesma

Tabela 2 - Classificação molecular do GIST (Corless et al.11)
Tipo de GIST

Comentários

GIST ESPORÁDICO
Mutação do gene Kit
Éxon 11

Melhor resposta ao imatinibe

Éxon 9

Resposta intermediária ao imatinibe

Éxon 13

Sensível in vitro ao imatinibe; resposta clínica observada

Éxon 17
Mutação do gene
PDGFR α
Éxon 12
Éxon 18
Tipo selvagem
(sem mutação)

Sensível in vitro ao imatinibe; resposta clínica observada
D842V tem resposta ruim ao imatinibe; outras mutações
são sensíveis
Resposta ruim ao imatinibe
CONDUTA MÉDICA

>>
●

ANO IX/N 0 36 - ABR/MAI/JUN/2008 13

RELATO DE CASO / CASE REPORT

FIGURAS 1A E 1B
USG Abdome: imagem
hipoecóica
arredondada junto
ao lobo esquerdo do
fígado

droga em pacientes operados com prognóstico ruim, levando a sua utilização
como terapia adjuvante e neoadjuvante, visando a reduzir recidivas locais e
metástases à distância, prolongar o tempo livre de doença e a sobrevida global e transformar lesões anteriormente
irressecáveis em tumores passíveis de
excisão (11;18).
Em uma revisão da literatura realizada pelo
Instituto Nacional do Câncer (INCa) no
ano de 2006, foram abordados os principais fatores prognósticos relacionados ao
GIST. A taxa de sobrevida global do
GIST após o tratamento cirúrgico isolado
gira em torno de 53% em cinco anos e a
taxa de recorrência, em torno de 58%. A
maioria dos estudos utiliza o valor de 5 cm
de diâmetro para indicar o comportamento biológico. Porém, em estudo realizado
pelo INCa em 2004, esse ponto de corte
não é ideal para os tumores de origem gástrica, que deveriam ser rotulados como de
comportamento de alto risco quando maiores que 10 cm (3). A presença de recidi-

FIGURAS 2A E 2B
TC Abdome: lesão
nodular de contorno
regular, em situação
retro-antral
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va representa fator prognóstico independente relacionado a pior sobrevida
(11;13). A invasão de estruturas adjacentes pelo tumor não foi confirmada como
sendo um fator isolado de pior prognóstico, já que o tamanho tumoral é o fator de
maior influência, pois indica necessidade de ressecções poliorgânicas. O índice
mitótico tem sido reconhecido como um
dos fatores prognósticos mais importantes.
A maioria dos estudos não correlaciona a
idade, o sexo, a localização e os sintomas
como fatores prognósticos relevantes.
Porém, Miettinem e cols., analisando 1
mil 765 casos de GIST gástrico, demonstraram que os tumores proximais tiveram
pior prognóstico em relação aos distais. A
gastrectomia segmentar não influi adversamente na sobrevida global e livre da
doença em relação às gastrectomias total
e subtotal. Assim, sempre que possível,
deve-se optar pela ressecção segmentar do
estômago. Apesar de vários estudos citarem a influência dos marcadores imunohistoquímicos como preditores prognósticos, a casuística abordada no mesmo
estudo realizado pelo INCa não confirmou tal teoria, indicando tais marcadores apenas como critérios diagnósticos (3).
A rotura tumoral e as metástases não-linfonodais estão relacionadas a pior sobrevida. O uso do mesilato de imatinibe tem
sido relacionado a um aumento de sobrevida (13). Em suma, o prognóstico desses
tumores depende do grau histopatológico, tamanho do tumor e evidência de
metástases. A sobrevida em cinco anos
está presente em 90% dos casos para os
tumores de baixo grau e cai para 50% nos
de alto grau de malignidade (12).
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RESUMO - A síndrome de morte súbita do lactente (SMSL) é a terceira maior causa de morta-

lidade infantil nos países desenvolvidos, com incidência máxima entre dois e quatro meses de
idade, mas que também pode acometer recém-nascidos. Sua ocorrência está quase sempre
relacionada com o sono. Embora a incidência tenha caído significativamente após 1990, a
SMSL persiste como uma das principais causas de morte no primeiro ano de vida. O objetivo
deste artigo é descrever o caso de um recém-nascido que morreu de maneira súbita e inesperada no 13 o dia de vida. Nem mesmo a necropsia esclareceu a causa mortis. (Conduta Médica
2008-9 (36)16-19)
ABSTRACT - The neonatal sudden death syndrome (NSDS) is the third principal cause of

child mortality in developed countries, with maximal occurrence between two and four
months of life, but it can also attacks newborns. Its occurrence is linked with sleep. Occurrence has significantly fallen after 1990, but NSDS persists as one of the most important
causes of death during first year of life. The aim of this paper is to describe the case report
of a newborn with sudden death in the 13 th day of life. We didn’t have the diagnosis in spite
of necropsy. (Conduta Médica 2008-9 (36)16-19)
DESCRITORES - Morte súbita; sono; recém-nascido

KEY-WORDS - Sudden death; sleep; newborn
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INTRODUÇÃO

RELATO DO CASO

A síndrome de morte súbita do lactente
(SMSL) é a terceira maior causa de mortalidade infantil nos países desenvolvidos1, com incidência máxima entre 2 e
4 meses de idade 2 , mas que também
pode acometer recém-nascidos. Sua
ocorrência está quase sempre relacionada com o sono3. Embora a incidência
tenha caído significativamente após a
campanha, realizada na década de
1990, para que lactentes não durmam
em decúbito ventral4, a SMSL persiste
como uma das principais causas de morte no primeiro ano de vida.
O objetivo deste artigo é descrever o
caso de um recém-nascido que morreu de maneira súbita e inesperada no
13 o dia de vida, caso em que nem
mesmo a necropsia esclareceu a causa mortis.

Anamnese
Recém-nascido (RN) do sexo masculino, nascido no dia 25/5/2002. A mãe
(G IV, P III, A I espontâneo), com 22
anos e solteira, recebeu 10 consultas de
pré-natal. Não apresentou exames realizados no pré-natal. A data da última
menstruação foi 24/8/2001. Há relato
de dois exames de ultra-sonografia: em
17/10/2001, idade gestacional de 7 semanas; em 29/3/2002, idade gestacional de 31/32 semanas. Durante o trabalho de parto, os exames laboratoriais da
mãe mostraram os seguintes resultados:
os testes sorológicos VDRL, anti-HIV e
para hepatite B foram negativos; o hemograma completo mostrou hematócrito de 32,9%, nível de hemoglobina de
10,7 g/dL, contagem plaquetária de
315.000/mm3 e contagem de leucócitos

de 10.200/mm3 (0-5-0-0-4-64-20-7); o
exame simples de urina mostrou pH de
6,5, densidade de 1,015, proteinúria
leve, glicosúria ausente, 30 a 35 piócitos por campo e 20 a 25 hemácias por
campo.
O parto foi vaginal a termo com peridural + analgesia, no dia 25/5/2002, às
17h35. O escore de APGAR foi de 5
após 1 minuto, 2 após 5 minutos e 7
após 20 minutos. Tempo de bolsa rota
de 2 horas, líquido amniótico claro
com grumos, sem sinais de amnionite.
As drogas administradas à mãe foram
metoclopramida e meperidina na enfermaria e fentanil espinhal no centro
cirúrgico.
O RN chorou ao nascer, apresentou duas
circulares de cordão umbilical apertadas, evoluindo com depressão respiratória na sala de parto, não respondendo
à ventilação com Ambu + oxigênio.
Foi entubado e ventilado, demorando
a apresentar incursões respiratórias próprias, inicialmente irregulares e depois
com movimentos lentos, porém ritmados. Recebeu profilaxia com nitrato de
prata e vitamina K.
Exame Físico
O exame físico revelou peso ao nascer
de 3.060 g (percentil 25), comprimento de 51 cm (percentil 50) e perímetro
cefálico de 33 cm (percentil 10). A
estimativa da idade gestacional pelo
Capurro somático foi de 40 semanas e 4
dias. A atitude era de flexão dos membros inferiores e extensão dos membros
superiores. A motilidade dos membros
era normal. A cor da pele era rosada e
acianótica.
O exame da cabeça mostrou bossa serossanguinolenta, fontanela anterior plana
e de tamanho normal, fontanela posterior palpável e suturas normais. Havia
taquidispnéia leve (freqüência respiratória [FR] de 68 incursões respiratórias

