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A Pesquisa e o
‘Overbooking’
Pesquisa recentemente realizada pelo IBRC (Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente), e divulgada no jornal “O Globo” em sua edição de 29 de junho de 2008, faz referência a queixas freqüentes de pacientes com respeito ao atendimento médico em consultórios, com destaque especial para o que os pacientes especificam como “desatenção” e “demora em ser atendido”. Diz ainda o IBRC, na reportagem, que “quando o paciente
não se sente acolhido, não cria confiança e acaba buscando uma
segunda opinião com outro médico ou pede para fazer exames
complementares para sentir-se mais seguro”. Isso terminaria por
onerar o sistema, com prejuízo para todos.
Em editorial anterior já tivemos oportunidade de comentar tal
questão, que não é somente brasileira, mas mundial. Na época
fizemos referência a pesquisas com pacientes japoneses, que já
há cerca de três décadas manifestavam descontentamento e reivindicavam mais atenção por parte dos médicos. Isso numa
medicina muito avançada tecnologicamente, como a que é praticada no Japão. Apesar da tecnologia, da precisão diagnóstica
e dos inegáveis avanços terapêuticos, os pacientes se ressentiam
de mais atenção por parte do médico. Atenção não significa
necessariamente tempo muito longo de consulta, mas qualidade de contato e uma boa relação médico-paciente. Há um famoso livro da psicanalista Enid Balint, esposa do conhecido
psiquiatra Michel Balint (autor do best-seller “O Médico, o Paciente e a Doença”), intitulado “Seis Minutos Para o Paciente”,
que bem demonstra que um tempo mínimo de boa relação médico-paciente pode fazer muita diferença.
É preciso, obviamente, ressalvar que os médicos brasileiros, em
especial os que trabalham nos grandes centros, enfrentam cada vez
mais dificuldades de tempo no seu relacionamento com os pacientes, forçados que são a acumular empregos (a maioria de baixa
remuneração), além de enfrentarem também grandes e crescentes
dificuldades no exercício da medicina em consultórios particulares. Tudo isso se reflete na qualidade do atendimento.
Na pesquisa, o IBRC ouviu 1 mil 800 pacientes no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Os pacientes foram entrevistados à saída de consultas em 600 consultórios médicos e em
300 ambulatórios de hospitais particulares, em oito especiali-

Editorial
dades: clínica médica, cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, pediatria, ginecologia e ortopedia. Consideramos que os resultados da pesquisa são válidos para
cidades populosas, restando saber se suas conclusões também
seriam aplicáveis para cidades de porte médio ou menores.
A pesquisa traz ainda dados curiosos, interessantes para conhecimento por parte dos médicos. Um dos aspectos refere-se a como os
pacientes estão escolhendo seus médicos atualmente: 30,7% disseram que foi por indicação; 18,8% responderam que o que contou
foi disponibilidade de agenda e, para 22,8%, proximidade do consultório; para 12,9%, o que importou foi o atendimento telefônico. Digno de nota foi o fato constatado de que apenas 5% disseram
ter escolhido o médico por sua reputação. O IBRC comentou tais
achados, assinalando que o tratamento médico estaria se tornando
uma commodity (commodity seria um serviço em que o consumidor
privilegia sua conveniência, não se preocupando com escolha criteriosa). Aliás, lamentavelmente, parece já distante o tempo de
“médico e paciente”; estamos na era do “prestador e cliente”, ou
(pior ainda) “fornecedor e consumidor”. Espero já não mais estar
neste mundo no dia em que o paciente virar “freguês”...
Tais constatações já são intuitivamente do conhecimento de
todos nós. Preocupante é a pouca valorização da formação do
médico. Esta deveria ser mais enaltecida, embora o que mais
valha mesmo seja a boa ou má experiência do paciente ao longo do tratamento com o profissional. A maioria dos pacientes
que vão ao consultório mora ou trabalha em endereço próximo
e não quer perder tempo. Ainda aí a questão do “tempo”: parece que, neste século XXI, estaremos – mais ainda que no século
passado – condenados a viver em função dele, o “tempo”!
Na pergunta da pesquisa sobre o que mais aborrecia os pacientes numa consulta médica, a maior parte assinalou a desatenção
(36,3%), os atrasos (27,5%), o ambiente (14,3%) e outras questões. A falta de acolhimento, ou seja, a sensação de ser mal atendido, foi a principal razão alegada pelos pacientes (30%) para
não mais retornarem ao profissional, comentando ainda o IBRC
que o paciente quer atenção por parte do médico e também
anseia por informações detalhadas. Ainda, segundo o Instituto,
“a capacidade técnica é percebida pela facilidade do médico
em se comunicar com o paciente”. Isso também já é intuído por
todos nós. Médicos com grande facilidade de comunicação
conseguem compensar muitas deficiências.
Por outro lado, seria muito oportuna uma outra pesquisa, agora aplicada aos médicos, de forma que estes pudessem, da mesma maneira,
se manifestar sobre suas condições de trabalho em consultório, se estão ou não satisfeitos e também (por que não?) o que pensam sobre os
pacientes que atendem atualmente em seus ambientes de trabalho.

Foi-se o tempo do “médico e paciente”;
estamos na era do “prestador e cliente”,
ou (pior ainda)
do “fornecedor e consumidor”
Informalmente eu poderia dizer que os médicos também têm queixas dos pacientes que os procuram. Falo isso descontando devidamente o fato de que os médicos são profissionais treinados para
compreender e tolerar comportamentos os mais diversos por parte dos pacientes. A pessoa enferma pode estar deprimida, agitada, angustiada, agressiva ou alterada, justificando muitos comportamentos conhecidos por nós durante um atendimento, seja em
consultório, seja em outros ambientes. Entretanto, ouço muitas e
freqüentes queixas de colegas com respeito a alguns comportamentos por parte dos pacientes que não se justificam.
Danos a objetos na sala de espera sem sequer pedidos de desculpas têm acontecido; o mesmo pode ser dito com relação ao uso
indevido e, às vezes, depredatório de lavatórios e banheiros.
Contudo, a reclamação que se constitui campeã na pesquisa
informal que fiz com colegas foi o freqüente e injustificável
hábito dos pacientes marcarem consulta, terem a consulta confirmada na véspera ou mesmo no dia e, assim mesmo, faltarem
ao compromisso, sem qualquer aviso ou explicação. Pela minha avaliação informal, ouvindo colegas, tal percentual pode
chegar, em certos casos, a atingir até cerca de 30% dos atendimentos da agenda em alguns dos dias. Se chove, é muito provável que tal fato aconteça. A atendente marca a consulta, liga
posteriormente para confirmar o atendimento e o paciente simplesmente confirma e não aparece. O médico é prejudicado,
pacientes que pedem preferência de atendimento e que necessitam de atendimento mais imediato não conseguem vaga, e não
se prevê oficialmente, até o momento, quem responda pelo desleixo e como se repare o prejuízo. A reação que tem ocorrido,
como defesa, é a marcação de excesso de consultas, um verdadeiro overbooking, se me permitem, numa analogia com a prática habitual das companhias aéreas. Isso merece e necessita de solução a curto prazo.

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular do Departamento
de Clínica Médica da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica
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Lactente de Dois Meses
com Crises Convulsivas
Two-Month-Old Sucking
with Seizures

Sessão clínica realizada em 28 de março de
2008 pelo Departamento Materno-Infantil
(MMI) do Serviço de Pediatria do Hospital
Universitário Antônio Pedro (Huap), da
Universidade Federal Fluminense - UFF
(Niterói-RJ)
Participantes:
Danielle Alves Brandão
Fernanda P.P.G. Saraiva
Juliana Lago Garcia
Márcia Cristina de Carvalho
Raíssa Batista Barboza
Rebeca Alves Nicácio Tavares
Internas de Pediatria do Huap-UFF

RESUMO – Trata-se do relato de caso de um lactente de dois meses de idade, do sexo femini-

no, apresentando convulsões, e cujo caso foi objeto de sessão clínica do Departamento de
Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense.
(Conduta Médica 2008-10 (38) 4-7)
ABSTRACT – It is a case report of a two-month-old female sucking with seizures, whose case was
discussed in the clinical session of Pediatric Department of Fluminense Federal University, Antonio
Pedro Hospital. (Conduta Médica 2008-10 (38) 4-7)
DESCRITORES – Convulsões; neuropediatria; lactente
KEY-WORDS – Sizurs; neuropediatry; sucking

PROFESSORA GESMAR
Profa. Gesmar Volga Haddad Herdy
Professora Titular de Pediatria da UFF
Prof. Alexandre Ribeiro Fernandes
Professor Assistente de Pediatria da UFF
Dra. Úrsula Thomé
Residente de Neuropediatria do Huap-UFF
Prof. Marcio Moacyr Vasconcelos
Professor Adjunto de Pediatria da UFF
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A sessão clínica de hoje é sobre um lactente de dois meses de idade, do sexo feminino, internado na enfermaria de pediatria desde 6 de março. O grupo de internas fará agora a apresentação do caso.
INT. RAÍSSA

Identificação da Paciente: M.C.D.,
branca, sexo feminino, nascida em 10/
1/2008, natural e moradora de Niterói
(RJ), trazida à Emergência Pediátrica na
idade de 1 mês e 27 dias, com queixa
principal de “crise convulsiva”.
História da Doença Atual: Em 6/3/
2008, a lactente apresentou quadro de
crise convulsiva mioclônica (espasmos
palpebrais, de língua e de membros superiores e inferiores), com liberação
esfincteriana, que durou aproximadamente 1 hora e 30 minutos. A mãe nega
febre associada.
A mãe procurou posto de saúde, tendo
sido encaminhada para o Hospital Azevedo Lima, de onde a paciente veio
transferida para a Emergência do Huap.

A lactente fazia uso de fenobarbital (15
gotas VO uma vez ao dia). No dia seguinte, apresentou outro episódio de
crise convulsiva, com as mesmas características da anterior, mas de breve duração. Foi internada na Enfermaria de
Lactentes do Huap para investigação.
História Patológica Pregressa: No segundo mês de vida apresentou quadro
de febre e tosse. Levada ao posto de saúde, onde realizou radiografia de tórax,
teve feito o diagnóstico de pneumonia.
Usou ampicilina por seis dias, com melhora parcial dos sintomas.
História da Gestação, Parto e Nascimento: Mãe G1/P1, tendo realizado mais
de seis consultas de pré-natal. Nega infecções do trato urinário ou outras infecções. A segunda ultra-sonografia fetal
definiu o diagnóstico de hidrocefalia.
A criança nasceu a termo, na idade gestacional de 37 semanas e cinco dias, de
parto cesáreo (indicação: desproporção
céfalo-pélvica e gravidez de alto risco).
Peso ao nascer de 3.090g; comprimento de 50cm. Escores de Apgar de 4 e 9

no 1o (nasceu cianótica) e 5o minutos,
respectivamente. Permaneceu internada por 10 dias na UTI neonatal e 20 dias
na UI do Hospital Estadual Azevedo
Lima, onde recebeu ampicilina + gentamicina por 10 dias e cefepime por 10
dias. A hemocultura foi negativa. Permaneceu sob oxyhood por um dia devido a taquipnéia transitória. Apresentava crises convulsivas diárias, incluindo
mioclonias palpebrais, de língua e abalos clônicos dos membros. Recebeu alta
em uso de fenobarbital, na dose de 3
mg/kg/dia.
História Familiar: Mãe tem 21 anos e
é sadia. O pai é sadio, mas não tem contato com a criança. Avó materna sadia;
não há informações sobre demais avós.
Cinco tios sadios.
História Alimentar: Aleitamento misto: seio materno complementado com
NAN pró-1 (90 mL de 3/3 h).
História Social: Mora em casa de alvenaria de seis cômodos com sete pessoas;
boas condições sanitárias; três cachorros
e um gato.
EXAME FÍSICO À INTERNAÇÃO

Sinais Vitais: Pressão arterial sistólica
de 95 mm Hg, freqüência cardíaca de
121 bpm, freqüência respiratória de 41
irpm. Afebril ao toque.
Regular estado geral. Normocorada, hidratada, anictérica e acianótica.
Parâmetros do Crescimento: Perímetro
cefálico de 45,5 cm (percentil > 97),
peso de 3.845g (percentil 2,5) e comprimento de 55 cm (percentil entre 25
e 50).
Cabeça e Pescoço: Hemiface direita
maior que a esquerda (figura 1). Fontanela anterior aberta (4 x 4 polpas digitais), fontanela posterior aberta (1 polpa digital); linfonodos impalpáveis.
Aparelho Respiratório: Murmúrio respiratório universalmente audível, sem
ruídos adventícios.

Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sopro sistólico 2+/6+.
Abdome: Globoso, algo distendido, peristáltico, indolor à palpação, sem massas ou visceromegalias palpáveis.
Membros Inferiores: Ausência de edema; panturrilhas livres; pulsos pediosos
palpáveis e simétricos.
Exames Laboratoriais à Internação: Bioquímica: Na = 137 mEq/L; Cl = 108 mEq/
L; K = 4,1 mEq/L; P = 6,5 mg/dL; Ca = 9,8
mg/dL; TGO = 33 U/L; TGP = 23 U/L; FA
= 181 U/L. Hemograma completo: hemoglobina de 8,7 g/dL, hematócrito de 28,3%,
contagem de hemácias 2,89 milhões/mm3;
419 mil plaquetas/mm3; 9.300 leucócitos/
mm3 (0-4-0-0-1-14-74-7).
EVOLUÇÃO NA ENFERMARIA

7/3/2008: O fenobarbital foi substituído pela carbamazepina, na dose de 10
mg/kg/dia. Ecocardiograma mostrou
estenose de ramo pulmonar à direita.
8/3/2008: Aumentamos a dose de carbamazepina para 15 mg/kg/dia. Como
a paciente continuou a ter muitas crises
convulsivas, substituiu-se a carbamazepina por ácido valpróico, na dose de 40
mg/kg/dia.
10/3/2008: Apresentou taquipnéia,
com FR de 70 irpm e tiragens subcostais.
Repetiu-se o hemograma, que mostrou
resultados similares àquele da internação. O nível sérico de ácido valpróico
estava na faixa terapêutica.
Testes sorológicos: mãe e filha negativas para o HIV; VDRL = negativo; toxoplasmose: IgG = título materno 25 UI/
mL e título da paciente 18 UI/mL (Normal, < 4 UI/mL); IgM = títulos negativos; rubéola: IgG = título materno 68 UI/
mL e título da filha negativo (normal <
10 UI/mL); IgM = títulos negativos.
CMV: IgG = título materno 53 UI/mL e
título da paciente 10 UI/mL (normal <
4 UI/mL); IgM = títulos negativos.

Outros exames realizados: ultra-sonografia de
abdome = sem alterações; EAS = sem alterações; hemocultura = negativa; eletroencefalograma (EEG) em 18/3/2008 mostrou padrão de hipsarritmia; solicitou-se triagem
ampliada para erros inatos do metabolismo.
17/3/2008: Iniciou tosse seca + recusa
alimentar. Evoluiu no dia seguinte com
secreção amarelada em vias aéreas superiores, mas estava eupnéica. Hemocultura e urinocultura estavam negativas.
O hemograma repetido mostrou anemia
semelhante ao exame anterior e 8.000
leucócitos/mm3 (0-0-0-0-6-22-62-10).
Iniciou-se vigabatrina (Sabril®), com redução gradual do ácido valpróico.
20/3/2008: Evoluiu com piora da tosse, fez um pico febril (38°C), taquidispnéia, esforço respiratório moderado
(batimento de asa de nariz, tiragem subcostal), estertores crepitantes difusos. A
paciente foi colocada em macronebulização, tendo sido prescrita hidratação
intravenosa. No dia seguinte a gasometria arterial mostrou pH = 7,41; PO2 =
244; pCO2 = 36,2; HCO3 =22,7; BE =
1; saturação de O2 =103%. A paciente

FIGURA 1

A paciente atende àquele antigo provérbio
da Medicina, segundo o qual “A face prediz
o cérebro”. Observe a evidente hipertrofia
de toda a hemiface direita
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prosseguiu com febre e com piora do
esforço respiratório. A ausculta pulmonar detectou roncos e sibilos.
24/3/2008: Piora clínica. Foram solicitados hemograma completo, proteína
C-reativa, bioquímica, nova hemocultura, nova radiografia de tórax e gasometria arterial. Instituíram-se terapia
com corticosteróides e antibioticoterapia após coleta de hemocultura.
25/3/2008: Evoluiu para insuficiência
respiratória aguda + sepse + coagulação
intravascular disseminada.
DISCUSSÃO
FIGURA 2

TC de crânio sem contraste. Observe o
aumento significativo do tamanho do
hemisfério direito. O córtex do hemisfério
direito está espessado e liso, com dilatação
do ventrículo ipsilateral
FIGURA 3

TC de crânio sem contraste. Corte em
nível inferior mostra algumas
calcificações periventriculares nos dois
ventrículos laterais. O córtex do
hemisfério cerebral esquerdo também
exibe más-formações, embora mais sutis
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Nossa hipótese diagnóstica baseia-se na
apresentação de lactente de dois meses
com mioclonias em flexão. Ao exame
clínico, essas mioclonias tinham características de serem crises convulsivas e
não estavam associadas a febre. As crises foram caracterizadas como sendo espasmos infantis. Como o EEG mostrou
hipsarritmia, podemos declarar que a

paciente apresenta a síndrome de West.
A síndrome de West foi descrita em
1841 pelo Dr. James West, que expôs o
quadro clínico incomum de seu próprio
filho em carta enviada à revista Lancet.
Sabemos que essa síndrome epiléptica
começa no primeiro ano de vida e é mais
bem definida como uma entidade eletroclínica. O lactente apresenta espasmos infantis em flexão e/ou extensão e
o EEG detecta hipsarritmia. Ademais,
deve haver atraso ou regressão do desenvolvimento psicomotor. Não temos
dúvida de que nossa paciente apresenta a síndrome de West.
A síndrome de West pode ser classificada em três formas quanto à etiologia:
criptogênica, idiopática ou sintomática. No último caso, há uma doença de
base associada. A nossa paciente se enquadra na forma sintomática.
Como investigar um caso da síndrome de
West? Devemos obter uma história clínica minuciosa do pré-natal, parto e período neonatal; realizar um exame físico
detalhado, incluindo inspeção da pele à
procura de estigmas das síndromes neurocutâneas, e exame neurológico completo
com fundoscopia, além de solicitar tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética do encéfalo, testes sorológicos para TORCH e triagem ampliada dos erros inatos do metabolismo. Em
80% dos casos, a síndrome de West é secundária a lesão cerebral orgânica.
Qual a doença de base da nossa paciente? A TC de crânio dela (figuras 2 e 3)
mostrou hemimegalencefalia. O que é
hemimegalencefalia? Trata-se de uma
má-formação cerebral que cursa com
crises convulsivas / espasmos infantis. É
um defeito na migração neuronal, durante o desenvolvimento embrionário,
com maior crescimento de um dos hemisférios. No caso da nossa paciente, as
figuras 2 e 3 mostram que o hemisfério
cerebral direito é bem maior que o es-

querdo, e o córtex é visivelmente malformado. Há controvérsias sobre a determinação das causas, e uma das possibilidades é infecção congênita.
Gostaríamos ainda de comentar a evolução e o prognóstico da síndrome de
West. Ambos dependem da doença de
base associada, mas 95% dos casos apresentam deterioração do desenvolvimento neuropsicomotor. Sabemos que o
prognóstico é reservado e, freqüentemente, o paciente evolui para outras
síndromes epilépticas. A remissão completa ocorre em menos de 5% dos casos,
em geral da forma idiopática.
Existem várias opções de tratamento,
mas com freqüência os pacientes são refratários. O ACTH é tradicionalmente
a primeira escolha, mas tem de ser importado no nosso país. Causa muitas
repercussões sistêmicas, e sua maior
chance de sucesso é quando não há doença de base associada. Na ausência do
ACTH, pode-se pensar em utilizar a
prednisona, embora com resultados menos favoráveis. Podemos usar ainda ácido valpróico, clonazepam e nitrazepam
e, mais recentemente, vigabatrina. Vários relatos na literatura descrevem boa
resposta a este último anticonvulsivante, sobretudo na esclerose tuberosa, e
quando o tratamento é instituído precocemente. Temos de lembrar, ainda, que
a fisioterapia pode trazer benefícios, e da
necessidade de prevenir as complicações
respiratórias, deformidades, fraturas e
luxações, as quais são freqüentes em crianças com deficiência motora.

preende a tríade de espasmos infantis,
atraso do desenvolvimento psicomotor
e hipsarritmia no EEG, isto é, desorganização caótica do traçado com complexos epileptiformes multifocais de alta
amplitude. É uma síndrome epiléptica
com inúmeras etiologias, porém a mais
comum é a encefalopatia hipóxico-isquêmica. Outra causa que deve ser lembrada é a esclerose tuberosa, mas estou
informado de que a paciente não apresentava manchas cutâneas hipocrômicas.
Quando um lactente se apresenta com
espasmos infantis (um tipo de crise convulsiva às vezes difícil de detectar),
deve-se iniciar a investigação. Mas é
preciso instituir o tratamento tão logo
possível, porque, quanto mais cedo,
maiores serão as chances de sucesso, as
quais não são altas, como foi muito bem
dito pela interna Raíssa. Gostaria, também, de rever com vocês as imagens da
TC. Tenho a impressão de que os ventrículos estão quase paralelos, o que a
gente chama de colpocefalia e que pode
refletir agenesia do corpo caloso. Além
disso, o hemisfério cerebral esquerdo
também é malformado – e, toda vez que
estivermos diante de um lactente com
más-formações cerebrais grosseiras e
calcificações periventriculares, temos
de lembrar também da infecção congênita por citomegalovírus.
INT. RAÍSSA

Mas o título de IgM anti-CMV da paciente foi negativo.

PROFA. GESMAR

PROF. MARCIO

Gostaria de parabenizar as internas pela
ótima apresentação. O professor Marcio deseja comentar a apresentação?

É verdade, o que não exclui o diagnóstico. Proponho que façamos uma pesquisa de CMV por meio de cultura viral da urina ou, idealmente, através da
pesquisa do DNA viral com PCR. Como
a lactente está muito enferma, se a pesquisa de CMV for positiva, teremos um

PROF. MARCIO

Sim. Primeiro, vamos frisar alguns pontos relevantes: a síndrome de West com-

argumento para tratá-la com ganciclovir.
DRA. ÚRSULA

Gostaria de dizer que, quando a paciente realizou a TC de crânio, alguém suspeitou de esquizencefalia. Mas as imagens mostram claramente que há substância branca entre a fissura à direita
(que na verdade é a fissura de Sylvius)
e o ventrículo direito, excluindo o diagnóstico de esquizencefalia.
PROFA. GESMAR

Resumindo: tivemos a apresentação de
uma paciente de dois meses, com máformação cerebral denominada hemimegalencefalia, possivelmente associada a outras etiologias, como esclerose
tuberosa e infecção por CMV. Com
certeza poderemos investigar melhor a
possibilidade de infecção congênita por
CMV. Obrigada pela colaboração de
todos, e até a próxima sessão.
EVOLUÇÃO APÓS A SESSÃO
CLÍNICA

Infelizmente a paciente morreu de sepse dois dias depois. Os pais não autorizaram a necropsia.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Embolic Pulmonary Hypertension
Due to Prolonged Sitting Because
of Professional Activity
RESUMO – Os autores apresentam o caso de um paciente jovem com hipertensão pulmonar

embólica, decorrente de embolismo repetido de membros inferiores por trombose venosa profunda. Alertam que essa complicação de prognóstico reservado poderia ser evitada com o
diagnóstico precoce e instituição das medidas preventivas. O único fator predisponente para
trombose venosa nesse paciente foi pendência prolongada, por anos, dos membros inferiores.
(Conduta Médica 2008-10 (38) 8-10)
ABSTRACT – This is the case of a young patient with embolic pulmonary hypertension due to repeated
thrombosis of the deep leg veins. The authors alert that this reserved-prognosis complication could be
avoided with the early diagnosis and preventive conducts. The only predisponent factor for this patient
was the prolonged sitting, for years. (Conduta Médica 2008-10 (38) 8-10)
DESCRITORES – Tromboembolismo pulmonar; pendência prolongada
KEY-WORDS – Pulmonary thromboembolism; prolonged sitting

INTRODUÇÃO

A pendência prolongada dos membros
inferiores é reconhecida como causa
rara de embolia pulmonar. Assim, pessoas que viajam, por exemplo, de avião,
por mais de 10.000 km, podem ter embolia pulmonar (1 caso para cada
200.000 pessoas). Torna-se claro que,
mesmo na ausência de fatores de trombofilia, a pendência prolongada dos
membros inferiores pode justificar embolismo pulmonar de repetição, como
no caso a seguir [1,2,3,4].
RELATO DO CASO

Identificação: M.A.S., 48 anos, masculino, natural do Rio de Janeiro (RJ), residente em São Gonçalo (RJ) e auxiliar
de prótese dentária.
Queixa Principal: “Tosse e falta de ar”.
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HDA: O paciente refere início de cansaço aos médios esforços e tosse seca há
seis meses, evoluindo com piora do quadro para cansaço aos pequenos esforços,
dispnéia e tosse com secreção branca,
desde o último mês. Procurou o serviço
de emergência do Hospital Universitário
Antônio Pedro (Huap) apresentando
dispnéia intensa, dor torácica à direita, à
mínima movimentação e à inspiração,
além de edema, discreto, bilateral, em
membros inferiores. Utiliza os medicamentos lorazepam e warfarin (2,5 mg/dL).
HPP: Nega diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e tabagismo. Relata etilismo social.
EXAME FÍSICO

