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A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão do MEC responsável pela condução e avaliação da pósgraduação no Brasil, anunciou, recentemente, a intenção de, nas próximas avaliações dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrados e
doutorados), incluir mais um item a ser considerado: pedirá que os cursos informem dados a respeito dos egressos, ou seja, onde estão e o que
estão fazendo os ex-alunos dos cursos.
Considero a adoção de tal medida de suma importância e que já vem,
até certo ponto, tardiamente, pois um dos aspectos que deveriam interessar a qualquer curso, obviamente, em que nível ele fosse ministrado,
seria o referente ao que está ocorrendo com seus ex-alunos, onde estão,
o que fazem, qual o seu perfil e situação profissional. De certa maneira,
essa informação também é um item importante acerca da competência
do curso em formar pessoal.
Há uma quase unanimidade de opiniões no país em relação à boa qualidade da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado): dos diferentes níveis educacionais é a que melhor tem funcionado e também é
a que se submete, há mais tempo (desde 1974), a uma avaliação, no
caso, bastante rigorosa.
Por isso mesmo, e talvez porque a pós-graduação stricto sensu tenha uma
avaliação já com grande tradição e reconhecidamente rigorosa, ela seja
festejada como algo que “tem dado certo”, pelo menos até o momento,
em nosso país. Pessoalmente acredito que a existência de uma avaliação contribui para tal, embora qualquer avaliação possa ser discutida,
quanto aos critérios que levará em conta, em relação aos seus diferentes
aspectos. Pior, a meu ver, é a ausência de avaliação, quando se fica sem
qualquer referência, sem saber quem preenche tais ou quais critérios.
Recentemente, ao fazer palestra sobre pós-graduação para médicos recém-formados, estes me questionaram, com razão, como deveriam se
orientar ao procurar um curso lato sensu para se especializarem profissionalmente. Como não existe uma avaliação nacional, até o momento,
para os cursos lato sensu (os de especialização profissional), ficamos sem
saber o que vale e o que não vale a pena ser cursado. A referência acaba
sendo a instituição que oferece o curso. Se esta tem conceito bom, presume-se que o curso também o seja, o que muitas vezes é um engano.
O único segmento da pós-graduação lato sensu da área médica que conta com uma avaliação mais abrangente é a Residência Médica, quando
reconhecida pelo MEC e avaliada pela Comissão Nacional de Residência Médica. É já urgente que as demais modalidades de especialização
médica contem com um mecanismo avaliador abrangente, justo e racional, de forma a orientar o recém-formado na sua escolha, e que essa
escolha não seja em vão.
A avaliação da Capes muitas vezes é criticada, havendo discordâncias
compreensíveis e justificáveis; ela por vezes é rigorosa em excesso, mas
sua ausência, em minha opinião, seria o pior dos cenários.
Agora, o anúncio da inclusão, na avaliação dos cursos, de um item que
pergunta pelos alunos egressos levanta algumas questões que merecem
discussão, em especial em nossa área, a área médica.

Editorial
Com a análise dos dados fornecidos pelos egressos dos cursos, a Capes poderá saber, por exemplo, onde se encontram e o que estão fazendo os mestres e doutores em medicina. Será que os mestres estão ensinando, uma vez
que o mestrado objetiva, primordialmente, formar professores? Onde estarão eles atuando, e o que estarão fazendo? Serão professores de universidades, serão preceptores de Residência Médica? Ao retornarem às suas instituições de origem estas lhes terão proporcionado condições de atuarem como
mestres em medicina? Será que haverá mestres desempregados? Seria uma
lástima se isso ocorresse, porque não faria nenhum sentido o altíssimo investimento público empenhado num curso de mestrado para nenhum retorno. Não creio que haja mestres em medicina desempregados.
E quanto aos doutores? O doutorado tem por escopo principal formar
pesquisadores. Onde estarão nossos doutores em medicina? Estarão
pesquisando? Onde estão podendo executar suas pesquisas? Possuiriam
condições em seus locais de trabalho para iniciar e manter seus projetos
de pesquisa? Ao retornarem às suas instituições, após o término do
doutorado, teriam tido o desejável apoio institucional para montar laboratórios que permitissem o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa? Isso é vital, pois o gasto na formação de um doutor não pode
deixar de redundar na continuidade do processo: o doutor formado deve
produzir pesquisa e conhecimento, senão a cadeia estará irremediavelmente interrompida e todo o esforço e verba despendidos não atingirão
o objetivo perseguido. Mais ainda: que pesquisas estarão produzindo?
Pois não basta pesquisar, é necessário que o produto da pesquisa seja
comunicado adequadamente à comunidade científica e que venha a
constituir um elo na cadeia da produção do conhecimento, fomentando outras pesquisas e, se possível, gerando patentes, quando for o caso.
Há não muito tempo, não na área médica, mas em outros setores, tive
conhecimento de manifesto de pesquisadores recém-doutores ou mesmo em término de titulação a reclamar da dificuldade de colocação no
mercado de trabalho. Eram muitos e, sob certo aspecto, fica-se a perguntar se faz sentido doutorar indivíduos sem que se tenha uma perspectiva imediata ou mesmo mediata de colocação desses profissionais
no mercado de trabalho e também como irão eles desempenhar a função para a qual foram formados em suas instituições de origem.
A meu ver, a educação é algo sempre muito bom, mas a afirmação de
que quanto mais educação melhor a situação profissional do indivíduo,
inclusive do ponto de vista financeiro, muitas vezes não corresponde à
realidade ou corresponde a resultado pífio. De nada resolve excelente
nível educacional sem as correspondentes oportunidades de trabalho.
Não adianta louvarmos estatísticas que apontam conquistas em níveis
de qualificação educacional se os profissionais formados se encontram
fora do mercado de trabalho ou até mesmo nele inseridos, porém subremunerados e sub-aproveitados.
Por isso mesmo, um diploma de doutorado não é garantia de sucesso
profissional. Na área médica as oportunidades continuam a existir, no
que concordam os experts no assunto, em que pesem situações onde se
constatam baixíssimas remunerações. Todos sempre comentam que é
difícil, hoje mesmo, ver médicos desempregados. Mas, acrescento eu,
há muitíssimos colegas recebendo remunerações humilhantes.
Até hoje, por exemplo, não consigo entender e nem encontro justificativa plausível para a imensa disparidade salarial existente entre as
funções de médico (em qualquer nível) ou de professor (as duas sempre
referidas por especialistas como “indispensáveis”) se comparadas com

De nada resolve excelente nível
educacional sem as correspondentes
oportunidades de trabalho
as de outras categorias igualmente respeitáveis, generosamente aquinhoadas, tais como as de advogado (promotor, defensor, procurador, juiz)
ou profissional de nível superior da área econômica (auditor, fiscal, etc...)
no serviço público em geral. Por que não tratar todos esses profissionais
de forma isonômica? Que argumentos poderiam justificar tal disparidade salarial no serviço público? Nesse cenário, parece que (ainda!) dificilmente médicos ficam sem trabalho, apesar das mais de 160 faculdades
de medicina no país.
Observando a iniciativa da Capes e tentando dela tirar algo de útil para
benefício de nossa área profissional, lembro-me de que partimos na frente, em função de já ter ocorrido, em nossa área, alguma iniciativa para
obter informações sobre os médicos formados em todo o país. Falo de
uma pesquisa muito interessante e útil, que terminou por constituir um
livro denominado “Os Médicos no Brasil”, elaborado pela pesquisadora
Maria Helena Machado, fruto de uma ampla investigação em todo o
país, com o apoio do Conselho Federal de Medicina. São informações
curiosas, quando se traçou um perfil bastante interessante e esclarecedor
sobre os médicos brasileiros, com algumas surpresas. A pesquisa, obviamente, foi feita usando o método da análise por amostragem.
Seria muito interessante que informações registradas periodicamente sobre a situação profissional de todos os médicos, nem que fosse através de
pesquisa amostral, fossem colhidas em todo o país e divulgadas periodicamente. Informações sobre egressos de faculdades de medicina, de residências, de cursos de pós-graduação, teriam o mérito de nos situar sobre
o que estaria acontecendo com esses médicos após a graduação e também
depois de se aperfeiçoarem. Será que a graduação atendeu ao objetivo
buscado? Será que o aperfeiçoamento feito redundou numa situação profissional esperada? Como está a situação profissional do médico em seu
local de fixação? Qual a demanda por qual especialidade? Essas informações poderiam ainda fornecer orientações para estudantes ainda na graduação e que saberiam quais áreas, dentro do seu campo de interesses e
vocação, estariam ofertando maiores oportunidades para o seu desenvolvimento profissional.
Já chegamos a um nível de saturação profissional
do mercado e também já estamos em um estágio
de organização em que tais informações não são
tão difíceis de serem obtidas. Tenho a convicção de que seriam de imensa valia, não só para
os médicos que estão se formando, como também para que o país tenha uma melhor distribuição de médicos e de especialistas. No fim
de tudo, os pacientes certamente também agradeceriam.
PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular de Medicina Interna da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica

CONDUTA MÉDICA

●

ANO VIII/N 0 32 - ABR/MAI/JUN/2007 3

SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

Dor em Membro Inferior e
Massa Supra-Esternal
Inferior Limbs Pain and
Supra-Esternal Mass
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e Guinle - HUGG, da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro – Uni-Rio
(Rio de Janeiro – RJ)
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Professores da Clínica Médica B / 10 a
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RESUMO - Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso de um paciente com HIV, que apre-

sentou complicações, devido a imunossupressão grave, como o linfoma de Burkitt. Segue-se
discussão sobre as complicações no paciente imunossuprimido pela aids, realizada na 10 a
Enfermaria do HUGG da Uni-Rio, Rio de Janeiro (RJ). (Conduta Médica 2007-8 (32) 4-9)
ABSTRACT - This clinical case is one of a patient with aids who presented complications due

to severe immunosupression, like Burkitt’s lymphoma. The authors discuss the complications in the patient with aids in a clinical session of the 10 th Infirmary of GG University
Hospital, Rio de Janeiro (RJ). (Conduta Médica 2007-8 (32) 4-9)
DESCRITORES - HIV; linfoma de Burkitt; imunodeficiência

KEY-WORDS - aids, Burkitt’s lymphoma, immunodeficiency

ACAD. PRISCILA

Trata-se de um paciente de 41 anos, brasileiro, solteiro, pardo, de profissão cozinheiro, religião espírita kardecista, residente em São João do Meriti (RJ) e natural do Rio de Janeiro (RJ). Sua queixa
principal era “dor nas pernas” e uma massa com aparecimento na região supra-esternal.
HDA: Dor nos membros inferiores há três
meses, e concomitante aparecimento de
massa na região supra-esternal. Ambas as
queixas foram se agravando progressivamente. O paciente procurou ajuda um
mês após início do quadro, e foi prescrito
microfenide, ocorrendo discreta melhora.
Em julho/06 procurou ortopedista, que
diagnosticou artrose e prescreveu paracetamol e diclofenaco durante 15 dias.
Relatou que, ao tomar a medicação, obtinha piora do quadro, com melhora após
alguns minutos ou algumas horas. Relata
também uma dor no ombro esquerdo que
vinha de longa data, e que teve uma sutil
piora com o aparecimento da dor nos
membros inferiores.
Negava febre, vômitos, náuseas, cefaléia
e outras algias. Afirmou que, após ser internado no Hospital Lourenço Jorge, há

três semanas, evoluiu para um quadro de
plegia em membros inferiores, e então foi
encaminhado para o Hospital Gaffrée e
Guinle para investigação diagnóstica e
conduta terapêutica.
HPP: Teve parotidite e varicela; negou
pneumonia, diabetes melitus, tuberculose pulmonar, hipertensão arterial sistêmica e DST. Negava cirurgias e traumatismos, e disse ter recebido hemotransfusão
quando internado no hospital Lourenço
Jorge devido a uma anemia.
H.FÍS.: Parto eutócico, vaginal, hospitalar e a termo. Desenvolvimento psicomotor normal, pubarca aos 14 anos. Não quis
informar sexarca. Paciente homossexual
masculino.
H.FAM.: A mãe é portadora de HAS; o
pai faleceu de AVC. Possui nove irmãos,
sendo que três apresentam HAS. Nega
câncer na família. A avó apresentava
diabetes mellitus. Tem vários parentes
com HAS.
H.SOC.: A residência do paciente possui boas condições sanitárias. Ele mora
sozinho com a mãe, sem animais domésticos. É tabagista de sete cigarros por dia e
etilista social desde os 14 anos. Nega uso
de drogas ilícitas.