por minuto [irpm]). O exame cardiovascular mostrou ausculta cardíaca com
ritmo cardíaco regular em dois tempos,
2a bulha desdobrada; freqüência cardíaca de 160 batimentos por minuto. No
abdome não havia alterações. O fígado era palpável a 1 cm da margem costal direita. O RN tinha ânus perfurado
e genitália masculina. A manobra de
Ortolani foi negativa.
No exame neurológico, choro e reatividade estavam presentes, o tônus era
normal para a idade gestacional, o reflexo de Moro era completo, e o RN
apresentava sucção débil, preensão palmar e plantar presentes.
O RN eliminou mecônio nas primeiras
24 horas de vida.
Evolução
25/5/2002 - Às 19h: RN admitido na
UTI neonatal com diagnóstico de asfixia perinatal aguda + desconforto respiratório precoce. Radiografia de tórax: expirado, sem alterações importantes do parênquima.
Conduta: dieta zero, hidratação intravenosa (HV) com 65 mL/kg/dia, dopamina na dose de 3 mcg/kg/min, e oxigenoterapia sob hood com FiO2 de 0,6.
Exames: gasometria arterial em ar ambiente (pH 7,38, PCO2 36, PO2 49, HCO3
21, saturação de O 2 84%, excesso de
base -3), micro-hematócrito de 45%,
glicemia capilar de 89 mg/dL.
26/5/2002 - Peso: 3.015 g
Apresentando taquipnéia com esforço
leve – freqüência respiratória de 70 a 80
irpm.
Dieta zero com estímulo de sucção.
Com cerca de 20h de vida foi colocado
ao seio materno e sugou com avidez.
Conduta: oxigenoterapia suspensa; taxa
hídrica total na HV 70 mL/kg/dia, dose
de dopamina mantida em 3 mcg/kg/min.
Exames: gasometria e hemograma completo (hemoglobina 15,9 g/dL, hemató-

crito de 44,8%, plaquetas 281.000/
mm3, leucócitos 19.600/mm3 [0-0-0-010-63-25-2]) .
27/5/2002 - Peso: 2.885 g
RN eupnéico (FR: 30), ictérico(1+/
4+), clinicamente bem.
Dieta: leite materno ou NAN1, 15ml 3/
3h, HV(80), dopamina suspensa. Testes sorológicos do cordão umbilical negativos.
Exames: Bioquímica (Na 138 mEq/L, K
3,4 mEq/L, Ca 10,7 mg/dL, creatinina
0,6 mg/dL, uréia 15 mg/dL, bilirrubina
total 8,64 mg/dL com fração indireta de
8,11 mg/dL), hemograma (hemoglobina 14,3 g/dL, hematócrito de 43,8%,
plaquetas 303.000/mm 3 , leucócitos
11.100/mm 3 [0-1-0-0-6-40-47-6]), hemocultura negativa, gasometria arterial em ar ambiente (pH 7,38, PCO2 36,
PO2 69, HCO3 21, saturação de O2 93%,
excesso de base -3) e glicemia capilar
de 62 mg/dL. Ecocardiograma evidenciou imagem ecogênica na valva pulmonar, linear e medindo 0,8 mm — (corpo estranho?). Testes sorológicos para
TORCH negativos.
Plantão noturno: RN hipoativo, reativo, com cianose nos leitos ungueais,
boa perfusão, eupnéico, ictérico (2+/
4+).
Conduta: glicemia capilar de 86 mg/dL,
RN colocado na incubadora para melhor observação e aquecimento.
Às 22h sugou seio materno. A mãe recebeu alta hospitalar.
28/5/2002 - Peso: 2.890 g
Ictérico (2+/4+), eupnéico. Suspensa
HV. Dieta com LM ou NAN1, 30 mL
3/3h. Álcool a 70% no coto umbilical.
Exames: testes sorológicos da mãe; hemograma (hemoglobina 13,3 g/dL, hematócrito 40,1%, plaquetas 283.000/
mm3, leucócitos 10.300/mm3 [1-5-0-04-55-26-9]); bilirrubina total de 10,88
mg/dL e bilirrubina indireta de 10,48
mg/dL; glicemia capilar de 85 mg/dL;
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FIGURA 1
Dois grupamentos
subcorticais
formados por
neurônios imaturos,
caracterizando
heterotopia neuronal
(HE; X 100).

FIGURA 2
Área com maior
quantidade de
células gliais na
substância branca
resultante de um
infarto
periventricular
(HE; X 100).

exame simples de urina com pH de 7,0,
densidade de 1,005, proteína 0/4+ e 01 piócito por campo. Relato materno
de ITU não tratada.
13h: Apresentando taquipnéia, cianose nos leitos ungueais, boa perfusão.
Gasometria arterial colhida com estresse (pH 7,54, PCO2 23, PO2 46, HCO3 19,
saturação de O2 87%, excesso de base 1). Manteve-se bem após esse episódio,
sugando seio materno.
29/5/2002 - Peso: 2.870 g
Ictérico (3+/4+), eupnéico, apresentando secreção e hiperemia de coto umbilical.
Realizada ultra-sonografia transfontanela: aumento da ecogenicidade periventricular, ventrículos centrados, simétricos, sem dilatação. Foi solicitado
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temente a presença de um corpo estranho na artéria pulmonar (relato verbal
– laudo não oficial). Mãe tratando ITU
com cefalexina, testes sorológicos maternos negativos.
Exames do RN: bioquímica (Na 140
mEq/L, cálcio 8,2 mg/dL, bilirrubina
total de 12,4 mg/dL e bilirrubina indireta de 12,0 mg/dL), micro-hematócrito de 48%, glicemia capilar de 80 mg/
dL. Grupo sangüíneo do RN (O+) e da
mãe (A+). Ultra-sonografia transfontanela mostrou aumento da ecogenicidade periventricular, ventrículos centrados e simétricos, sem dilatação.
Conduta: dieta com leite materno ou
NAN1, 50 mL 3/3h. Iniciada antibioticoterapia, com ampicilina + amicacina. Programar punção lombar.
30/5/2002 - Peso: 2.870 g

RN ativo, reativo, choro forte, ictérico
(2+/4+), coto umbilical com secreção
e hiperemiado em base. D1(primeiro
dia) de ampicilina + amicacina. Dieta:
leite materno ou NAN1, 60 mL 3/3h.
31/5/2002 - Peso: 2.900 g. Sem alterações evolutivas.
1o/6/2002 - Peso: 2.940 g
Coto umbilical com pouca secreção,
choro forte, eupnéico, monilíase oral
(iniciada nistatina). D3 de ampicilina
+ amicacina. Dieta: leite materno ou
NAN1, 70 mL 3/3h.
2/6/2002 - Peso: 2.925 g. Sem alterações evolutivas.
3/6/2002 - Peso: 3.030 g
Coto umbilical com hiperemia, sem secreção; ictérico (1+/4+), eupnéico.
D5 de ampicilina + amicacina. Dieta
leite materno ou NAN1, 75 mL 3/3h
(plena).
Ecocardiograma repetido: não foi visualizada a imagem suspeita de corpo estranho nos exames prévios. A cardiopediatria orientou repetir radiografia de
tórax.
4/6/2002 - Peso: 3.060 g
Sem intercorrências. Recusou dieta em
uma mamada.
D6 de ampicilina + amicacina. Dieta
plena.
5/6/2002 - Peso: 3.025 g
Sem intercorrências. D7 de ampicilina
+ amicacina. Dieta plena.
Plantão noturno: sugando dieta, porém
com certa lentidão.
6/6/2002 - 5h30: RN apresentando gasping e bradicardia de início súbito após
ser manuseado para troca de fraldas.
Ventilado com pressão positiva, entubado, com boa entrada de ar, realizada
massagem cardíaca externa concomitante. Apresentou parada cardiorrespiratória. Administraram-se bicarbonato
de sódio por via intravenosa (IV) e
epinefrina IV e via tubo orotraqueal.
Foi intensificada a massagem cardía-

ca, sem resposta. Como não foi possível obter radiografia de tórax, realizou-se toracocentese bilateral na busca de pneumotórax, mas a punção foi
negativa. Por último, tentou-se injeção intracardíaca de epinefrina, sem
sucesso. Óbito atestado às 6h20 do dia
6/6/2002.
DISCUSSÃO

