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‘Medicamentos’
Esquecidos
A medicina atual tem avançado espetacularmente no terreno do diagnóstico e também no da terapêutica, em função de progressos da ciência e da tecnologia. Novos aparelhos e métodos são criados e introduzidos, permitindo diagnósticos cada vez mais precoces, e isso é fora de
dúvida. Novas terapêuticas vão, da mesma forma, contribuindo para o
aumento da expectativa de vida da população.
Costumo comentar com meus alunos que se iniciam no estudo da Clínica Médica que não é mais tão comum encontrarmos nas enfermarias
e também nos ambulatórios dos hospitais universitários muitas das
manifestações descritas com tanta ênfase nos antigos livros de Semiologia Médica. Quando iniciei meus estudos de medicina, no princípio
da década de 1970, era hábito nos defrontarmos com pacientes portadores de sopros cardíacos ostensivos, rica ausculta pulmonar, com as
mais diversas combinações de ruídos adventícios, baços e fígados avantajados, e massas abdominais facilmente detectáveis.
Hoje isso tudo é menos comum, pelo menos no hospital de ensino
onde trabalho e naqueles que tenho visitado, na região do Rio e do
Grande Rio.
É compreensível que isso tenha ocorrido. Com diagnósticos mais precoces e mais precisos, mesmo levando-se em conta a precariedade, em
geral, com que ainda se luta na rede pública, a doença hoje tem sido
detectada em estágio anterior àquele em que o era no passado, quando
se manifestava sob a forma de muitas síndromes e achados de exame
físico descritos nos livros de Semiologia Médica. Mesmo se levarmos
em conta as dificuldades ainda existentes no atendimento público, no
geral os diagnósticos estão sendo feitos mais precocemente. O fato é
que nossos pacientes, ao se internarem, já passaram pela emergência,
foram medicados, e muitos se encontram compensados de seus problemas mais agudos. As manifestações semiológicas, em função disso, podem ser discretas ou menos ostensivas.
Tais avanços, muito bem-vindos, devem, no entanto, merecer reflexões de nossa parte. No diagnóstico, nada até agora, comprovadamente, substitui a anamnese cuidadosa e o exame físico criterioso. Na
terapêutica, tudo começa com uma boa relação médico-paciente e com
o adequado uso da palavra por parte do médico. Pelo menos assim
deveria ser.
Exames sofisticados, inclusive os de imagem, quando mal utilizados,
podem tornar-se iatropatogênicos(1). Com a maior disponibilidade
dos métodos de imagem, por exemplo, ficou mais fácil achar um “nódulo” ou “cisto” em alguma parte do corpo. Quando isso acontece, o
achado costuma ter um desdobramento que, muitas vezes, termina
numa cirurgia. Esta, porém, nem sempre é necessária ou mesmo desejável, e é bom que não percamos de vista que uma cirurgia, por menor
que seja, acarreta riscos.

Editorial
Novos medicamentos são um dos grandes avanços da medicina, mas
também é preciso não nos esquecermos de que são, na maioria das vezes, substâncias estranhas ao organismo. A indústria investe fortunas
para desenvolvê-los e, obviamente, anseia pelo retorno financeiro a fim
de pagar o investimento e obter lucros, porém é indispensável nos lembrarmos de que, mesmo após cumpridas as etapas previstas e liberado o
medicamento para uso clínico, a questão não está encerrada.
Uma vez identificada a molécula do fármaco, os testes com animais costumam requerer até 2 anos e meio; as fases pré-clínica e clínica, até 7
anos e meio, envolvendo estas últimas a fase 1 (uso em voluntários
sadios); a fase 2 (investigação clínica, com experimentos de cerca de
50 a 100 pacientes) e a fase 3 ( ensaios terapêuticos com cerca de 250
a mil pacientes, em mais de um local)(2). A fase 4 (propaganda e marketing, já com uso em hospitais e clínicas, mas com profissionais que
vão utilizá-la em número controlado, podendo envolver de 2 mil a 10
mil pacientes) ocorre antes e continua após completados cerca de 10
anos desde o início dos testes clínicos; e a fase 5 (farmacovigilância)
caracteriza-se pela supervisão do fármaco durante comercialização e uso
em grande número de pacientes. Nesse último período descobrem-se,
muitas vezes, efeitos indesejáveis e colaterais, determinando a retirada
do fármaco do mercado ou mesmo a recomendação de seu uso somente
em situações precisas ou especiais, com a devida cautela.
As fases 4 e 5 (principalmente esta) é que nos vão revelar se o medicamento é mesmo eficaz e seguro. Nos últimos anos temos assistido à divulgação de restrições a diversos medicamentos, alguns deles já com uso
em grande escala e à retirada do mercado de muitos, por mais de um
organismo internacional.
Não estará havendo precipitação no lançamento de novos fármacos? E
não estará havendo também, por parte de muitos médicos, um entusiasmo açodado e injustificado com relação à indicação e prescrição de certos
medicamentos? Por que a apologia enfática do novo, não suficientemente testado e caro, em detrimento do seguro, já experimentado e barato?
Por que não estudar por mais tempo, com redobrada cautela, uma novidade surgida no mercado, até que ela realmente demonstre vantagem em
relação ao que já está consolidado? Vantagem significa também análise
do custo/benefício, em que não só o aspecto científico e a novidade farmacológica devem ser levados em conta. Afinal, medicina não é só ciência; na escolha do tratamento o médico deve levar em conta aspectos
psicológicos, sociais e econômicos do paciente.
Tais fatos me remetem a inesquecíveis aulas que tive no curso médico e a
um sábio conselho de velho, ético e experiente professor: “meu filho, não
seja nem o primeiro, nem o último a receitar um novo medicamento”. O
conselho do sábio mestre é excepcionalmente coerente, pois é na fase 5,
a da farmacovigilância, que vamos realmente ter noção do comportamento
do novo fármaco em grandes números populacionais; essa é a verdadeira
pesquisa sobre o remédio, queiramos ou não. Tenho por hábito analisar
trabalhos científicos envolvendo até a fase 4, mesmo que publicados em
revistas de impacto e por nomes importantes, com o olhar cauteloso que
a boa prática da metodologia científica recomenda. Quero lembrar que é
do espírito do método científico reconhecer suas próprias limitações.
Por outro lado, é ao mesmo tempo curioso e incrível o quanto todos
nós, médicos, negligenciamos poderosos meios de que dispomos para
auxiliar nossos pacientes. Por exemplo, preferimos receitar um medica-

mento para corrigir imediatamente a resistência insulínica de um caso
recém-diagnosticado a tentar obter o mesmo resultado através da recomendação do exercício regular ou da dieta adequadamente prescrita.
Esquecemos inclusive daquela que considero a mais poderosa arma terapêutica do médico e que temos deixado para uso apenas por parte dos
psiquiatras: a palavra.
A palavra do médico é terapêutica, mas o médico moderno parece que
não a sabe utilizar ou mesmo não acredita no poder do seu uso com essa
finalidade. Talvez não estejamos enfatizando sua importância suficientemente nos cursos de medicina e nos programas de educação médica
continuada, e acredito que essa seja uma providência urgente. O médico precisa resgatar o uso da palavra com o paciente não só como útil
instrumento para tranqüilizá-lo quando necessário, mas também para
adverti-lo, orientá-lo e recomendar-lhe uma conduta terapêutica nãofarmacológica, sabendo justificá-la. É mais trabalhoso do que receitar
um fármaco, mas pode ser muitas vezes mais seguro, efetivo e barato.
Não estou querendo ser radical como naquela famosa piada do clínico,
tão confiante no poder de sua palavra que, ao atender paciente com
coma diabético e glicemia elevada, iniciou uma conversa à cabeceira do
leito do paciente, fazendo com que sua glicemia despencasse a ponto
deste despertar do coma, sem usar insulina ou qualquer outro medicamento; e tão entusiasmado ficou o clínico que continuou a conversar
com o paciente e este a melhorar, até novamente entrar em coma...mas
agora num coma hipoglicêmico!
Repito, não pretendo radicalizar, mas há coisas que são óbvias. Deparome às vezes com prescrições formadas por 10 ou mais medicamentos, combinação de fármacos com interações medicamentosas imprevisíveis, tormento em especial para pacientes idosos, que se lançam numa verdadeira
olimpíada farmacológica diária, sem falar no alto custo da empreitada,
podendo resultar em falência, se não de órgãos, pelo menos de bolso...
É interessante lembrar a orientação que Enid Balint, psicanalista e esposa
do famoso Michael Balint(3), recomendou no livro “Seis Minutos Para o
Paciente”, onde demonstra que, num tempo tão curto, muita coisa pode
ser feita em auxílio dos nossos pacientes, em consultas não-psiquiátricas,
através dos simples atos de ouvir e de falar. Técnicas negligenciadas pela
medicina moderna...grandes medicamentos esquecidos.
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RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica realizada no dia 16 de Janeiro de 2008 no Instituto

Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac), Rio de Janeiro (RJ), com discussão diagnóstica a respeito do caso de paciente que se queixava de “cansaço e dispnéia”. (Conduta
Médica 2009-10 (39)4-10)
ABSTRACT – It is a clinical session that occurred in january, the 16th, 2008, at Aloysio de Castro
State Institute of Cardiology, Rio de Janeiro, when we had a diagnostic discussion about the case report
of a patient with fatigue and dyspnea. (Conduta Médica 2009-10 (39)4-10)
DESCRITORES – Cansaço; dispnéia; cardiopatia
KEY-WORDS – Fatigue; dyspnea; cardiopathy

DR. DANY

Ident.: H.P., 52 anos, pardo, solteiro, natural de Caxias (RJ)
Queixa Principal: “cansaço e falta de ar”
História da Doença Atual: Há aproximadamente 12 anos começou a apresentar “cansaço e falta de ar”, que se manifestavam a esforços como capinar, andar de
bicicleta e varrer. Sentia também “fraqueza nas pernas”. Relata que, nesses 12 anos,
o seu estado clínico veio piorando e atualmente sente “cansaço e falta de ar” aos
moderados esforços, mesmo tomando
medicamentos. Sabe ser hipertenso há
muitos anos, não sabendo precisar há
quantos. Durante esses 12 anos, desde o
início dos sintomas, diversas vezes procurou atendimento médico, e ninguém lhe
informou que seria portador de um “problema no coração”. Sempre foi rotulado
como tendo “problemas no pulmão e bronquite”. Há dois anos, pela primeira vez,
foi dito a ele que seria portador de uma
cardiopatia, e isso ocorreu num posto
médico de Alcântara. Atualmente fica
cansado a esforços que considera moderados; porém, antes do uso de medicamen-

tos, relatou ortopnéia e dispnéia paroxística noturna. Com o uso de medicamentos de ação cardiovascular, essas manifestações desapareceram. Quando inquirido se sentia “dor no peito”, o paciente
negou.
História Patológica Pregressa: Sabe ser
hipertenso de longa data e apresenta dislipidemia. Seu colesterol, em exame recente (visto no prontuário), estava em
248 mg/dl, e os triglicerídeos em 178 mg/
dl. Nega diabetes, dor torácica, febre reumática, uso de “benzetacil”, cirurgias e
transfusões.
História Social: Mora em boas condições,
em casa de alvenaria e com saneamento
básico. Nega tabagismo, alcoolismo, uso
de drogas ilícitas.
História Familiar: Relata que seus pais
são falecidos, sendo a mãe por câncer e o
pai em função de um acidente vascular
encefálico, tendo sido fumante e hipertenso.
Medicamentos em Uso: Vinha tomando
Lasix (1x/dia), ranitidina 300 mg (1x/
dia), enalapril 10 mg (2x/dia), dipirona
SOS e amoxicilina 500 mg, 4 comprimi-

dos 1 hora antes do procedimento dentário (profilaxia para endocardite em função
de tratamento dentário). Não estava, na
ocasião, em uso de anticoagulante, nem
por via oral, nem subcutânea, em função
do andamento do tratamento dentário.
Exame Físico: Altura: 1,56 m; peso: 57
kg; IMC: 23.42 kg/m2; PA: 110/
80mmHg. Apresentava-se em regular estado geral, discretamente dispnéico, com
respiração predominantemente abdominal, mucosas normocoradas, dentes naturais em estado precário de conservação e
em tratamento. Notava-se discreta a moderada pulsatilidade cervical, bilateralmente, e que aumentava nitidamente com
a inspiração. Essa pulsatilidade era predominantemente supraclavicular, bilateralmente. Tinha bom enchimento capilar e não havia cianose de extremidades.
Observavam-se varizes de membros inferiores. Com o paciente sentado, observava-se nítida impulsão em região para-esternal esquerda baixa, que aumentava
com a inspiração. Ainda com o paciente
sentado, o ictus era observado na linha
axilar anterior, em torno do sétimo espaço intercostal, com características de “rastejo sistólico”. Com o paciente deitado,
a pulsatilidade venosa cervical aumentava, assim como a impulsão para-esternal
esquerda baixa. O ictus era visível na linha axilar anterior, ao nível do sétimo espaço intercostal esquerdo. Os pulsos
eram irregulares. Todos os pulsos eram
moderadamente diminuídos e com relação normal. Na palpação do abdome não
se observava nada digno de nota; apenas
se obtinha, com a compressão do hipocôndrio direito, discreto refluxo hepato-jugular. Palpava-se nítida impulsão do ventrículo direito (VD), tanto em região paraesternal esquerda baixa, como no apêndice xifóide. O ictus era palpável no sétimo espaço intercostal esquerdo, se estendendo até a linha axilar anterior esquerda, com características de volume. Em

decúbito lateral esquerdo, essas características ficavam mais evidentes e palpava-se uma nítida onda protodiastólica.
Não se palpava frêmito.
Ausculta cardíaca: O ritmo era irregular.
Na ponta, as bulhas eram normofonéticas.
Ouvia-se bem a primeira bulha (B1),
embora englobada por um sopro holossistólico de 3+/6+. A segunda bulha (B2)
também era muito bem audível. Ouviase nítida terceira bulha (B3), introduzindo um ruflar de fluxo. O sopro sistólico
aumentava com a expiração, não aumentava após as pausas mais longas, aumentava com a manobra isométrica e permanecia inalterado em pé. Irradiava-se para
a axila e dorso, adquirindo um caráter circular, mas também se irradiava em direção aos focos da base. No foco tricúspide, Rivero Carvalho + para sístole e para
diástole. Em região mesocárdica, as características da ausculta continuavam sendo semelhantes à ausculta na ponta. O
que se observava é que B2 apresentava
desdobramento moderadamente aumentado e fisiológico. Mesmo nessa região,
além do desdobramento de B2, ouvia-se
B3 e o ruflar de fluxo. Nos focos pulmonar, aórtico e mesmo próximo à fúrcula,
a ausculta continuava muito semelhante
ao que já se descreveu. Observava-se P2
maior que A2. Chamava a atenção esse
desdobramento um pouco mais amplo da
segunda bulha, porém fisiológico. Mesmo nos focos da base a nossa sensação é
de que o sopro sempre tinha características de regurgitação. A nossa sensação é
de que para a base se irradiavam tanto o
sopro de regurgitação mitral como o de
regurgitação tricúspide. O sopro sistólico se irradiava para as clavículas, bilateralmente, mas não se irradiava para as
carótidas. Em decúbito lateral esquerdo,
na ponta, o sopro sistólico (SS) ficava
mais evidente, assim como a B3 e o ruflar
de fluxo. A ausculta pulmonar estava
normal.