Ao exame: Paciente em mau estado geral, emagrecido, lúcido e cooperativo,
restrito ao leito, hipocorado (2+/4+),
acianótico, anictérico, hidratado e com
fácies hipocrática.
Pressão arterial: normotenso, taquicárdico
e taquipnéico.
Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco
regular em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros ou extra-sístoles.
Aparelho respiratório: murmúrio vesicular
universalmente audível, sem ruídos adventícios.
Abdome: atípico, peristáltico, indolor à
palpação superficial e profunda. Sem
visceromegalias.
Membros inferiores: hipotróficos e sem
empastamento. Pulsos pediosos palpáveis
e simétricos. Sem mobilização ativa.
Astenia e paralisia flácida de ambos os
membros inferiores. Anestesia a partir de
T6.
Tórax: presença de massa de consistência
firme e indolor, sem sinais flogísticos, de
aproximadamente 7cm de localização
anterior e superior.
Cavidade oral: presença de máculas brancas, compatíveis com candidíase oral.
ACAD. LEANDRO

Agora vamos discutir em cima da anamnese e do exame físico inicial. Quais seriam as hipóteses diagnósticas em que nós
poderíamos pensar?
Pelo que analisamos aqui, podemos levantar as principais hipóteses diagnósticas
para esse paciente. Nós não tínhamos ainda o anti-HIV em mãos, mas o paciente
tinha fácies de HIV, ou seja, era emagrecido, e tinha uma história epidemiológica compatível com HIV. Então, nós pensamos em mielopatia vacuolar pelo HIV.
A paralisia dos membros inferiores também pode ocorrer pelo HTLV 1 e 2, ou
ainda por mielite tranversa – que pode ser
causada tanto pelo herpes zoster como
pelo linfoma ou pelo citomegalovírus.
A mielopatia vacuolar pode ocorrer pelo
CMV ou pelo HIV, que são quadros muito semelhantes. Não é um diagnóstico
que se possa firmar de certeza, é um diag-

nóstico de exclusão. Depois de se excluírem outras causas, deduz-se que é mielopatia vacuolar pelo HIV. O que fala a
favor da mielopatia é uma evolução gradual com distúrbios da marcha indolor,
com ataxia e espasticidade. E isso o paciente não apresentava, porque ele tinha
dor e uma paralisia flácida. Ele apresentava disfunção vesical e intestinal, que se
seguiu à deterioração da marcha. A mielopatia geralmente não se manifesta em
nível sensitivo ou motor definido e, no
caso dele, havia um nível definido (mais
ou menos T6).
O que fala a favor da mielite transversa é
o fato de o paciente apresentar um nível
sensitivo bem definido; se define bem o
dermátomo onde ocorre e, no caso dele,
nós pensaríamos em herpes zoster. Só que,
nesse caso, também teria que ser observada uma lesão prévia de herpes zoster no
dermátomo acometido, o que no caso
dele não havia.
Citomegalovírus (CMV) acontece principalmente de duas formas. Ele pode causar mielite necrotizante, geralmente relacionada com polirradiculite (é difícil
acontecer somente mielite; ela geralmente
vem acompanhada de polirradiculite).
Os reflexos estão preservados ou exacerbados, e os níveis sensórios são demonstráveis, o que acontece com o nosso doente. Na polirradiculomielite os sintomas
iniciais são parestesia ou dor disestésica
localizada na região perineal ou no membro inferior. No caso dele foi realmente
nos membros inferiores, houve uma paraparesia rapidamente progressiva com hipotonia e diminuição dos reflexos nos
membros inferiores. Retenção urinária e
incontinência retal, o paciente também
apresentou. Só que, no caso dele, começou num certo dermátomo e permaneceu
ali, não houve progressão ascendente. O
que nós observamos na mielite por CMV
é que ela é ascendente, pode ir subindo a
medula e acometer o plexo braquial e até
os nervos cranianos.
Vou falar agora do diagnóstico da massa
torácica. Nós pensamos em duas síndromes, uma neurológica e outra pelo efeito

da massa na caixa torácica. Primeiramente pensamos em linfoma, por causa dessa
massa na caixa torácica. Pensamos em
linfoma não-Hodgkin, que é o mais prevalente no HIV, juntamente com o sarcoma de Kaposi. Neste caso, o que se encaixava melhor era o linfoma não-Hodgkin,
que é um linfoma associado ao Epstein
Barr. Esse linfoma tende a ser um câncer
de alto grau, muito agressivo, de crescimento rápido, com muita necrose local.
A maioria apresenta envolvimento extranodal, envolvendo aparelho gastrointestinal, sistema nervoso central, fígado, tecidos moles e medula óssea. No caso do
paciente, a massa inicial foi observada na
caixa torácica e não, como geralmente
acontece, no sistema gastrointestinal. Nós
pensamos, então, no sistema nervoso central. Como esse linfoma não fica restrito
a nódulo e dá invasão também, pensamos
na paralisia que o paciente apresentava
em membros inferiores, e nos perguntamos
se não haveria também invasão da medula óssea.
PROF. ROGÉRIO

Da medula óssea ou da medula espinhal?
ACAD. LEANDRO

Sim, da medula espinhal. Mas também
pode haver invasão da medula óssea, só
que no caso pensamos na medula espinhal. Então solicitamos uma bateria de
exames. Na USG abdominal nós observamos uma formação cística de paredes
finas e conteúdo anecóico na topografia
do segmento IV hepático, medindo 2,8cm,
além de linfonodomegalia no retroperitôneo. Na TC de coluna não houve alterações, nem entre T4 e T6, que eram os
dermátomos onde observamos a perda
sensitiva. A TC de tórax evidenciou aumento de volume das partes moles em
parede anterior de hemitórax direito, com
alteração morfoestrutural do terço superior do esterno. Ou seja, essa massa invadia o esterno e destruía o tecido ósseo, que
se apresentava insuflado, com provável
área de destruição óssea. Uma formação
expansiva com densidade de partes moCONDUTA MÉDICA
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les, sem limites precisos em mediastino
ântero-superior, ocupava boa parte do
mediastino. E também observamos um
espessamento pleural irregular na base de
ambos os pulmões, mais evidente no lado
direito. Havia uma imagem hipodensa
ovular medindo 2cm, com densidade de
água, localizada no lobo direito do fígado, o que foi relatado também na ultrasonografia.
Foram solicitadas sorologias. A de toxoplasmose deu IgG e IgM não-reativos, e
a de CMV deu IgG reativo, mas IgM nãoreativo. Isso nos leva a excluir CMV
como causa. A sorologia para HTLV 1 e
2 deu não-reativa. Os exames para hepatite também deram não-reativos. O
anti-HIV foi reativo.
Vejamos a evolução clínica do paciente. Quando ele foi internado não tínhamos o anti-HIV, mas iniciamos Bactrim
profilático. Também iniciamos itraconazol para tratar a candidíase (200mg via
oral por dia), e fizemos a analgesia. Ele
apresentava dor abdominal difusa e constipação desde a admissão, e nós iniciamos óleo mineral 20ml por dia via oral
de 12 em 12 horas. No oitavo dia foi introduzida lactulose 30ml via oral ao deitar, com o paciente ainda constipado. O
potássio dele estava difícil de ser controlado. Então, nós fizemos glicoinsulinoterapia com 10UI de insulina regular,
mais 10 ampolas de glicose 50%, para
poder reduzir esse valor sérico do potássio. No dia 9 da internação nós introduzimos Sorcal (um envelope diluído de
8/8h) para estimular a motilidade intestinal, porque ele ainda estava constipado.
No dia 12 de internação hospitalar foi
feita a biópsia da massa torácica. No 17o
dia saiu o resultado de HIV positivo, o
que nós já desconfiávamos. No dia 20
foram iniciados zidovudina, lamivudina
e kaletra. Foi também passado cateter
vesical, porque a função vesical dele também não estava boa, e ele ainda estava
apresentando um certo grau de azotemia.
No dia 23 veio o resultado da biópsia,
que foi linfoma não-Hodgkin do tipo
6 CONDUTA MÉDICA
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Burkitt, de alto grau de malignidade.
Solicitamos avaliação da Oncologia.
Foi marcada uma ressonância magnética e iniciada furosemida (40 mg de 8/8
horas) e alopurinol (porque o ácido úrico dele estava muito elevado). No dia
27 saiu o CD4 dele: 76.
Aqui nós temos a evolução dos exames
laboratoriais. Ele apresentava uma certa anemia, que já vinha do Lourenço
Jorge. O hematócrito dele aqui melhorou um pouco, e aqui a gente observa
que a plaqueta deu uma caída na última
semana. Aqui estão as escórias nitrogenadas dele: a creatinina, com o tempo,
foi mais ou menos regularizada, não aumentou tanto; mas a uréia foi aumentando muito, gradativamente. No caso, a
relação uréia/creatinina maior que 40 nos
leva a pensar numa causa renal para essa
insuficiência renal que ele apresentou.
Também chama a atenção o fato de que
o LDH dele da admissão era de 5.722, o
que fala a favor de tumor. As escórias
hepáticas deram uma estabilizada, melhoraram um pouco. Aqui estão sódio,
potássio e cloreto. Aqui nós vemos a
evolução do sódio: ele ficou um pouco
baixo, mas nós conseguimos regularizar
até o final um pouquinho, só que o potássio não estava sendo bem controlado.
Nós fizemos glicoinsulinoterapia. Ele
estava fazendo 6.1, 7.1 de potássio no dia
23, depois desceu para 6.2, 6.3, 4.2 e,
depois, 3.6 no final. O cloreto também
deu uma aumentada no final. As bilirrubinas não estavam alteradas. E também
observamos aqui um ácido úrico bem alto
(de 14.18), e então iniciamos alopurinol. No caso de uma massa tumoral, é
compatível esse ácido úrico alto. Isso
ocorre pela destruição pela lise celular
do tumor, o que libera muito ácido úrico.
E então o paciente evoluiu para o óbito
no dia 10/9/06. E o que aconteceu é que
nós não tivemos a necropsia para evidenciar a causa da paralisia dele. Só que eu
conversei com o professor Basílio, e ele
falou que o linfoma tem esse caráter
agressivo de invadir a coluna, sendo bem

provável que a paralisia do paciente fosse decorrente dessa invasão da coluna.
Tanto é que a paralisia foi concomitante ao aumento de massa e acompanhou
o quadro. Agora, perguntas.
PROFA. KARLA

Eu não tenho perguntas. Mas gostaria de
fazer algumas observações clássicas que
nós costumamos fazer nessas apresentações de vocês. Vou começar parabenizando os acadêmicos pela apresentação.
Mas é preciso observar que, quando se
fala numa HDA há tantos meses, tem-se
que dar uma data. Então, quando se começa uma HDA, se coloca a data de hoje,
no momento em que se está escrevendo,
porque a história da doença atual tem um
início. Então ela foi há três meses de
quando? Hoje é dia 4 de outubro. Essa é
uma observação importante. Tudo o que
se colocar na HDA tem-se que colocar
com data. Por exemplo, de que me adianta aquele dado da hemotransfusão se
eu não preciso a data, principalmente em
termos epidemiológicos? Uma transfusão
hoje e uma transfusão há 20 anos ou 30
anos, são coisas muito diferentes. Então,
nesse caso a data é fundamental. Também quando o paciente esteve internado, eu não sei. Também tem que colocar a data. Outra coisa: algumas vezes
vocês estão citando o nome comercial
dos medicamentos, o que não é o ideal.
O nome químico é o mais importante.
Quanto ao exame físico, apesar de estar
escrito, o que está normal não interessa
na verdade. Quando a gente for falar na
sessão, devem-se abordar apenas as alterações. Em relação às hipóteses, eu não
concordo com a ordem em que foram
descritas. Porque era evidente que se tratava de um paciente consumido, primeira
coisa, e caquético, com uma massa torácica. Então, a gente tem a suspeita do
HIV; tem-se que solicitar a sorologia e
então partir para as hipóteses da massa
torácica que ele vinha apresentando. Só
que as hipóteses foram abertas com todo
o quadro clínico dele, neurológico. Que
é importante também, mas nós vamos

basear as nossas hipóteses em função do
que está acontecendo. E tenho um comentário. Você mencionou o HTLV,
disse que os dois tipos de HTLV, 1 e 2,
podem causar esse tipo de quadro neurológico. Tem certeza disso? Na verdade, acontece o seguinte: eles colocam o
HTLV 1 barra 2, mas temos que discriminar, temos que saber de qual o tipo de
HTLV estamos falando. Existe sorologia
específica para isso. Quanto ao HTLV
2, até o momento não existe nenhuma
doença associada a ele. As duas doenças principais existentes relacionadas ao
HTLV são associadas ao HTLV 1. Uma
delas pode estar associada a esse quadro
que é a paraparesia espástica tropical por
um processo vacuolar. É o único processo imunológico que pode levar o paciente a esse tipo de situação. E a outra?
Vocês sabem qual é a outra doença associada ao HTLV 1? É a leucemia linfoma
de células T do adulto. Existem outras
coisas menores que estão associadas, mas
essas são as duas que são o carro-chefe do
HTLV 1. Com o HTLV 2 não tem nada
ainda associado. Eles vivem querendo
associar, mas até o momento nada foi
comprovado. Uma outra situação muito importante em cima do que foi falado: quando a gente faz uma sorologia
para citomegalovírus, temos noção da
população geral, de quem é positivo ou
não?
ACAD. LEANDRO

Quase todo mundo.
PROF. ROGÉRIO

Noventa e cinco por cento.
PROFA. KARLA

É, e geralmente essa infecção ocorre na
infância. Acho que só 5%, se não me
engano, são sintomáticos. É muito baixa
a associação com sintomatologia, quando se faz a soroconversão para o citomegalovírus. Então, o que tem de importante nessa sorologia para citomegalovírus?
É a questão do paciente imunossuprimido. Um paciente com HIV, com o CD4

muito baixo, pode vir a desenvolver a
doença pelo citomegalovírus. Então,
para mim o mais importante não é o IgM
positivo. É claro que eu preciso saber os
resultados sorológicos do indivíduo, mas
o fato de ele ter IgG positivo significa que
ele tem o vírus, que nunca mais vai embora. O sistema imunológico normal tem
condição de combater a infecção, mas o
do paciente imunossuprimido não tem.
Então, você quis afastar o citomegalovírus, mas na verdade ele não está afastado,
muito pelo contrário. É a mesma situação
da toxoplasmose: atinge 75% da população brasileira, e quase 90% da francesa,
por exemplo.
PROF. ROGÉRIO

Só no Pólo Norte e no Pólo Sul não tem
toxoplasmose. Tirando isso, quase toda
a população mundial é positiva.
PROFA. KARLA

E então? Por que a gente se preocupa tanto com toxoplasmose em paciente HIV
positivo? Exatamente por isso. Se ele é
positivo para toxoplasmose e fizer uma
infecção aguda eu vou ter que tratar, porque aí a situação já é diferente. São as
questões de indicações para tratamento
de toxoplasmose que, nesse paciente,
uma vez HIV positivo, já tendo toxoplasmose positiva, ele pode fazer uma doença complicada, principalmente a neurotóxica. Percebe a questão das sorologias
nesses pacientes imunodeprimidos? É a
forma de abordagem. Na hepatite, por
que a gente quer saber se o paciente já
entrou em contato com o vírus, se já teve
hepatite A, B ou C? Porque existem as
profilaxias. Ou, então, se ele é portador
crônico do vírus B, ou se ele tem o vírus
C, existe o momento certo de ser tratado. Principalmente porque se está lidando com uma co-infecção, certo? Então,
vamos agora à minha questão básica:
vocês estão aqui para defender essa sessão clínica baseados no diagnóstico que
vocês tenham achado ajustado para este
caso. O que vocês defenderam, ou o que
vão defender?