Este RN apresentava fatores de risco
para infecção, tais como mãe com ITU
(infecção de trato urinário diagnosticada tardiamente), onfalite, imagem sugestiva de corpo estranho em valva pulmonar e entubação na sala de parto.
Além disso, não foi realizada triagem
completa para infecção (p. ex., punção
lombar). Em contrapartida, estava fazendo uso de antibióticos há sete dias
(ampicilina e amicacina), o tempo de
bolsa rota foi de apenas duas horas, seu
estado clínico era bom e seus exames
laboratoriais, incluindo hemograma
completo e hemocultura, foram normais
para a idade.
Neurologicamente, o RN apresentou
achados sugestivos de asfixia perinatal
(Apgar menor que sete no quinto minuto). O que poderia justificar o Apgar dois no quinto minuto seria manobra vagal durante aspiração de cavidade oral, uso por parte materna de opióides, duas circulares de cordão justas
e um período expulsivo prolongado.
Porém, não se deve utilizar o escore de
Apgar como único critério para definir o diagnóstico de asfixia perinatal,
pois o diagnóstico de asfixia perinatal
com intensidade suficiente para produzir lesão neurológica exige a satisfação
de quatro critérios: acidose metabólica ou mista profunda (pH < 7,00) em
amostra de sangue do cordão umbilical; escore de Apgar de 0 a 3 após 5
minutos; manifestações neurológicas
como crise epiléptica, coma ou hipo-

tonia, e evidências de disfunção de
múltiplos órgãos 5.
A ultra-sonografia transfontanela revelou aumento da ecogenicidade periventricular, que poderia significar isquemia, hemorragia, ou ser simplesmente
um achado. É importante lembrar que
as más-formações vasculares não são
bem visualizadas nesse exame.
O RN apresentou desconforto respiratório precoce, mas permaneceu sob oxigenoterapia com Hood por apenas 24 h,
com normalização do quadro respiratório. A radiografia de tórax não demonstrou alterações do parênquima pulmonar. As gasometrias vieram com alterações justificadas pelo estresse da coleta
de sangue e pela taquipnéia.
Durante a evolução, o RN apresentou
freqüências cardíacas normais, sem sinais de descompensação hemodinâmica. Foram realizados três ecocardiogramas: os dois primeiros evidenciaram
imagem sugestiva de corpo estranho
medindo 0,8 mm na valva pulmonar; já
no terceiro essa imagem não foi mais
visualizada.
A dieta foi iniciada com doze horas de
vida, sendo o ideal iniciá-la após no mínimo 72h, já que os RNs que sofrem asfixia estão sob risco mais alto de enterocolite necrosante. O RN sugava bem
o seio materno, aceitando bem as mamadas.
O RN apresentou boa evolução, se encontrava clinicamente estável e estava
prestes a receber alta hospitalar, quando evoluiu com gasping, bradicardia e
parada cardiorrespiratória, não respondendo a nenhuma manobra de ressuscitação. Sua morte foi súbita e inesperada, com as causas mais prováveis tendo
sido arritmia cardíaca, infecção ou doença neurológica. O exame de necropsia não mostrou alterações patológicas
no coração, pulmões, rins, trato gastrintestinal ou fígado. Não havia sinais

histopatológicos de infecção em qualquer órgão. No cérebro, observou-se
heterotopia neuronal (Fig. 1) e infarto
periventricular (Fig. 2), e ambos os achados são compatíveis com o diagnóstico
de SMSL em recém-nascido, pois é sabido que as anomalias congênitas são
mais freqüentes em vítimas da SMSL6 e
o infarto periventricular pode refletir a
ocorrência de asfixia crônica de baixo
grau, um achado freqüente em lactentes que sofreram SMSL1.
Em conclusão, acreditamos que a morte súbita e inexplicada do paciente em
questão foi mais provavelmente causada pela SMSL neonatal.
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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 frente à
hipertensão refratária?
Hipertensão (HA) refratária pode ser
definida quando os níveis de pressão arterial (PA) permanecem acima de 140
mmHg para a PA sistólica e/ou acima de
90 mmHg para a PA diastólica, apesar
de um tratamento com três ou mais medicamentos anti-hipertensivos de diferentes classes farmacológicas, incluindo
um diurético. Nos pacientes com diabetes ou insuficiência renal, os valores
limites para a PA sistólica e diastólica
se reduzem para 130 e 80 mmHg, respectivamente.
Na verdade, a grande maioria dos hipertensos não apresenta controle ideal dos
níveis pressóricos. Há ainda uma tendência na prática médica para considerar apenas pressão diastólica abaixo de
90 mmHg como critério para controle
de HA. Quando a pressão diastólica
está normal ou controlada, a constatação de uma pressão sistólica elevada
não implica na intensificação da terapia anti-hipertensiva na maioria dos
consultórios médicos. Idade avançada,
obesidade e hipertrofia ventricular esquerda são fatores independentes para
a falta de controle da PA sistólica.
Todavia, mesmo entre os hipertensos
não-controlados, somente uma parcela
demonstra resistência ao tratamento
anti-hipertensivo.
Diversos fatores etiológicos podem ser
prontamente identificados através de
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uma anamnese cuidadosa, um exame físico minucioso e alguns exames laboratoriais. Até 30% dos pacientes com HA
refratária apresentam PA controlada
quando avaliados pela monitorização
ambulatorial da pressão arterial
(MAPA). Em alguns pacientes com
aparente resistência ao tratamento antihipertensivo, a falta de controle da HA
está, na verdade, relacionada a equívocos na metodologia da medida da PA.
Não raramente, nos ambulatórios não
especializados, o manguito se apresenta
proporcionalmente pequeno para o braço do paciente com sobrepeso ou obesidade.
Uma boa adesão ao tratamento tem sido
associada com um bom controle da PA.
A falta de conhecimento sobre as metas
de PA a serem atingidas está associada
com uma baixa adesão e, assim, contribui para a refratariedade da HA em alguns casos. No nosso meio, a complexidade do tratamento, o custo da medicação e o nível educacional do paciente são questões diretamente relacionadas à adesão ao tratamento. As mudanças no estilo de vida são extremamente
difíceis de serem seguidas por longo
tempo, especialmente a restrição de álcool e de sal na dieta. Uma administração supervisionada levando ao melhor
controle da PA pode confirmar a falta
de adesão do paciente, mas raramente é
utilizada na prática médica. A combinação de múltiplas estratégias – incluindo abordagem multidisciplinar, simplificação do regime terapêutico e mo-

nitorização domiciliar da PA – pode ser
utilizada a curto e longo prazos.
Alguns pacientes com HA resistente demonstram um “componente do avental
branco”. Isso significa que a redução terapêutica dos níveis pressóricos nesses
pacientes é, na realidade, mais significativa do que aparenta. A suspeita desse componente deve ser feita naqueles
com persistência da elevação da PA
apesar de um intenso e adequado tratamento anti-hipertensivo, mas sem evidências de lesões esperadas nos órgãosalvo. Muitos pacientes nessa situação
suspendem suas medicações por conta
própria e se tornam difíceis de serem
abordados. Essa é a principal razão pela
qual a MAPA é uma ferramenta importante, que vem sendo mais amplamente
utilizada na avaliação da HA refratária.
A maioria dos novos anti-hipertensivos
é indicada para uma posologia de uma
vez ao dia. Entretanto, alguns agentes
podem não completar 24 horas de duração, resultando em PA mais elevada
pela manhã, quando ocorre a maioria
das consultas médicas. A troca do medicamento em uso deve sempre ser feita
com muita cautela. A suspensão abrupta de propranolol ou de clonidina pode
determinar efeito rebote e, paradoxalmente, elevar mais a PA.
Uma história farmacológica bem detalhada deve ser obtida nos pacientes com
resistência ao tratamento da HA, dirigida para alguns medicamentos que comumente não são lembrados, como descongestionantes nasais, esteróides ana-

bolizantes e cocaína. Devido à freqüência do uso, os antiinflamatórios não-esteróides são as drogas concomitantes
mais encontradas nos pacientes com HA
refratária. Em geral, os antiinflamatórios podem antagonizar o efeito de todos
os anti-hipertensivos, exceto dos antagonistas de cálcio. Assim, a suspensão
de um antiinflamatório em uso pelo
paciente com HA resistente deve sempre ser considerada. Quando o paciente está em uso de corticosteróide, devese verificar a possibilidade de redução
progressiva da dose. O risco de HA é
até três vezes maior na mulher em uso
de anticoncepcional oral. Nesse caso,
se for a única causa, a suspensão da droga geralmente resulta em normalização
da PA nos meses subseqüentes. Atenção
também deve ser dada aos antidepressivos tricíclicos, que podem inibir o efeito da metildopa e da clonidina.
A combinação do fumo com a ingestão
de cafeína pode determinar uma elevação significativa da PA e contribuir
para a refratariedade da HA. O padrão
de etilismo deve ser verificado com
detalhes no paciente com HA refratária,
pois a ingesta excessiva de álcool determina elevação da PA. O estado psíquico do paciente também exerce influência direta sobre o controle da PA. No
paciente mais informado, a insatisfação
com o tratamento ineficaz e a percepção dos riscos conseqüentes causa ansiedade e pode provocar episódios de
hiperventilação e ataques de pânico,
resultando em maior elevação da PA.
Alguns estudos demonstraram uma correlação entre HA refratária e aumento
do peso corporal. A hiperinsulinemia
associada à obesidade atenua a eficácia
da terapia anti-hipertensiva. Em muitos casos de HA resistente, mudanças no
estilo de vida visando a eliminação
dessas condições associadas pode melhorar consideravelmente o controle da
PA. Todavia, na estrutura da nossa so-