Ectoscopia: Paciente em bom estado
geral, corado, hidratado, eupneico, aci-

anótico, anictérico, sem queixas, com
ausência de turgência jugular. Porém
observa-se onda A gigante.
Aparelho cardiovascular: Choque valvar em foco pulmonar, levantamento
paraesternal direito, batimento epigástrico, ritmo cardíaco regular, extrassístoles, desdobramento paradoxal de B2,
sopro sistólico em foco tricúspide (2+/
6+) e galope pré-sistólico direito presentes.
Aparelho respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível e ausência de ruídos adventícios.
Abdome: Flácido, de som timpânico,
com peristalse presente, batimento epigástrico com aumento inspiratório e ausência de visceromegalias ou de massas
palpáveis.
Membros inferiores: Ausência de edema, panturrilhas livres, pulsos pediosos
palpáveis e simétricos e ausência de dor
à dorsiflexão. Edema de membros inferiores desapareceu com tratamento.
EXAMES COMPLEMENTARES

Laboratório: HCT: 46.6%; Hb: 15.5 g/dL;
Leu: 15.600 /mm3; Plaq.: 216.000 /mm3;
Glic.: 95 mg/dL; Uréia: 33 mg/dL; Creat.:
1.1 mg/dL; Na: 137 mEq/l; K: 4.1 mEq/l

LDH: 224 U/L; Colesterol total: 185 mg/
dL; LDL: 135 mg/dL; HDL: 32 mg/dL;
TG: 88 mg/dL; EPF: negativo.
US de abdome: normal.
Holter 24h: taquicardia sinusal e raras
ectopias ventriculares.
Ecodoppler de membros inferiores:
membro inferior direito sem sinais de
trombose na coxa, presença de trombose venosa profunda em veias musculares, ao nível de panturrilha, propagando-se em direção à veia poplítea.
Ecocardiograma: aumento importante
dos átrios, função diastólica prejudicada, fração de ejeção de 68.06%, regurgitação tricúspide importante e pressão
de artéria pulmonar de 103mmHg.
Conclusão: hipertensão arterial pulmonar severa.
TC de tórax: opacidades em vidro fosco
em ambos os pulmões com predomínio
nodular, bolhas paraseptais nos lobos superiores justapleurais no pulmão direito
(uma no segmento apical do lobo superior e outra no segmento basal posterior do
lobo inferior), artérias pulmonares túrgidas, aorta de calibre normal e ausência de
sinais de tromboembolismo pulmonar.
Cintilografia pulmonar (inalatória)
ventilação

Distribuição irregular do radiotraçador
por todo o parênquima de ambos os pulmões.
Cintilografia pulmonar perfusional
(ver figura 1)
Áreas múltiplas de hipoperfusão do
radiotraçador dispersas por todo o parênquima de ambos os pulmões, mais
acentuada à direita. Observação: a
quantidade comparativa entre os pulmões revela 64% no pulmão esquerdo e 36% no pulmão direito. A impressão diagnóstica é de processo tromboembólico múltiplo em ambos os
pulmões.
DISCUSSÃO

A primeira manifestação da trombose
venosa profunda costuma ser a embolia
pulmonar que, freqüentemente, passa
despercebida em decorrência das manifestações muitas vezes sutis como dispnéia, dor precordial e ansiedade.
No caso relatado, o paciente não tomava quaisquer precauções antitrombóticas e ficava horas sentado, em pendência dos membros inferiores.
O diagnóstico precoce de embolia pulmonar é fundamental, já que poder-se-ia
evitar a hipertensão pulmonar embólica,
FIGURA 1

Cintilografia pulmonar com sinais inequívocos de TEP
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que é muito grave, com êxito letal no
período de um a dois anos.
O paciente em questão já foi internado em
fase avançada de hipertensão pulmonar, sem
evidências outras que justificassem trombofilia, com pelo menos seis meses de evolução.
Homans descreveu, em 1954, cinco casos
de embolia pulmonar em viagem aérea prolongada, justificando tal ocorrência pelos
fatores da tríade de Virchow – estase venosa, lesão vascular e hipercoagubilidade, presentes todos em pendência prolongada de
mais de seis horas em viagem aérea, particularmente, na classe econômica [1,2,3,5].
Em 1968, Symington descreveu um caso
típico, denominado pela primeira vez como
Síndrome da Classe Econômica [1,2,4].
Nessas situações de pendência prolongada, medidas profiláticas deveriam ser implementadas, como adequado consumo
de líquidos, evitando álcool, cigarro, roupas apertadas, uso de meias elásticas [6, 7],
evitar cruzar as pernas, além de mudar de
posição com freqüência, estando sentado,
e atividade física menor, como andar ou
pelo menos contrair as pernas [4].
Realçam que a hipertensão pulmonar
embólica como a deste caso não é tão rara,
ocorrendo em 0,1 a 0,5% dos casos de
embolia pulmonar não fatal aguda [8,9].
Em geral, a pressão arterial pulmonar retorna ao normal em 10 a 21 dias. Estudos
aprofundados não têm evidenciado alteração da fibrinólise, e referem 10% de

anticoagulante lúpico nestes casos [9] e
20% de anticorpo anticardiolipina, ou
ambos. Há evidências também de aumento de fator VII em 39% dos casos de hipertensão pulmonar embólica [10]. É
óbvio, entretanto, que os episódios repetidos de embolia sem diagnóstico levam
a essa condição grave, como visto pela
análise da história deste paciente.
Alertamos que pacientes com D-dímero
anormal um ano após interromper o anticoagulante têm significativa recorrência
do tromboembolismo pulmonar, o que
será reduzido com a reinstituição do anticoagulante [11].
Finalmente, é interessante salientar que a
associação de warfarin com aspirina deve
ser evitada em quaisquer situações porque
aumenta os episódios de sangramento
menor [12]. Atualmente, há duas drogas
que são recomendadas para o tratamento
de hipertensão arterial pulmonar, com
resultados satisfatórios e significativos, a
saber, o sildenafil em doses de 20 a 80 mg
três vezes ao dia (SUPER study) [13] e
bosentan na dose de 150 a 300 mg [14].
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Unimed-Rio é eleita uma
das 100 melhores empresas
para se trabalhar
Cooperativa é destaque em diversos
prêmios de gestão econômica e de pessoal

A

revista Época e o Instituto Great Place to Work, instituição internacional com
mais de 20 anos de atuação no estudo de ambientes de trabalho em corporações,
realizaram um levantamento de clima organizacional que destacou a Unimed-Rio
como uma das empresas de referência no país. A cooperativa figura entre as 100
melhores empresas para se trabalhar de todo o Brasil e ainda foi listada como uma das
25 melhores para o executivo trabalhar.
“Esse tipo de premiação é uma forma alternativa de avaliar nosso desempenho. Além
dos mecanismos de controle que temos internamente, o reconhecimento do mercado mostra que continuamos no caminho certo, já que pesquisas como essa nos comparam com outras grandes empresas. Mesmo com nossa atuação municipal, já fomos
eleitos uma das melhores empresas para se trabalhar, uma das mais sólidas financeiramente, uma boa empresa para executivos, uma empresa que investe em inovação,
qualidade, marketing, comunicação, pessoas e responsabilidade social. É o retrato
do trabalho que fazemos”, diz o presidente Celso Barros, que fez
questão de agradecer a todos os colaboradores que participaram
dos levantamentos.
Além da conquista em gestão de pessoas, a Unimed-Rio foi destaque em levantamentos econômico-financeiros. Na edição
2008 da pesquisa Maiores e Melhores da revista Exame, que analisa o desempenho econômico das principais empresas do país, a
cooperativa subiu dez posições em relação ao ranking do ano passado, passando do 265º lugar para o 255º, com crescimento de
12,3% em vendas.
O mesmo estudo classificou a organização como a nona maior
empresa do país no setor de serviços, considerando sua receita operacional bruta. Outro ponto que merece grande destaque é o terceiro melhor desempenho nacional no quesito riqueza gerada por
empregado.
Os dados foram analisados pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo (Fipecafi/USP). Para definir o ranking
das empresas, as informações foram agrupadas em seis itens, que receberam diferentes
pesos: crescimento das vendas (peso 10); investimento imobilizado (peso 15); liderança de mercado (peso 15); liquidez corrente (peso 20); rentabilidade do patrimônio (peso 25); riqueza criada por empregado (peso 15).
A cooperativa aparece ainda na 189ª posição do ranking da revista Isto É Dinheiro,
que lista as 500 melhores organizações de todo o Brasil levando em consideração os
investimentos realizados em 2007. Além de estar bem colocada na classificação geral,
a Unimed-Rio também foi muito bem avaliada em outros dois indicadores: é a quarta empresa do setor de saúde suplementar que mais investe em responsabilidade social e a quinta no que diz respeito a práticas de inovação e qualidade. ■

O presidente
Celso Barros
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Hérnia Isquiática: um
Caso Raro de Hérnia
Sciatic Hernia: a Rare Case of
Hernia
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RESUMO – Hérnias isquiáticas são raras e geralmente reportadas como casos isolados. Sua
maior incidência é entre mulheres de 20 a 60 anos devido à pelve ginecóide. O diagnóstico
é um desafio, porque essas hérnias podem ocorrer com poucos sintomas ou nenhum sintoma,
sendo a maioria das suspeitas levantadas pelo cirurgião. O tratamento cirúrgico está indicado devido à possibilidade de estrangulamento, que gera uma emergência cirúrgica. O objetivo deste relato é apresentar e discutir o caso de um paciente com hérnia isquiática tratado no
Hospital Universitário Antonio Pedro, da UFF. (Conduta Médica 2008-10 (38) 12-14)
ABSTRACT – Sciatic hernias are rare and are generally reported as isolated cases. They have a higher
incidence among women from 20 to 60 years old, due to gynecoid pelvis. The diagnosis is challenging
as they may occur with few or no symptoms, relying on a high index of suspicion from the surgeon.
Surgical treatment is indicated due to the possibility of strangling, which generates a surgical emergency.
The objective of this report is to present and discuss the case of a patient with sciatic hernia treated at the
Antonio Pedro Universitary Hospital. (Conduta Médica 2008-10 (38) 12-14)
DESCRITORES – Hérnia isquiática; dor abdominal baixa; massa abdominal
KEY-WORDS – Sciatic hernia; low abdominal pain, abdominal mass

INTRODUÇÃO

As hérnias isquiáticas são as mais raras
do assoalho pélvico, onde se incluem
também as perineais e obturadoras, de
difícil diagnóstico pré-operatório, pois
podem ser completamente assintomáticas. O objetivo deste painel é apresentar um caso de hérnia isquiática em paciente tratado no Huap.
RELATO DO CASO

Trata-se de paciente masculino, negro,
de 68 anos de idade, vendedor, natural
de Campos (RJ), residente em São Gonçalo (RJ). O início dos sintomas foi há
seis meses, com dor no hipogástrio, tendo sido realizada ultra-sonografia abdominal – que revelou massa pélvica –,
complementada por tomografia computadorizada de abdômen e pelve.
Havia relato de herniorrafia inguinal bilateral há quatro anos e história de
DPOC (enfisema pulmonar).
12
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Ao exame físico o paciente encontrava-se em bom estado geral, corado,
sem massas abdominais ou glúteas palpáveis. Os exames pré-operatórios
foram normais. A tomografia computadorizada de abdômen revelou formação expansiva septada com densidade de gordura no oco pélvico à esquerda, comprimindo parede lateral
de bexiga, próstata e reto, sem evidências de sinais de infiltração, estendendo-se à região profunda do assoalho
pélvico (Figuras 1 e 2).
CONDUTA

O paciente foi submetido a laparotomia
exploradora, sob anestesia geral, através
de incisão oblíqua na região hipogástrica e inguinal esquerda, estendendo-se
até a espinha ilíaca ântero-superior, palpando-se massa de contorno liso, arredondada, no oco pélvico abaixo da reflexão peritoneal à esquerda. Aberta a

1

FIGURAS 1 e 2

TC de abdômen mostrando
rechaço da bexiga, próstata e
reto por massa pélvica que se
estende para o assoalho
pélvico

2

reflexão, rebatidos a bexiga e o reto extraperitoneal para a direita, puderam-se
identificar dois grandes lipomas, um
mais superficial e maior e outro mais
profundo e menor (este, com sinais de
sofrimento vascular em sua cápsula),
que atravessavam o orifício isquiático
em direção à região glútea. Ressecados
os lipomas com ligaduras de suas bases,
cobriram-se os orifícios isquiáticos com
fragmento de tela de polipropileno,
sendo drenado o espaço pré-sacral com
dreno aspirativo e reperitonizado o fundo de saco de Douglas.
O paciente evoluiu com prolongado
íleo paralítico e distensão abdominal
importante, sendo monitorada a pressão
intra-abdominal. Afastada a etiologia
obstrutiva mecânica por retosigmoidoscopia e tomografia computadorizada
abdominal com contraste retal e venoso, o diagnóstico de síndrome de Ogilvie foi presumido, permanecendo o pa-

ciente sob tratamento clínico com nutrição parenteral total e reposição hidroeletrolítica.
Ele cursou com drenagem prolongada
de líquido seroso pelo dreno e trombose venosa profunda de membro inferior
esquerdo confirmada por ecodoppler,
obtendo alta hospitalar com esquema
de anticoagulação após 23 dias de internação (Figura 3).