ACAD. LEANDRO

O linfoma, a massa torácica do linfoma, e
esse linfoma invadindo a medula.
PROF. FERNANDO

A TC não evidenciou nada. Normalmente esse linfoma faz uma massa e essa massa
comprime a medula. E a gente já tem um
caso prévio. Foi um linfoma de medula e
nesse caso a tomografia era bem clara.
Aliás, nós fizemos até ressonância. Havia
um efeito de massa, sim, comprimindo a
medula. Víamos a medula sendo comprimida para dentro do corpo vertebral,
muito nítida. Então, o que pode acontecer? O que você tem que ter em mente
quando está lidando com um paciente
com aids imunossuprimido? É aí que você
tem inúmeras intercorrências. Você não
tem que pensar em um diagnóstico. Nós
estamos formatados: quando se pensa no
tratamento de uma pessoa, normalmente
ela vai ter um ou, no máximo, dois diagnósticos de doença. Em geral há um principal, e você corre atrás desse principal e
trata esse principal. No HIV, não. Pode
haver uma, duas, três, quatro, cinco, dez
intercorrências paralelas no paciente. Podemos ter dez agentes oportunistas no mesmo paciente. Então, é possível que a massa cujo diagnóstico foi feito no histopatológico tenha sido uma coisa completamente diferente do que ocorreu na medula.
Infelizmente o corpo não foi para necropsia, e por isso nós vamos ficar sem saber.
ACAD. LEANDRO

Ele nem chegou a fazer a ressonância.
Estava marcada, conseguimos a ressonância, só que não deu tempo. Também poderíamos ter começado a quimioterapia
no caso dele. Foi pedido um parecer para
a Oncologia.
PROF. FERNANDO

Não se poderia começar quimioterapia
sem uma hipótese adequada.
PROF. ROGÉRIO

Ratificando o que os colegas falaram: sorologia (IgG, IgM) para um paciente com
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aids com CD4 muito baixo tem um valor
praticamente nulo. É preciso ter uma
imunidade celular suficiente para se ter
um exame reprodutivo que leve a alguma conclusão. Quanto ao nome do remédio, é preciso colocar o nome químico do lado. Outra coisa, o relator citou
escória hepática, mas não é escória. Escória é aquilo que se coloca de lado, elimina. Então, não se trata de escória hepática.
Quanto ao linfoma de Burkitt, em si, é
um linfoma raro de alto grau, quase sempre ligado à aids, e acomete mais adulto
jovem do sexo masculino e crianças também do sexo masculino, principalmente
na África Central. É sabido que está extremamente ligado ao vírus Epstein Barr,
embora os americanos ponham isso em
dúvida. Outra coisa: o linfoma nãoHodgkin é um linfoma de alto grau, altamente agressivo, que invade o sistema
nervoso central. Talvez seja o tipo de
linfoma mais agressivo em termos extranodais. Vai para o cérebro, para o pulmão, para a medula óssea, para a medula
espinhal. Então, o diagnóstico às vezes é
feito pelo líquor.

os esquemas. O esquema CHOP também é usado, e é o mais comum para
esse tipo de paciente.

ACAD. LEANDRO

ACAD. LEANDRO

PROF. FERNANDO

Ele não tinha nenhuma condição para
isso.

Muito provavelmente também a lesão
neurológica era irreversível, pelo grau a
que chegou.

ACAD. LEANDRO

UM MÉDICO

Nós tentamos fazer a punção do líquor, só
que a Neurocirurgia estava esperando o
resultado da ressonância.

É interessante o aumento do ácido úrico
sem quimioterapia. O aumento é pela
própria lise espontânea do tumor.

PROF. ROGÉRIO

ACAD. LEANDRO

E não age por ação de compressão, como
a gente viu num paciente meses atrás.
Invade tecido, invade mesmo. Invade sistema nervoso central, encéfalo e medula.

Pelo que eu li, esse é um tipo de tumor que
tem muita necrose. Um tumor que, por si
só, necrosa muito, porque é muito mitótico. De acordo com o laudo do Basílio,
havia mais de 90% de mitose. Quanto ao
esquema de tratamento da quimioterapia,
você diz que não tem resposta muito boa?

ACAD. LEANDRO

Havia linfonodomegalias no retroperitônio também.

PROF. FERNANDO

É, o paciente chegou no ambulatório em
uma cadeira de rodas. Apesar de, no início, ele negar sua condição sexual, você
a confirmava nitidamente pelo seu comportamento, por sua maneira de se dirigir
e de falar. Procuramos internar de imediato; já havia uma vaga. Ele ainda não
estava totalmente com paraplegia, ainda
tinha um resíduo de movimento nos
membros inferiores, mas infelizmente não
conseguimos reverter a situação. Antes
ele apresentava diarréia. No dia em que
ele chegou já estava com essa anemia, em
péssimo estado geral. Então, foi na internação que ele foi evoluindo para a plegia em muito pouco tempo, e então surgiu a constipação. Foi feito um exame
neurológico que conseguiu determinar
bem o dermátomo.

PROF. ROGÉRIO
PROF. ROGÉRIO

É muito comum também invadir pulmão (sem ser o linfonodo, o próprio
pulmão), fígado, baço e a face. No caso
desse paciente havia invasão do tórax,
vista externamente. A história do tratamento não é muito boa; existem vári8 CONDUTA MÉDICA
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Realmente, o paciente estava muito caquético.

É, porque essa situação geralmente ocorre quando o paciente está muito espoliado. Ninguém tem linfoma de Burkitt à
toa. Ou o CD4 é muito baixo, ou a carga
viral é muito alta. É um paciente geralmente desnutrido. A resposta não é boa
por todo o quadro do paciente.

ACAD. LEANDRO

Pelo o que eu li, esse linfoma é raro e o
paciente tolera a quimioterapia e tem uma
grande chance de cura se não estiver consumido. Mas ele não tinha suporte físico
para agüentar uma quimioterapia. Algum
outro comentário?
UM ALUNO

Só em relação ao aspecto neurológico:
deve ser uma síndrome de compressão
medular mesmo. O linfoma de alto grau
é um dos que mais dá sintomas de compressão medular. E o exame de escolha
não seria só a TC, seria ou a ressonância
magnética ou a TC com mielografia.
Acho que, no caso desse paciente, seria
interessante, pela patologia, fazer quimioterapia, pois a maioria dos quimioterápicos ultrapassa pouco a barreira hematoencefálica. E, nesses casos de linfoma, a
resposta é boa; a maioria dos pacientes que
estão andando continua andando, embora nos pacientes que já estão paraplégicos
o prognóstico seja um pouco pior. O ideal é que tivesse sido feita uma ressonância magnética nesse paciente.
PROF. ROGÉRIO

E punção lombar.
ACAD. LEANDRO

Acho que, inicialmente, o principal seria
punção lombar, citologia e pesquisa de
células neoplásicas.
PROF. FERNANDO

A administração precoce de dexametasona também poderia reduzir o tamanho da
massa, independentemente da etiologia.
Existe um mito de que paciente com aids
não deva utilizar corticóides. Mas em

alguns casos ele deve utilizar corticóide
em doses maciças, então esse caso seria
um, desde que se faça cobertura para os
germes em questão.
ACAD. LEANDRO

O que fizemos, no caso, foi o Bactrim.
Mesmo sem um exame HIV positivo iniciamos Bactrim, já pensando no vírus.
Não tínhamos a sorologia.
PROF. FERNANDO

Nós não podemos tratar o paciente só
pelo aspecto dele. É obvio que ele tinha
aids, mas tinha que haver uma sorologia
confirmatória.
PROF. ROGÉRIO

O CD4 era de quanto?
ACAD. LEANDRO

Setenta e quatro.
PROF. ROGÉRIO

Bastante baixo.
PROF. FERNANDO

Eu não vi a tomografia; ela foi feita aqui?

Ele negava.

vai acontecer a prática de risco, as relações sexuais sem uso de preservativo.

ACAD. LEANDRO

PROF. ROGÉRIO

Ele só foi aceitar a doença depois de 15
dias de internação.

No Rio, não se sabe muito bem por que,
não se utilizam drogas intravenosas. Não
se conhece a explicação.

PROF. FERNANDO

PROF. FERNANDO

É o perfil aqui desses pacientes. Eles
chegam, negam a sua situação e, com o
passar do tempo, a verdade vai aparecendo. Teve uma médica há pouco
tempo que encaminhou um paciente
para nós. E me agradeceu muito, porque nós praticamente não estamos mais
aceitando paciente de primeira vez
quando estão assintomáticos. E a história do paciente era uso de cocaína, alcoolismo, homossexualidade, promiscuidade, relação com múltiplos parceiros e sem uso de preservativo. Ou seja,
a história dele tinha um padrão de comportamento característico de pacientes
HIV. Mas, quando eu contei à colega,
ela ficou extremamente surpresa, porque se tratava de uma pessoa bem-educada, bem-tratada e bem-vestida. Jamais
se poderia imaginar o que realmente
acontecia com aquele paciente.

ACAD. LEANDRO

Foi feita aqui. Havia uma massa no mediastino, além de espessamento da pleura.
Mas esse exame não está aqui; só se a família levou, porque não está lá no arquivo e
nem na enfermaria. O interessante seria se
desse para ter feito a ressonância.

PROF. ROGÉRIO

PROF. FERNANDO

Qual é a ameaça de punição para a criancinha? Você vai tomar injeção!
PROF. ROGÉRIO

De São Paulo até o Sul, o uso dessas drogas é incrível.
PROF. FERNANDO

Será por causa da colonização? Afinal, nós
somos europeus, apesar de sermos mais
portugueses.
PROF. ROGÉRIO

Na Itália se usa muita droga endovenosa. Aliás, em todos os países da Europa,
nos países ocidentais. A Espanha é uma
referência em co-infecção de hepatite
C e HIV. Também em leishmaniose
transmitida por seringas. E eu já viajei
para o Sul algumas vezes: naquelas praias
desertas se vêem muitas seringas na
areia. As pessoas se drogam pesadamente com seringas injetáveis. De São Paulo para baixo.

Esse paciente tinha escolaridade boa?

A cocaína inalada não transmite aids diretamente, mas ela pode mudar o comportamento para hiperssexualidade. Outra
coisa: a cocaína normalmente está associada ao álcool e à hepatite C. A cocaína
hiperssexualiza o indivíduo, e o risco de
práticas que possam levar à contaminação
aumenta.

ACAD. LEANDRO

ACAD. LEANDRO

Segundo grau, cozinheiro com segundo
grau completo. Ele não admitia a doença.

O pessoal que usa ecstasy também esquece de usar preservativo. Eles também estão se contaminando bastante.

Exatamente, maconha e cocaína. O próprio lobby do tráfico não permite que o
crack entre aqui, porque ele é um tráfico
disseminado, difundido, anárquico. E
também porque o crack mata, e o traficante
perde o cliente muito rápido.

PROF. FERNANDO

PROF. FERNANDO

PROF. ROGÉRIO

E esse paciente tinha um aspecto de usuário de droga pesada.

Todos têm o filtro de comportamento, o
lobo frontal. Ele vem de acordo com o
padrão social. Quando você faz uso de
bebida alcoólica, esse filtro acaba e você
perde praticamente todas as inibições. Aí

Mais alguma questão? Então, está encerrada a sessão. Obrigado a todos. ■

PROF. ROGÉRIO

PROF. ROGÉRIO

Mas ele era usuário de drogas?

ACAD. LEANDRO

No Rio você vê maconha e cocaína.
PROF. FERNANDO
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RESUMO - A síndrome de Sweet (dermatose neutrofílica febril aguda) ocorre mais freqüentemente em mulheres de 30-60 anos, e consiste de lesões cutâneas características, febre, malestar e leucocitose. Pode estar associada ao uso de diversos medicamentos, neoplasias malignas hematopoiéticas, e outras doenças. Descreveremos o caso de uma paciente de 37 anos,
portadora de retocolite ulcerativa em atividade, que apresentou um quadro agudo de lesões
cutâneas na face, tronco e membros superiores. O diagnóstico de síndrome de Sweet foi confirmado através de exame histopatológico. A paciente foi tratada com prednisona 60 mg/dia,
com remissão completa da dermatose. Conduta Médica 2007:8 (32) 10-12)
ABSTRACT - Sweet syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis) occurs more frequently
in women between the age of 30 and 60 years old, and consists of characteristic skin lesions,
fever, general malaise and leucocytosis. It can be associated with the use of several drugs,
hematological disorders and various diseases. The present report deals with the case of a 37year-old patient with active ulcerative colitis, that presented a febrile diffuse skin eruption in
the face, trunk and upper extremities. The histopathologic examination confirmed the diagnosis of Sweet syndrome. The patient was treated with 60mg/day of prednisona, with complete defervescence of dermatological lesions. Conduta Médica 2007:8 (32) 10-12)
DESCRITORES - síndrome de Sweet, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal

KEY-WORDS - Sweet´s syndrome, ulcerative colitis, inflammatory bowel disease

INTRODUÇÃO

A síndrome de Sweet é caracterizada
pelo aparecimento de pápulas ou placas eritematosas caracteristicamente
dolorosas, muitas vezes em surtos que
duram duas semanas ou mais.
O edema das lesões produz o aspecto
de pseudovesiculação, e as lesões têm
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mossedimentação (VHS). Freqüentemente se acompanha de febre, cefaléia,
mialgia, poliartrite e poliartralgia. Mais
raramente pode ocorrer episclerite e
nefrite.(2,3,4)
RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino, 37 anos,

uma tendência a coalescer, formando
a característica disposição em relevo
de montanhas enfileiradas. Na evolução podem aparecer vesicopústulas, e pode também haver clareamento central, gerando a morfologia anu-

apresentou um quadro súbito de febre e
lesões cutâneas eritematosas, edematosas, arredondadas e dolorosas na face,
tronco e membros superiores.
Era portadora de retocolite ulcerativa
(RCU) há 13 anos, e fazia uso regular

lar. (1,2)
As lesões se localizam principalmente
na face, pescoço e extremidades. Laboratorialmente, há leucocitose com neutrofilia e aumento da velocidade de he-

de azatioprina 100mg/dia, prednisona
20mg/dia e sulfassalazina 3g/dia. Estava em acompanhamento há seis meses
no Setor de Dermatologia, por eritema
nodoso nos membros inferiores.