Exames Complementares:
Radiografia de tórax - A área cardíaca se
apresentava aumentada moderadamente,
com alteração na forma do coração; existia um aumento nítido do bordo cardíaco inferior esquerdo, perdia-se a nitidez da junção do bordo cardíaco inferior com o arco médio, sugerindo que já
pudesse haver impregnação do VD; na
silhueta cardíaca existia nítida retificação do arco médio, indicando possível
presença de uma auriculeta esquerda e
tronco da artéria pulmonar. No bordo
cardíaco inferior direito existia uma
protusão, que sugeria aumento do átrio
direito. No que tange à circulação pulmonar, os hilos estavam engurgitados e
a circulação pulmonar mais periférica
era bastante nítida. Os vasos arteriais
pulmonares eram visíveis, principalmente nos ápices, e talvez mais fortemente do que na parte inferior do pulmão, sugerindo uma inversão da trama
vascular. Havia também a impressão de
que os vasos na periferia eram mais bem
visualizados, dando a noção de que
pudesse haver algum grau de hipertensão venocapilar pulmonar.
No perfil do RX de tórax o espaço retroesternal encontrava-se obviamente
ocupado, indicando a presença de VD.
Não há nenhuma deformidade no esterno que pudesse fazer pensar em crescimento ventricular direito de longa data.
No perfil esquerdo havia a impressão de
que haveria impregnação do esôfago
contrastado, indicando a presença de
um átrio esquerdo (AE) aumentado e
ventrículo esquerdo (VE) que se projeta para além da subida da veia cava inferior.
Então, em resumo, eu diria que há uma
cardiomegalia (no mínimo moderada)
global (aumento das quatro cavidades),
sinais de hiperfluxo pulmonar e possivelmente sinais de congestão venocapilar pulmonar.
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DR. DIRSON

Pela análise do ECG, em D1-D2-D3 temse a impressão de que ele está em fibrilação atrial. A freqüência cardíaca está em
torno de 70bpm. Em D3, em torno de 300,
há modificações discretas da repolarização ventricular, principalmente em D2 e
um pouco em D1. Há uma extra-sístole,
relativa baixa voltagem e discretas alterações na repolarização. É difícil avaliar
a aurícula direita por causa da fibrilação
atrial, e não parece haver sinais evidentes de crescimento de VD, que é sugestivo pelo exame físico.

pensaria num prolapso de válvula mitral. Não descarto a possibilidade de
uma comunicação interatrial (CIA) associada; parece-me ainda que a segunda bulha tem um caráter fixo. Então,
fico com essas duas hipóteses e mais hipertensão arterial pulmonar.

DR. BASSAN

Concordo com a hipótese de prolapso na
válvula mitral.

Só relembro que o eletrocardiograma
não é o do ECG modelo clássico do
defeito do coxim, que é BRD com bloqueio esquerdo; esse paciente simplesmente tem um aumento do VE no eletrocardiograma. Isso chama atenção
também pelo fato de que ele tem algumas evidências de hipertensão arterial
pulmonar, que podemos observar clinicamente, inclusive com grande sobrecarga do VD. Então, acho que nós vamos ter que esclarecer com um método
de imagem entre esses três diagnósticos:
doença pura da válvula mitral (prolapso da válvula mitral) com possível rotura de cordoalha; CIA com alguma
doença na válvula mitral e, por fim, a
possibilidade de defeito no coxim endocárdico.

DR. WASHINGTON

DR. DIRSON

DR. DINIZ

Confirmo o diagnóstico do Dr. Bassan e
acrescento ainda a suspeita de átrios grandes.

O caso é interessante. Um homem de 52
anos, que começa com sintomatologia aos
40 anos, exatamente na fase em que aparece a sintomatologia das duas cardiopatias que estão sendo discutidas aqui. Prolapso da válvula mitral é uma possibilidade, talvez com rotura de cordoalha. E
a outra possibilidade, que está sendo discutida, é que se tenha uma comunicação
interatrial associada. Acho mais provável o primeiro diagnóstico, de prolapso
de válvula mitral, com degeneração mixomatosa, possivelmente havendo também um forâmen ou alguma coisa desse
gênero.

Pela história clínica, ele começou a apresentar sintomas em torno dos 40 anos, e
um paciente com complicação de coxim
começaria com sintomas mais precocemente.

DR. BASSAN

Acho que provavelmente há sobrecarga
ventricular esquerda bastante importante, do tipo diastólica, como o Dr. Dirson
chamou a atenção.

DR. REINALDO

A fonomecanocardiografia sugere regurgitação mitral, porque se registra um sopro nitidamente de regurgitação, com
maior intensidade no início da sístole,
envolvendo a primeira bulha, e decrescendo no final da sístole, em foco mitral;
nota-se, ainda, um terceiro ruído, a terceira bulha. Sobre a segunda bulha, a análise permite concluir que o componente
pulmonar é muito intenso e indiscutivelmente trata-se de hipertensão pulmonar.
Não deixo de pensar também em estenose mitral associada, mesmo que eu não
identifique um ruflar de estenose mitral.
DRA. MAGNÓLIA

Pelo exame, o paciente tem insuficiência mitral grave, insuficiência tricúspide também grave, hipertensão pulmonar arterial. Em relação à etiologia, eu
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DR. RIBEIRO

Insuficiência mitral e hipertensão pulmonar.
DR. DINIZ

Existe uma segunda bulha desdobrada
juntamente. Há alteração da válvula
mitral. Deve ser um prolapso.
DR. CARLOS

DR. REINALDO

Acho que ele tem uma insuficiência mitral importante hemodinamicamente,
possivelmente secundária a prolapso de
válvula mitral, como primeira hipótese.
Mas a CIA eu não afastaria, pensando no
desdobramento, mas não sem a ostium secundum pelo coxim, em que há insuficiência mitral associada.

DR. BASSAN

É, mas se hemodinamicamente a rotura é
pequena, é possível que ele possa ter sobrevivido esses anos todos até desenvolver esse tipo de sintoma.
DR SERAFIM

Primeiro eu gostaria de parabenizar a
equipe pelo bom preparo do caso, que
aponta realmente, pela semiologia, para
uma cardiopatia de origem valvar; realmente existe insuficiência mitral importante. Há sobrecarga também, de cavidade direita, que fala a favor de hipertensão pulmonar. Quer dizer, aquele
padrão típico no ECG e o defeito do septo interatrial não vemos nesse eletrocardiograma. Só queria chamar a atenção
para isso.

Acredito que o paciente possa ter cardiopatia congênita; pode ser uma CIA pequena associada a prolapso de válvula
mitral. E pode também ser um canal arterial pequeno, um defeito atrioventricular
pequeno. É mais provável o prolapso de
válvula mitral. Mas não podemos descartar uma associação entre o defeito AV
pequeno, ou mesmo uma CIA.

rial seria de 17,7%. Então é uma probabilidade de intermediária a alta, embora
ele não apresente nenhuma manifestação
clínica de insuficiência coronariana. Com
esse histórico, nós podemos indicar o cateterismo em muitos pacientes com baixa
probabilidade (risco baixo). Ele já tinha
uma coronariografia, mas, se não tivesse,
teríamos que pedi-la, até segunda ordem –
se bem que essa é uma questão discutível.