ciedade, tais mudanças são reconhecidamente difíceis de serem seguidas a
médio e longo prazos.
Sobrecarga de volume é um mecanismo
comum para justificar HA refratária. Alguns pacientes hipertensos apresentam
redução da função renal já manifesta ou
subclínica. Nesse caso, se inicia precocemente retenção de sódio e, conseqüentemente, de água. O uso de vasodilatadores diretos e de simpaticolíticos
periféricos pode ser acompanhado de
aumento do volume intravascular e determinar resistência ao tratamento. De
uma forma geral, todos os anti-hipertensivos reduzem a pressão de perfusão
renal, diminuindo a filtração glomerular e causando retenção de volume. O
excesso de sal na dieta também contribui para a sobrecarga de volume. Em
geral, com exceção dos antagonistas de
cálcio, os efeitos dos anti-hipertensivos
são mais potentes quando associados a
uma dieta hipossódica.
Ausência de sinais de retenção hídrica,
como edema perimaleolar, e função renal normal não excluem esse mecanismo como fator determinante da HA refratária. A observação de um aumento
do peso corporal pode ser a única evidência clínica de sobrecarga de volume.
Doses adequadas de diuréticos são usualmente necessárias para conter a expansão de volume intravascular. Entretanto, o mecanismo de ação do diurético
deve ser considerado. Enquanto que o
uso de tiazídico em paciente com insuficiência renal é ineficaz, a administração de furosemida em paciente com
função renal e cardíaca normais é inapropriada.
Uma causa identificável para elevação
da PA pode determinar HA refratária.
Por outro lado, a prevalência de HA secundária como causa da HA resistente
está em torno de 10%, representando
taxas acima da população global de
hipertensos, mas abaixo do necessário
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para indicar uma investigação exaustiva em todos os casos de resistência ao
tratamento. Insuficiência renal é a causa mais comum, mas pode ser detectada
sem dificuldades através de exames mais
simples e de baixo custo. A síndrome
de apnéia do sono deve ser considerada
no obeso com excessiva sonolência durante o dia e roncos grosseiros durante a
noite. No paciente com HA bem controlada no passado, mas que repentinamente inicia resistência ao tratamento,
a investigação deve ser dirigida para doença renovascular, especialmente se há
outros sinais de aterosclerose. Com a
utilização mais ampla da triagem com
análise da relação aldosterona/renina
plasmática, o hiperaldosteronismo primário tem sido diagnosticado com mais
freqüência, mesmo no hipertenso sem
hipocalemia. Entretanto, considerando
o custo excessivo da investigação, na
maioria das vezes inconclusiva, pode-se
indicar um teste terapêutico com espironolactona em alguns casos de HA refratária, independentemente da hipótese de hiperaldosteronismo.
1. Kaplan NM. Resistant hypertension. J
Hypertens 2005;23:1441-1444.
2. Brown MA, Buddle ML, Martin A. Is
resistant hypertension really resistant? Am
J Hypertens 2001;14:1263-9. ■
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RESUMO – Trata-se de caso de paciente masculino, com 45 anos de idade, apresentando há

meses emagrecimento, astenia, tremores e sudorese. Meses após teve confirmado diagnóstico
de sida. Foi internado para acompanhamento no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da
UNIRIO. (Conduta Médica 2008-9 (36)22-26)
ABSTRACT – This is a clinical session of a 45- year-old male, complaining of thinning, pros-

tration, fatigue, tremors and sweats. Some months after a diagnosis of aids was done. The
patient was interned for attendance in Gaffrée and Guinle Universitary Hospital of UNIRIO. (Conduta Médica 2008-9 (36)22-26)
DESCRITORES – Emagrecimento; fadiga; sudorese

KEY-WORDS – Thinning; fatigue; sweats

PROF. ROGERIO
Bom dia, senhores. Vamos dar início a esta
sessão clínica, que será apresentada pela interna Thelma Flosi Gola.
ACAD. THELMA
Hoje vamos falar de um paciente que já está há
57 dias internado na 10a Enfermaria. É um
caso interessante, por não haver muita informação registrada na literatura. Vamos ao caso:
ID: J.M.S.J, 45 anos, masculino, branco, autônomo, natural do Rio de Janeiro (RJ).
QP: “HIV”
HDA: Em agosto de 2007 o paciente iniciou
quadro de queda do estado geral com perda
ponderal importante, prostração e astenia, sendo inicialmente medicado com amoxicilina +
clavulanato, com melhora parcial. Em setembro de 2007 apresentou novo quadro febril,
acompanhado de tosse e sudorese, que se iniciavam após as 16h. Nessa época, após a confirmação da sorologia anti-HIV+, foi encaminhado ao HUGG para avaliação e conduta,
quando foram prescritos azitromicina e sulfametoxazol + trimetoprima – na ocasião a telerradiografia de tórax era normal. Instituiuse terapia anti-retroviral em setembro de 2007
(ATC+NVP). Foi internado no HUGG em
outubro por não melhorar da febre, da prostração e da astenia apesar do tratamento, além

de apresentar sinais, sintomas e radiografia de
tórax sugestivos de tuberculose pulmonar. O
CD4 e o CD8 no momento da internação
eram de 161 e 916, respectivamente.
HPP: Refere DCIs, imunizações satisfatórias.
Nega tuberculose, PNM, hepatites, HAS, DM.
Nega cirurgias, hemotransfusões e alergias.
H. FÍS.: Não soube relatar informações sobre
o parto. Desenvolvimento neuromotor normal. Relata múltiplas relações bissexuais sem
uso de preservativos.
H. FAM.: Pai falecido por coronariopatia,
mãe falecida por HAS, seis irmãos e dois filhos
hígidos.
H. SOC.: Morador de rua desde episódio de
depressão após falecimento de seu pai. Alimentação não satisfatória. Tabagista por 15
anos (15 maços/ano) e etilista diário. Relata
uso de drogas ilícitas.
Ao exame: Paciente emagrecido, lúcido, orientado, eupnéico em ar ambiente, acianótico,
anictérico, hipocorado (+/4+), hidratado, afebril ao toque, queixando-se de disfagia.
ACV: ritmo cardíaco regular em dois tempos,
bulhas normofonéticas, sem sopros ou extrasístoles.
AR: murmúrio vesicular universalmente audível, estertores crepitantes discretos bi-basais.
Abdome: peristáltico, flácido, indolor, ausência de massas ou visceromegalias.

MMII: sem edema, panturrilhas livres, pulsos
pediosos palpáveis e simétricos.
Impressão Clínica: Paciente HIV+ com alta
possibilidade de tuberculose pulmonar. Anemia pelo AZT.
Conduta:
Foi iniciado o esquema RIP como prova terapêutica para esse paciente. Como na maioria
dos casos de HIV+ internados nesta enfermaria com disfagia esse sintoma é atribuído a candidose, empiricamente foi iniciado fluconazol.
O paciente era PPD não reator. À internação, a hemoglobina era de 6,0 e o hematócrito
de 18,8. Essa anemia foi atribuída ao AZT,
sendo prescritos três concentrados de hemácias e suspensão da TARV.
O paciente apresentava um quadro radiológico duvidoso entre tuberculose pulmonar e
pneumonia associada, em particular a pneumocistose pulmonar.
Também apresentava um quadro depressivo
importante, com queda do estado geral. Ele
não aceitava a sua condição de HIV+ nem a
morte de seu pai. Foi então iniciada amitriptilina.
Como não apresentou melhora da disfagia e
manteve a febre mesmo com os antibióticos
(RIP, sulfa, fluconazol e cefepime), foi solicitada endoscopia digestiva alta – realizada no
16o dia de internação hospitalar –, que mostrou três fístulas: uma a 21cm, outra a 35cm e
outra a 42cm. Lembramos que essa medida é
feita a partir dos incisivos inferiores. Essas fístulas, portanto, encontravam-se no terço médio do esôfago, localização mais freqüente de
fístulas. E, a princípio, foram atribuídas ao
citomegalovírus pelo endoscopista, tendo sido
iniciado ganciclovir. Foi constatada, também,
uma gastrite endoscópica erosiva plana de antro.
A partir do resultado dessa endoscopia, foi
proibida qualquer ingestão oral para a cicatrização das fístulas. Precisaríamos realizar uma
gastrostomia ou a passagem de uma sonda. Por
orientação do Serviço de Endoscopia, foi feita
uma gastrostomia no 22o dia de internação
hospitalar. O local do procedimento evoluiu
com o aparecimento de sinais flogísticos, secreção purulenta e dor. Foi prescrita cefalexina por uma semana para o tratamento dos sintomas da infecção.