Na mesma época de aparecimento das
lesões cutâneas, ocorreram exacerbação
das lesões de eritema nodoso e agudização da retocolite ulcerativa, com sangramento intestinal.
Exames laboratoriais na ocasião mostravam VHS de 41mm, hematócrito de
31.4% e leucocitose discreta, com neutrofilia.
Exame histopatológico de lesão do braço mostrou edema acentuado da derme
papilar e intenso infiltrado inflamatório misto, constituído principalmente
de neutrófilos e também com linfócitos
e eosinófilos. Mostrou também fragmentação do núcleo de leucócitos (leucocitoclasia) e presença de hemácias
extravasadas, confirmando o diagnóstico de síndrome de Sweet.
Foi também realizada biópsia de uma
das lesões da perna, confirmando o diagnóstico de eritema nodoso.
Foi tratada com prednisona 60 mg/dia,
com remissão total do quadro cutâneo.

Lesões eritemato-edematosas e
arredondadas na face

DISCUSSÃO

A síndrome de Sweet pode ser encontrada em todo o mundo, e não tem predileção racial. Pode ser classificada em
três tipos. O primeiro é a síndrome de
Sweet clássica ou idiopática, que pode

Lesões eritematoedematosas na face,
tronco e braços

estar associada a infecções do trato respiratório superior ou trato gastrintestinal, e à doença inflamatória intestinal
ou gravidez. O segundo tipo está associado a malignidades, principalmente
leucemia mielóide aguda, podendo
também estar associado a outras neoplasias hematológicas e sólidas. O terceiro
tipo é o induzido por drogas, que ocorre principalmente em pacientes usando
fator estimulador de colônias de granulócitos, mas que também pode aparecer
durante o tratamento com antibióticos,

Lesões eritematonodulares na região
inferior da perna
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Edema acentuado da derme papilar,
intenso infiltrado inflamatório misto com
predomínio de neutrófilos e também
linfócitos e eosinófilos; leucocitoclasia e
hemácias extravasadas (HE 40x)

drogas anti-hipertensivas, contraceptivos orais ou retinóides.(3)
A síndrome de Sweet acomete mais o
sexo feminino (8:1), com pico de incidência na quinta década de vida. Pode
também ocorrer em adultos jovens e
crianças. Na forma paraneoplásica, a
distribuição entre os sexos é semelhante. Pode ocorrer associação de síndrome de Sweet com malignidades em 1015% dos pacientes.(2,5)
A síndrome de Sweet pode recorrer após
remissão espontânea ou após tratamento.
A duração do tempo da remissão é variável. Nos pacientes com neoplasia associada, as recorrências são mais comuns.(4)
A retocolite ulcerativa é uma doença
inflamatória intestinal freqüentemente
associada com manifestações extra-intestinais. As manifestações dermatológicas mais comuns são eritema nodoso
e pioderma gangrenoso. Mais raramente pode estar associada à síndrome de
Sweet.(1) A associação com síndrome de
Sweet ocorre principalmente nos casos
de doença de Crohn (70%), e menos
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freqüentemente com retocolite ulcerativa (30%).(1) Essa última associação foi
descrita até o momento em apenas 10
casos.(1)
O tratamento da síndrome de Sweet é
efetivo, e consiste no emprego de corti-

Diffuse febrile dermatosis in a patient
with active ulcerative colitis under treatment with steroids and azathioprine:
a case of Sweet’s syndrome. Case report
and review of literature. Dig Live Dis
36(5)361-6 2004, May.

cóide por via sistêmica em dose inicial
elevada (60 mg/Kg/dia para adultos),
posteriormente reduzida. Pode também
ser usado iodeto de potássio e colchicina.(6)
No caso apresentado, também devemos

2-Azulay RD, Azulay DR. Dermatologia, 3 a ed. Ed Guanabara Koogan,
2004;115-116.
3-Freedberg I, Eisen A, Wolff.
Fitzpatrick’s Dermatology in General
Medicine. 6aed. 2003, vol.1, 949-955

ressaltar a presença concomitante de lesões de eritema nodoso. A ocorrência
simultânea de lesões de síndrome de
Sweet e eritema nodoso é rara. Já foi
relatada e confirmada histopatologicamente em 13 pacientes, sendo que em
um deles também estava presente a do-

4-Cohen P, Kurzrock R. Sweet´s syndrome revisited: a review of disease concepts. Int J Dermatol vol 42, Issue 10.
761-778.
5-Fain O, Mathieu E, Fetos N. Intestinal involvement in Sweet’s syndrome. J
Am Acad Dermatol 35:989-90, 1996.

ença de Crohn.(7) Embora a patogênese
dessas duas doenças seja desconhecida,
ambas fazem parte de um grupo de dermatoses reativas.(7)
REFERÊNCIAS

6-Sampaio S, Rivitti E. Dermatologia.
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UNIMED -RIO BATE
NOVO RECORDE
DE FATURAMENTO
EM 2006
Cooperativa apresenta aumento de 20,4%
em relação ao ano anterior e supera a
marca de 540 mil clientes

Apresentado em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia
13 de março, o balanço da Unimed-Rio referente ao ano de 2006 traz
resultados expressivos. Mantendo uma curva de crescimento
acentuado iniciada em 1998, a Unimed-Rio fechou o ano de 2006
com mais um faturamento recorde em seus 35 anos, tendo registrado
receita operacional líquida de R$ 1,237 bilhão, com níveis
compatíveis de geração de caixa, geração de riqueza para os sócios e
Humberto Modenezi,
superintendente geral da Unimed-Rio
constituição de reservas técnicas exigidas pelo órgão regulador. A
Cooperativa, que em 2005 ultrapassara pela primeira vez a marca de
R$ 1 bilhão, agora comemora um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior.
“No ano passado conseguimos um dos melhores compostos de resultados da história da UnimedRio. Além dos ótimos números de faturamento, carteira de clientes e resultados, fomos incluídos
entre as melhores e maiores do país, na pesquisa realizada pela Exame, e entre as melhores empresas
para se trabalhar, do guia Você S/A Exame. Tivemos ainda várias premiações em Marketing e
Comunicação. Todas essas conquistas vêm recompensar os esforços de todos os envolvidos, médicos
cooperados, dirigentes, colaboradores e parceiros estratégicos”, comemora Humberto Modenezi,
superintendente geral da Unimed-Rio.
Os bons resultados econômico-financeiros permitiram, pelo quarto ano consecutivo, a
distribuição antecipada de sobras aos sócios, efetivada em dezembro de 2006, no valor total de R$ 5
milhões, cerca de R$ 500 mil a mais do que o realizado no exercício anterior e mais uma
demonstração do compromisso da organização.
Com 15% do mercado carioca de saúde complementar, a Unimed-Rio ultrapassou em maio de
2006 a marca de 500 mil vidas, fechando o ano com 548.488 clientes, um aumento de 16% em um
ano. Isso significa crescimento de mais de 100% no número de clientes desde 1998.
“É bom frisar que tais conquistas não nos conduzem a uma condição de acomodação, uma vez
que o cenário do setor econômico de saúde suplementar é delicado ao percebermos uma inflação que
beira a casa dos 15% ao ano, que significa o dobro do que se consegue com ajustes no preço médio.
O estreitamento da margem líquida é relevante no momento em que as operadoras necessitam de
fortes investimentos e constituição de reservas técnicas. Com isso, os desafios serão muito grandes
para os próximos anos, e para enfrentá-los temos que manter o ritmo de crescimento, competência e
geração de resultados”, completa Modenezi. ■
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Esclerodermia e
Hanseníase
Scleroderma and Hansen’s
Disease

Este relato de caso dá prosseguimento à
sessão clínica intitulada Esclerodermia,
publicada na edição anterior (n o 31) da revista
Conduta Médica
Autores:
Fábio Silva Alves
Interno de Medicina da Universidade
Gama Filho
Prof. Fernando Nascimento
Chefe de Serviço da 34 a Enfermaria da Santa
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro
(SCMRJ)
Professor Titular de Clínica Médica da Escola
de Medicina da Fundação TécnicoEducacional Souza Marques
Professor Assistente da Faculdade de
Medicina da Universidade Gama Filho
Mestre em Gastroenterologia pela UFRJ
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RESUMO - Os autores apresentam o caso clínico de uma paciente com esclerodermia diagnos-

ticada há dois anos, e que há três meses apresentou lesões cutâneas características de hanseníase. Os autores fazem uma revisão sobre o diagnóstico e terapêutica instituídas. Conduta
Médica 2007:8 (32) 14-16)
ABSTRACT - The authors report the case of a female patient with scleroderma and Hansen’s

disease. The authors add a bibliographic revision about the diagnosis and treatment. Conduta Médica 2007:8 (32) 14-16)
DESCRITORES - esclerodermia, doença de Hansen, tratamento

KEY-WORDS - scleroderma, Hansen’s disease, treatment

RELATO DO CASO

Trata-se do caso da paciente Z.R.S, de 53
anos, portadora de esclerodermia, cujo
diagnóstico foi realizado em nosso serviço (ver sessão clínica publicada em Conduta Médica 2007:8 (31) 4-7).
A paciente apresentou, desde há três meses (setembro/2006), lesões eritematopapulares, não pruriginosas, em face, região torácica, região lombar e membros.
Tais lesões eram assimétricas e de tamanhos variados, e estavam associadas ao
reaparecimento de artralgias nas articulações dos ombros, cotovelos e punhos, simultaneamente com artrite em mãos e
febre não aferida.
A paciente foi reinternada na 34a Enfermaria da SCMRJ para investigação diagnóstica e tratamento das lesões cutâneas.
Ao exame físico, observamos a paciente
em regular estado geral, hipocorada 2+/
4+, hipohidratada 2+/4+, acianótica,
anictérica, eupneica.
Tax = 38,6ºC ; PA= 140x 85 mmhg; Fc =
76bpm; FR= 16 irpm.
Foram detectadas lesões eritemato-papulares na face (figuras A e B) de 0,5 a 1cm,

e de 1 a 3cm de diâmetro, associadas a
hipoestesia nas regiões torácica, lombar e
abdominal (figuras C e D). Nessa ocasião
não apresentava fenômeno de Raynaud,
mas foi verificada artrite nas mãos e punhos (figura E). Nos membros superiores
(figura F) e inferiores (figura G), as lesões
eram eritemato-escamosas, com fundo e
aspecto “café com leite”.
Foram realizados os exames laboratoriais
de rotina e a pesquisa de globias, cujo
resultado foi a presença de numerosas globias. O exame oftalmológico foi normal.
Salientamos que, na avaliação clínica e
laboratorial da doença de base (esclerodermia), a paciente não apresentava dados da atividade da doença, mantendo o
tratamento e orientação, desde o último
controle ambulatorial, com prednisona
20mg/dia, pentoxifilina 400mg/dia, e
omeprazol 20mg, além das medidas (comportamentais e dietéticas) para a doença
refluxo gastroesofagiano (DRGE).
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A hanseníase, ou doença de Hansen, é
uma doença infecciosa crônica causada

FIGURAS A E B

FIGURA D

FIGURA F

FIGURA C

FIGURA G

FIGURA E
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pelo Micobacterium leprae, que agride os
tecidos cutâneos e os nervos periféricos,
levando a lesões da pele, anestesia, infecção e deformidades. Existem muitas controvérsias sobre a patogenicidade e as formas de contágio do M. Leprae. A principal porta de entrada são as vias aéreas superiores, ou por inoculação através de
soluções de continuidade da pele (agulha hipodérmica ou tatuagem). Não há
predisposição relacionada a raça, sexo,
condição ambiental e idade. Mundialmente, 11 milhões de pessoas são acometidas pela doença. As manifestações clínicas se apresentam conforme a resposta
imune do indivíduo infectado. Em alguns países da América Central e no
México os pacientes com a doença lepromatosa manifestam o fenômeno de
Lúcio (úlceras escavadas generalizadas
que podem se estender até o músculo e
fáscia).
Algumas classificações são aplicadas para
o mal de Hansen, porém a de Madri
(1953) é a mais utilizada, agrupando os
pacientes em paucibacilares e multibacilares, com dois tipos de terapêutica a serem instituídos, como veremos adiante.
No caso em voga – com baciloscopia negativa, presença de globias associadas às
lesões e perda da sensibilidade, principalmente das mãos (extremidades) – as características são do tipo tuberculóide, ou
seja, comprometem nervos periféricos,
pele (principalmente da face), braços,
pernas e abdômen.
De acordo com o quadro apresentado, o
diagnóstico diferencial se impõe com algumas doenças com comprometimento
cutâneo, como a esclerodermia localizada, o lúpus eritematoso, o líquen mixedematoso e a farmacodermia, além de algumas neuropatias menos comuns, como a
de Charcot-Marie-Tooth.
As provas de atividade reumática, como
a prova do látex (fator reumatóide), proteína C reativa e FAN (fator antinucle16 CONDUTA MÉDICA
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ar), podem ser positivas em 30% dos casos. Entretanto, a célula LE e outras provas específicas não foram detectadas através das pesquisas científicas.
Na ocasião do diagnóstico da esclerodermia (2005), a paciente apresentou positividade para os anticorpos anti-scl 70 e
anticentrõmero, sem correlação com o
diagnóstico de hanseníase.
Portanto, o caso apresentado é de um paciente com hanseníase associada a uma doença auto-imune (esclerodermia). A paciente foi encaminhada a um serviço de Saúde Pública próximo à sua residência, para
acompanhamento e supervisão mensal.
A terapêutica instituída é a adotada pela
Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária (DNDS) e proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), num esquema de poliquimioterapia (PQT) com
a utilização de duas ou mais drogas (para
evitar resistência, o que ocorre quando se
utiliza apenas uma droga).
O tratamento utilizado é administrado de
acordo com a classificação operacional
do doente em pauci ou multibacilar,
como se segue.
■ Paucibacilar (PB) - com até cinco lesões
de pele. É utilizada a associação de rifampicina e dapsona, acondicionadas numa
cartela, de acordo com o seguinte esquema:
● rifampicina: 600mg mensais (duas cápsulas de 300mg), com administração supervisionada;
● dapsona: 100mg mensais, com administração supervisionada, e uma dose diária
auto-administrada.
A duração do tratamento é de seis doses
mensais supervisionadas de rifampicina.
Critério de alta: seis doses supervisionadas em até nove meses.
■ Multibacilar (MB) - com mais de cinco
lesões de pele. Utiliza-se uma combinação de rifampicina, dapsona e clofazimina, acondicionadas numa cartela, no seguinte esquema:

● rifampicina: 600mg mensais (duas cápsulas de 300mg), com administração supervisionada;
● clofazimina: 300mg mensais (três cápsulas de 100mg) com administração supervisionada, e uma dose diária de 50mg
auto-administrada;
● dapsona: 100mg mensais supervisionadas, e uma dose diária auto-administrada.
A duração do tratamento é de 12 doses
mensais supervisionadas de rifampicina.
O critério de alta é de 12 doses supervisionadas em até 18 meses.
A nossa paciente foi submetida ao tratamento inicial com poliquimioterapia
(PQT), utilizando rifampicina, clofazimina e dapsona, conforme o esquema citado (Multibacilar-MB). Recebeu alta
hospitalar, com orientação (testes cuidadosos da temperatura da água) e medidas
de apoio, incluindo o suporte nutricional
e psico-emocional. Foi então encaminhada ao serviço de Saúde Publica para
acompanhamento especializado. Em paralelo, a paciente retornará para o nosso
controle clínico e laboratorial mensal da
esclerose sistêmica progressiva (ESP).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1-Brasil. Ministério da Saúde. Guia para
o Controle da Hanseníase. Cadernos de
Atenção Básica – no 10; Brasília, DF, 89p.,
2002
2-Lombardi et al. História Natural da
Hanseníase. In: Hanseníase: epidemiologia e controle, Imesp Sasep, São Paulo,
p.13-20, 1990
3-Vasconcelos, MM. Guia Profissional
para Doenças. 7ª ed, Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, p.227-229, 2005
4-Kelley,WN et al. Textbook of Rheumatology, vol.2, W.B. Saunders Company,
1211-1227, 1981
5-Afzal Mir, M. Atlas de Diagnóstico
Clínico, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, p.154, 1995 ■

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 feminino, 45 anos, assintomática, submetida a
exames de rotina pré-operatórios para cirurgia pélvica.

Foi feita toracotomia, com retirada de fragmento
do nódulo localizado no lobo médio.
Forty-five-year-old woman, without complaints, submitted to preoperative
routine exams for pelvic surgery.

Thoracotomy was performed, and a fragment from
the medium lobe of lung was removed.

RESUMO – Este desafio da imagem se refere a uma paciente de 45 anos submetida a exames de rotina para pré-operatório de cirurgia pélvica, e que sofreu uma
biópsia pulmonar em função de nódulos
presentes em telerradiografia de tórax.
(Conduta Médica 2007:8 (32) 16;30)

ABSTRACT – This image challenge is one

of a 45-year-old woman submitted to
preoperative routine exams for pelvic
surgery; it was performed a thoracotomy to clarify pulmonary lesions seen
on thorax X rays. (Conduta Médica
2007:8 (32) 16;30)

FIGURA 1
Radiografia do tórax
em PA evidenciando
múltiplas formações
nodulares, de
contornos irregulares,
em ambos os pulmões

DESCRITORES – lesão pulmonar, toraco-

tomia, biópsia
KEY-WORDS – pulmonary lesion, thoracotomy, biopsy

FIGURA 2
Tomografia computadorizada mostrando múltiplas lesões
nodulares de contornos irregulares em ambos os pulmões,
apresentando calcificações amorfas de permeio. Nota-se
também, à esquerda, uma lesão com formato triangular,
com a base voltada para a superfície pleural

Autores:
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O Desafio da Imagem

The Image Challenge
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RESUMO - Trata-se de caso de mulher jovem, 39 anos de idade, apresentando aumento gradual

do volume abdominal. Dados do exame físico e dos exames de imagem esclareceram tratar-se
de cisto ovariano (Conduta Médica 2007-8 (32) 18-21)
ABSTRACT - It is a case report of a 39-year-old woman presenting gradual increase of ab-

dominal volume. Physical examination and image exams revealed the diagnosis of ovarian cyst (Conduta Médica 2007-8 (32) 18-21)
DESCRITORES - ascite; aumento de volume abdominal; cisto ovariano

KEY-WORDS - ascites; increased abdominal volume; ovarian cyst

INTERNA ADRIANA

Bom dia, eu sou interna do 10° período
e vou apresentar um caso clínico da enfermaria feminina. Então, na anamnese
da admissão, temos:
Identificação - L.N.P.F., 39 anos, parda, solteira, natural de Itaboraí (RJ), residente em Tanguá (RJ), dona-de-casa,
católica.
Queixa Principal - “a barriga começou
a crescer”.
História da Doença Atual - Há quatro meses notou aumento do volume
abdominal, procurando atendimento
médico em uma clínica em Tanguá.
Nessa clínica foram solicitados alguns exames laboratoriais, como bioquímica (que estava sem alterações), hemograma completo (também sem alterações), e ultra-som abdominal (que evidenciou apenas ascite, sem outras alterações). A paciente foi encaminhada para o Hospital Universitário Antonio Pedro
(Huap-UFF) para melhor avaliação
clínica, negando a ocorrência de náuseas, vômitos, icterícia, diarréia ou
constipação. Afirma que, no interva-

lo de tempo citado, a única alteração
observada era o aumento do volume
abdominal.
História Patológica Pregressa - Relata doenças comuns da infância; nega
outras co-morbidades e passado de tuberculose. Realizou duas cesarianas sem
intercorrências há 11 e 12 anos, não
tendo sido submetida a nenhum outro
procedimento cirúrgico.
História Fisiológica - Nasceu de parto
normal sem intercorrências, se desenvolvendo bem. Teve menarca aos 12 anos
e sexarca aos 18 anos. Realiza exame
preventivo anualmente e possui ciclo
menstrual regular. Teve dois parceiros
sexuais e estudou até a quinta série.
História Familiar - A paciente tem mãe
viva, com 75 anos, que é hipertensa.
Seu pai, de 83 anos, é diabético. Seus
irmãos e filhos são saudáveis. Nega história familiar de neoplasias e doenças
hereditárias.
História Social - Reside com seus dois
filhos e marido em casa de alvenaria,
com rede de água e esgoto. Não tem
animais domésticos. Nega ingestão de
bebida alcoólica e tabagismo. Quando

criança tomava muito banho de rio,
negando viagens para regiões endêmicas. Esses banhos de rio eram sempre em
Tanguá (RJ).
Revisão de Sistemas - A única alteração de que ela se queixou foi em relação ao aparelho gênito-urinário: uma
cistite de repetição.
Exame Físico - Paciente lúcida e orientada no tempo e espaço, com bom
estado geral, cooperativa. Sem nenhum
tipo de queixa. Nega cansaço e dispnéia. Eliminações fisiológicas presentes e sem alterações. Anictérica, acianótica, hidratada, normocorada, eupneica. Peso de 74,4kg, com altura de
1,57m e IMC de 30,2Kg/m². Perímetro
abdominal de 108cm e sinais vitais dentro dos padrões normais. Cabeça e pescoço, aparelho cardiovascular, membros
superiores e inferiores, bem como aparelho respiratório, sem alterações. A
alteração que havia no exame físico era
no abdome, que estava globoso, tenso,
com a peristalse diminuída, principalmente nos quadrantes inferiores, indolor à palpação superficial e profunda,
sem visceromegalias palpáveis, com o
Traube livre, submaciço no epigástrio,
mesogástrio e nos flancos, sem irritação
peritonial. Foi realizada paracentese
diagnóstica, sendo retirado líquido “peritonial”, de coloração acastanhada
(marrom), sem intercorrências. O resultado apresentou celularidade de 50 células/mm3, com predomínio de mononuclear de 60%. Na bioquímica, a glicose veio baixa e o LDH elevado (no
valor de 371), a cultura para bactérias
veio negativa e o BAAR veio também
negativo. A paciente evoluiu assintomática, sem intercorrências, estável hemodinamicamente. Manteve seu peso
e perímetro abdominal. Durante o período da internação, não apresentou
alterações em relação ao exame físico
da admissão.

Em relação aos exames solicitados, ela
tinha um hemograma completo normal,
e a única alteração era a presença de eosinofilia. A bioquímica estava inteiramente normal. O coagulograma estava
normal, o exame parasitológico de fezes estava negativo e o eletrocardiograma se apresentava sem alterações. As sorologias para vírus da hepatite B e C
foram negativas e a esofagogastroduodenoscopia resultou sem alterações. Foi
feita nova paracentese diagnóstica,
onde o aspecto pré e pós-centrifugação
foi turvo e âmbar. A citologia global
aumentou (foi de 1400 células/mm³),
permanecendo o domínio de mononuclear de 90%. A glicose continuou baixa, e o LDH permaneceu elevado. A
cultura veio negativa, assim como a pesquisa de BAAR. O CA-125 estava normal, o CEA elevado e o ADA também
elevado. O ultra-som do sistema porta
evidenciou ascite volumosa, sem alteração do fígado, da veia porta, da veia cava
e supra-hepáticas e da veia esplênica,
com baço de volume preservado.
Foi solicitado parecer da Ginecologia,
que no exame ginecológico detectou,
ao toque, útero de contorno irregular e
aumentado de volume. Os anexos se
apresentavam de difícil avaliação, pela
ascite. Foi colhido preventivo e solicitada US transvaginal.
Na ultra-sonografia transvaginal foi
evidenciada a seguinte alteração:
“Volumosa lesão expansiva cística, com
áreas de septações no interior formando
lagoas, e conteúdo com debris homogêneo.
A lesão se estende da região epigástrica à
pelve (junto ao fundo do útero). Considerar a possibilidade de lesão ovariana.
Correlacionar este exame com tomografia”.
Tomografia de abdome:
“Formação expansiva, multicística, de
paredes finas e bem definidas, com septos em seu interior que realçam pelo
meio de contraste, se estendendo da

pelve à região epigástrica. Útero aumentado de tamanho, de contorno lobulado, densidade heterogênea. Bexiga de avaliação prejudicada. Ausência
de líquido livre. Considerar lesão ovariana”.
A paciente foi encaminhada para o Serviço de Ginecologia, onde ficou decidida a realização de laparotomia, devido
ao grande tamanho da lesão ovariana.
Nesta foto (ver foto 1) o cisto se encontra aberto.
Laudo do Serviço de Patologia:
“Anexo direito, representado por ovário direito e grande lesão discóide cística de coloração pardo clara e cápsula
transparente lisa e brilhante, com superfície vascularizada. Pesa 4.150g e mede
38x17x6,5cm. Aos cortes, cavidade cística multilobulada com eliminação de
secreção fluida amarronzada ora serosa,
ora levemente mucinosa; a superfície
interna é lisa e a parede é delgada.
Nota-se ovário residual amarelado,
medindo 2,3x1,7x0,6cm”.
O resultado da congelação no ato operatório apontou para cisto adenomamucinoso. O Serviço de Patologia ainda não terminou a análise histopatológica, não podendo ser descartada a possibilidade de lesão maligna.
E que nos chamou a atenção foi o fato
da paciente ter vindo para o Serviço de
Gastroenterologia para investigar uma
ascite com coloração marrom na paracentese. Vale destacar o fato de que no
próprio exame físico, na ectoscopia, o
abdome dela era um abdome mais para
gravídico do que para ascítico. E, na
percussão, ele era todo submaciço, não
tinha a macicez mais concentrada nos
hipocôndrios e/ou nos flancos, como se
nota no abdome ascítico. É importante
destacar como as especialidades se comunicam entre si, pois, neste caso, o
gastroenterologista teve necessidade de
solicitar ultra-som transvaginal.
CONDUTA MÉDICA
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SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

PROF. AGOSTINHO

Tatiana, você teve conhecimento dessa paciente, ou quer complementar alguma coisa além da apresentação?
DRA. TATIANA

Fui eu que a puncionei, mas não tenho
nada a completar.
PROF. AGOSTINHO

Sirley, você, que tem acompanhado a
enfermaria, quer complementar alguma
coisa?
PROF. SIRLEY

Esse caso eu acompanhei nos rounds,
mas não cheguei a examinar a paciente, e o ideal é que se veja a paciente. A
primeira impressão que nós tivemos a
respeito do caso é de uma paciente jovem, com aumento progressivo do volume abdominal e na qual, segundo a
apresentação, não se notou alteração
cardíaca. Ela também não apresentava
estigma de doença hepática e, pelo que
foi relatado, tinha o estado geral preservado. E apresentava aquele “líquido
ascítico” que, na primeira punção, pela
própria coloração amarronzada, nos fez
pensar na possibilidade de ter sangue.
Então, no que pensamos de imediato?
Uma paciente jovem, com estado geral
preservado, um líquido ascítico com
esse aspecto macroscópico... o que veio
à minha cabeça, inicialmente, foi a possibilidade de endometriose. Nós já tivemos, aqui no nosso serviço, uma paciente com uma história semelhante a
essa, com aumento do volume abdominal e estado geral preservado, cuja punção abdominal mostrou um líquido hemorrágico. Pensou-se em um acidente
de punção, e nós sugerimos a realização
de uma nova punção para tirar a dúvida de algum acidente desse tipo. No
nosso caso, vê-se que havia predomínio
de mononuclear com celularidade ele20 CONDUTA MÉDICA
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vada e níveis de glicose mais baixos do
que a glicose sérica, e isso nos fez lembrar primeiramente na possibilidade de
tuberculose peritonial, apesar de na história clínica faltarem dados importantes (o que não afastava esta hipótese).
Feita a dosagem do ADA (que veio alterado), o Serviço de Ginecologia solicitou ultra-sonografia transvaginal, sendo evidenciada uma alteração no ovário. O estranho, voltando à parte inicial, foi que aquela primeira ultra-sonografia não tenha evidenciado isso melhor. Certamente o ultra-som abdominal poderia ter feito esse diagnóstico.
Esse cisto tem uma cápsula. A tomografia demonstrou que tinha debris, e isso
deveria ter sido visto naquele ultra-som,
o que indica que houve falha. Do ponto de vista prático para nós, médicos,
muito importante é a questão do diagnóstico diferencial de ascite; nós temos
que lembrar que em mulheres há sempre a possibilidade de ser algo no ovário. Nós já tivemos outros casos parecidos aqui e, com uma semiologia bem
aplicada, se vê que há diferenças. O líquido ascítico livre na cavidade abdominal, com o paciente em decúbito, geralmente com aquele abaulamento nos
flancos, configura o chamado abdome
em batráquio. Já o cisto do ovário capsulado assume um aspecto mais gravídico, como a Adriana falou, e não apresenta a característica de abaulamento nos
flancos. Eu me lembro, de forma muito
prática, de um professor que dizia que o
cisto de ovário é “bicudo”; estando a
paciente de pé ou em decúbito dorsal ele
mantém a forma do abdome. Apesar de
ser um cisto muito grande, correspondendo ao estado geral preservado, tudo indica que é um cisto benigno.