DR. HUGO

DR. BASSAN

Tenho aqui comigo um ecocardiograma
de março de 2007 e outro mais recente.
O primeiro mostra, em síntese, acentuado
prolapso dos folhetos mitrais, principalmente em folheto posterior, com sinais de
degeneração mixomatosa e de ruptura
parcial de cordoalha e aumento de cavidades direita e esquerda. A contratilidade está preservada, com sinais de hiperdinamismo. Há aumento da espessura da
parede do VE (ventrículo esquerdo) com
aumento de AE (átrio esquerdo). A função sistólica foi considerada preservada,
com sobrecarga sistólica e hipertrofia concêntrica das paredes, com disfunção diastólica de grau I, déficit de relaxamento,
com sinais indiretos de hipertensão pulmonar. O septo interatrial não foi investigado adequadamente, por dificuldades
técnicas. A válvula mitral tem aspecto de
ruptura de cordoalha há 10 meses, de folheto posterior, mostrando uma moderada regurgitação mitral. No eco de dezembro de 2007 a conclusão é a mesma. Uma
vez feito o ecocardiograma para confirmar o diagnóstico, o paciente se encontra há dois anos sem indicação cirúrgica.
Evidentemente, foi questionado se se
deve ou não coronariografar. Ele é um
paciente de 52 anos, masculino, que tem
HAS e dislipidemia, que são critérios para
a complementação da história. O paciente não apresenta mais dor, somente esses dois fatores. Com essa idade e por ser
homem, a probabilidade de doença arte-

Então, em última análise, o que temos?
Leve disfunção ventricular esquerda, aumento da pressão no AE e hipertensão
arterial pulmonar importante (com componente reativo importante e com sobrecarga de VD e pressão aumentada em AD).
Esse aumento da pressão em AD pode ser
também decorrência de uma insuficiência tricúspide. Há estenose mitral de grau
importante, insuficiência mitral importante, AE também aumentado, válvula
aórtica de aspecto normal. A coronária
direita é dominante, e parte da parede
posterior do VE não tem obstrução. O
tronco não tem nenhuma obstrução e a
artéria descendente anterior atinge o ápice do VE, sendo tortuosa, com uma lesão
de 60% no terço médio, próximo à emergência do segundo ramo diagonal. Então,
eu diria que é uma lesão no mínimo no
terço médio, senão já na parte da junção
do terço médio com o terço distal da descendente anterior. Há ramos diagonais de
grande importância, com irregularidades
discretas. A artéria circunflexa atinge o
terço médio do sulco AV, não é dominante, não tem nenhuma lesão obstrutiva
importante e tem um ramo marginal esquerdo também importante, sem obstrução. O VE apresenta volume com aumento na ventriculografia, com uma hipocinesia difusa de grau leve (1+/4+). E a
conclusão é: dupla lesão mitral, com hipertensão pulmonar importante, com lesão obstrutiva arterial. Aqui, eu vou me

DRA. MARIA EULÁLIA

permitir discordar, porque uma lesão de
60% não é classificada como obstrução.
Portanto, esse paciente não deveria ser
classificado como paciente com uma obstrução de um vaso e VE com déficit leve
na contratilidade e aumento do AE.
DR. DANY

Como havia essa lesão na descendente
anterior, de um modo geral, o cirurgião,
quando se depara com isso, quer resolver.
E aí acaba revascularizando, o que é um
risco maior para o paciente. Enfim, revasculariza-se o que não precisaria. Então,
eu pedi ao Dr. Salvador para fazer uma
avaliação ergométrica, para verificar até
onde esse paciente iria, se ele faria isquemia.
DR. SALVADOR

É um paciente que teve ausência de dor e
cuja única manifestação eletrocardiográfica importante foi o não descimento da
onda Q durante o esforço; não houve nenhuma manifestação clínica ou eletrocardiográfica no segmento ST de isquemia
miocárdica. Esse paciente está inserido na
classe funcional grau II (classificação
NYHA). O paciente, com uma fraca capacidade de exercício do ponto de vista
prognóstico (6 mets), não apresentou, do
ponto de vista diagnóstico, nenhuma
manifestação clínica, com ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações importantes. Está em FA persistente, com eventuais extra-sístoles ventriculares, redução
adequada da FC por esforço, ausência de
propensão da onda Q, que é diagnóstico
de provável doença em coronária descendente anterior, e a ausência de evidência
clínica do segmento ST de isquemia miocárdica.
DR. BASSAN

Portanto, trata-se de uma insuficiência
mitral grave e, além disso, hipertensão
arterial pulmonar. O que, provavelmenCONDUTA MÉDICA
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te, foram fatores que contribuíram para a
má performance dele na esteira, em termos
de tolerância ao esforço. Não devemos
confundir as coisas, em termos da doença
coronária. É claro que isso continua valendo para prognóstico, e dá valor prognóstico também a esse doente, mas não

FIGURA 1

RX de tórax em PA

FIGURA 2

RX de tórax em perfil
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por causa da doença coronária e sim pela
doença como um todo.
DR. DANY

O paciente começou a apresentar quadro
de constipação e vômitos. Foi chamado
o plantonista, que pediu ECG, enzimas,

prescreveu um Plasil e mandou mastigar
um AAS. Dois dias depois, em 31/12/
2007, o paciente apresentou sudorese,
vômitos, desidratação e dor abdominal.
No dia 2/1/2008 teve distensão abdominal, náuseas, vômitos e diminuição de
peristalse. No dia 6/1/2008 apresentou
pela primeira vez temperatura axilar de
39°C. Foram solicitadas três hemoculturas e eco transesofágico. No dia 8/1/
2008, o paciente fez eco transesofágico,
tendo ficado hipotenso (90 x 60mmHg).
Esse eco mostrou vegetação. As três hemoculturas foram positivas para um germe Gram+. Foram iniciados, empiricamente, gentamicina e penicilina cristalina. Nesse mesmo dia o infectologista soube que as hemoculturas revelaram Enterococos faecalis e trocou a penicilina cristalina por ampicilina. O germe era sensível a vancomicina, gentamicina e penicilina. Era resistente a tetraciclina, ciprofloxacino e outro antibiótico que estava
escrito de forma ilegível. No dia 9/1/

FIGURA 3 Teste ergométrico do paciente

2008 o paciente foi para a Unidade Coronariana, onde ficou até o dia 11/1/
2008, evoluindo às 13h20 com fibrilação
ventricular. Não respondeu às manobras
de ressuscitação e foi a óbito.
DR. HUGO

O eco transesofágico foi realizado pela
Dra. Kátia. Conversando com ela, fui
informado de que as condições clínicas
do paciente realmente não eram muito
boas. Ele chegou dispnéico, mas mesmo
assim o procedimento foi realizado. Inicialmente, ela começou a suspeitar de uma
imagem em folheto posterior da válvula
mitral. No transtorácico, observava-se
regurgitação mitral, que já caminhava
para a parte posterior do AE. Novamente, pelo transesofágico, começou-se a ver
uma estrutura aderida ao folheto posterior da válvula mitral, que a fez suspeitar
de uma vegetação, e também havia impor-

tante regurgitação mitral. Já se observava o AE sendo inundado por causa da regurgitação mitral. Visualizava-se uma
estrutura brilhante, compatível com a
imagem em folheto posterior da válvula
mitral, e uma imagem fixa, mostrando o
que a gente tinha visto anteriormente,
que é a vegetação na válvula mitral.
DR. RAFAEL

O paciente estava taquipnéico, taquidispnéico, com febre e sepse. Já tinha sido introduzido antibiótico, que foi depois trocado para ampicilina, à qual o germe era
sensível, e houve uma melhora parcial. No
segundo dia, ele subitamente fez uma fibrilação ventricular e nossa impressão foi de
que poderia ter sido uma embolização, em
função dessa vegetação. Ele não tinha
nenhum sinal de sangramento e nem doença coronariana que pudesse causar isso,
e nós não conseguimos realizar a reanima-