Com a não regressão do quadro depressivo, foi
indicada fluoxetina. Após o uso de fluoxetina, o paciente apresentou uma ligeira melhora
de seu quadro, com um período de mais motivação.
O resultado da biópsia do esôfago saiu no 29o
dia de internação: esboço de formação de granuloma, pesquisa de fungos e BAAR negativos – o patologista sugeriu tratar-se de tuberculose. A biópsia gástrica revelou gastrite crônica leve e H. pylori positivo. Foi suspenso o
ganciclovir. A terapia anti-retroviral (TARV)
foi reiniciada no 35o dia com estavudina, lamivudina e abacavir – esquema compatível com
uso do RIP.
Mas por que demoramos tanto para iniciar a
TARV nesse paciente? Quando se maneja a
tuberculose associada à aids, tem-se que ter
alguns cuidados. A tuberculose interfere no
curso da aids, e, para prevenir que o paciente
apresente intolerância medicamentosa, devemos iniciar o esquema RIP, esperar a estabilização clínica do paciente e – aí sim – iniciar a
TARV. Ambos os esquemas induzem graves
efeitos colaterais nos pacientes e poderemos
não saber quais drogas são responsáveis por
essas manifestações.
Outro fator importante é o aparecimento da
síndrome da reconstituição imune no paciente com HIV. Damos um intervalo entre o
início do esquema RIP e o início da TARV;
porque, se se começam as duas terapias ao
mesmo tempo, esse paciente poderá desenvolver reconstituição imune importante pela
TARV, e então os sintomas da tuberculose irão
se exacerbar, piorando o quadro clínico.
Tivemos uma visível melhora do paciente após
o inicio da TARV+RIP, com ganho ponderal
de 12kg. Porém, ele reclamava de fome por
não poder se alimentar (já que estava gastrostomizado). No 54o dia de internação, apareceu uma linfadenopatia cervical unilateral direita, que foi atribuída à reconstituição imune. Esse fato seria muito ruim para o prognóstico da fístula, que iremos discutir adiante. Pela
ultra-sonografia não veio uma imagem sugestiva de linfonodo, mas sim uma formação sólido-cística.
Pelo Serviço de Endoscopia, no 55o dia o paciente já poderia receber alta, apesar das fístulas terem cicatrização lenta. Ele seria alimen-

tado em residência pela gastrostomia. O último CD4 dele foi de 145.
Bom, então vamos falar um pouco de esofagite
por tuberculose. É uma doença pouco descrita. Em 1837 foi relatado o primeiro caso em
autópsia, e em 1913 foi comprovado que
0,15% dos óbitos por tuberculose tinham acometimento esofágico. Em 1931, Torek relatou o primeiro caso de esofagite por tuberculose primária. No paciente com aids a principal
etiologia de esofagite está longe de ser a tuberculose: em primeiro lugar temos a Candida albicans, seguida por citomegalovírus, herpes
vírus e, em quarto lugar, o bacilo de Koch.
A anatomia tubular do órgão, o peristaltismo
evitando estase, a presença da saliva e do muco
e o epitélio escamoso estratificado impedem a
colonização das bactérias. Quando acontece
uma infecção do esôfago, geralmente ela vem
acompanhada de acometimento dos órgãos adjacentes, principalmente os linfonodos do mediastino. Apenas 13% das esofagites cursam
com fístulas, não sendo uma alteração muito
comum dessa doença. As fístulas esofagianas
se dividem em dois grupos: as congênitas e as
adquiridas. As principais causas de fístulas
adquiridas são as neoplasias, os traumas, as
infecções e a ingestão de material cáustico ou
corpo estranho. Lembramos que essas fístulas
podem ser brônquicas ou traqueais e que, no
caso do nosso paciente, não sabemos o local
delas por não ter sido feita a esofagografia contrastada.
Em nosso paciente, por ocasião da tuberculose,
provavelmente essa fístula teve origem num linfonodo mediastinal infectado ingurgitado com
presença de necrose caseosa que necessitou drenar para algum lugar, dando origem à fistulização. Divertículos de tração localizados no terço médio do esôfago também podem gerar uma
fístula, assim como as úlceras esofágicas.
Para consolidar a formação da fístula, temos a
hiperplasia do epitélio escamoso do esôfago,
assim como a hiperplasia do epitélio da arvore
brônquica e, ao abrir o canal de comunicação
entre os dois órgãos, temos fibrose, reação inflamatória e até mesmo camada muscular envolvendo a fístula.
Geralmente esses pacientes já possuem uma
mucosa esofágica comprometida por infecções
importantes recorrentes, facilitando essas al- >>
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FIGURA 1 - TC de tórax mostrando a fístula traqueoesofágica

terações teciduais e o aparecimento da fístula.
A manifestação clínica mais importante da fístula é a tosse não produtiva, seguida de disfagia e odinofagia, e de dor retroesternal. Sintomas inespecíficos como febre, emagrecimento, astenia, fraqueza e hemoptise também podem estar presentes.
Como podemos confirmar a etiologia da fístula pelo BK? Na biópsia nós teremos granuloma
e células gigantes de Langerhans. Às vezes a
fístula é a única manifestação da tuberculose
ativa, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Na literatura ocidental há poucos casos descritos de fístulas por BK. Geralmente elas ocorrem pela adenopatia tuberculosa mediastínica.
O diagnóstico clínico, além das manifestações
clínicas, pode ser feito com o sinal de Ono: tosse
e aparecimento de estertores crepitantes abaixo do sexto espaço intercostal após ingestão
de líquidos, ocasionado pelas micro-aspirações.
A endoscopia digestiva alta também é muito
importante para esse diagnóstico, apesar de
mostrar somente 2/3 dos casos de fístula.
O raio X de tórax pode ser importante nesse
caso, ao poder mostrar um alargamento mediastinal pela presença dos linfonodos ingurgitados e algum outro sinal de fístula: pneumomediastino e derrame pleural. Outros exames para
o auxílio a esse diagnóstico são esofagografia
contrastada, broncoscopia, aortografia (no caso
de clínica de hemoptise franca, que pode ser
originada de microfistulizações do esôfago com
a aorta), TC de tórax, biópsia, PCR e BAAR.
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O tratamento pode ser conservador, endoscópico ou cirúrgico. Vamos discutir primeiramente o conservador, que foi feito para esse paciente. Quando se fala em tratamento conservador, primeiro devemos ver o consenso pelo
Ministério da Saúde, depois o que tem sido
feito para se adaptar a esse consenso, e o que a
literatura tem falado sobre ele.
Estamos falando de um paciente que tem aids
e tuberculose. Quando estabelecemos o manejo desse paciente, devemos ter certos cuidados. Como já falei, primeiro começamos o esquema RIP e, após estabilização clínica, a
TARV. A rifampicina é a principal droga do
esquema RIP. Porém, existe o seguinte problema: por ela ser uma indutora enzimática, não
podemos associá-la com inibidores da protease ou nevirapina (que é uma droga inibidora
da transcriptase reversa não análoga de nucleosídio) porque isso irá diminuir a eficácia e a
meia-vida desse medicamento, levando a uma
falha terapêutica da TARV. O Ministério da
Saúde nos dá duas opções: efavirenz ou saquinavir/r. Não pudemos iniciar nenhuma dessas duas drogas pelo quadro depressivo que ele
apresentava (o efavirenz causa distúrbios neuropsíquicos, entre eles a depressão) e pelo fato
de o outro esquema vir em cápsulas que não
podem ser maceradas para administração em
gastrostomizados. Então, optamos pelo uso de
medicamentos líquidos usados em pediatria: estavudina, lamivudina e abacavir, pois esse esquema é compatível com o RIP.
No tratamento endoscópico, há o uso da inje-