sobre tuberculose peritonial. Prof. Paulo, antes de você saber que era um cisto, você pensaria em tuberculose?
PROF. PAULO ROBERTO

Realmente, nós tivemos mais de 40 casos de tuberculose peritonial, e muitos
pacientes se apresentavam com aumento do volume abdominal, sem outras alterações, e em cuja punção havia uma
ascite exsudativa, conforme a punção
deste caso demonstrou, com uma celularidade com predomínio de mononuclear. Parece-me que havia uma proteína elevada, e poderia se pensar perfeitamente em uma tuberculose peritonial. O diagnóstico pode vir pela laparoscopia, onde nós observamos alterações de aspecto granuloso da cavidade
peritonial. Além disso, esse caso é parecido com tumor de Meigs, que se encontra associado a uma ascite e em que,
na verdade, pode também acontecer
derrame pleural. Tivemos casos de cisto
ovariano nos quais fizemos videolaparoscopia e a cujo diagnóstico não chegamos, porque o cisto era tão grande que
quando fazíamos a punção a cápsula se
retraía. Olhávamos para a cavidade e
não víamos nada. Passava-se uma semana, a paciente voltava com ascite e, na
segunda videolaparoscopia, nós conseguíamos visualizar o cisto. Na verdade, nós
puncionávamos o cisto. Este caso encaixa-se perfeitamente como tuberculose
peritonial, que deveria ser pensada como
diagnóstico diferencial.
PROF. AGOSTINHO

Tatiana, sua impressão era que se tratava de uma ascite, mesmo ao ser puncionado o abdome?
DRA. TATIANA

PROF. AGOSTINHO

Eu gostaria aproveitar o Prof. Paulo Roberto, pois a tese dele de mestrado foi

Inicialmente eu pensei em acidente de
punção por causa da cor, mas depois
não.

PROF. AGOSTINHO

Vamos aproveitar que hoje estamos
aqui com um professor de Semiologia,
que atualmente faz parte do Curso de Especialização, o Prof. Rosatti.
PROF. ROSATTI

Eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, nem ultra-sonográfico e
nem tomográfico. O que aconteceu foi
que já viemos influenciados por um
equívoco, o da ultra-sonografia que evidenciou ascite, não tendo sido feita a semiótica adequada. Isso foi uma falha.
Recentemente eu li no New England a
citação de dois trabalhos que mostravam
que ainda, apesar de todo o avanço tecnológico, a história e o exame físico são
essenciais para o diagnóstico. E a falha
no diagnóstico, a meu ver (e isso já aconteceu comigo), é devida ao fato de que
hoje nós confiamos demais na imagem,
especialmente no ultra-som, que é um
método que depende muito do aparelho,
depende muito de quem faz, é um método operador-dependente. E, quando a
imagem erra, nos leva junto, porque se
acredita nesse laudo. Mas, sobre essa
paciente, a doutora descreveu ali no
exame clínico algo interessante: submacicez no epigástrio e na região mesogástrica. Quer dizer, na verdade já existiam
aí os elementos, porque eles crescem e
aparecem com o aumento do volume do
FOTO 1

Intervenção cirúrgica sobre o ovário em
24/10/06

abdome, semelhante à ascite. O clássico, no livro de Semiologia, é o que se vai
ver: macicez (ou, no caso, como ela descreveu, submacicez) central e timpanismo nos flancos; quando há ascite, vai
haver o oposto: macicez móvel, em especial se distribuindo nos flancos, com
o timpanismo central. No caso descrito
ocorre macicez central. Na ascite se vê
macicez nos flancos e timpanismo central, e no cisto de ovário se vê geralmente o inverso. Pela ausculta e pela percussão se pode fazer esse diagnóstico, bem
como pela palpação (palpa-se ali uma
massa, diferentemente de em um quadro
de ascite). Mas esse quadro deixa dúvidas, mesmo: vemos que várias pessoas
examinaram e que todas tiveram dúvidas. E isso foi agravado pelo exame de
imagem, que apontou para outra direção.
Certamente, aquela punção não foi do
líquido cístico. Deu aquele aspecto que
parecia um exsudato, mas depois a tomografia constatou que era uma massa tumoral, e não restaram dúvidas. Lembro
até do último caso de ascite que vi aqui
no hospital: foi o de uma paciente com
história de ascite e nada na história e no
exame físico que pudesse nos esclarecer.
A laparoscopia possibilitou a descoberta de tumor maligno com carcinomatose
peritonial.
DRA. FERNANDA

O exame físico da paciente era difícil;
ela era gordinha, seu abdome era globoso e, pelo cisto gigante, não dava para
obtermos com muita clareza os dados da
semiótica.
PROF. ROSATTI

Posso fazer uma observação? Acho que
você acreditou mais no ultra-som do que
no seu exame clínico – que, como foi
descrito, evidenciou macicez central. É
preciso acreditar mais no seu exame clínico do que no ultra-som.

PROF. AGOSTINHO

Eu acho que o Prof. Paulo deve lembrar
de um paciente aqui da nossa enfermaria que ia ser puncionado, e que era um
caso de estase gástrica e não de ascite.
Logo, a semiótica é importante. Mas eu
gostaria de aproveitar que estamos com
o horário se esgotando para saber do
professor Tauil: o que você acha desse
caso?
PROF. TAUIL

Primeiro, quero acrescentar que sempre
devemos fazer o diagnóstico diferencial, para fazermos a lista de problemas,
além dos possíveis diagnósticos. Nesse
caso, a paciente internou com diagnóstico de ascite e era um tumor de ovário.
Ela tinha ultra-sonografia de outro serviço e não do hospital – então, não dá
para confiar em ultra-sonografia vinda
de fora, ainda mais se a gente não conhece o operador, o colega que fez o
exame. E, além disso, uma operação
dessas, com lesão de ovário “gigante”
(vamos dizer assim), demanda a presença do cirurgião geral, porque a estratégia cirúrgico-operatória pode colocar o
ginecologista em dificuldades. O Prof.
Rosatti lembrou muito bem: é algo que
pode complicar. E por que? A parede
do cisto pode estar aderida ao intestino
delgado, pode estar aderida ao cólon
transverso, ao cólon esquerdo. Ou seja,
a paciente tem que entrar na sala com
preparo intestinal. A parede do cisto
pode estar aderida ao ureter... Enfim, há
a necessidade da presença de um cirurgião geral numa operação dessas. E,
outra coisa: o acesso é sempre longitudinal.
PROF. AGOSTINHO

Alguém tem mais algum comentário?
Como o nosso tempo está esgotado, vamos dar por encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. ■
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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 a sua conduta atual no
tratamento da hipertensão pulmonar
persistente do recém-nascido?
A hipertensão pulmonar persistente do
recém-nascido (HPPRN) é uma condição resultante da ineficiente transição
da circulação fetal para a neonatal que,
ao nível vascular pulmonar, mantém
elevada resistência, associada com shunt
direito-esquerda através do forame oval
e/ou canal arterial, manifestando-se por
hipoxemia e dificuldade respiratória,
resultantes do desequilíbrio da relação
ventilação/perfusão.
A alta resistência vascular pulmonar no
feto é resultante da baixa tensão de oxigênio, dos baixos níveis de prostaglandinas (PGI2) e óxido nítrico, e da presença de substâncias vasoconstritoras,
como a endotelina-1. A resistência vascular pulmonar aumentada em pré-termo é sugestiva nas crianças recém-nascidas com síndrome de angústia respiratória, e a endotelina-1 tem um papel
importante na reatividade vascular pulmonar em recém-nascidos. A incidência de HPPRN está próxima de 2 por
1000 nascimentos.
Nos casos de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, dentro das
primeiras 12 horas de nascimento, clinicamente a criança apresenta cianose
e desconforto respiratório moderado. À
ausculta cardíaca observa-se 2ª bulha
com som rude, devido à alta pressão na
artéria pulmonar, e pode ser observado
um sopro sistólico devido à regurgitação tricúspide. As alterações vasculares observadas na HPPRN são ativadas
por hipóxia, hipoglicemia, estresse ao
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frio, e dano direto do pulmão. A HPPRN ocorre associada com importantes
doenças como sepse, pneumonia, síndrome de aspiração de mecônio, asfixia
perinatal, doença de membrana hialina,
hipoplasia pulmonar, e hérnia diafragmática.
Os mecanismos que contribuem para as
alterações da resposta vascular pulmonar
durante o desenvolvimento ainda não
estão elucidados, embora alguns tenham
sido propostos, permitindo que o manejo da HPPRN seja mais eficiente.
Bases para o tratamento

O objetivo do tratamento de recém-nascidos com HPPRN é auxiliar no aumento do fluxo sangüíneo pulmonar e na diminuição da resistência vascular pulmonar, sem comprometimento do débito cardíaco, contando com apoio hemodinâmico e combate à(s) causa(s)
associada(s) ao quadro. Dessa forma,
substâncias e procedimentos vasodilatadores têm sido utilizados. Entretanto,
somente o uso do óxido nítrico tem se
mostrado efetivo até aqui, estando as
outras terapias em fase de pesquisa.
Óxido nítrico

A administração de óxido nítrico por via
inalatória (NOi) tem sido a medida preconizada no tratamento da hipertensão
pulmonar persistente do recém-nascido.
Entretanto, devido ao seu alto custo, alternativas estão sendo estudadas.
Dose e modo de utilização - A utilização
do NOi é iniciada com o que chamamos
período de resposta ao procedimento,
que pode durar cerca de quatro horas
(tempo que parece ser necessário para

que se observe algum efeito), onde são
usadas as seguintes doses: primeiros 30
minutos, 20 ppm; 30 minutos seguintes,
10 ppm; três horas seguintes, 5 ppm.
Verifica-se a relação PaO2/FiO2. Se ocorre aumento maior ou igual a 10 mmHg
nessa relação, o recém-nascido é mantido, então, com essa menor dose de NOi.
Não havendo resposta inicial, doses entre 20 e 40 ppm têm sido usadas.
Não está ainda estabelecido o tempo limite de uso, mas qualquer melhora na
oxigenação ou uma elevação superior
a 10-20% na PaO2 é um critério amplamente utilizado para indicar resposta
positiva ao tratamento, embora isso ainda seja controverso. A retirada do NOi
deverá ser progressivamente lenta.
O NOi é liberado ao paciente, via fluxômetro, através do circuito do respirador, em sua linha inspiratória. As concentrações de NOi e de NO2 (dióxido
de nitrogênio) são continuamente medidas por meio de monitor eletroquímico (que é sempre calibrado antes de se
iniciar cada administração) ou de quimioluminescência a partir de amostras
de gás, obtidas na linha expiratória do
paciente. O alarme audiovisual deve
ser mantido em 1 ppm acima da dose de
NOi administrada e no nível máximo
de NO2 de 3 ppm.
Não esquecer que os principais problemas relativos à administração do NOi
são a formação do NO2, a metemoglobinemia e o efeito rebote. A mistura de
NO e O2 produz NO2 – que gera dano
pulmonar, com produção de radicais
livres oxidantes de aminoácidos, ocasionando peroxidação lipídica na membrana celular, cuja lesão proporciona

aumento da água extravascular pulmonar, extravasamento de eritrócitos, hiperplasia de pneumócitos do tipo II e acúmulo alveolar de fibrina, células polimorfonucleares e macrófagos. Por isso,
a necessidade de monitorização de NO2.
A metemoglobina deverá ser avaliada
antes do início do uso do NOi. Ela é
produzida pela reação entre o NO e a
hemoglobina. Níveis acima de 2-3% do
total de hemoglobina podem prejudicar
a liberação do oxigênio e piorar a hipóxia tecidual. O efeito rebote, causado pela retirada abrupta do NOi, cursa
com a piora da oxigenação e o aumento da pressão da artéria pulmonar. Assim, a retirada lenta deverá fazer parte
do manejo desses pacientes, inclusive
programando sistemas de reserva e de
inalação de NO durante períodos de
desconexão do ventilador.
Hiperventilação

Está associada à redução da pressão na
artéria pulmonar e melhora da oxigenação; porém raramente é utilizada no manejo da HPPRN, devido à freqüência de
complicações, entre elas, barotrauma,
leucomalácia periventricular e paralisia cerebral em prematuros.
Infusão de álcali

Tem sido sugerida como forma lógica de
se tratar a HPPRN. Entretanto, a alcalinemia prolongada pode aumentar a reatividade hipóxica do leito vascular
pulmonar, perpetuando a fisiopatologia do problema.
Ventilação oscilatória de
alta freqüência

Não está recomendada nos casos graves
de HPPRN, pois aumenta a incidência
de hemorragia intraventricular, quando
comparada à ventilação convencional.
Tolazolina

Atua como um antagonista alfa-adrenérgico potente. Apresenta alta taxa de efeitos
sistêmicos, entre eles hipotensão, hemorragia gastrointestinal e insuficiência renal.
Não está indicado seu uso na HPPRN.