ção. O paciente foi transferido de outro
hospital, já com o diagnóstico, no dia 12/
11. Recebeu alta no dia 23/11, para acompanhamento ambulatorial. Retornou no
dia 12/12, na Emergência, com falta de ar
(e já tinha um histórico de falta de ar progressiva). Era um paciente novo, evoluindo com piora de classe funcional e teoricamente com endocardite bacteriana. Então, a nossa impressão, com essa revisão de
óbito, é que foi um óbito que poderia ter
talvez aspectos evitáveis, caso tivesse sido
operado a tempo. Mas, mesmo que tivesse
sido tratado e melhorasse, com certeza iria
entrar numa condição adversa na cirurgia.
Então a minha pergunta, para o grupo de
doença valvar, seria: como resolver esses
casos? Pois esse paciente já ia perdendo
tempo e iria entrar em cirurgia numa posição adversa... Quais são os critérios que poderiam ser utilizados para que se realizasse
uma cirurgia mais eficaz nesse caso?
CONDUTA MÉDICA
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DR. EDUARDO

Se já tinha uma doença valvular prévia,
na verdade a morte acaba sendo por infecção. Mas, com essa alteração anatômica e o quadro de constipação, provavelmente ele fez uma translocação bacteriana, que foi determinante na evolução.
Apesar da alteração anatômica valvular,
a infecção foi determinante na morte do
doente. Mas qualquer coisa que acontecesse poderia agravar o componente infeccioso.
DR. SALVADOR

Antes da data marcada, o paciente estava bem clinicamente. Foi-me comunicado que ele estava caminhando na
enfermaria normalmente, uns dois dias
antes. Então a gente marcou, fez o teste, e o paciente teve uma tolerância de
fraca para razoável; não houve manifestação clínica durante o teste (ele foi
monitorado). A ausculta pulmonar foi
absolutamente normal durante todo o
período e ele parou no momento máximo do cansaço. Não houve nenhuma manifestação que sugerisse algum
encharcamento pulmonar ou manifestação pulmonar. Ele foi para o leito tão

bem quanto a maioria dos pacientes
que têm uma doença valvar.
DR. DINIZ

Com relação à alta, nós passamos a visita, ele estava hemodinamicamente compensado e não necessitaria ficar correndo risco no hospital; pelo tipo de cirurgia, não é necessário ficar dentro do hospital. O fato de esse paciente ter tido uma
endocardite foi uma infeliz intercorrência e não tem nada a ver com uma liberação precipitada ou uma falha da instituição. Os pacientes todos são graves; se
todos ficarem internados, aguardando a
cirurgia, muito mais endocardites e outras intercorrências acontecerão.
DR. SALVADOR

Ainda não estou muito satisfeito com a
explicação sobre o que levou esse paciente à morte. Porque a única explicação
que eu posso admitir neste momento é
que ele tenha feito um fenômeno tromboembólico para o abdome, e obviamente
(num paciente como esse) isso poderia
estar relacionado a uma endocardite infecciosa. Agora, o Dr. Eduardo fez um
comentário a respeito de translocação, no

sentido de justificar o germe encontrado,
que foi um enterococo, num paciente com
quadro de abdome agudo. Como isso se
encaixaria num diagnóstico de endocardite infecciosa, com translocação (nos
dias 29, 30 e 31) para a válvula, depois
vegetação e depois tudo o mais? Não sei
se o fato de ter sido encontrado um enterococo firma o diagnóstico de endocardite ou se isso foi uma bacteremia pela
própria translocação, mas que não teria
nada a ver com uma endocardite. Fiquei
muito na dúvida se eu estava vendo ali
uma vegetação. Não sei se vocês podem
afirmar que ali há uma vegetação, porque no prolapso da válvula mitral por
ruptura muitas vezes fica difícil se saber
o que é parte da válvula, ou o que é uma
vegetação.
DR. CARLOS

O enterococo é uma bactéria que só existe em vias intestinais, no trato digestivo,
então jamais poderia sair do coração e ir
para o abdome; é justamente o contrário.
A evolução atípica (bactéria do intestino, indo para o coração e depois voltando para o intestino) não tem coerência,
no sentido da interpretação da evolução
do doente. Além disso, acho que há “critério maior” para endocardite. Há três
amostras de hemocultura positivas e há alteração de válvula mitral.
DR. DANY

Tanto a ergometria como o eco de estresse, eu acredito que teriam uma grande
aplicação nesses pacientes valvares, no
julgamento caso a caso. Foi uma fatalidade. O paciente ia ser operado e aconteceu isso.
Não havendo mais comentários, está encerrada a sessão. Obrigado a todos pela
presença. ■

Parte da equipe do Iecac que
participou da sessão
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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 de 56 anos, masculino, queixando-se de

Dispnéia Progressiva
Relata ter sido operado de tumor gástrico há cerca de um ano
Case report of a 56-year-old man, with Progressive Dyspnea
There is an information of gastric neoplasia resection one year ago

FIGURA 1

Tomografia
computadorizada de
alta resolução, onde
observam-se septos
interlobulares
difusamente
espessados em
ambos os pulmões,
com preservação da
arquitetura lobular
e nódulos
centrolobulares.
Derrame pleural
bilateral, mais
extenso à esquerda.

FIGURA 2

Corte histológico
evidenciando
alargamento de
septos interlobulares
determinado por
células tumorais
(em roxo) no
interior dos
linfáticos.

RESUMO – Paciente de 56 anos, masculino, queixando-se de dispnéia progressiva. Relata ter sido operado de tumor
gástrico há cerca de um ano. Tomografia
computadorizada de tórax revelou derrame pleural bilateral, mais extenso à esquerda. (Conduta Médica 2009-10 (39)
11;30)
ABSTRACT – 56-year-old man, with progres-

sive dyspnea. There is an information of
gastric neoplasia resection one year ago.
Computed tomography of thorax disclosed
pleural bilateral effusion, more important in
left side. (Conduta Médica 2009-10 (39)
11;30)
DESCRITORES – Tórax; dispnéia; derra-

me pleural
KEY-WORDS – Thorax; dyspnea; pleural

effusion

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

The Image Challenge

Cooperativa em evidência
Pesquisa Datafolha confirma liderança
da Unimed-Rio no mercado carioca
e alto nível de satisfação dos clientes

E

ncomendada anualmente ao
Instituto Datafolha pela Unimed-Rio, a
pesquisa que avalia posse, satisfação e
imagem dos planos de saúde na cidade
do Rio de Janeiro trouxe bons
resultados para a cooperativa em 2008.
O primeiro deles mostra um crescimento
representativo da participação no
mercado carioca, passando de 17% para
22% em um ano e aumentando
consideravelmente a vantagem sobre a
Amil, segunda colocada, com 12%.
Em terceiro aparece a Dix, com 10%.
A Assim, que em 2007 registrou
crescimento, caiu de 12% para 7%,
mesmo percentual de Bradesco Saúde e
Golden Cross. Entre os consumidores
que possuem mais de um plano, a cooperativa também é destacada por 22% dos
entrevistados como o principal, seguida da Amil com 11%.
Outro ponto importante avaliado foi o Top of Mind, o índice de lembrança de
marcas. A Unimed-Rio cresceu quatro pontos percentuais, passando de 20% para
24%, e se aproximou da líder Amil, que caiu de 28% para 26%. A margem de erro
de 3 pontos percentuais já indica um empate técnico nesse quesito. No entanto, a
cooperativa aparece em primeiro lugar entre os possuidores de planos, enquanto a
Amil lidera entre os não possuidores.
Por fim, em relação à satisfação, uma de suas principais metas corporativas, a
Unimed-Rio obteve um índice de 89%, mantendo o patamar dos anos anteriores e
ficando acima da média de mercado para o setor, que é de 80%.
O levantamento ouviu 1.246 pessoas com 18 anos ou mais e também indicou um
leve crescimento do mercado de saúde suplementar carioca, com 35% de
possuidores de planos. Em 2007, esse indicador era de 31%.
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A Unimed-Rio, avaliada como
a terceira melhor organização
em gestão de pessoas do Brasil,
investe em treinamento e
capacitação de seus
colaboradores. Uma das ações
é um curso de pós-graduação
para formação de futuros
gestores, cuja formatura foi
no último mês de outubro