ção de cola de fibrina ou de cianoacrilato na
clivação da fístula. Não fizemos esse tratamento
por estar o esôfago do paciente bastante comprometido, e por uma possível reabertura das
fístulas posteriormente. Também há próteses
de silicone, balão esofágico com substância cicatrizante e Surgisys.
No tratamento cirúrgico, faz-se o desbridamento da lesão, a excisão da fístula com rafia dos
órgãos e a remoção dos tecidos necrosados e
dos linfonodos comprometidos.
Como complicações temos reaparecimento das
fístulas, pneumonias persistentes, bronquiectasias, abscessos pulmonares, divertículos e síndrome da recuperação imune.
PROF. ROGERIO
A gastrostomia é uma das condições mais difíceis de se manter o paciente em casa. O botão,
que geralmente sai, deixa os familiares atordoados, e é o caso de se ter que voltar com o paciente para o hospital para a recolocação. Além
do mais, é necessária, no tratamento, a ingestão de vários comprimidos, que não pode ser feita no caso de uma gastrostomia. Outro comentário é sobre a melhora do quadro depressivo;
geralmente leva em torno de três semanas do
início do tratamento para se começar a ter resultados. Essa melhora rápida do paciente provavelmente se deveu a um efeito placebo.
PROF. FERNANDO
O uso da amitriptilina associado posteriormente à fluoxetina não foi somente no intuito de

sanar a depressão, mas também de bloquear o apetite. Um dos grandes problemas da gastrostomia é
a sensação de fome, apesar de todo o aporte calórico e protéico que é fornecido ao paciente. A fluoxetina é um potente hiporexígeno.
ACAD. THELMA
Eu acho que a melhora da depressão também
se deveu à melhora da condição clínica dele.
PROF. ROGERIO
Complementando o que o Fernando falou: a fluoxetina é o protótipo dos antidepressivos. O primeiro mostrado foi o Prozac®, na época chamada de “pílula da felicidade”. O aumento da serotonina no sistema nervoso central causa a saciedade, seja ela alimentar ou sexual. Por isso, a fluoxetina é usada também como inibidor sexual.
PROF. FERNANDO
Com relação à anemia relacionada ao uso de
AZT: ele apresentou a anemia internado ou
ambulatorialmente?
ACAD. THELMA
Ambulatorialmente.
DR. MARCELO
Essa anemia foi investigada para doença hemolítica, ferropriva, etc. Todas as possíveis
causas foram investigadas.
PROF. FERNANDO
Essas anemias são multifatoriais: o HIV é um
causador de anemia, assim como o Bactrim
que ele estava tomando, a zidovudina, a própria tuberculose e prováveis perdas gastrointestinais através da fístula.
Quando esse paciente chegou ao ambulatório,
comecei a fazer o atendimento dele. Ele veio
pela Emergência, fez um raio X de tórax que
estava limpo, mas vinha apresentando perda
de peso e sudorese. E já vinha em uso de amoxicilina com clavulanato. No ambulatório,
com a aids, a gente pensa também em pneumocistose, então adicionamos o Bactrim .
Porém não houve melhora clínica, somente
uma melhora fugaz; ele ficava dois a três dias
sem relato de febre, mas logo essa febre retornava. Foi feito também um ciclo de azitromicina, mas foi a mesma história. E o principal

disso tudo: a piora radiológica. Ao cabo de um
mês e meio de acompanhamento ambulatorial, ele vem então com essa piora.
O CD4 dele, logo na primeira semana de atendimento no ambulatório, foi de 161 células. Ou
seja, já não é um CD4 tão ruim, porque a tuberculose costuma dar um CD4 abaixo de 50,
pelo consumo por essa doença.
Esse paciente, então, não tinha um raio X de
tuberculose, tinha CD4 alto e uma história
clínica de pneumocistose pulmonar. Mas,
como não respondeu à amoxicilina com clavulanato, não respondeu ao Bactrim e nem à
azitromicina, no Brasil tem-se então que pensar em tuberculose.
Um fato que também nos confundiu um pouco (quando a EDA mostrou a fístula) foi a
questão do citomegalovírus, porque ele tinha
uma IgG de 250, muito alta pelos valores de
referência (que é algo em torno de 10 ou 15).
O outro fato é a questão do PPD dar não reator e o BAAR só ficar positivo no 21o dia de
internação hospitalar, provavelmente com a
ruptura da fístula.
Temos que lembrar que estamos num país e
num estado em que existem muitos casos de
tuberculose (90 casos para 100.000 habitantes/ano é muita coisa). Então, temos que tomar muito cuidado. Se esses pacientes com
aids não têm uma melhora com os antibióticos comuns, se têm uma piora radiológica e
clínica com forte suspeita de tuberculose, então começamos o esquema RIP.
Vimos, então, o surgimento dos sintomas B da
tuberculose nesse paciente. Obviamente que,
nesses casos, a gente inicia o RIP empiricamente, porém a investigação não pode ser descontinuada. Nós temos linfomas, doença fúngica
e uma séria de outras comorbidades que podem
levar ao quadro. Agora, tem que se pensar também que muitas dessas doenças podem acometer o paciente em paralelo; portanto, você está
pensando em um diagnóstico quando na verdade existem dois, três, quatro diagnósticos. No
caso dele, como o resultado da biópsia mostrou
esboços de granuloma, foi suspenso o ganciclovir e foi mantido o RIP – nessa época, também, já tínhamos o resultado do BAAR.
Tem-se que pensar que a baixa imunidade desse
paciente faz com que o PPD seja não reator,
além de não formar células epitelióides ou de

Langerhans; portanto, os granulomas são suficientes para justificar a conduta.
A tuberculose é uma doença traiçoeira, que
confunde muito o médico e possui diagnóstico diferencial bastante amplo, mas que não
pode deixar de ser pensada aqui no Rio. Temos dois pacientes HIV+ internados com a
mesma história clínica: uso de amoxicilina com
clavulanato, uso de megadoses de Bactrim
depois que foi descoberto o HIV e que abriu o
quadro de candidíase oral, quando então foi
questionada tuberculose... mas não se achava
o bacilo! Foi feita broncoscopia com lavado,
que deu negativo para BAAR. No HIV a tuberculose é uma doença intersticial, não forma cavernas, é pouco bacilífera, muitas vezes
até o resultado da cultura é negativo.
Para terminar: as formas infecciosas são causas
comuns de esofagites no HIV, e esse paciente
foi então tratado com fluconazol. Ele teve uma
melhora inicial, mas que não perdurou. Outra
coisa, também, é que havia melhora da febre
com posterior piora, e então pensamos em
pneumonia por possível broncoaspiração.
PROF. ROGERIO
Foi mostrado um raio X de tórax que tinha uma
imagem de condensação lobar.
PROF. FERNANDO
Não, era infiltrado retículo-nodular.
PROF. ROGERIO
Essa imagem sugere, provavelmente, alimento. Não por broncoaspiração, porque ele não
aspirou nada: a passagem se fez pela fístula.
PROF. FERNANDO
Ele tem um esboço de formação de tuberculose
miliar. Uma das principais contra-indicações
(apesar de isso ser muito controverso) da TARV
é interação medicamentosa com o esquema RIP.
Uma outra causa seria a síndrome de reconstituição imune, apesar de não ficarmos pensando
muito bem nisso, visto que é até certo ponto
benéfico para o paciente. E tínhamos que evitar que ele entrasse em depressão.
PROF. ROGERIO
Voltando à questão dos tricíclicos: a gente
nunca deve desprezar um paciente que tenta >>
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se matar ou que alega que vai se matar. Isso nunca deve ser minimizado. A chance de ele realizar
isso é altíssima tomando efavirenz (boa porcentagem dos pacientes que o tomam apresentam
problemas neuropsicológicos e depressão).
DRA. KARLA
Terapia anti-retroviral não é emergência em
nenhum contexto. Quando se vai iniciar uma
terapia, deve-se estar bem seguro do que se está
fazendo. Se o paciente tiver algum sintoma,
você inicialmente investiga o sintoma e, se
você tiver suspeita de CD4 abaixo de 200, as
profilaxias são muito mais importantes que o
início da TARV.
Em relação ao início do RIP: só fui entender o
início quando o Fernando Ferry falou. O que a
apresentadora disse foi o seguinte: nós iniciamos
o RIP porque havia uma imagem radiológica que
sugeria tuberculose, que é muito comum aqui na
nossa enfermaria, etc. Quando a gente tem uma
suspeita de tuberculose, a primeira coisa é tratar
do diagnóstico. Ou seja, a gente vai investigar.
Eu só fui saber que ele tinha feito BAAR e broncoscopia depois que o Ferry falou.
Então, a terapia empírica para a tuberculose é
iniciada quando nós não temos o recurso para
o diagnóstico. Ou seja, quando existe a suspeita de tuberculose (principalmente a forma pulmonar) para aquele paciente internado na enfermaria, a primeira conduta é informar à Enfermagem que o paciente tem suspeita de tuberculose pulmonar, que ele tem chances de transmissão, mas que ainda não isolamos o BAAR.
Se a nossa enfermaria não tiver estrutura para
o isolamento, é feito o isolamento individual;
o paciente deve ser colocado o mais próximo
possível da janela. Então, a gente colhe os
escarros se ele tiver tosse produtiva; se não tiver, há indicação de escarro induzido, e, se ele
não puder fazer o escarro induzido, aí ele tem
indicação de broncoscopia, que é o padrãoouro do diagnóstico de tuberculose. E, depois
disso tudo, se tiver sido feito esse diagnóstico
ou se não tiver sido feito por falta de condições, e depois de afastadas todas as outras possibilidades, aí se pode indicar o esquema RIP.
A tuberculose tem duas formas de apresentação no paciente HIV. A forma no soropositivo pode se comportar como num indivíduo
normal: padrão cavitário e uma baciloscopia
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positiva. Ou, então, no paciente soropositivo
com todos os fatores imunológicos comprometidos, principalmente a resposta medular, o padrão de imagens vai mudar. O padrão da lesão
patogênica muda. Então justifica-se tudo isso
que o Ferry explicou.
O paciente com disfagia abre um leque enorme para investigação, tanto no caso do HIV+
quanto no do soronegativo. Você tem que
imaginar que ele tem uma úlcera, algum problema esofágico, um tumor. Por uma radiografia, muitas vezes, não se pode dizer nada relacionado ao esôfago. O melhor exame para se
avaliar uma doença no esôfago é a endoscopia
digestiva alta ou uma seriografia. Então, quando o paciente tem queixa, você tem que investigar, porque pode ser que ele tenha uma candidíase, que é comum acontecer no imunocomprometido, mas você tem as úlceras e as fístulas, que não são tão comuns assim. Então, cabe
uma endoscopia inicial. Se não conseguiu,
tudo bem, mas você tem que investigar. E essa
endoscopia, pelo que estou sabendo, foi feita
16 dias depois da internação. Então, a gente
tem uma endoscopia de 16 dias de internação,
quando foi feito, inicialmente, ganciclovir para
esse paciente. Como foi o diagnóstico de citomegalovírus para esse paciente?
PROF. ROGERIO
IgG alta e o relato do endoscopista.
DRA. KARLA
A imagem inicialmente sempre foi da fístula,
ou tinha úlcera antes?
PROF. ROGERIO
Não havia úlcera antes.
DRA. KARLA
Porém a sorologia, alta ou baixa, não é diagnóstico de citomegalovírus, assim como acontece
com a toxoplasmose. Para diagnosticar citomegalovírus, até onde eu sei, a gente tem que fazer
uma biópsia e procurar por inclusões. Mas há
pessoas que dizem que nem a presença dessas
inclusões são diagnóstico definitivo para CMV.
PROF. ROGERIO
Aqui nós fazemos imunohistoquímica. Só que
é um processo demorado, que leva em torno