DISCUSSÃO

Hérnia isquiática é a protrusão de víscera abdominal ou pélvica através do
orifício isquiático maior ou menor.
Anatomicamente, a chanfradura isquiática é dividida em dois orifícios pelos
ligamentos sacro-isquiáticos: o orifício
isquiático maior (superior) e o orifício
isquiático menor (inferior). O orifício
isquiático maior, por sua vez, é subdiCONDUTA MÉDICA
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FIGURA 3

RX de abdômen, evidenciando-se
volumosa distensão abdominal

vidido em outros dois pelo músculo piramidal: o suprapiramidal, seguido pelo
pedículo glúteo e ocupado com mais
freqüência por hérnia, e outro menor, o
infrapiramidal. As hérnias isquiáticas
são raras, não se encontrando nenhum
caso entre 30 mil revisões feitas em 1978
na Mayo Clinic. São descritas na maior
parte das vezes como casos isolados, ou
pequenas séries (Figura 4).
Etiologicamente podem ser congênitas
ou adquiridas e são mais comuns no sexo
feminino entre 20 e 60 anos, devido à

pelve ginecóide. Clinicamente podem
ser assintomáticas ou se manifestarem
por obstrução intestinal mecânica, determinando emergência cirúrgica, dor
ciática, alterações urinárias, massas palpáveis na região glútea tensa e irredutível quando houver encarceramento.
Neste caso a hérnia se manifestou com
dor suprapúbica devido ao encarceramento de dois grandes lipomas, com
estrangulamento de um deles. Qualquer
víscera pode se alojar no saco herniário;
porém a mais freqüente é o intestino
delgado.
O diagnóstico por imagem depende da
suspeita de hérnia isquiática pelo examinador e da víscera envolvida. Em
geral, essas hérnias são diagnosticadas
como achado radiológico. Podem ser
utilizados desde RX simples de abdômen, RX contrastados de tubo digestivo e das vias urinárias, ultra-sonografia
abdominal e pélvica, até tomografia
computadorizada de abdômen e pelve.
No nosso caso a tomografia demonstrou
FIGURA 4

Esquema das hérnias isquiáticas
exteriorizadas na região glútea - um
grande saco suprapiramidal e dois sacos
menores, um por cima do ligamento
sacro-isquiático menor e outro entre os
dois ligamentos sacro-isquiáticos
14
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a presença de duas massas pélvicas que
comprimiam a parede lateral da bexiga,
próstata e reto.
O tratamento cirúrgico é o indicado
pela possibilidade de estrangulamento.
A via de acesso preferencial é a abdominal. Reduz-se o saco herniário facilmente quando não houver estrangulamento, faz-se a plicatura do mesmo e
fecha-se o orifício herniário com aponeurose do músculo piraminal ou material sintético (tela de polipropileno)
à semelhança da técnica de Lichtenstain para as hérnias inguinais. Em caso
de hérnia estrangulada, o orifício isquiático pode ser ampliado pela secção
cuidadosa do músculo piramidal. A via
posterior, glútea, pode ser utilizada, mas
é mais difícil tecnicamente reduzir o
saco herniário para o interior da pelve,
sendo contra-indicada em casos de obstrução intestinal.
CONCLUSÃO

A hérnia isquiática é uma patologia
rara, mais freqüente entre as mulheres,
podendo evoluir assintomaticamente, e
que exige forte suspeita por parte do
examinador para o seu diagnóstico.
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Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 30.

Paciente do sexo masculino, 29 anos, HIV positivo, com

Tosse produtiva e febre há dois meses
Case report of a 29-year-old man, HIV+, with

Cough with expectoration and fever for two months

RESUMO – Trata-se de um exame de to-

mografia computadorizada do tórax em
paciente do sexo masculino, HIV positivo, com 29 anos de idade e apresentando
tosse produtiva e febre há dois meses. A
imagem é um desfio para o diagnóstico.
(Conduta Médica 2008-10 (38) 15; 30)
FIGURA 1

ABSTRACT – The image shows a CT of tho-

Tomografia computadorizada de alta
resolução. Consolidação pulmonar
escavada localizada no segmento
posterior do lobo superior direito.
Observam-se também opacidades em
vidro fosco adjacentes à imagem
descrita

rax in a 29-year-old man positive for HIV,
presenting fever, cough and expectoration for
two months. The image constitutes a challenge for correct diagnosis. (Conduta Médica 2008-10 (38) 15; 30)
DESCRITORES – Febre, tosse, Sida
KEY-WORDS – Fever, cough, Aids
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O Desafio da Imagem

The Image Challenge

A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina respondem
sobre sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.
O leitor pode enviar sua pergunta para condmed@globo.com

Professor, qual sua conduta na abordagem de um paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica?
A doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) é uma enfermidade respiratória
prevenível e tratável, que se caracteriza
pela presença de obstrução crônica do
fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a
uma resposta inflamatória anormal dos
pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo
tabagismo. Ela produz conseqüências sistêmicas significativas.
A bronquite crônica e o enfisema pulmonar são as duas únicas enfermidades que
fazem parte da DPOC. A asma não faz
parte da DPOC. Na prática clínica freqüentemente os médicos confundem as
duas enfermidades. O aspecto inflamatório constante e progressivo e as manifestações sistêmicas presentes são conhecimentos recentes da DPOC e um novo desafio para uma conduta adequada.
A DPOC é a quarta doença mais letal no
Brasil, atingindo mais de 6 milhões de
pessoas e acarretando aproximadamente
30 mil óbitos ao ano. Embora sem cura,
pode ser controlada por meio do diagnóstico adequado e do uso constante de medicações.
A prevalência de DPOC no Brasil ainda
não é conhecida. O estudo Platino, realizado em cinco áreas metropolitanas da
América Latina, mostrou valores entre
7,8% (Cidade do México) e 19,7% (Montevidéu) na população acima dos 40 anos.
Em São Paulo a prevalência de DPOC foi
de 15,8%.
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Atualmente recomenda-se ao médico observar os fatores de risco externos e os individuais como um dos aspectos importantes para o diagnóstico correto. Os fatores
de risco externos são tabagismo, poeira
ocupacional, irritantes químicos, fumaça
de lenha, infecções respiratórias graves na
infância e má condição socioeconômica.
Os fatores de risco individuais são deficiência de alfa-1 antitripsina, deficiência de
glutationa transferase e alfa-1 antiquimotripsina, hiper-responsividade brônquica,
desnutrição e prematuridade.
O diagnóstico pode ser:
a) clínico - Tosse produtiva e/ou dispnéia
são os sintomas mais freqüentes.
b) por imagem - A radiografia simples de
tórax nas posições póstero-anterior e perfil serve para avaliação da presença de
hiperinsuflação pulmonar e também para
afastar outras doenças pulmonares com
fatores de risco em comum ou complicações pulmonares, principalmente câncer
brônquico, bolhas, pneumotórax e pneumonias, entre outras. Dependendo das
condições técnicas do local onde o médico está trabalhando, a tomografia computadorizada de tórax de alta resolução
(TCAR) está indicada. A TCAR faz diagnóstico de lesões incipientes não visualizadas na radiografia simples e também
detecta com maior sensibilidade lesões
brônquicas e parenquimatosas, tais como
a presença de bronquiectasias e bolhas.
c) funcional - A espirometria, ou prova
ventilatória com obtenção da curva expiratória volume-tempo e/ou fluxo-volume, é obrigatória na suspeita clínica da
DPOC ou de qualquer outra doença pulmonar ou sintoma respiratório. Esse exa-

me deve ser realizado antes e após administração de broncodilatador simpático
mimético de ação rápida (geralmente 400
mcg de salbutamol ou fenoterol), de preferência em fase estável da doença. A
espirometria permite a avaliação de uma
multiplicidade de parâmetros, porém os
mais importantes na prática clínica são a
CVF (capacidade vital forçada), o
VEF1.0 (volume expiratório forçado no
primeiro segundo) e a relação VEF1.0/
CVF. O marcador funcional que define a
existência de limitação do fluxo aéreo é
a presença da relação VEF1.0/CVF abaixo
de 0,70 pós-broncodilatador. Após análise
dos parâmetros funcionais mencionados, o
laudo do exame deve ser descrito como distúrbio ventilatório obstrutivo leve, moderado ou grave, com ou sem redução da CVF
e geralmente com resposta negativa ao teste broncodilatador. A avaliação funcional
da DPOC através dos gases sangüíneos se
faz com os exames de oximetria não invasiva e gasometria arterial. Outros exames funcionais – tais como pletismografia, difusão
do monóxido de carbono, teste cardiopulmonar de exercício, polissonografia e pressões respiratórias máximas – podem ser realizados, dependendo de indicações específicas para cada paciente.
O estadiamento de pacientes com DPOC
pode ser realizado com base na espirometria, associada ou não a gasometria arterial. Atualmente deve ser utilizado o índice de “BODE” como preditor de mortalidade para pacientes com DPOC. “BODE”
é uma sigla em inglês que leva em consideração, além da função pulmonar medida pela espirometria, a relação peso/altura (índice de massa corpórea), o grau de
dispnéia e a distância caminhada duran-

te seis minutos (medida em teste padronizado). Os autores propõem que as mudanças do índice BODE podem refletir os
efeitos da reabilitação pulmonar nesses
pacientes.
A reabilitação pulmonar é um programa
multiprofissional de cuidados a pacientes
com alteração respiratória crônica que
engloba o estabelecimento de diagnóstico preciso da doença primária e de comorbidades; tratamento farmacológico,
nutricional e fisioterápico; recondicionamento físico; apoio psicossocial e educação, adaptado às necessidades individuais para otimizar a autonomia, o desempenho físico e social.
Outros fatores a serem levados em consideração na conduta são:
a) exacerbação - Fatores pulmonares: infecção respiratória; tromboembolismo pulmonar; pneumotórax; deterioração da
própria doença de base. Fatores extrapulmonares: alterações cardíacas (arritmias,
infartos, descompensação cardíaca); uso
de sedativos e outras drogas.
b) condições indicativas de internação - Insuficiência respiratória aguda grave; aumento acentuado da dispnéia; distúrbios
de conduta ou hipersonolência; incapacidade para se alimentar, dormir ou deambular; hipoxemia refratária; hipercapnia
com acidose (comparar com gasometrias
prévias do paciente); complicações como
embolia pulmonar, pneumonia ou pneumotórax, insuficiência cardíaca descompensada ou descompensação de outra
condição associada, como diabetes; impossibilidade de realizar corretamente o
tratamento ambulatorial, por falta de condição socioeconômica. Condições que
possam exacerbar o paciente estável: necessidade de procedimentos invasivos
como broncoscopia, biópsia transbrônquica ou biópsia transparietal com agulha; realização de procedimentos que requeiram o uso de hipnoanalgésicos, sedativos ou anestésicos.
c) fatores de risco de má evolução da agudização - Idade acima de 65 anos; dispnéia
grave; co-morbidade significativa; mais

de quatro exacerbações nos últimos 12
meses; hospitalização por exacerbação no
ano prévio; uso de esteróides sistêmicos nos
últimos três meses; uso de antibióticos nos
15 dias prévios; desnutrição; cardiopatia;
diabetes mellitus dependente de insulina;
insuficiência renal ou hepática.
d) indicação para a prescrição de oxigenoterapia prolongada domiciliar a baixos fluxos PaO2 ≤ 55 mmHg ou saturação ≤ 88% em
repouso; PaO2 entre 56 e 59 mmHg com
evidências de cor pulmonale ou policitemia. O período de oxigenoterapia domiciliar deve incluir as 12 horas noturnas.
Existem evidências de aumento de pressão na artéria pulmonar durante o dia em
pacientes com dessaturação de oxiemoglobina durante o sono. Recomenda-se
que, à prescrição de oxigênio utilizada
durante o dia em repouso, adicione-se
mais 1L/min durante a noite. O ideal é
determinar individualmente a dose suplementar adequada do oxigênio noturno
com oximetria contínua durante o sono.
e) vacinação - Vacina antiinfluenza e vacina antipneumocócica. A vacina antiHaemophilus influenzae não é indicada
pelo consenso brasileiro, mas eu prescrevo nos meus pacientes porque o mesmo
consenso menciona que o H. influenzae
(juntamente com M. catarrhalis, S. pneumoniae, C. pneumoniae e M. pneumoniae)
é o patógeno mais freqüente causador de
exacerbações infecciosas.
f) antibióticos recomendados – β-lactâmico
com inibidor de β-lactamase; cefuroxima;
claritromicina e quinolonas. Lembrar de usar
ciprofloxacina com suspeita de Pseudomonas ou em presença de bronquiectasias.
g) tratamento com broncodilatadores beta-2agonistas, anticolinérgicos, xantinas, corticóides, oxigênio, N-acetil-cisteína, outros Utilizo o Consenso Brasileiro (2004) da
SBPT com algumas ressalvas que aqui não
temos espaço para discutir.
h) cirurgia redutora de volume pulmonar
(CRVP) e transplante pulmonar - Trabalho
original de pesquisa com pacientes do
Hospital Universitário Antonio Pedro
(UFF) concluiu que a bronquite crônica
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representou a principal contra-indicação
em 29% dos casos de pacientes com
DPOC selecionados para CRVP. Pacientes com indicação de CRVP freqüentemente apresentam mais de um fator mórbido a
contra-indicar o seu procedimento. A
maioria dos pacientes com critérios para
CRVP a recusa, com receio do procedimento ou após programas de reabilitação pulmonar. O critério mais significativo que
indicou CRVP em um paciente operado
foi a presença de enfisema heterogêneo
bilateral nos lobos superiores.
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RESUMO – Relato de caso de paciente de 28 anos de idade, do sexo masculino, portador de