A qualidade da infra-estrutura
e do ambiente de trabalho da
Unimed-Rio foi um dos
destaques da cooperativa
na avaliação do jornal
Valor Econômico

Va l o r

Carreiras

Além do reconhecimento da marca e da conquista de mercado, a Unimed-Rio teve
uma boa notícia na área de recursos humanos. A cooperativa foi apontada, em
pesquisa promovida pelo jornal Valor Econômico e pela Hewitt Associates, como a
terceira melhor organização brasileira na pesquisa As Melhores em Gestão de Pessoas,
na categoria “empresas com quadro de pessoal entre 1001 e 2000 colaboradores”.
A pesquisa completa foi divulgada em dezembro último, em publicação especial do
Valor Econômico. O resultado de 2008 mostra uma evolução ante 2007, quando a
cooperativa conquistou a quinta colocação na mesma categoria.
“A importância e abrangência da pesquisa As Melhores em Gestão de Pessoas
valorizam ainda mais essa evolução. Os organizadores dividem as organizações por
tamanho e somos avaliados juntamente com empresas do mesmo porte, permitindo
uma comparação justa e adequada. Os resultados anunciados reforçam o acerto da
política de Recursos Humanos, o nosso progresso no tratamento e relacionamento
com os colaboradores, e nos estimulam a sempre buscar mais”, afirma Celso Barros,
presidente da Unimed-Rio. ■
CONDUTA MÉDICA
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Amiloidose
Amyloidosis

(Serviço de Clínica Médica da 34 a Enfermaria
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro / Rio de Janeiro - RJ)
Autores:
Prof. Fernando Nascimento
Chefe do Serviço de Clínica Médica da 34 a
Enfermaria
Prof. Dielson da Costa e Silva
Chefe de Clínica do Serviço de Clínica
Médica da 34 a Enfermaria

RESUMO – Paciente feminina, com 45 anos de idade, admitida em nosso serviço com quadro

de disfagia progressiva, infiltração subcutânea e edema em membros superiores e inferiores,
evoluindo com artralgia de punhos, cotovelos, alopécia, macroglossia e disfonia. O período
de evolução entre o início dos sintomas e a internação na 34ª Enfermaria foi de cinco anos,
aproximadamente. A investigação para amiloidose confirmou a suspeita diagnóstica, sendo
a paciente referenciada para acompanhamento hematológico / quimioterápico. (Conduta Médica 2009-10 (39)14-17)
ABSTRACT – 45-year-old patient admitted with progressive dysphagia, subcutaneous infiltration, edema on arms and legs, wrist and elbows arthalgia, alopecia, macroglossia and disfonia. Clinical investigation for systemic amyloidosis with subcutaneous abdominal fat confirmed clinical suspicion and the
patient was directed to hematologic care center. (Conduta Médica 2009-10 (39)14-17)
DESCRITORES – Amiloidose sistêmica; macroglossia; disfagia

Dr. Abilio Moura Cardoso Lopes
Residente do 1 o Ano de Clínica Médica da
34ª Enfermaria
Juliana Dias Granja
Interna da 34ª Enfermaria
(Universidade Gama Filho)
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KEY-WORDS – Systemic amyloidosis; macroglossia; dysphagia

RELATO DE CASO

Identificação: E.P.B, 45 anos, feminina,
negra, do lar, natural do Rio de Janeiro
(RJ), residente de Itaguaí (RJ), viúva.
QP: “Língua grande e dificuldade de engolir”.
HDA: Paciente refere há cinco anos
início de dor em dedo médio da mão
direita com irradiação para antebraço homo-lateral, evoluindo com artralgia de punhos e cotovelos. Recebeu, na ocasião, diagnóstico de
febre reumática, tendo sido tratada
com Benzetacil  por um ano, sem
melhora dos sintomas.
Após um ano evoluiu com dor e edema
em membros inferiores e superiores.
Procurou novo atendimento, sem esclarecimento diagnóstico, sendo encaminhada à cirurgia vascular por suspeita
de insuficiência venosa.
Em 2004 procurou ambulatório de Reumatologia em outro hospital, onde não
obteve esclarecimento diagnóstico.

Em novembro de 2005 apresentou alopécia, palpitações, edema e dor em
membros, macroglossia, disfagia, odinofagia e disfonia, tendo sido internada no
Hospital de Itaguaí e transferida para a
Santa Casa da Misericórdia do Rio de
Janeiro.
HPP: Refere quadro de sífilis há mais
ou menos 20 anos, concomitante com o
marido, tendo sido tratada com Benzetacil / 20 aplicações (?). Nega passado de transfusões sangüíneas. Há mais
ou menos quatro anos cuidou de uma
conhecida com diagnóstico de Sida,
restrita ao leito e com provável diagnóstico de tuberculose pulmonar. Nega doenças reumatológicas prévias. Relata
internação prévia por mola hidatiforme.
História Familiar: Pais já falecidos; mãe
era hipertensa, diabética e cardiopata.
Tinha sete irmãos, dos quais um faleceu
por problemas cardíacos. Outro irmão
é diabético e hipertenso. Tem cinco
filhos vivos e saudáveis. Nega históri-

co de doença reumatológica ou maligna.
História Pessoal e Social: Nega tabagismo e etilismo. Mora em casa de alvenaria com três filhos e com boas condições sanitárias.
Revisão de Sistemas: Tonteira; cefaléia
frontal; dispnéia aos médios esforços;
palpitações em repouso; parestesia e
paresia em mãos; dor lombar à esquerda, alopécia.
Exame Físico
Cabeça e pescoço - Alopécia occipital,
mucosas hipocoradas, macroglossia com
hipertrofia papilar.
Ap. respiratório - Murmúrios vesiculares
universalmente audíveis sem ruídos adventícios.
Ap. circulatório - RCR, B3, bulhas normofonéticas.
Abdome - Globoso, tenso, indolor, sem
sinais de defesa à palpação, peristalse
presente, fígado palpável a 3 cm do rebordo costal D. Traube submaciço,
edema parede com cacifo, duro e frio.
MMII - Edema frio com cacifo 3+/4+,
extremidades frias, sem sinais de TVP.
MMSS - hipotrofia tenar bilateral.
Exames Laboratoriais (ver tabelas)
FAN - negativo; T4 livre - 1,70; TSH
us - 1,20; Baciloscopia - negativa; PPD
não reator; Baciloscopia escarro negativa; Proteinúria 24h(11/01) -1,058;
Clearence de creatinina 24h (11/1) 25,40; Eletroforese de proteínas urina
24 Horas (fração gama) - 56,00%.
Biópsia - Biópsia de língua e tecido celular subcutâneo da parede abdominal
positiva para amiloidose sistêmica.
US Abdominal - 15/1 - Fígado aumentado, com parênquima heterogêneo e
lesão hiperecóica com estruturas vasculares em seu interior adjacentes à veia
hepática, podendo corresponder a he-