de 10 dias, e o CMV é um problema que deve
ser resolvido o quanto antes nesses pacientes.
DRA. KARLA
Não estou discutindo a conduta de vocês de
forma alguma. Mas a conduta apresentada, na
minha opinião, foi totalmente errada na questão do diagnóstico.
Com o paciente internado, imunossuprimido,
que evolui com febre, a gente tem que buscar o
foco para poder tratar.
Por que você espera? Não é pensando em reconstituição imunológica, não, porque a reconstituição é o que a gente almeja. Só que
existe uma síndrome de reconstituição imunológica, e isso deve ser diferenciado. São coisas
completamente diferentes. A reconstituição
imunológica pode levar à síndrome. Então,
todas aquelas doenças e infecções oportunistas do paciente podem evoluir de forma mais
complicada com o uso de anti-retroviral. Mas
o principal motivo pelo qual a gente espera é
que o quadro de tuberculose é muito grave no
paciente imunossuprimido; ele não tem condições clínicas suficientes para tolerar tantos
medicamentos, principalmente com tantas
interações medicamentosas – temos a hepatotoxicidade. A gente aguarda justamente por
isso, para dar tempo do paciente melhorar e
poder usar os medicamentos. E a gente só usa
o etambutol em caso de re-tratamento.
Outra coisa que achei importante: foi feita cefalexina na ostomia dele. Havia necessidade
de tratamento antibiótico para aquela lesão? É
o seguinte: existem situações infecciosas em
que basta um curativo no local e retirada da
secreção, e já se conseguem melhoras. Às vezes uma ferida cirúrgica que não foi bem feita,
ou um tempo demorado no ato cirúrgico, podem levar a infecções de parede que, muitas
vezes, você não precisa tratar, precisa ter apenas os cuidados básicos com a ferida. Só estou
fazendo uma observação quanto à conduta.
PROF. ROGERIO
Karla, complementando o que você falou sobre a emergência na terapia anti-retroviral:
somente é considerada emergência no caso de
abuso sexual e acidente biológico.
Mais alguma pergunta? Dou por encerrada a
sessão e agradeço a participação de todos. ■

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, 27 anos, atendido pela Emergência
do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal
Fluminense, referindo

Dor abdominal na fossa ilíaca direita, náuseas e vômitos.
Ao exame físico, apresentava dor abdominal à palpação na fossa
ilíaca direita.
Case report of a 27-year-old man, complaining of

Abdominal Pain in Inferior Right Quadrant, Nausea and Vomiting.
At physical examination there was abdominal pain in the region.

FIGURA 1
Ultra-sonografia da
fossa ilíaca
direita

RESUMO – Relato de caso de paciente do

sexo masculino, de 27 anos, atendido pela
Emergência do Hospital Universitário
Antônio Pedro, da Universidade Federal
Fluminense, referindo dor abdominal na
fossa ilíaca direita, náuseas e vômitos. Ao
exame físico, apresentava dor abdominal
à palpação na fossa ilíaca direita. Foi realizada uma ultra-sonografia abdominal e
o diagnóstico foi confirmado. (Conduta
Médica 2008-9 (36) 27;30)
ABSTRACT – Case of a 27-year-old man,

FIGURA 2
Tomografia
computadorizada
(reconstrução)
localizada na
fossa ilíaca direita

seen in emergenc y room of Antônio
Pedro Universitary Hospital (UFF), complaining of abdominal pain in inferior
right quadrant, nausea and vomiting. At
physical examination, there was abdominal pain. An ultrasonography was
performed, and the diagnosis was confirmed. (Conduta Médica 2008-9 (36)
27;30)
DESCRITORES – Dor abdominal; náuseas;

vômitos
KEY-WORDS – Abdominal pain; nausea;

vomiting
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Cause
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RESUMO - Trata-se do relato de caso de uma paciente de 51 anos, hipertensa, portadora de

DPOC (bronquite crônica), que refere episódios de dispnéia, cansaço aos pequenos esforços,
fatigabilidade fácil, tontura, turvação da visão e desmaios, iniciados cinco meses antes da internação no Hospital Universitário Antonio Pedro. Após internação e investigação, foi diagnosticado BAV total, com necessidade de implantação de marcapasso. Devido à ausência de
critérios que incluíssem a paciente nas causas clássicas de BAV total, propõe-se, com este artigo, uma análise da literatura sobre causas incomuns de BAV total, visando o esclarecimento da
possível etiologia da arritmia. (Conduta Médica 2008-9 (36) 28-29)
ABSTRACT - This is the case of a 51-year-old woman with hypertension and COPD, who was
facing episodes of dyspnea, severe tiredness and lack of energy, fatigue, dizziness, darkening of
vision and fainting five months before she was admitted to hospital. After that admission, total
heart block was diagnosticated, requiring pacemaker implantation. As the patient didn’t fit in
any common cause of total heart block, this article tends to perform a review of the literature
concerning uncommon causes of total heart block. (Conduta Médica 2008-9 (36) 28-29)
DESCRITORES - BAV total; causa indeterminada

KEY WORDS - Total heart block; uncommon etiology
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INTRODUÇÃO
O BAV Total é uma forma de transtorno da
condução atrioventricular que tem como característica fundamental uma completa dissociação entre o estímulo sinusal e a ativação
ventricular. A etiologia do BAV total pode
ser congênita ou adquirida, e, nesta última,
costuma estar relacionada, comumente, a febre reumática, difteria, cardiopatia chagásica
crônica, coronariopatias, doenças de Lenegre
e de Lev e intoxicação medicamentosa. No caso
relatado, a paciente não se enquadrava em nenhuma das etiologias clássicas, levando à necessidade de um levantamento literário detalhado
de causas incomuns de BAV total, as quais serão discutidas no decorrer deste artigo.

terói. Apresentação de PA de 190 x 100
mmHg e FC de 35 bpm, sendo diagnosticado
bloqueio átrio-ventricular. A paciente foi encaminhada ao Hospital Universitário Antônio
Pedro (Huap) para avaliação e implante de
marcapasso cardíaco.
Antecedentes (HPP): HAS diagnosticada há
10 anos em tratamento irregular com hidroclorotiazida e captopril. Bronquite asmática
desde a infância, com uso contínuo de aminofilina; último tratamento com diprospan, tendo cessado as crises. Nega DM e doenças cardíacas prévias. Internação e cirurgia bucomaxilo-facial devido a acidente automobilístico. Alergia a aspirina. Não sabe informar sobre vacinação. Nega tabagismo e etilismo.