HIV, que desenvolveu febre diária, dor abdominal difusa e adenomegalia inguinal dolorosa
bilateral. Tinha história prévia de tuberculose pulmonar, e seu caso foi discutido na sessão
clínica da 10 a Enfermaria do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. (Conduta Médica 200810 (38) 18-23)
ABSTRACT – It is a case report of a 28-year-old male positive for HIV, who developed intermittent

daily fever, diffuse abdominal pain and bilateral painful inguinal adenopathy. He had previous history
of pulmonary tuberculosis, and the case was discussed in a clinical session of Gaffrée e Guinle Universitary Hospital. (Conduta Médica 2008-10 (38) 18-23)
DESCRITORES – Febre; adenomegalia; dor abdominal
KEY-WORDS – Fever; adenopathy; abdominal pain

PROFA. KARLA

Bom dia a todos. O residente Guilherme Almeida irá apresentar a discussão
do caso clínico.
DR. GUILHERME

É um caso que tivemos recentemente
aqui na nossa enfermaria. Pode servir
para muitas pessoas que trabalham com
Infectologia e Clínica Médica, principalmente aqueles que lidam com portadores do HIV. É a apresentação de
uma doença não muito comum, mas que
deve ser tratada de imediato.
Identificação: A.V., 28 anos, sexo masculino, negro, natural do Rio de Janeiro, brasileiro, solteiro, morador de Duque de Caxias (RJ), ex-morador de rua,
desempregado.
QP: “Machucado no saco”
HDA: Em dezembro de 2007 iniciou febre intermitente, diária, gradual e moderada, cedendo momentaneamente
com o uso de antitérmicos. Acompa-
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nhando o quadro, surgiram dor abdominal difusa e contínua, queda do estado
geral e adenomegalia inguinal dolorosa bilateral, principalmente à direita.
Relata ainda aparecimento de lesão
dolorosa, vegetante, eritemato-violácea, na parede da bolsa escrotal à direita, evoluindo com secreção purulenta.
Procurou atendimento médico em hospitais próximos à sua residência, sendo
tratado com hidratação venosa e antitérmicos. No dia 20/2/2008 apresentouse ao ambulatório de Imunologia do
HUGG, quando foi internado.
Anamnese Dirigida: Aparelho respiratório: sem queixas; aparelho cardiovascular: sem queixas; trato gastrointestinal:
inapetência, candidíase oral, constipação há 10 dias; sistema osteoarticular:
fraqueza e dor muscular; trato urogenital: secreção uretral fétida; exame neurológico: sem queixas.
HPP: Varicela e sarampo na infância.
Não sabe informar história vacinal. Tu-

berculose em 2004 (tratado com esquema RIP por seis meses), quando foi di-

AR: Tórax atípico, ausência de retrações e abaulamentos, expansibilidade e

●

agnosticado como soropositivo para o
HIV (não sabe relatar último CD4+).
Iniciado tratamento anti-retroviral em
dezembro de 2007 (AZT+3TC+EFZ),
com abandono de tratamento por conta de alucinações provocadas pelo re-

elasticidade normais, FTV normal. Som
claro atimpânico à percussão. Murmúrio vesicular universalmente audível,
sem ruídos adventícios.
ACV: Ausência de turgência jugular
patológica. Ictus visível, palpável com

●

médio (sic). Nega hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, alergia
medicamentosa, uso regular de medicamentos, cirurgias, hepatite e hemotransfusão.
HFF: Mãe diabética. Pai falecido aos

duas polpas digitais no 5° EICE na linha
hemiclavicular esquerda. Ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas hiperfonéticas, sem sopros ou extra-sístoles. FC = 100 bpm
Abdome: Atípico, peristalse presente e

32 anos por tuberculose. Não sabe informar doenças dos avós. Não tem filhos e nem irmãos.
Hist. da Pessoa: Reside em casa de alvenaria, sem água encanada e rede de esgoto. Possui quatro gatos. Homossexu-

normal, Traube livre, timpanismo à percussão. Tenso e doloroso à palpação superficial. Paciente não permitiu palpação profunda devido à dor intensa. Portanto, através desse exame físico, ficou
impossível interpretar se ele possui mas-

●

al com parceiro fixo. Ex-usuário de cocaína e maconha. Nega uso de droga injetável. Relata contato íntimo em ambiente fechado com portador de tuberculose pulmonar sem tratamento. Católico não praticante.
EXAME FÍSICO

sas ou visceromegalias no abdômen.
Membros Inferiores: Linfonodomegalia inguinal bilateral maior à direita,
dolorosa à palpação, medindo cerca de
2 cm de diâmetro. Ausência de edema,
pulsos amplos e simétricos.
Gênito-Urinário: Lesão vermelho-vio-

sar em dois grandes grupos de doenças,
que seriam neoplasias ou doenças infecciosas. Dentre as hipóteses, cito:
1. Tuberculose disseminada
2. Linfoma
3. Sarcoma de Kaposi
4. Granuloma piogênico

Ectoscopia: Paciente em regular estado
geral, lúcido e orientado no tempo e no
espaço, eulálico, eubásico, fácies atípica, emagrecido, descorado (+3/+4), desidratado (+1/+4), acianótico, anictérico, eupnéico e hemodinamicamente

lácea vegetante, pedunculada, de base
estreita, dolorosa, medindo aproximadamente 2,0 × 1,5 cm, sem sinais de infiltração da parede da bolsa escrotal à
direita. Ausência de secreção uretral.
Neurológico: Marcha atípica. Rom-

5. Micoses profundas
6. Angiossarcoma
7. Angiomatose bacilar

estável.
Sinais Vitais: PA: 110x60 mmHg; Tax:
37,8°C; FC: 102 bpm; FR: 24 irpm; peso:
49,8Kg; altura: 1,73m; IMC: 16,65 kg/
m2.

berg negativo. Força grau 4 em membros inferiores (limitação pela dor), tônus normal, eudiadococinesia, reflexos
superficiais e profundos normais, sensibilidade normal, pares cranianos sem
alterações. Ausência de sinais menín-

domegalia, hepatoesplenomegalia e
anemia, sendo um bom diagnóstico diferencial, tratando-se de um imunossuprimido contactante. Contra esse diagnóstico está a lesão eritemato-violácea
escrotal, que não é manifestação típica

geos.

dessa doença. A lesão é indistinguível
da apresentada pelo sarcoma de Kaposi, granuloma piogênico e angiomatose
bacilar. Linfoma, micoses profundas e
angiossarcoma permanecem como diag-

Cabeça e Pescoço: Ausência de lesões
elementares de pele, presença de placas
esbranquiçadas na mucosa oral, ausência de linfonodomegalia em cadeias
cervicais. Tireóide de tamanho e
consistência normais, sem nodulações.

Lista de Problemas:
● Ex-morador de rua / Ex-usuário de drogas não-injetáveis

Aids / Abandono de tratamento
● Lesão vegetante escrotal dolorosa
Hipertermia / Febre intermitente
Descorado +3/+4 / Taquicardia
● Fraqueza muscular/ Mialgia
● Dor Abdominal / Constipação intestinal de 10 dias
● Adenomegalia inguinal bilateral
●

Diagnóstico Sindrômico:
● Síndrome de imunodeficiência adquirida: doença de base
● Síndrome febril
● Síndrome anêmica
●

Síndrome álgica
Síndrome consumptiva

O paciente com anemia, febre, consumido e apresentando síndrome de imunodeficiência adquirida nos leva a pen-

A tuberculose disseminada pode se apresentar com febre intermitente, linfono-
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FIGURA 1

nósticos menos prováveis, devido à associação entre lesão eritemato-violácea
e sintomas constitutivos tão floridos.
Entretanto, a possibilidade de um quadro clínico e duas doenças em um paciente com aids não pode ser descartada.
Internação
O paciente, ao ser submetido à internação, recebeu (por apresentar critérios
clínicos de anemia) três concentrados de
hemácias. Na ocasião foram pedidos
exames complementares.
20/2/2008
Hemograma
Ht: 43.9% (pós-transfusão); Hb: 13.8 g/
dL (pós-transfusão); Leucócitos: 6.200
células/mm³ (pós-transfusão); Uréia:
22mg/dL; Creatinina: 0.87mg/dL;
Gama-GT: 222 U/L; Fosfatase alcalina:
692 U/L; TGP: 6U/L; TGO: 39U/L; Bilirrubina total: 0.49mg/dL; Bilirrubina
direta: 0.34mg/dL; Bilirrubina indireta:
0.15mg/dL.
Espera-se que, a cada concentrado de
hemácias, suba-se um ponto de hemoglobina e três pontos de hematócrito.
Dessa forma concluímos que, no momento da internação desse paciente,
nem o hematócrito nem a hemoglobina
deveriam ser tão baixos quanto aparentava o exame físico. Havia alterações
de enzimas hepáticas à custa de enzimas
colestáticas: gama-GT e fosfatase alcalina. Algumas doenças infecciosas podem gerar alterações dessas enzimas nesse padrão, principalmente tuberculose.
Bioquímica
Albumina: 2.9g/dL; Globulina: 4.9g/
dL; Amilase: 119U/L; Lipase: 50U/L;
Glicemia: 98 mg/dL; Colesterol: 74 mg/
dL; Triglicerídeos: 199mg/dL; Na+:
132 mEq/L; K+: 4.0 mEq/L; Cl-: 104
mEq/L; CD4: 140 células/mm³; Carga
viral: 797 cópias/mL.
20
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RX Tórax em PA
Ver figura 1: Não havia alterações no parênquima pulmonar nem na silhueta cardíaca (21.2.2008).
RX Abdômen em Ortostática
Ver figura 2: Dilatações das alças intestinais, imagem condizente com a constipação do paciente (21.2.2008).
22/2/2008
Ultra-Sonografia do Abdome Total:
Fígado, baço e pâncreas com forma e
ecotextura normais. Vesícula biliar
normodistendida, de paredes lisas e finas e sem cálculos no seu interior. Ausência de dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas. Rins tópicos e
com forma normal. Relação córtico-

medular preservada bilateralmente. O
rim direito mede 11,5 x 4,56 cm e o esquerdo 10,6 x 4,52 cm. Ausência de
cálculos ou de dilatação dos sistemas
coletores. Bexiga com boa capacidade,
paredes lisas e conteúdo anecóico. Textura sônica dos rins aumentada. Volumosa adenomegalia na região inguinal
à direita, sem sinais de necrose central.
Fígado com 21 cm. Baço com 17,2 cm.
O paciente manteve o quadro clínico da
internação, tendo sido tratado com antitérmicos, analgésicos, hidratação venosa, fluconazol e sulfametoxazol-trimetoprim profilático, enquanto aguardava o resultado dos exames restantes.
Apresentou febre diária e constipação
intestinal persistente, abordada com

FIGURA 1

Em 21/2 não havia alterações no
parênquima pulmonar nem na silhueta
cardíaca
FIGURA 2

Em 21/2 havia dilatações das alças
intestinais, imagem condizente com a
constipação do paciente

clister glicerinado.
Será que esse paciente possui uma doença linfonodal por um motivo e uma
doença no saco escrotal por outro motivo? Primeiramente, devemos pensar
numa doença só. A ausência de necrose central no linfonodo é um aspecto
que fala contra a tuberculose linfonodal. Contudo, vejamos os outros exames.
No dia 27/2, a hemocultura não reveFIGURA 2

lou crescimento bacteriano. O PCR foi
de 12mg/dL, e seu valor normal é até
0,5mg/dL. A velocidade de hemossedimentação foi de 137mm/h, sendo que o
valor normal é até 10mm/h. Isso nos
mostra um estado inflamatório importante presente no paciente. Poucas são
as causas de um VHS acima de 100:
doenças auto-imunes e grandes infecções, especialmente as crônicas. Os
marcadores de hepatite revelaram que
o paciente já teve contato com o vírus
da hepatite A (IgG reativo, IgM nãoreativo), a sorologia para hepatite B era
compatível com vacinação (HBSAg negativo, anti-HBC IgM negativo, antiHBC IgG negativo, anti-HBS positivo),
e o anti-HCV era negativo.
Agora, um dado que acho extremamente interessante nesse paciente: no dia 6
de março a hematimetria dele revelou
hematócrito de 15,6% e hemoglobina
de 5,2g/dL. Comparando-se com o hematócrito de 43,9% e a hemoglobina de
13,8g/dL pós-transfusão do dia 20/2, é
intrigante que, numa evolução de 15
dias, ele apresentasse uma queda tão
importante nesses parâmetros hematimétricos, sendo um paciente hidratado.
Ou ele estava fazendo hemorragia ou
apresentando acometimento medular
supressivo, ambos acompanhados por
fenômenos anemiantes de doença crônica, de estados carenciais e hiperesplenismo. Os outros parâmetros do dia 6/3
foram VCM: 71fL; HCM: 23,8 pg;
CHCM: 33,4%; plaquetas: 119.000
unidades/mm³; GB: 7000 células/mm³
(0/1/0/0/7/71/20/1). O exame bioquímico da mesma data revelou uma queda da fosfatase alcalina, porém continuando em padrão colestásico (593 U/L).
No dia 7/3 tivemos o resultado do mielograma do paciente. O sítio de punCONDUTA MÉDICA
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FIGURA 3

A) Lesão papulóide com aspecto
angiomatoso, antes do tratamento
antibioterápico
B) Mesma lesão após 11 dias de uso de
tetraciclina

FIGURA 4

Angiomatose bacilar

ção foi a crista ilíaca póstero-superior
direita e foi revelada celularidade medular levemente aumentada para a idade.