mangioma, hiperplasia nodular focal
ou esteatose. Vias biliares sem alterações, baço e pâncreas normais, rins com
parênquima renal espessado, com diferenciação parênquima-seio renal reduzida e com imagem compatível com cálculo, em pelve renal direita, de 1 cm.
Ecocardiograma com Doppler colorido
- (24/1) - HVE concêntrica, função sistólica normal, leve disfunção diastólica
grau 1, espessamento mitro-aórtico; (6/
3) - Aumento na espessura do septo interventricular, função sistólica normal,
diastólica não avaliada, espessamento
mitro-aórtico com área mitral de 2,6 cm2,
insuficiência mitral e tricúspides leves.
Evolução - Durante a internação a paciente evoluiu com hipertensão arterial e aumento progressivo de proteinúria. Foi iniciado captopril e prednisona em dose imunossupressora (60 mg/
dia) e, posteriormente, associado losartan na dose de 50 mg/dia, sem resposta
sustentada. A paciente foi encaminha-

da ao serviço de referência para tratamento quimioterápico específico.
CONCLUSÃO

O quadro clínico insidioso apresentado
pela paciente, em soma aos achados laboratoriais (gamopatia na eletroforese,
proteinúria crescente, insuficiência renal
crônica, aumento de VHS, biópsia de
língua e tecido celular subcutâneo positiva para amiloidose sistêmica com função tireoidiana normal, PPD não reator,
VDRL negativo, baciloscopia negativa,
inventário ósseo normal) corroboram o
diagnóstico de amiloidose sistêmica.
DISCUSSÃO

A amiloidose (termo adotado por Virchow no século XIX) é uma doença sistêmica caracterizada por depósito extracelular de proteínas fibrilares insolúveis
em órgãos e tecidos. As proteínas fibrilares amilóides são fragmentos de cadeias leves de imunoglobulinas, e, posteri-

Exames Laboratoriais
DATA

9.1.07

19.1.07

27.2.07

8.3.07

15.3.07

19.3.07

HtO

31.7

28.4

31.1

33.0

31.3

31.0

Hb

10.3

9.2

10.0

11.6

10.1

10.0

Leuco

4.400

6200

10700

10900

8100

9400

Plaquetas

314

370

263

298

254

278

VHS

43.0

-

-

-

10.0

-

DATA

9.1.07

19.1.07

7.2.07

27.2.07

8.3.07

15.3.07

19.3.07

Glicose

95

-

-

73

170

82

93

Uréia

22.8

19.90

27.00

15.00

31.00

28.00

32.00

Cr

0.5

0.5

0.4

0.4

0.5

0.5

0.4

Na

135

-

-

138

139

138

138

K

4.40

-

-

4.50

4.60

4.00

4.10

Ca

4.88

-

-

5.76

-

-

4.80

Pt Total

7.00

6.70

-

-

7.40

-

-

Globulina

2.90

2.80

-

-

2.70

-

-

TGO

21.9

13.10

-

17.00

15.00

12.00

-

TGP

13.90

20.50

-

30.00

39.00

35.00

-

FA

261.00

209.00

-

151.00

268.00

162.00

-
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

ormente, verificou-se que diferentes proteínas eram responsáveis por subtipos de
amiloidose, abrindo caminho para terapêuticas variadas, direcionadas às fontes
de produção dos precursores amilóides.
Epidemiologia: Estimativa de 5.1 a 12.8 casos por milhão de habitantes por ano (EUA);
a forma primária é a mais prevalente.
Patogênese: A via final é a produção de
fibrilas amilóides beta-pregueadas, que
se precipitam na matriz extracelular. O
fator idade destaca-se, principalmente,
na variante familiar, iniciando sintomas
na idade adulta, com rápida progressão.
AMILOIDOSE AL: Uma discrasia plasmocitária, derivada de uma expansão
clonal na medula óssea produzindo proteínas amilóides. Esses clones produzem
os fragmentos, lambda ou kappa, que são
processados de maneira anormal por
enzimas de macrófagos, gerando a forma beta pregueada da proteína amilóide (kappa ou lambda, predominantemente). O principal constituinte são as

Aspectos do exame físico da paciente
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regiões variáveis das cadeias leves, constituindo mais de 50 subtipos de proteínas, cadeias monoclonais isoladas da
urina e dos tecidos desses pacientes.
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: Dependem da natureza bioquímica da proteína fibrilar e da área corporal acometida. A proteinúria é, freqüentemente
o primeiro sinal, principalmente nas for-

mas Al e AA, também ocorrendo o aumento do volume dos órgãos. Neuropatias são mais comuns nas formas hereditárias, assim como a demência é mais
comum nas formas cerebrais de depósito. O aumento do volume dos órgãos
não ocorre nas formas heredofamiliares
ou por príons.
AL: Os sintomas podem refletir o órgão
acometido. Há, contudo, evidência de
acometimento histológico em algum
grau em praticamente todos os tecidos,
exceto sistema nervoso central. Os sintomas podem ser fadiga e perda de peso.
O diagnóstico precoce é excepcional
nessa etapa. Os órgãos mais comumente
acometidos são rins e coração, isoladamente ou em conjunto. Acometimento
renal se revela com proteinúria, podendo haver franca síndrome nefrótica, com
edema e hipoalbuminemia, mantendo
creatinina e uréia normais, com alteração
variável da função renal. Hipertensão é
incomum, mesmo com elevação progressiva de creatinina plasmática.
TRATAMENTO: Dois grandes ensaios demonstraram a eficácia do tratamento com regimes intermitentes de prednisona e melphalan com relação ao pla-

cebo e ao tratamento com colchicina.
A resposta é insatisfatória, com um aumento na sobrevida de seis meses com
relação àqueles que não receberam terapia alguma. Há relatos de sobrevida
prolongada com melhora da proteinúria e ICC em pacientes que receberam
essa quimioterapia, com desaparecimento da discrasia plasmocitária.
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Hemoptise no Âmbito da
Doença Cardiovascular
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Disease
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RESUMO – Os autores apresentam o caso de um paciente de 39 anos com hemoptise decorren-

te de estenose mitral, condição que passa freqüentemente despercebida, fazendo com que se
atrase o diagnóstico e, às vezes, que ele nem mesmo seja formulado. (Conduta Médica 200910 (39)18-19)
ABSTRACT – This is the case of a 39-year-old man who had hemoptysis due to mitral stenosis, condi-

tion which is frequently disregarded, resulting in a delayed diagnosis or even in an unknown diagnosis.
(Conduta Médica 2009-10 (39)18-19)
DESCRITORES – Hemoptise; estenose mitral
KEY-WORDS – Hemoptysis; mitral valve stenosis

INTRODUÇÃO

A hemoptise é condição que leva o médico a pensar, principalmente, em tuberculose ou câncer, como causas. Entretanto, doenças cardiovasculares, como estenose mitral, cardiopatia congênita e dissecção aórtica, além de embolismo pulmonar, devem entrar no discrímine diagnóstico.
A estenose mitral associada com hemoptise passa despercebida e, freqüentemente, é confundida com tuberculose (com
ou sem Sida), como no caso a seguir.
RELATO DO CASO

Identificação: H.F.B., sexo masculino, 39
anos, casado, natural de Niterói (RJ), residente em São Gonçalo (RJ).
QP: “Falta de ar e dor no peito”
HDA: Iniciou, há mais de dois anos, dispnéia aos esforços, cansaço, dor precordial
aos mínimos esforços em queimação, com
irradiação para dorso e melhora com o
repouso, dispnéia paroxística noturna e
ortopnéia, sem edema de membros inferiores. Evoluiu com episódios recorrentes,
de aproximadamente duas semanas, de
febre alta (não aferida), coriza, mialgia,
tosse com secreção amarelada, hemoptóicos, dispnéia aos pequenos esforços, ortopnéia e dor torácica em queimação com
irradiação para dorso, que piorava com
18 CONDUTA MÉDICA
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inspiração e melhorava com repouso e
com a posição sentada, tendo sido internado em vários serviços de emergência
com o diagnóstico de pneumonia e recebendo diclofenaco e amoxicilina, apresentando melhora relativa.
A última internação foi em 27/2/2007,
quando foi realizado BAAR e anti-HIV
com resultados negativos, radiografia de
tórax e hemograma. Recebeu diagnóstico
de pneumonia, tendo sido administrados
levofloxacina e diclofenaco, e foi encaminhado para ambulatório de clínica médica.
Em 23/3/2007, após consulta ambulatorial, foi internado na enfermaria de clínica médica.
HPP: Crise epilética aos 13 anos após trauma na cabeça, com uso de Gardenal por
dois anos. Ex-etilista e ex-usuário de drogas não injetáveis por 15 anos (até 1993);
ex-tabagista (dois maços/dia) por 13 anos
(até 1993). Nega transfusão sangüínea,
amigdalite de repetição na infância ou
febre reumática.
História Familiar: Mãe (76 anos) hipertensa, coronariopata há 30 anos.
História Social: Viagens a Brasília (DF)
por dois meses aos 35 anos, e também para
Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais.
Reside em casa de cinco cômodos, com
saneamento básico e água de cisterna.