Prostaciclina

A prostaglandina é um metabólito do ácido araquidônico que causa vasodilatação
através da produção de monofosfato de
adenina cíclico (cAMP). A sua administração sistêmica pode causar hipotensão.
Mas, apesar da pouca experiência de sua
administração na forma de nebulização,
esta parece ser um modo que melhora a
oxigenação sem efeitos sistêmicos.
Sulfato de magnésio

Embora menos efetivo que o óxido
nítrico inalatório no tratamento da
HPPRN, tem sido sugerido que a administração de sulfato de magnésio melhora a oxigenação naqueles casos em
que não houve resposta a outros tratamentos. O magnésio antagoniza a entrada do íon cálcio para o interior da
célula muscular lisa e, em altas concentrações, aumenta a ação relaxante muscular e vasodilatadora.

tudada é o uso do inibidor do fosfodiesterase tipo 3 (PDE3), como o milrinone, em combinação com o NOi. O milrinone eleva o cAMP e, então, aumenta a contratibilidade miocárdica e o
débito cardíaco.
Antagonistas da endotelina

O antagonismo do receptor ETA é potencialmente uma estratégia para o tratamento de crianças com hipertensão
arterial pulmonar. O bosentan, que é
um bloqueador dos receptores ET A e
ETB, tem sido investigado como possível arma no tratamento da HPPRN.
Bloqueadores de canal
de cálcio

Existem poucos estudos sobre o uso
dos bloqueadores de canal de cálcio,
tais como diltiazem ou nifedipina, no
tratamento da hipertensão pulmonar
na criança.

Inibidores da fosfodiesterase

Cuidados gerais

O óxido nítrico causa vasodilatação
pelo aumento da atividade da guanililciclase solúvel e formação de cGMP,
que é então hidrolisada por uma fosfodiesterase cGMP cíclica específica
(tipo 5). Inibidores desta fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), como zaprinast, dipiridamol e sildenafil, causam diminuição da pressão arterial pulmonar, cuja
eficácia varia com a amplitude na qual
seus efeitos vasodilatadores são limitados ao pulmão.
O zaprinast, experimentalmente, diminui a pressão arterial pulmonar e parece aumentar a ação vasodilatadora do
NOi, prolongando seu efeito. Embora
tenha sido reportado que o dipiridamol
causa vasodilatação sistêmica significativa, ele parece atenuar o aumento da
pressão arterial pulmonar após a retirada do NOi. Mas o seu efeito sistêmico
limita seu uso na HPPRN. O sildenafil
apresenta ação pulmonar mais específica. A combinação do uso desta substância com NOi, em modelo experimental,
mostrou piora considerável da oxigenação. Uma alternativa que tem sido es-

Além dos cuidados rotineiros, outros devem ser lembrados, em especial a necessidade de manuseio mínimo. Desse
modo, procedimento tal como fisioterapia respiratória está contra-indicado nesta fase, e aspiração do tubo endotraqueal deverá ser realizada sob supervisão –
pois são crianças extremamente lábeis e
que podem tornar-se hipoxêmicas.
Em suma, o manejo dos recém-nascidos
com HPPRN ainda é um grande desafio
para o intensivista neonatal e muitos trabalhos têm surgido na literatura médica com o intuito de fornecer alternativas ao uso do NOi. ■
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RESUMO - Os autores apresentam o caso de um paciente com fatores de risco para doença
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arterial coronária, cuja síndrome clínica de insuficiência coronariana aguda, em verdade, era
decorrente de perimiocardite, condição que deve ser sempre incluída no diagnóstico diferencial e que tem tratamento completamente diferente. (Conduta Médica 2007:8 (32) 24-25)
ABSTRACT - The authors present the case of a patient who had risk factors for coronary

artery disease whose clinical syndrome was due to myocarditis, a condition with a completely different treatment. (Conduta Médica 2007:8 (32) 24-25)
DESCRITORES - doença arterial coronariana; perimiocardite; coração

KEY-WORDS - coronary artery disease; perimyocarditis; heart

RELATO DO CASO

Identificação
J.R.J., homem, 51 anos, eletrotécnico,
branco, casado, morador na cidade de
São Gonçalo (RJ) e natural do Rio de
Janeiro (RJ).
Queixa Principal
“Dor no peito, em aperto, e braço esquerdo dormente”
HDA
No dia 14/4/06, foi admitido no setor de
emergência do Procordis, com quadro de
dor precordial, de forte intensidade, em
aperto, de caráter progressivo, de 14 horas de duração, associada a dormência no
braço esquerdo, de forte intensidade.
Refere início relacionado ao esforço.
HPP
Nega alergias. Hiperglicemias recentes DM tipo 2. Dislipidemia, sem tratamento específico. Nega HAS, embora relate
episódios prévios de internações relacionadas a urgência hipertensiva. Há quatro semanas apresentou quadro compatível com angina de Ludwig.
História Familiar
História positiva de tromboembolismo
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pulmonar - irmã. História positiva para
doença arterial coronariana (DAC) - irmão com DAC e IAM jovem (< 55 a).
Mãe falecida de embolia pulmonar.
História Social
Tabagismo de quatro cigarros/dia. Nega
etilismo.
Na emergência, apresentava dor precordial típica (tipo A), fácies de dor (precordial) que teve início há mais de 14h. Estava muito ansioso, hidratado, corado,
acianótico, anictérico, eupneico e taquisfígmico. PA 150x90mmHg; PR 102 bpm;
FR 23 irpm.
Cabeça e pescoço - carótidas isócronas, de
boa amplitude, sem sopros. Sem turgência jugular patológica.
Aparelho cardiovascular - ictus cordis invisível e impalpável, RCR com (B4), sem
sopros.
Aparelho respiratório - expansibilidade e
FTV reduzidos na base do hemitórax direito. Som claro atimpânico à percussão. Murmúrio vesicular universal, porém reduzido na base de hemitórax direito

Abdome - flácido, indolor à palpação superficial e profunda, sem visceromegalias,
Traube timpânico. Peristalse normal.
Membros inferiores - sem flogose ou edema.
Obs: Não foram observadas diferenças de
pulso e de pressão arterial em ambos os
membros superiores.
MEDICAÇÃO

Oxigenioterapia sob máscara. AAS e clopidogrel. Controle do duplo produto inibidor da enzima de conversão de angiotensina II, metoprolol, nitroglicerina,
enoxaparina plena, estatina e tirofiban
Na Emergência foram solicitados:
CPK, CPKmb e Troponina I (curva enzimática); Bioquímica; Hemograma; VHS;
PCRus; RX de tórax (figura 1); ecocardiograma uni e bidimensional com doppler
color.
Primeiras Enzimas
CK total 921U/l; CPK- MB 32.2 U/l;
Troponina I 11.5ng/ml; Glicose
113mg/dl; Uréia 17mg/dl; Creatinina
1.3mg/dl; Na 143U/l; K 3.9mmol/l;
Mg 1.6mg/dl; TAP/ PTT normais e
PCR 22mg/dl.
O paciente evoluiu com melhora relativa da dor, com uso das medicações.
Foi contatada a Hemodinâmica e solicitada internação na Unidade Cardio-Intensiva para seguimento. Evoluiu com melhora da dor, com uso de medicações anteriormente descritas.
FIGURA 1
Raio X de tórax - notar presença de
cardiomegalia

Segundas Enzimas e Bioquímicas
CPK total 1294 U/l; CPK-MB 39.6 U/l;
Troponina I 17.7 ng/ml; Colesterol total
176; Triglicerídeos 81; Uréia 27mg/dl;
Creatinina 1.0mg/dl
No dia seguinte pela manhã, durante avaliação, o paciente evoluiu com dor precordial típica, sudorese difusa, hipotensão
arterial (70 X 40 mmHg) e alterações difusas da repolarização em parede anterior. Foi, então, encaminhado para realizar
a cineangiocoronariografia. Os exames
mostraram:
● Laudo da cineangiocoronariografia
Coronárias normais. VE - Hipocinesia difusa leve e função de VE levemente deprimida.
● Laudo do ecocardiograma
Leve aumento de VE, leve disfunção sistólica global do VE, doppler, pericárdio
e VCI normal.
Terceiras Enzimas
CPK total 1304 U/l; CPK-MB 48.5 U/l;
Troponina I 22.3 ng/ml; Uréia 27mg/dl;
Creatinina 1.8mg/dl.
O tratamento foi, então, modificado da seguinte forma:
Suspensão de medicação para SCA, administrada indometacina dose plena, acrescentados carvedilol, inibidor de enzima
de conversão de angiotensina, espirolactona, estatina e aumento da oferta de líquido, pela possibilidade de agressão renal - Contarte/ iECA /Baixo débito.
Na evolução tardia
Obteve melhora sintomática, com utilização de indometacina VO, por cinco semanas. Novo eco 2D (após 20 dias): função
de VE normal.

de risco para doença arterial coronária,
como no caso relatado.
Em 3% dos casos de infarto do miocárdio
as coronárias são normais. Há, então, necessidade do diagnóstico diferencial com
várias condições – como espasmos coronários, dissociação anormal da oxihemoglobina, e fístula A-V coronária. Tais
condições foram facilmente descartadas
pelo estudo hemodinâmico, bem como
uma síndrome recentemente descrita que
cursa com discinesia apical, que é a síndrome de Takotsubo.
No caso em questão, fica clara a possibilidade de outra condição, que é a miocardite. A miocardite pode ser específica, como
é o caso da febre reumática, com os nódulos de Aschoff, ou inespecífica – que ocorre também na febre reumática e que se caracteriza por processo inflamatório difuso.
Nas viroses tipo influenza ou cocxakioses pode haver também miocardite,
condição que, se não pensarmos no diagnóstico, será facilmente confundida
com insuficiência coronária aguda com
os problemas decorrentes do tratamento inadequado. Modernamente temos
que incluir no diagnóstico diferencial
etiológico a possibilidade de Sida, dando miocardite, bem como agentes envolvidos em imunodeficiência, como o
citomegalovírus.
Às vezes, a evolução clínica desses pacientes se direciona para o surgimento,
meses ou anos após, de uma miocardiopatia dilatada – condição bastante freqüente como causa de internação em
Cardiologia.
Felizmente, o paciente não chegou a ter
complicações pelo tratamento inicialmente formulado para insuficiência coronária aguda.
CONCLUSÃO

DISCUSSÃO

Em viroses, quaisquer que sejam, ou em
infecções respiratórias, pode haver como
conseqüência miocardite ou perimiocardite, que levam à confusão diagnóstica
com infarto agudo do miocárdio, principalmente quando o paciente tem fatores

Os autores chamam a atenção para as condições comuns como gripe ou resfriado,
ou qualquer infecção, podendo complicar com miocardite – que pode se manifestar como infarto do miocárdio com
coronárias normais ou insuficiência cardíaca sem causa aparente. ■
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RESUMO - Relatamos o caso clínico de mulher de 48 anos, portadora de hiperlipidemia, que
apresentou quadro de angina de peito, tendo sido investigada e tratada cirurgicamente com
revascularização miocárdica, mantendo-se estável clinicamente em uso de medicação. Discutimos os efeitos pleiotróficos das estatinas sobre o endotélio vascular, como protetores do
risco cardiovascular. Conduta Médica 2007:8 (32) 26-29)

ABSTRACT - We reported a clinical case of a 48-year-old woman with hyperlipidaemia and

chest pain, who was investigated and treated by revascularization. The patient remained
in a stable condition with clinical treatment. We discussed about “pleiotropic” effects of the
statins on the vascular endothelium and their role in the protection against cardiovascular risk. Conduta Médica 2007:8 (32) 26-29)
DESCRITORES - endotélio, óxido nítrico, hipercolesterolemia, coronariopatia, estatinas

KEY-WORDS - endothelium, nitric oxide, hypercholesterolemia, statins

ANAMNESE

Identificação: E.M.G.C., sexo feminino,
48 anos, natural e residente em Cataguases (MG)
Queixa Principal: história de precordialgia constritiva, crescente, irradiada para
dorso, há 10 meses. Encontrava-se em uso
de isossorbida, diltiazen, fluoxetina e clonazepan.
HPG: hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia
H. Familiar: irmão coronariopata.
H. Social: tabagista 20 anos, 10 cigarros/
dia, sedentária
Exame Físico:
Corada, hidratada, eupneica ao repouso.
Peso 75 Kg; Altura 1,53m; IMC = 32.
Exame cardiológico: RCR, bulhas normofonéticas, FC 74 bpm, PA=130/80
mmHg. Ausência de sopro precordial e
carotídeo.
Exames Complementares:
Exames laboratoriais - colesterol total
380, triglicérides 141, HDL colesterol 40,
glicemia 82, creatinina 0,9.
26 CONDUTA MÉDICA

●

ANO VIII/N 0 32 - ABR/MAI/JUN/2007

Teste ergométrico: alteração compatível
com isquemia miocárdica pela presença
de infradesnivelamento de ST horizontalizado 2,0 mm ínfero-apical.
Cateterismo cardíaco (junho/2003): coronária direita apresentando lesão de 50%
no terço proximal com colaterais para
artéria descendente anterior. Tronco coronário normal. Artéria descendente anterior com lesão severa segmentar de 90%
após emergência do primeiro ramo diagonal com lesão de 40% na origem e 90%
no terço médio. Artéria circunflexa com
lesão de 40% no terço proximal.
CONDUTA

A paciente foi medicada com vasodilatador, beta-bloqueador, antiagregante
plaquetário e estatina, sendo encaminhada para tratamento cirúrgico, visando revascularização miocárdica.
A cirurgia cardíaca foi realizada no Hospital da Beneficência Portuguesa em São
Paulo, tendo sido realizada anastomose da
artéria torácica interna esquerda para DA,

TABELA 1

anastomose da artéria torácica interna
direita seqüencial para diagonal e para
marginal esquerda em Y com a mamária
esquerda, e anastomose da artéria radial
esquerda para artéria descendente posterior esquerda. A paciente evoluiu com
deiscência da cicatriz esternal, porém sem
infecção. Posteriormente, sofreu derrame
pleural bilateral de moderada intensidade, que apresentou remissão com tratamento conservador.