RELATO DO CASO
Identificação: C.S.B., 51 anos, mulher, negra,
viúva, empregada doméstica, brasileira, natural
de Niterói (RJ), residente em São Gonçalo (RJ).
QP: “falta de ar”.
HDA: Dispnéia progressiva há cinco meses
com piora há um mês. Crise hipertensiva com
episódio de cefaléia intensa de instalação aguda três dias antes da internação no CPN-Ni-

EXAME FÍSICO
Ectoscopia - LOTE, hidratada, normocorada,
acianótica, anictérica, afebril.
Sinais vitais - PA deitada: 120x70 mmHg; FC:
35 bpm; FR: 20ipm; Tax: 36,2°C.
ACV - RCR, BNF, sem bulhas acessórias, sem
sopros.
AR - MVUA, sem ruídos adventícios.
ABDOME - atípico, flácido, indolor à palpa-

ção, sem massas ou visceromegalias.
MMII - sem sinal de edema, panturrilhas livres, pulsos palpáveis.
EVOLUÇÃO
Paciente evoluiu bem, com implante de marcapasso artificial.

FIGURA 1 - ECG: BAV 2:1 do tipo Mobitz II

FIGURA 2 - RX tórax: hipertransparência
pulmonar e sinais de SAD

DISCUSSÃO:
O BAV total é uma arritmia cardíaca que apresenta etilogias congênitas e adquiridas. As
principais etiologias adquiridas predominam
em certas faixas etárias, e são elas difteria e febre reumática (acometendo indivíduos menores de 20 anos), doença de Chagas (20 e 40
anos), doença arterial coronariana (40 e 50
anos), e doenças de Lev e Lenegre (acometendo indivíduos com mais de 60 anos).
A paciente em questão apresentou fatigabilidade fácil, dispnéia, tontura, desmaios e crise
de Stokes-Adams, sintomas clássicos dessa arritmia, sendo diagnosticado BAV total e realizada implantação de marcapasso. Todavia, a

etiologia dessa arritmia permaneceu idiopática, visto que a paciente não possuía critérios
que a enquadrassem em nenhuma das causas
clássicas acima citadas.
Na literatura, são descritas diversas causas relacionadas ao desenvolvimento de BAV total.
A etiologia congênita está comumente relacionada ao lúpus neonatal, e outras causas incluem miocardite e defeitos cardíacos estruturais. Diversas desordens hereditárias também
têm sido identificadas, em especial em doenças familiares, onde o bloqueio de condução
AV familiar pode ser transmitido como um
traço autossômico dominante. Uma forma de
bloqueio AV tem sido mapeada em um locus
genético do cromossomo 19q13 e cromossomo 3p21, onde o canal de sódio cardíaco,
SCN5A, está codificado. Diversas mutações
SCN5A têm sido associadas ao BAV total. A
deleção pontual do gene NKX2.5 em murinos
causa hipoplasia do sistema de condução cardíaco e bloqueio cardíaco progressivo.
Dentre as etiologias adquiridas, a fibrose e esclerose do sistema de condução (doença de
Lenegre e de Lev) e doença cardíaca isquêmica estão entre as causas mais comuns de BAV
total. As formas adquiridas podem ainda estar
associadas a drogas (digitais, bloqueadores do
canal de cálcio – principalmente verapamil e
diltiazem –, amiodarona, beta-bloqueadores,
drogas antiarrítmicas que modulam os canais do
sódio – quinidina, procainamida, disopiramida
–, talidomida1), à doença valvular (calcificação
e fibrose dos anéis valvares aórtico e mitral podem se estender ao sistema de condução. O bloqueio também pode estar associado à substituição dessas válvulas calcificadas, fechamento de
defeito do septo interventricular ou outros procedimentos cirúrgicos), à terapia de redução
septal não-cirúrgica (ablação transcoronária de
hipertrofia de septo), e ao fechamento transcatéter de defeito de septo ventricular (tanto congênito quanto o que ocorre após IAM).
O BAV também pode ocorrer em uma variedade de outras desordens, tais como: 1. cardiomiopatias, incluindo a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e processos infiltrativos, tais
como sarcoidose e amiloidose; 2. miocardite
devida a febre reumática, difteria, vírus, LES,
toxoplasmose2, endocardite bacteriana e sífilis; 3. hipercalemia; 4. malignidades infiltrativas, como doença de Hodgkin, outros linfomas e mieloma múltiplo; metástase cardíaca de
melanoma maligno3; 5. doença neuromuscular heredodegenerativa, dermatomiosite, doen-

ça reumatóide e doença de Paget; 6. hipertireoidismo4, mixedema e paralisia periódica tireotóxica; 7. tumores cardíacos, cistos e trauma, e 8. cardite de Lyme (geralmente temporário, com os pacientes apresentando bom
prognóstico a longo prazo).
Há, ainda, relatos de caso reportando ocorrência de BAV total associada ao uso de ervas
(contidas principalmente em medicamentos
antitabagismo)5 e ingestão de mel contaminado com grayanotoxina6.
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O Desafio da Imagem
Resposta de

The Image Challenge
pode ser bloqueado pelo grande omento e pelas alças intestinais. Outras com-

apendicolito (fig.2), massa inflamatória, infiltração dos tecidos periapendi-

plicações podem ocorrer, como a disseminação do processo infeccioso, septicemia, trombose venosa e abscessos distantes, principalmente no fígado.
A ultra-sonografia (US) e a tomografia
computadorizada (TC) são ferramentas
comuns e efetivas para o diagnóstico de

culares, gás intraluminal (fig.2) e gás extraluminal, coleções e abscessos organizados. Neste caso a reconstrução mostra o apêndice distendido, preenchido
por gás e o apendicolito localizado na
sua base.

apendicite aguda.
O diagnóstico empregando a ultra-sonografia se faz ao ser detectada uma estrutura tubular, de fundo cego, não compressível, com um diâmetro externo
maior que 6mm. O apendicolito se apre-

BIBLIOGRAFIA

Diagnóstico: Apendicite aguda

senta como imagem ecogênica com sombra acústica (fig. 1). A detecção de uma
massa complexa ou coleção local de
fluido sugerem uma apendicite perfurada. Nesse caso especificamente a US
mostra somente o apendicolito, devido

dicitis at the millennium. Radiology
2000; 215: 337-348.
3. Gore RM, Miller FH, Pereles FS, Yaghmai V, Berlin JW. Helicoidal CT in
the evaluations of the acute abdomen.
Am AJR Roentgenol 200; 174:901-913.

Discussão: Com esses dados, o paciente foi submetido a cirurgia abdominal, que evidenciou apendicite
aguda.
A apendicite aguda é uma das condições mais comuns que requerem cirur-

à presença de gás dentro da luz apendicular – o que limita a propagação das
ondas de US.
O doppler colorido pode, ocasionalmente, ser um suplemento útil para o diagnóstico de apendicite. Esse exame

4. Patriquin HB, Garcier JM, Lafortune
M, et al. Appendicitis in children and
young adults: Doppler sonographic-pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol.
5. Puylaert JB. Acute appendicitis: US

gia abdominal de emergência. A
apendicite aguda resulta da obstrução
do apêndice e é habitualmente secundária a hiperplasia linfóide ou por
fecalitos. O aumento da pressão intraluminal ultrapassa a pressão capi-

pode mostrar hiperemia demonstrada
pelo aumento do sinal colorido na parede do apêndice.
Complicações da perfuração e abscesso
são mais comuns em pacientes mais jovens e de idade avançada, provavel-

evaluation using graded compression.
Radiology. 1986;158(2):355-60. ■

lar determinando isquemia da parede
do apêndice, com perda do epitélio,
proliferação bacteriana e invasão
mural do processo infeccioso. A dor
referida migra para a fossa ilíaca direita, podendo estar associada a sinais

mente pela demora do diagnóstico.
O diagnóstico diferencial para dor no
quadrante inferior direito inclui: apendicite aguda, doença de Crohn, salpingite, torsão ovariana, inflamação pélvica/abscesso do tubo ovariano, torsão
omental e diverticulite cecal.

Paciente do sexo masculino,
27 anos, atendido pela
Emergência do Hospital
Universitário Antônio Pedro,
da Universidade Federal
Fluminense, referindo dor
abdominal na fossa ilíaca
direita, náuseas e vômitos.
Ao exame físico, apresentava
dor abdominal à palpação na
fossa ilíaca direita.

de irritação peritonial e febre.
Na demora do tratamento, habitualmente desenvolve-se perfuração e disseminação da infecção para os tecidos
vizinhos. O processo inflamatório
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O diagnóstico de apendicite aguda por
achados em TC inclui apêndice dilatado maior que 6mm, espessamento parietal, borramento da gordura adjacente,

1. Balthazar EJ, Birnbaum BA, Yee J, et
al. Acute appendicitis: CT and US correlation in 100 patients. Radiology. Jan
1994;190(1):31-5.
2. Birnbaum BA, Wilson SR. Appen-
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