DR. GUILHERME

Não houve alterações típicas que pudessem guiar o raciocínio diagnóstico no
setor eritrocítico, granulocítico, megacariocítico e linfoplasmocitário. Não havia parasitas nem células estranhas.
O exame anatomopatológico da lesão,

colaboradores descreveram a doença
em 1983, com três casos de pacientes
com aids apresentando múltiplos nódulos eritemato-violáceos e histologicamente apresentando proliferação
vascular na lesão. Apresentaram boa

macroscopicamente, revelou fragmento
elíptico de pele e tecido subcutâneo,
medindo 2,0 x 1,7 x 1,5cm, apresentando superfície irregular, elevada, rugosa
e pardacenta, medindo 2,0 cm; aos cortes, estando esponjoso e avermelhado.

resposta à eritromicina. Stoller não
conseguiu isolar o agente etiológico
pelas lesões. Através de uma coloração especial (Warthin-Starry), eles
conseguiram visualizar aglomerados do
bacilo. Em 1987, Cockrell e colabo-

Microscopicamente, o exame revelou
angiomatose epitelióide, proliferação
de vasos e revestimento endotelial de
aspecto epitelióide. Portanto, o diagnóstico é angiomatose bacilar, que pode
justificar sozinha o quadro clínico do

radores descreveram seis casos de pacientes com aids apresentando lesões
pápulo-nodulares diferentes do sarcoma de Kaposi. Chamaram de angiomatose epitelióide, devido à semelhança
histológica com os hemangiomas epi-

paciente.
O diagnóstico dificilmente seria fechado clinicamente. A lesão possuía aspecto indiferenciado, não ajudando no diagnóstico, tendo em vista que a angiomatose bacilar pode apresentar múltiplos aspectos. Como é uma doença rara,

telióides. O nome angiomatose bacilar foi proposto por Le Boit mais tarde,
e a natureza infecciosa da doença foi
identificada.
Os agentes inicialmente foram descritos
como riquétsias do gênero Rochalimae,
que são parasitas intracelulares obriga-

seria interessante que outros serviços
ficassem a par de casos como esse, porque podem aparecer mais vezes.
O paciente recebeu alta com claritromicina, sulfametoxazol-trimetropim profilático, sulfato ferroso e ácido folínico

tórios. Foram nomeados finalmente
como Bartonella henselae e Bartonella
quintana, quando então foram retiradas
do grupo das riquétsias. São agentes
vetorados pela pulga do gato e pelo piolho humano, respectivamente. Possu-

para a anemia e um esquema anti-retroviral foi implantado com TDF + 3TC +
LPV/r. A zidovudina não foi implantada no esquema anti-retroviral pela anemia e o efavirenz foi retirado pelas suas
possíveis alterações psiquiátricas.

em crescimento difícil em meios comuns de cultura, sendo o PCR um bom
método para identificação do agente.
Promovem angiomatose bacilar, febre
das trincheiras, doença da arranhadura
do gato, febre de Oroya e a verruga pe-

PROFA. KARLA

Dr. Guilherme, poderia nos falar um
pouco sobre a angiomatose bacilar?
22
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Perfeitamente, vamos a alguns dados
sobre a angiomatose bacilar. Stoller e

ruana.
O quadro clínico da angiomatose bacilar inclui lesão única ou múltipla de pápulas eritemato-violáceas, febre, linfa-

FIGURA 5

Lesões osteolíticas, aparentando lesões
em saca-bocado semelhantes
à do mieloma múltiplo

denopatia, peliose hepato-esplênica,
acometimento do sistema nervoso central, invasão medular e lesões ósseas osteolíticas. A peliose hepato-esplênica
é a formação de cistos hemorrágicos
tanto no fígado quanto no baço. Epidemiologicamente, temos moradores de
rua, imunodeprimidos e contactantes de
gatos jovens com pulgas como fatores
de risco principais.
Em relação ao nosso paciente, podemos pensar na síndrome anêmica devido a possível peliose hepato-esplênica. Alguns pacientes podem romper
os cistos e apresentar hemorragia importante. A sintomatologia de abdômen agudo também pode se relacionar
a essa peliose, visto que o rompimento de um cisto pode causar hemoperitônio leve e quadro de irritação peritonial. Porém, na literatura pesquisada não foi encontrada nenhuma relação da peliose com anemia severa ou
com hepato-esplenomegalia, da forma
que se apresentaram. Apesar de que,
caracteristicamente, a febre de Oroya,
causada pelo mesmo agente, se manifeste com anemia importante.
Quanto ao acometimento do sistema
nervoso central, havia dois casos na literatura, de pacientes que apresentaram
alucinações antes de manifestarem as
lesões de angiomatose bacilar. Nosso
paciente também apresentou alucinações, porém ele fazia uso de efavirenz,
droga que possui alterações psíquicas
como efeitos colaterais. Portanto, não
temos como saber se há relação das alucinações com a angiomatose bacilar no
nosso paciente.

O tratamento, em primeira linha, deve
ser feito com eritromicina. Alternativas
são a azitromicina e claritromicina.
Deve ser tratado no mínimo por oito
semanas, tomando como parâmetro a
clínica do paciente. Há relatos de recidivas.

DR. GUILHERME

Poderíamos muito bem ter iniciado o esquema RIP para esse paciente. Entretanto, como ele não apresentou piora no
quadro durante a internação, tivemos
tempo hábil para iniciar a terapia somente após o diagnóstico correto.

PROFA. KARLA

PROFA. KARLA

Gostaria de parabenizar o residente

E quanto a um tratamento empírico, o
que poderia ser comentado a respeito?

Guilherme pela apresentação. É dessa
forma que um caso clínico deve ser apresentado, com todas as características do
paciente durante a internação, da história colhida e propedêutica. A importância desse caso clínico é que esse paciente nos veio com um quadro típico
de tuberculose disseminada: muitas vezes não aparece lesão pulmonar, existe
hepato-esplenomegalia, febre diária
vespertina onde podem existir picos de
39 a 40oC, mas que pode cursar com essa
febre intermitente, distensão abdominal, e havia história pregressa de tuberculose e contato íntimo recente com
portador de tuberculose. Dr. Guilherme, poderia ter sido iniciado um esquema RIP para esse paciente?

DR. GUILHERME

O tratamento empírico pode ser feito,
porém não é o ideal quando há condições e tempo hábil para se obter o diagnóstico.
PROFA. KARLA

O que eu gostaria que ficasse deste caso
é que o paciente tinha tudo para ser tratado como tuberculose, mas não foi.
Optamos por avaliar sua evolução diariamente e aguardar o diagnóstico. Se
não tivéssemos insistido no diagnóstico,
poderíamos tê-lo perdido.
Alguma pergunta? Acho que era isso
que gostaríamos de passar para vocês. ■
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RESUMO – O linfoma primário de sistema nervoso central (LPSNC) é uma doença rara, que
corresponde de 1 a 4% das neoplasias cranianas e a 1% de todos os linfomas. Sua incidência
tem aumentado, sobretudo devido ao advento da aids, mas também se observou um aumento
significativo na incidência de indivíduos imunocompetentes. O LPSNC se manifesta com
sintomas neurológicos focais ou generalizados, mas com um grande espectro da heterogeneidade dessas manifestações. Seu diagnóstico se dá por exames de neuroimagem e análise anatomo-patológica. Seu tratamento de maior eficácia se baseia em quimioterapia com altas
doses de metotrexate, seguida de radioterapia de consolidação, o que melhorou o prognóstico da doença, elevando a taxa média de sobrevida para além dos 40 meses. (Conduta Médica
2008-10 (38) 24-29)
ABSTRACT – Primary limphoma of central nervous system (LPSNC) is a rare illness that corres-

ponds from 1 till 4% of the intracranial neoplasm and 1% of all limphomas. Its incidence has increased, over all had to the advent of the aids, but also a significant increase in the incidence of imunocompetent individuals was observed. Non-aids PCNSL is a extranodal non-Hodkin’s that occurs
exclusively in the brain, eyes, or spinal fluid. Althougt more than 90% of PCNSL is of B-cell origin,
the molecular characteristics are poorly understood, in stark contrast to systemic non-Hodkin’s lymphoma. The manifestations of LPSNC are focal or generalized neurological symptoms, but with a
great specter of the heterogeneous types of these manifestations. Its diagnosis is given by examinations of neuroimage and anatomo-pathological analysis. Its treatment of better effectiveness is based
on chemotherapy with high doses of metotrexate followed by consolidation X-ray, that improved the
prognostic of the illness, raising the supervened average tax of it for beyond 40 months. (Conduta
Médica 2008-10 (38) 24-29)
DESCRITORES – Linfoma; sistema nervoso central; primário; linfoma não-Hodgkin; metotrexate
KEY-WORDS – Lymphoma; central nervous system; primary; non-Hodgkin’s lymphoma; metotrexate

INTRODUÇÃO

Os tumores cerebrais compreendem um
conjunto de neoplasias cada qual com
suas particularidades na biologia, prognóstico e tratamento. Contudo, para a
maioria dos tumores intracranianos, a
apresentação clínica, a conduta diagnóstica e o tratamento inicial são semelhantes1.
Em 1999, foram diagnosticados nos EUA
16 mil 800 novos casos de tumores intracranianos, segundo a American Cancer
Society1. No mesmo ano, cerca de 13 mil
100 tiveram como causa do óbito um tumor primário do sistema nervoso central1. Nos EUA, os tumores do sistema
nervoso central constituem a quarta cau24
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sa de morte entre homens de 35 a 54 anos,
e estima-se que mais de 100 mil pacientes falecem em decorrência de metástases sintomáticas intracranianas1. Na Europa, os tumores do sistema nervoso central correspondem a 2% das causas de
mortalidade por câncer1. A incidência
de tumores do sistema nervoso central é
variável, havendo centros que reportam
3,8-5,1/100.000 habitantes2 e outros que
chegam a 19,1/100.000 habitantes ano1.
Sua etiologia permanece indeterminada1,3,4, embora alguns fatores sejam descritos como facilitadores ou desencadeadores dos tumores cerebrais. Entre eles,
citam-se as infecções pelo vírus EpsteinBarr (EBV), as imunodeficiências – sejam

congênitas, idiopáticas ou adquiridas –,
estimulação antigênica crônica guiada
para hiperatividade de células B, lesões
genéticas, hipofisite linfocítica e adenoma de pituitária, entre outros2,3,4,5,6,7,8.
Fatores como radiação ionizante, uso de
telefone celular, exposição a ondas de
alta tensão, uso de tinturas capilares, trauma craniano e dieta com N-nitrosuréia
têm sido apontados como fatores de risco, embora os dados atuais sejam conflitantes e inconsistentes1.
No universo dos tumores intracranianos,
o presente relato aborda o linfoma primário do sistema nervoso central (LPSNC), que é definido como uma neoplasia linfóide limitada ao eixo crânio-espinhal, olhos e leptomeninges – um linfoma não-Hodgkin extralinfonodal, com
ausência de doença sistêmica2,4,9,10,11,12.
O linfoma não-Hodgkin também pode
acometer o sistema nervoso central como
conseqüência de uma doença sistêmica
– fato que ocorre entre 5 a 29% no transcorrer de sua história natural4. A imunodeficiência congênita ou adquirida,
particularmente a causada pela síndrome
da imunodeficiência adquirida (aids),
tem propiciado o aumento da incidência do LPSNC na população mundial1,4,11. Assim como as demais neoplasias
intracranianas, sua etiologia é desconhecida1,3,4,13,14, sendo que os perfis citogenético e molecular não são bem caracterizados15. Alguns dados sugerem que o
LPSNC tem um imunofenótipo de centro germinativo e mostra aspectos normalmente associados com o ambiente
dos mesmos14. Supõe-se que três processos estejam envolvidos em sua gênese4.
A primeira hipótese é que haveria uma
transformação neoplásica em uma das
subpopulações linfocíticas que comumente estão presentes no sistema nervoso central4. Uma segunda hipótese prevê que a transformação neoplásica ocorra em uma população sistêmica de linfócitos que já possuem (possuam) um tropismo específico para o sistema nervoso
central ou que desenvolvem tal tropismo após a transformação4. A terceira