Condições clínicas ou doenças em que tem sido descrita ou sugerida a disfunção
endotelial (adaptado de Vapaatalo e col, 2001)
Aterosclerose

Hipercolesterolemia

Hiperhomocisteinemia

Hipertensão Arterial

Insuf. Cardíaca Congestiva

Insuficiência Renal

Diabetes

Aspectos Hormonais

Idade

Drogas

Fumo

Nutrição

FIGURA 1

Causa e efeito da disfunção endotelial (adaptado de Morris ST e col, 2000)

EVOLUÇÃO

Atualmente a paciente se encontra assintomática, desempenhando atividades de
caminhada, estando em uso da seguinte
medicação: metoprolol (succinato) 100
mg, AAS 100 mg, rosuvastatina 10 mg. O
exame laboratorial atual revela colesterol total 182, HDL colesterol 47, triglicérides 218, TGO 21, TGP 25, CK total
140. O teste ergométrico de agosto de
2006 foi normal.

FIGURA 2

A disfunção endotelial está no centro de uma série de eventos acarretando diabetes
tipo II e aterosclerose (adaptado de Laight DW e cols, 2000)

DISCUSSÃO

Este relato de mulher com 48 anos de idade, apresentando fatores de risco cardiovascular (histórico familiar, sedentarismo,
tabagismo e dislipidemia), evoluindo
com coronariopatia severa, tendo indicação para tratamento cirúrgico, representa um quadro relativamente comum na
clínica cardiológica.
Atualmente sabemos que o entendimento da fisiopatologia da doença coronariana deve, necessariamente, incluir o conhecimento da disfunção endotelial, fenômeno-chave na geração das complicações cardiovasculares.
O emprego de estatinas poderá não apenas reduzir os níveis de colesterol sérico,
mas também apresentar outros efeitos
protetores, independentes do nível de
colesterol (pleiotróficos).
Disfunção Endotelial e Conseqüências:
Várias condições clínicas ou doenças podem acarretar disfunção endotelial (Ta-

bela 1), podendo gerar vasoconstrição,
acúmulo de lípides, aumento da adesão
leucocitária, proliferação de células do
músculo liso vascular, agregação plaquetária e trombose, entre outros (Figura 1).
A disfunção endotelial tem papel central
no desenvolvimento da síndrome de resistência à insulina, gerando estresse oxidati-

vo e doença macrovascular (macroangiopatia). Tal acometimento macrovascular
está presente freqüentemente no diagnóstico de diabetes do tipo 2, e há a associação com coronariopatia, doença vascular
periférica e cerebrovascular, como causas
de morbidade e mortalidade no diabetes
(Laight DW e cols, 2000) (Figura 2).
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Martin Rodrigues-Porcel e cols observaram que a combinação dos dois fatores
de risco para aterosclerose, hipertensão
arterial e dislipidemia, exacerba a disfunção endotelial com conseqüente
aumento na incidência de eventos cardíacos (Rodriguez-Porcel e cols, 2003).
Destaca-se a síndrome isquêmica coronariana como uma das principais manifestações na clínica cardiológica relacionadas com a disfunção do endotélio.
O ON, ao encontrar com o oxigênio, é
oxidado para nitrito (NO2); na circulação sangüínea, devido à presença da
hemoglobina, o ON é oxidado até nitrato (NO3). O nitrito/nitrato pode sofrer ação de substâncias redutoras presentes na membrana celular e ser convertido de volta a ON. Por este motivo
é que a nitroglicerina ou seus derivados
são medicamentos utilizados como primeira opção para o alívio dos sintomas
nas síndromes coronárias agudas.
Ação das Estatinas sobre o Endotélio:
O aumento da lipoproteína de baixa
densidade (LDL) no plasma é um dos
principais fatores determinantes da aterosclerose. A LDL oxidada tem ação
supressiva na ON sintase endotelial, liberando fatores estimuladores do crescimento e vasoconstritores (angiotensina II e endotelina 1) (Stankevicius E e
cols 2003). Os mecanismos pelos quais
LDL inibe a atividade do ON endotelial incluem downregulation da ON sintase, diminuição da liberação de ON e
inativação de ON via aumento da produção de ânion superóxido.
A hipercolesterolemia promove uma
produção endotelial aumentada de radicais livres de oxigênio, que rapidamente degradam as moléculas de óxido
nítrico (ON). Ainda reduz a síntese de
ON via inibição transcripcional de gene
NO-sintase (NOS) endotelial, desestabilização transcripcional do RNAm e
inibição competitiva da geração de ON
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pela NOS. Assim, a hipercolesterolemia
reduz a vasodilatação induzida pelo ON
através de uma grande variedade de
mecanismos que envolvem tanto a diminuição de sua produção quanto o
aumento de sua degradação.
As estatinas reduzem o LDL colesterol
com melhora na função endotelial.
Poderiam reverter a pressão sangüínea
elevada como resposta à infusão de angiotensina II, por interferência na densidade dos receptores AT1 (downregulation). Essas drogas inibem a HMGCoA redutase (3hidroxi-3metilglutaril
coenzima A redutase), mas também demonstram efeitos protetores independentes da redução do colesterol (Britten MB e cols, 1999).
Sinvastatina preserva a função endotelial em artérias coronárias e arteríolas na
presença de hipercolesterolemia, aumentando o nível ON sintase e reduzindo o estresse oxidativo, além de reduzir
a susceptibilidade à oxidação de LDL
(Kumai T e cols, 2004).
Drogas hipocolesterolêmicas reduzem
eventos cardíacos em pacientes dislipêmicos, e mesmo em pacientes com níveis
moderadamente elevados de colesterol,
apesar de mínima lesão angiográfica da
lesão coronária, indicando uma melhora funcional da placa. Podem melhorar, ou mesmo reverter, lesões vasculares. Estatinas têm se mostrados úteis em
restaurar a função endotelial e proteger
contra complicações da doença aterosclerótica, tanto na prevenção primária,
quanto na secundária. Esses mecanismos incluem a redução do crescimento
das células do músculo liso, formação
de trombo e redução da proteína C reativa, entre outros (Vapaatalo H, e col
2001).
Recentemente, alguns estudos têm demonstrado que alterações no metabolismo lipídico podem, por si sós, modular diversos mecanismos implicados

no controle da pressão arterial, tais
como a vasodilatação endotélio-dependente, a secreção de substâncias
vasoativas, o gerenciamento celular
de cálcio e sódio, e o controle cardiovascular autonômico. Dessa forma, a
dislipidemia pode predispor a uma
sensibilidade aumentada a estímulos
hipertensinogênicos, ou mesmo desencadear manifestações clínicas de
hipertensão em indivíduos com certa
propensão fisiopatológica a desenvolvê-la (Sposito A e col, 2004). Adicionalmente, dados recentes indicam
que a redução dos lípides pode melhorar a pressão arterial, fortalecendo a
evidência do papel das dislipidemia
na regulação da pressão arterial, inclusive trazendo benefícios no tratamento da hipertensão sistólica isolada, mesmo em indivíduos normolipêmicos (Ferrier KE e cols 2002).
Estatinas aumentam a atividade de ON
sintase com inibição de substâncias vasoconstritoras, como endotelina 1. Assim, se administradas isoladamente ou
em associação com outros agentes, poderiam somar efeito para o controle da
hipertensão arterial. Pacientes que receberam estatina em adição a drogas
anti-hipertensivas apresentaram uma
redução mais pronunciada na pressão
arterial, efeito independente da redução do colesterol (Garlichs CD e cols,
2000).
Vários estudos têm focado os efeitos
pleiotróficos das estatinas, independentes da redução do colesterol, e incluem
efeitos antioxidantes e antiinflamatórios. Observa-se redução das células inflamatórias nas placas ateroscleróticas,
envolvendo inibição de moléculas de
adesão (molécula de adesão intercelular e citocinas), e conseqüente redução
dos níveis séricos de proteína C ultrasensível, um marcador de alta sensibilidade de inflamação.

TABELA 2

Efeito

Benefício

Redução da atividade de NAD(P)H oxidase

Redução do estresse oxidativo

Redução da síntese de endotelina - 1

Melhora da função endotelial

Redução na expressão do receptor AT1

Melhora da função endotelial

Aumento na expressão do ativador
plasminogênio tecidual

Redução de trombose

Redução na expressão de PAI-1

Redução de trombose

Dimunuição na expressão de moléculas de adesão

Redução da inf lamação

Aumento da atividade da ON sintase

Melhora na função endotelial

Aumento no número e diferenciação de
células endoteliais circulantes

Aumento na neovascularização
e re-endotelização

Inibição da apoptose

Aumento da sobrevida celular

Observou-se também promoção da vasculogênese e redução do inibidor do
ativador de plasminogênio tipo 1 (PAI
1) – o maior inibidor endógeno do ativador do plasminogênio tecidual (tPA), que tem fundamental papel na regulação da fibrinólise com a administração de estatinas. Níveis séricos elevados de PAI – 1 e níveis reduzidos de
t-PA estão associados com coronariopatia, como demonstra a tabela 2 (Efeitos
das estatinas dependentes do endotélio,
adaptado de Wolfrum S e cols 2003).
Dentre os efeitos terapêuticos da rosuvastatina, uma das mais recentes estatinas utilizadas na prática clínica, observa-se também uma redução da agregação plaquetária, o que foi observado
em estudo com ratos wistar em insuficiência cardíaca congestiva, após infarto
agudo do miocárdio experimental. Esses mecanismos poderiam contribuir
para os efeitos benéficos das estatinas no
tratamento da insuficiência cardíaca
congestiva (Andreas Schafer e cols,
2005). Em outro estudo, a administração de rosuvastatina antes da indução
de isquemia miocárdica diminuiu a disfunção miocárdica, a liberação de enzimas cardíacas e o dano vascular endotelial em ratos normocolesterolêmicos
(Pericle Di Napoli e cols, 2005).

Concluindo, observamos que o conhecimento atual do endotélio vascular
possibilitou o entendimento mais
abrangente na gênese de diversos estados patológicos, possibilitando-nos interferir na evolução da aterosclerose.
Estatinas, inibidores da angiotensina,
antioxidantes, entre outros, poderiam
ter um papel protetor, melhorando a
disfunção endotelial, prevenindo ou
reduzindo os efeitos sobre os vasos sangüíneos.
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O Desafio da Imagem
Resposta de

The Image Challenge

Paciente do sexo feminino,
45 anos, assintomática,
submetida a exames de
rotina pré-operatórios para
cirurgia pélvica. Foi feita
toracotomia, com retirada
de fragmento do nódulo
localizado no lobo médio.
Diagnóstico: amiloidose pulmonar
Comentários: Amiloidose é uma doença de

origem indeterminada, caracterizada pela deposição extracelular anormal de material
amilóide.
Em relação à distribuição das lesões no aparelho respiratório, a doença pode ser dividida, didaticamente, nas formas traqueobrônquica, nodular pulmonar e septal alveolar ou
parenquimatosa difusa.
A forma traqueobrônquica é o tipo mais comum da doença. A tomografia computadorizada pode mostrar nódulos, únicos ou múltiplos, fazendo protusão na parede da traquéia
e/ou brônquios ou, mais comumente, espessamento difuso, circunferencial, das paredes
brônquicas, com placas submucosas multifocais. A parede espessada pode apresentar calcificações. Alterações parenquimatosas secundárias à obstrução brônquica podem ser
vistas, do tipo colapso, consolidações infecciosas recorrentes, bronquiectasias e hiperinsuflação obstrutiva.
A forma parenquimatosa difusa, em geral,
aparece após a sexta década, com envolvimento quase exclusivamente intersticial,
com infiltração amilóide difusa dos septos
alveolares, particularmente do interstício ao
redor dos capilares. Radiologicamente aparece como opacidades intersticiais ou alveolares, não específicas, que mudam muito
pouco com o tempo. Na TCAR são observadas opacidades reticulares anormais, com
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espessamento de septos interlobulares, pequenos nódulos, bem definidos, de 2 a 4
milímetros de diâmetro, e opacidades confluentes, predominando nas regiões subpleurais. Calcificações puntiformes nos nódulos
ou nas consolidações podem ocorrer. O espessamento dos septos interlobulares pode
ser nodular ou irregular.
A forma nodular é mais comum em pacientes com mais de 60 anos, em geral assintomáticos, e se caracteriza pela presença de
nódulos solitários ou múltiplos no parênquima pulmonar. Os nódulos não são uniformes no tamanho, número ou forma, e são
freqüentemente bem definidos. Em cerca da
metade dos casos, focos de calcificação ou
ossificação podem ocorrer. Os nódulos crescem lentamente, por anos, e não involuem.
O tamanho varia de micronódulos até massas de cerca de 15 centímetros. De regra, escavação nos nódulos é muito rara, embora
possa ocorrer.
O diagnóstico diferencial é feito principalmente com neoplasias primárias ou metastáticas, e com doenças granulomatosas, particularmente com os granulomas hialinizantes. Clinicamente a amiloidose não tem
preferência por sexo, e atinge ampla faixa
etária, com casos descritos da quarta à décima década de vida.

A amiloidose parenquimatosa difusa é a forma menos comum da doença, e a mais grave.
O sintoma de apresentação mais comum é a
dispnéia progressiva. O prognóstico é muito
pior que o das outras formas, e a sobrevida
média após o diagnóstico é de cerca de um ano
e meio. A forma traqueobrônquica causa, em
geral, sibilância crônica, dispnéia e tosse
(achados que levam à confusão com asma),
hemoptise e infecções respiratórias de repetição. Apesar de sua natureza localizada, e de
poder ser assintomática, eventualmente resulta em morbidade significativa devida aos fenômenos obstrutivos. Amiloidomas localizados se caracterizam por um curso benigno.
O diagnóstico histopatológico é feito pelo
encontro de amilóide, que é um material
inerte, proteico, homogêneo, acelular e eosinofílico, que histoquimicamente se cora
pelo vermelho Congo, e mostra birrefringência verde à luz polarizada. Na forma nodular, massas de amilóide envolvidas por células plasmáticas, linfócitos e células gigantes
são os achados mais comuns. Essas massas
podem sofrer calcificação, com ou sem ossificação. Depósitos vasculares de amilóide,
geralmente localizados na muscular ou na
média de artérias e arteríolas pulmonares,
podem acompanhar qualquer dos padrões de
doença parenquimatosa. ■
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