consideração atribui ao sistema nervoso
central o papel de santuário imunológico; linfócitos neoplásicos encontram
proteção no referido local, havendo possibilidade de proliferação celular no espaço subaracnóide, na substância do plexo coróide ou em ambos, com posterior
disseminação pelo tecido nervoso adjacente4. Essa hipótese é particularmente
plausível quando se observa que a disseminação sistêmica do LPSNC é rara4.
Sabe-se ainda, que, tanto nos linfomas
sistêmicos quanto no LPSNC, os genes
p14ARF e p16INK4a são freqüentemente inativados por deleção homozigótica e menos comumente por hipermetilação de 5CpG9,16. Entretanto, a mutação de gene
p53 é extremamente rara na determinação do LPSNC, mesmo sendo comum na
ocorrência de linfomas sistêmicos15.
O linfoma primário do sistema nervoso
central corresponde a cerca de 1% a 4%
das neoplasias intracranianas1,2,4,6,14,11,
embora autores como Nakamura et al15
considerem sua incidência superior a 6%
entre todas as neoplasias intracranianas
primárias.
Portanto, resolvemos descrever este caso
não apenas por sua raridade, mas também
porque sua incidência tem triplicado na
ultima década – principalmente devido
à aids 1,3,4,6,14,11,12, embora também haja
aumento da incidência em indivíduos
imunocompetentes2,4,6,14,11,12. Este incremento pode ser também justificado pela
melhoria das técnicas e do arsenal tecnológico para fim diagnóstico, bem como
pelo esclarecimento clínico e patológico de entidades como sarcoma peritelial, sarcoma de células reticulosas e microgliomas4. Entre os linfomas, sua incidência é estimada em 1%13,18. O pico de
incidência ocorre por volta da sexta e
sétima décadas de vida, e a incidência é
minimamente maior em homens1.
DESCRIÇÃO DO CASO

MMRT, 58 anos, sexo feminino, residente no município de Juiz de Fora (MG).
No início do ano de 2005 a paciente
apresentou vertigens, síncope, desorien-

tação tempo-espacial e quadro súbito de
hemiparesia direita. Após ser avaliada
pela neurocirurgia e submetida à ressonância magnética verificou-se um tumor
intracraniano (ver figura 1). Posteriormente, foi realizada biópsia estereotáxica, sendo o material ressecado alocado
em blocos de parafina e encaminhado à
anatomia patológica. Após o procedimento, a paciente permaneceu com hemiparesia direita e evoluiu com disartria.
O exame anátomo-patológico revelou
perfil imuno-histoquímico e morfológico próprio de linfoma não-Hodgkin de
grandes células B (ver figura 2). A paciente foi submetida a tratamento quimioterápico com metotrexate e ara-C em
alta dose, seguido de radioterapia holocraniana. Após tal terapêutica a paciente apresentou desaparecimento das lesões à RM (imagem), sendo considerada
em remissão completa.
DISCUSSÃO

Sintomatologia - O LPSNC se manifesta com sintomas neurológicos focais ou
generalizados1 e caracteriza-se pela heterogenicidade da manifestação em pacientes imunocompetentes4. A síndrome
a ser caracterizada na vigência de LPSNC
depende da localização da massa e do
status imune do portador11. Em aproximadamente 40% dos pacientes apresenta-se multifocal e comumente subcortical1, com duração dos sintomas variando de meses a anos4. Os sinais e sintomas
generalizados refletem, geralmente, o aumento da pressão intracraniana e consistem em cefaléia, convulsão, sinais cerebelares, náuseas, vômitos e paralisia do
VI par craniano; aqueles focais são exemplificados por hemiparesia, distúrbios
visuais e afasia 1,6,12. As alterações no
comportamento e na cognição são os sintomas mais comuns, ocorrendo em cerca
de 65% dos casos1,4,6,12. A freqüência e a
duração dos sintomas variam com o tipo
de tumor1. O LPSNC pode se disseminar
pelo líquido céfalo-raquidiano, fato que
ocorre em cerca de 25% dos pacientes1,
e pode determinar sintomas relacionados
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com esse acometimento, como compressão de raízes nervosas e medular. Cinco1
a 20%1 dos pacientes apresentam infiltração ocular, sendo 80% das vezes bilateralmente17, determinando alterações
do campo visual, escotomas, uveíte –
refratária a corticosteróides – e amaurose1,4,6,17. As lesões oculares podem preceder os sintomas cerebrais por meses ou
anos17. Lesões sentinelas simulando esclerose múltipla podem anunciar um
subseqüente diagnóstico de LPSNC, precedendo o diagnóstico anátomo-patológico entre 7 e 11 meses6. Doença de Lyme
e leucoencefalopatia multifocal progressiva têm sido associadas ao LPSNC6. A
deleção de mínimos segmentos da banda cromossômica 6q tem uma forte influência no comportamento clínico do LPSNC9. Têm sido relatado raros casos nos
quais o LPSNC se apresenta com múltiplos episódios de recaída e remissão espontânea, o que está associado ao uso
inapropriado de corticóide e geralmente conduz a um atraso do diagnóstico18.
Diagnóstico - O diagnóstico do linfoma
primário do sistema nervoso central é
baseado nos achados radiológicos à ressonância magnética, tomografia computadorizada, de medicina nuclear11, e, fundamentalmente, na análise anátomo-patológica12. Embora de grande valia na
avaliação e diagnóstico, os achados de
imagem não são específicos e podem
denotar outras neoplasias, síndromes desmielinizantes, sarcoidose, tuberculose e
toxoplasmose, entre outras12. A ressonância magnética com gadolíneo é considerada o padrão ouro para avaliação de
imagem1, por ser mais sensível na detecção de lesões múltiplas e podendo revelar a presença de tumores em pacientes
com tomografias computadorizadas normais4. Raramente necrose, cistos, calcificações e hemorragias são visualizadas12.
As lesões são tipicamente de localização
periventricular (60% dos casos)4, em um
único hemisfério cerebral e geralmente
com um padrão difuso, homogêneo e
progressivo, apresentando uma grande e
única massa1,11. A lesão mais comum é

FIGURA 1 A e B: Ressonância Magnética; seqüência T1 com contraste endovenoso, nos
planos axial e coronal que mostra lesão expansiva sólida medindo 2,0 cm localizada na
porção posterior do giro do cíngulo à esquerda (setas vermelhas grandes), com extensão ao
tronco do corpo caloso e presença de edema peri-lesional. C : Ressonância Magnética;
seqüência T2 no plano axial mostrando que a lesão (seta verde) possui hipossinal,
indicando lesão com relação núcleo/citoplasmática elevada, que, em associação com
localização periventricular e extensão para corpo caloso, sugere o diagnóstico de linfoma.
D: Ressonância Magnética; seqüência T1 com contraste, no plano axial para controle póstratamento quimio e radioterápico, e que não mostra lesão residual com captação de
contraste (seta amarela), indicando remissão completa de doença segundo critérios de
McDonalds.
FIGURA 2 A: Área de infiltração
neoplásica mostrando células grandes,
com alta relação núcleo-citoplasmática,
núcleos irregulares com um ou mais

núcleos evidentes e várias mitoses (HE)
B: Reação imunohistoquímica para CD
20 com positividade em padrão de
membranas nas células neoplásicas

A
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aquela localizada na substância branca
periventricular na profundidade do hemisfério cerebral11. Acomete também
regiões como o corpo caloso, gânglios da
base, tálamo, cerebelo, as órbitas e nervos cranianos5,11. Para Fine at Mayer4,
75% de todos os LPSNC são de localização adjacente à convexidade cortical ou
na superfície ventricular. O LPSNC possui desenvolvimento supratentorial três
vezes superior à localização infratentorial4,12.
A tomografia computadorizada pode revelar lesões estruturais, particularmente
na fossa posterior ou pequenos tumores
como gliomas de baixo grau1. Em imunocompetentes, comumente, a única
massa homogênea se apresenta hiperdensa de localização hemisférica central e
freqüentemente ultrapassa a linha média
– características visualizadas na tomografia computadorizada sem contraste 11 .
Hemorragias intratumorais e calcificações são raras11 e a captação do contraste
é homogênea18. O LPSNC é, angiograficamente, avascular e é isodenso ou hiperdenso em relação ao córtex cerebral normal, diferenciando-se da maioria dos
tumores gliais e metástases, que são hipodensos4. Freqüentemente, o LPSNC
causa menor edema que gliomas ou metastases5. Portanto, uma massa avascular,
com pequeno edema intracraniano, isodensa ou hiperdensa com realce de contraste na tomografia computadorizada, localizada adjacente a uma via de fluido
cérebro-espinhal, constitui uma imagem
radiográfica altamente sugestiva de LPSNC, especialmente se as lesões forem
multifocais4, fato que remete à imunodeficiência. A confirmação diagnóstica é
feita por exame anátomo-patológico
com material colhido por biópsia estereotáxica1,5. Esse procedimento pode ser
realizado na maioria das regiões cerebrais, com taxa de complicação inferior
a 2% e com altos índices de diagnóstico
histológico4. A fundoscopia, a oftalmoscopia indireta e a ultra-sonografia oftálmica durante o estadiamento de pacientes com LPSNC podem propiciar uma

detecção de lesão assintomática em mais
de 5% dos casos14. O envolvimento ocular não altera o prognóstico do doente17.
Um exame físico minucioso, hemograma
completo e radiografia de tórax devem
ser realizados periodicamente a fim de
monitorar um possível envolvimento
sistêmico do linfoma4. Sorologia para
HIV deve ser enquadrada na avaliação
laboratorial diagnóstica. Tomografia
computadorizada e biópsia de medula
óssea são úteis quando há suspeita de alterações sistêmicas. A análise do líquor
contribui para o diagnóstico em, aproximadamente, 30% dos casos, mesmo que
alguns estudos sugiram que o envolvimento do líquido cérebro-espinhal pelo
LPSNC seja menor que 10%4. Caso a
punção possa ser realizada seguramente
(considerando a pressão intracraniana e
a obstrução do quarto ventrículo), o líquor deve ser obtido para exames de rotina e citológico4. Marcadores de clonogenicidade como a imunohistoquímica
das cadeias leves kappa e lambda, bem
como amplificação da reação em cadeia
de polimerase (PCR) do rearranjo genético de imunoglobulinas de células B
podem ajudar a distinguir uma proliferação clonal de linfócitos no líquor de
uma pleocitose reativa4.
Patologia - A imensa maioria dos linfomas primários do sistema nervoso central
– 90% a 98% – é de neoplasias de células B, havendo predominância do tipo
difuso de grandes células 1,5,4,8,9,15,10,17,18.
A apresentação histológica é influenciada pelo status imunológico do paciente. Fine at Mayer4 encontraram 22% de
pacientes não aidéticos tendo LNH de
alto grau histológico, porém entre aidéticos houve 60%4.
Prognóstico - Os pacientes com LPSNC
apresentam alta taxa de mortalidade,
com sobrevida média de 2 a 12 meses
após o diagnóstico12, 13, podendo chegar
a 30-40 meses com o tratamento quimioterápico e radioterápico13,16. Cerca de
mais da metade dos pacientes recaem e o
LPSNC permanece como principal causa de morte nesse grupo de pacientes16.

O índice de prognóstico internacional
(IPI) se baseia em cinco características:
idade, estádio clínico do tumor, concentração sérica de desidrogenase láctica,
estado funcional e número de sítios extralinfonodais com doença 5,14,19,20,21 .
Outros fatores influentes no prognóstico
são estágio clínico, ausência ou presença de sintomas B, tamanho do tumor,
peso do tumor, presença ou ausência de
envolvimento medular, nível de receptor de IL-2 e cariótipo 22. Fatores que
comprometem a sobrevida são a idade
acima de 60 anos, estado funcional maior que 1, o nível sérico de LDH aumentado, a concentração de proteína CFS e
o envolvimento de estruturas profundas
do cérebro (região periventricular, gânglios da base, haste cerebral e cerebelo)19. A cada uma de tais variáveis é atribuída uma pontuação de 0 a 1, constituindo um score variável de 0 a 5 na avaliação da sobrevida global de pacientes
com LPSNC. Esse score permite a divisão dos pacientes em três grupos com sobrevida em dois anos bem definida, de
acordo com o somatório da pontuação
das variáveis19 (ver tabela 1). Mais recentemente Lauren e colegas definiram
como fatores de prognósticos estatisticamente significantes somente a idade e o
status de apresentação Karnofsky (KPS).
Assim, foram estabelecidos três grupos de
prognóstico distinto: classe 1 - composta de pacientes menores de 50 anos de
idade; classe 2 - com pacientes com idade superior a 50 anos e KPS maior que
70, e classe 3 - constituída por pacientes
maiores de 50 anos com KPS menor que
7023. Na experiência de Abrey et al10, a
sobrevida global com utilização de altas
doses de metotrexate foi de 60 meses.
Contudo, características moleculares do
linfoma podem contribuir com poder
preditivo5,14,22. Seis genes são identificados como preditores da sobrevida global de pacientes com linfoma de células
B, tipo difuso de grandes células: LMO2,
BCL6, BCL2, CCND2, SCYA3 e FN15,22.
A expressão dos genes BCL6, LMO2 e
FN1 correlaciona-se com sobrevida proCONDUTA MÉDICA
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longada5,9. Particularmente, a expressão
de BCL-6 se relaciona com o aumento da
sobrevida de pacientes com LPSNC11.
Entretanto, a expressão de BCL2,
CCND2 e SCYA3 denota curta sobrevida. A mutação do gene p53 se associa,
também, a um pior prognóstico em pacientes com linfomas de células B agressivos22. (ver tabela 1)
Tratamento - O tratamento do LPSNC
difere das medidas utilizadas para a doença sistêmica, sobretudo pela presença
da barreira hematoencefálica, que determina conduta especializada1. Faz-se necessário considerar que a ressecção cirúrgica não tem papel na terapêutica1, a não
ser em raros pacientes que apresentam deterioração neurológica devido a uma
hérnia cerebral24. Há grande discordância quanto ao tratamento ideal a ser instituído no paciente imunocompetente
com LPSNC. Sem intervenção terapêutica, a média de sobrevida do portador
de LPSNC é de 2,7 meses5. A quimioterapia parece ser o melhor tratamento inicial para todos os doentes, sendo que a
utilização de altas doses de metotrexate
possibilita taxas de resposta completa
entre 50 e 80%1,21,25. No passado, a utilização apenas de radioterapia para o tratamento do LPSNC determinava uma
sobrevida média de 12 a 18 meses1,10,21,26.
A utilização de altas doses de metotrexate
associada à radioterapia holocraniana
tem aumentado o tempo médio de ausência da doença e a sobrevida global dos
pacientes para 30 a 40 meses10,20,21. Aproximadamente 25% dos pacientes submetidos a essa associação tiveram sobrevida em 5 anos ou mais1,20. O metotrexate
em altas doses é capaz de penetrar a barreira hematoencefálica, atingindo nível

Sobrevida Média em Dois
Anos em Pacientes com LPSNC
Tabela 1:

Score

% de Sobrevida

0–1

80%

2–3

48%

4–5

15%

28

CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 0 38 - OUT/NOV/DEZ/2008

terapêutico no SNC, em geral por 5 ciclos, concomitantemente a procarbazine
e vincristina, além de MTX intra-tecal10.
Em geral realiza-se, após o MTX, radioterapia holocraniana, seguida de altas
doses de citarabina. Contudo, para pacientes idosos, o tratamento permanece
controverso. Devido ao alto risco de
neurotoxicidade tardia em pacientes que
recebem alta dose de metotrexate e radioterapia de consolidação, esta última
tem sido evitada em pacientes idosos 21,.
A maioria dos pacientes idosos é afetada por encefalopatia induzida pelo tratamento, atrofia profunda apresentando
clinicamente demência, ataxia e incontinência urinária27. A quimioterapia tem
sido utilizada isoladamente nesse grupo
de pacientes com algum sucesso1. Algumas considerações propostas por Abrey
et al são relevantes para a conduta do
LPSNC em idosos. A primeira é que esses pacientes podem suportar quimioterapia agressiva sem induzir toxicidade.
Segundo, a quimioterapia com ou sem radioterapia para esse grupo etário não traz
aumento de sobrevida. E, finalmente, a
radioterapia não denota aumento expressivo da sobrevida global para pacientes idosos.
Khan e colegas sugeriram que pacientes
com LPSNC não se beneficiam da quimioterapia intratecal através do reservatório de Ammaya quando estes recebem
altas doses de metotrexate intravenoso.
Complicações da quimioterapia intratecal incluem neurotoxicidade, meningite química e infecção do reservatório de
Ommaya. Atualmente, tem-se buscado
acrescentar droga intratecal apenas em
pacientes que têm um exame citológico
positivo no fluido cérebro-espinhal
(CSF)28. Regimes que se baseiam no rompimento da barreira hematoencefálica
têm proporcionado sobrevida média de
40 meses sem a associação de radioterapia. Entretanto, altas doses de regimes
sistêmicos podem resultar em significados similares sem a morbidade associada
aos procedimentos inerentes ao rompimento da barreira hematoencefálica1,21.

A resposta ao tratamento é avaliada através da ressonância nuclear magnética ao
término da quimioterapia pré-radioterapia, após a radioterapia e depois de finalizar o regime terapêutico10. Uma resposta completa foi definida como uma resolução do desenvolvimento do tumor
em pacientes sem uso de corticosteróides10. A imagenologia pode determinar
ainda uma resposta completa incerta,
uma resposta parcial, doença estável ou
doença em progressão16. Muitos pacientes têm recaída da doença dentro de dois
anos após o diagnóstico10.
A avaliação quadrimestral ou trimestral
com exames neurológico e de neuroimagem periódicos é importante para monitorar o controle da doença e os sinais de
efeitos cognitivos tardios em decorrência
do tratamento10. Em caso de recorrência,
exames de neuroimagem, citológicos e
oftalmológicos são repetidos10.
Pelo fato de a maioria dos que envolvem
o sistema nervoso central serem neoplasia de células B que expressam CD20, estudos com o propósito do uso de rituximab têm sido realizados em modelos animais com aplicação intratecal, atingindo doses terapêuticas e baixa toxicidade, podendo futuramente compor o arsenal de fármacos contra o LPSNC e da
meningite linfomatosa29. Outra alternativa que se tem avaliado é o papel do
transplante autólogo de células-tronco
associado a quimioterapia, seguido de
radioterapia fracionada – que parece ser
efetivo e ter baixa neurotoxicidade30.
Efeitos colaterais do tratamento - A
neurotoxicidade tardia resulta do efeito
da combinação entre metotrexate e radioterapia e constitui uma complicação
crescente, ocorrendo em mais de 90% dos
pacientes com idade superior ou igual a
60 anos10,21,31. Não obstante, mais da metade dos pacientes com LPSNC têm o diagnóstico na faixa etária superior aos 60
anos10. A neurotoxicidade se manifesta
com progressivo prejuízo da memória, alterações de personalidade, distúrbios da
marcha, ataxia e incontinência urinária,
influenciando diretamente na qualida-

de de vida do paciente e seus familiares10.
Outros efeitos comumente associados ao
esquema terapêutico utilizado são mileosupressão durante altas doses de citarabina, toxicidade grau três ou grau quatro, nefrotoxicidade, trombose venosa,
neuropatia, mucosite, sepse, embolia
pulmonar, hemorragia gastrintestinal
aguda, elevação das enzimas hepáticas e
reação alérgica10.
CONCLUSÃO

Devido ao aumento da incidência do
linfoma primário de sistema nervoso
central (LPSNC), que triplicou na última década, essa patologia deve ser lembrada no diagnóstico diferencial dos tumores cerebrais. A evolução natural do
LPSNC se alterou drasticamente com o
advento da terapia com metotrexate em
altas doses, que modificou o triste prognóstico dessa doença, elevando a média
de sobrevida de 12 a 18 meses para mais
de 40 meses. No entanto, a alta toxicidade decorrente do tratamento continua
a ser um desafio para a medicina atual21.
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Paciente do sexo masculino,
29 anos, HIV positivo, com
tosse produtiva e febre há
dois meses.

Resposta de

Diagnóstico: Sida com pneumonia

por Rhodococcus equi
Comentários: O Rhodococcus equi (R.

equi) é causa comum de infecção em
cavalos e outros animais. A infecção
em humanos é rara, acometendo principalmente indivíduos com graus
avançados de imunodeficiência. Cerca de 80% dos casos ocorrem em pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida (Sida), notadamente os que apresentam contagens
de linfócitos CD4 menores que 200
células/mm3 .
Em humanos, o principal sítio de infecção é o pulmão. A forma de apresentação clínica mais freqüente é a de
um quadro pneumônico de evolução
arrastada, com tosse, febre e sintomas
constitucionais. O R. equi é causa freqüente de bacteremia, e quadros extrapulmonares podem ocorrer. O
agente etiológico é facilmente isolado a partir dos sítios de infecção.
A tomografia computadorizada do tórax (assim como as radiografias) em
geral evidencia consolidações com
escavações, com ou sem níveis líquidos. A tomografia é capaz de melhor
caracterizar os achados e de identifi30
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car alterações que não são visíveis nas
radiografias, como pequenos nódulos
centrolobulares, opacidades em vidro
fosco, áreas de preenchimento bronquiolar, pequenos derrames pleurais e linfonodomegalias mediastinais.
O diagnóstico diferencial da infecção
pulmonar pelo R. equi no paciente com
Sida envolve as infecções escavadas
(tuberculose, nocardiose, doenças fúngicas, abscesso pulmonar), neoplasias
pulmonares e, mais remotamente, pneumonia por P. carinii. A infecção pelo
M. tuberculosis é o principal diagnóstico diferencial.
O achado histopatológico típico da infecção pelo R. equi é de uma escavação
necrotizante ou massa de tecidos moles,
composta de um denso infiltrado histiocitário com abundante citoplasma granular eosinofílico (células de von Hansseman). Leucócitos polimorfonucleares
são abundantes em microabscessos disseminados. A coloração pelo ácido
periódico de Schiff (PAS) demonstra
histiócitos altamente positivos, semelhantes aos encontrados na doença de
Whipple. Cocobacilos gram-positivos
são facilmente demonstrados na coloração tissular pelo gram. Outro achado
descrito na infecção pelo R. equi é a
malacoplaquia pulmonar.
A tomografia computadorizada, de
modo geral, é mais eficiente que as radiografias do tórax na caracterização das
lesões pulmonares, mostrando melhor a
presença de broncogramas aéreos e áreas de escavação nas consolidações, e a
presença ou ausência de níveis líquidos.
É capaz também de detectar pequenas
opacidades nodulares centrolobulares,
nódulos do espaço aéreo, áreas de preenchimento bronquiolar e opacidades
em vidro fosco, notadamente nos cortes
de alta resolução. Linfonodomegalias,
pequenos derrames pleurais ou pneumotórax, além de acometimento de partes
moles, podem ser caracterizados com

segurança através da utilização do método.
Em conclusão: infecção por R. equi deve
ser considerada no diagnóstico diferencial das consolidações escavadas nos pacientes com Sida, sendo particularmente difícil a diferenciação com as lesões
causadas pela tuberculose.
BIBLIOGRAFIA

1. Arlotti M, Zoboli G, Moscatelli GL,
Magnani G, Maserati R, Borghi V, et al.
Rhodococcus equi infection in HIV-positive subjects: A retrospective analysis
of 24 cases. Scan J Infect Dis 1996; 28:
463-467.
2. Wicky S, Cartei F, Mayor B, Frija J,
Genevois PA, Giron J, et al. Radiological findings in nine Aids patients with
Rhodococcus equi pneumonia. Eur Radiology 1996; 6: 826-830.
3. Marchiori E, Müller NL, Mendonça
RG, Capone D, Souza Jr AS, Escuissato
DL, Gasparetto EL, Cerqueira EM. Rhodococcus equi Pneumonia in Aids: High
Resolution CT Findings in Five Patients. Br J Radiol 2005;78(933): 783-6.
4. Marchiori E, Müller NL, Souza Jr. AS,
Escuissato DL, Gasparetto EL, Franquet
T. Pulmonary Disease in Patients with
Aids: High Resolution CT and Pathologic Findings. AJR 2005;184:757-764.
5. Scott MA, Graham BS, Verral R, Dixon R, Schaffner, Tham KT. Rhodococcus
equi – An increasingly recognized opportunistic pathogen. Report of 12 cases and
review of 65 cases in the literature. Am J
Clin Pathol 1995; 103: 649-655.
6. Marchiori E, Mendonça RG, Capone D, Cerqueira EMFP, Souza Jr AS,
Zanetti G, Escuissato DL, Gasparetto EL.
Infecção Pulmonar pelo Rhodococcus
equi na Sida. Aspectos na Tomografia
Computadorizada. J Bras Pneumol
2006;32(5): 405-409. ■

Laura Bergallo
Editora

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


Lisboa, 184/302 - Catete - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22221-011 - tel. (21) 2205-1587 e telefax (21) 2205-2085 - e-mail
condmed@globo.com, com tiragem de 5 mil e 500 exemplares e distribuição gratuita e exclusiva para a classe médica.
®
EDIÇÃO OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO - 2008 - Nº 38– ANO X

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

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE RELATOS DE CASO
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OBS: Para publicação de sessões clínicas e desafios da imagem,
consultar a editora sobre as normas.
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