EXAME FÍSICO

Cabeça e Pescoço: Ausência de turgência jugular, artérias carotídeas sem alterações.
AR: Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios.
ACV: Ritmo cardíaco regular, choque
valvar em ápice, estalido de abertura,
ruflar diastólico +/6+ em foco mitral,
sopro sisto-diastólico (+/6+) em foco
aórtico acessório.
Abdome: Sem alterações.
Membros superiores: Pulsos radiais amplos, de fuga rápida e simétricos.
Membros inferiores: Ausência de edema,
panturrilhas livres, pulsos pediosos palpáveis.
EXAMES COMPLEMENTARES

Exames Laboratoriais: Hemograma e
bioquímica dentro da normalidade.
Radiografia de Tórax: Abaulamento do
arco médio, aumento de átrio esquerdo,
sinais de hipertensão venocapilar pulmonar.
Eco (29/3/2007): Válvula mitral reumática; válvula aórtica: folhetos espessados, discreta fusão comissural sem restrição à abertura; AE: aumento importante; regurgitação mitral mínima e aórtica leve.
Doença valvar mitro-aórtica reumática
na ponta e no tecido subvalvar, com
grande limitação à abertura – área valvar de 0,6 cm2. Grande aumento de AE,
com sinais de hipertensão pulmonar.
DISCUSSÃO

Considerando-se o relato do caso, há imposição de se fazer diagnóstico diferencial com várias condições cardiológicas
e não cardiológicas1. Entre as primeiras, temos que incluir doença de Chagas (o paciente era de zona endêmica),
miocardiopatia alcoólica e até disfunção miocárdica relacionada à cocaína.
Entretanto, num primeiro exame clínico bem realizado poder-se-ia ter feito o
diagnóstico definitivo: cardiopatia reumática com estenose mitral.
A estenose mitral é uma lesão orovalvar que eleva a pressão no circuito pulmonar2, gerando rotura de veias brônquicas e conseqüente hemoptise. Como
nessa cardiopatia o coração praticamen-

QUADRO I

CAUSA DE HEMOPTÓICO / HEMOPTISE
CARDÍACA

NÃO CARDÍACA

- Tromboembolismo

- Tuberculose

- Estenose Mitral

- Câncer

- Einsenmerger

- Asma (bronquite, bronquiectasia)

- Cardiopatia Congênita Cianótica

- Aspergiloma

6

- Dissecção Aórtica

- Leptospirose

7

- Cateter Pulmonar
- Má-Formação da Art. Pulmonar
(Síndrome de Rendu Osler-Weber)

4, 5

te não aumenta, e como há infiltrado
pulmonar (edema intersticial com linhas de Kerley e tumor fantasma), dirige-se o diagnóstico para tuberculose
pulmonar, com ou sem Sida, e tais pacientes são freqüentemente internados em
hospitais especializados em doenças
pulmonares, a não ser que estejamos
atentos e procuremos o arco médio
abaulado na radiografia de tórax (hipertensão pulmonar), B1 palpável, estalido e ruflar diastólico no exame clínico. Ao ECG, a presença de sobrecargas de átrio esquerdo e ventrículo direito completa o diagnóstico.
Outras condições cardíacas causam hemoptise (ver quadro I), como as cardiopatias congênitas cianóticas com circulação
brônquica aumentada e a síndrome de
Einsenmerger (shunt esquerda-direita com
hipertensão pulmonar). Porém, nesses
casos a cardiopatia é muito evidente, não
gerando dificuldade diagnóstica da causa da hemoptise, que é decorrente da rotura de arteríolas pulmonares.
O cateter de Swan-Ganz é ainda muito
utilizado, principalmente na terapia intensiva em pacientes com sepse. O esquecimento do balão insuflado na artéria pulmonar é uma causa de hemoptise, às vezes fulminante.
Na embolia pulmonar não maciça em
que há obstrução de pequenos vasos
pulmonares também pode haver hemoptise como conseqüência da grande hemorragia alveolar. Neste caso, bem
como na dissecção aórtica com extensão para pleura, o diagnóstico é bem
evidente.
Realçamos que, diante de um paciente
com hemoptise, devemos atentar para a

possibilidade de estenose mitral3 mesmo
na ausência de história de febre reumática (como neste caso), já que a condição, se não pesquisada, passa facilmente despercebida, como neste relato.
Nesse cenário, não só perde-se o diagnóstico como este pode ser retardado,
com conseqüências deletérias.
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A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina respondem
sobre sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.
O leitor pode enviar sua pergunta para condmed@globo.com

Professor, o que é “síndrome

A “síndrome do não-tireoidiano do-

T4 livre elevadas. Heparina e ácidos

do não-tireoidiano doente (SNTD)”,

ente” é considerada a causa mais fre-

graxos livres em excesso podem oca-

e qual sua conduta frente

qüente de alterações no TSH, T4, T3,

sionar tal achado, por deslocarem o

a essa condição?

T4 livre e T3 livre na prática clíni-

T4 da TBG.

ca. As concentrações baixas de T3 no

Pode-se ainda acrescentar, em relação

sangue podem ocorrer em doenças sis-

à SNTD, que o T4 livre apresenta-se

têmicas, sejam estas de leve ou inten-

baixo, normal e algumas vezes eleva-

sa gravidade, e se devem à diminui-

do, enquanto que o T3 livre é baixo

ção da concentração da enzima 5’de-

na maioria dos casos. Tal variação de

siodase do tipo 1. Baixa ingestão de

apresentação depende de vários fato-

carboidratos e uso de corticosteróides

res, a saber: método de dosagem (diá-

podem se associar a baixas taxas de T3

lise, ultrafiltração) drogas em uso,

no sangue. Estas não parecem levar a

tipo e gravidade da doença.

aumento na mortalidade, desde que

Na fase crítica dessa síndrome o TSH

também não estejam presentes baixas

se encontra baixo ou normal, sendo

taxas de T4 no sangue. Já com rela-

sua resposta ao estímulo com TRH

ção às alterações de T4 no sangue,

também baixa ou normal. Já na fase

que observamos na síndrome, sabe-se

de recuperação da doença o TSH se

que a queda na taxa de T4 é propor-

acha elevado. Isso sugere uma espé-

cional à gravidade da doença, o que

cie de “hipotireoidismo adaptativo”.

significa que o T4 seria uma espécie

Assim sendo, num paciente com TSH

de marcador de gravidade do estado

um pouco aumentado e T4 livre nor-

clínico do paciente. O T4 total bai-

mal, o mais provável diagnóstico se-

xo é justificado pela clivagem da

ria fase de recuperação da SNTD, de-

TBG (globulina transportadora de

vendo o paciente ser submetido a

hormônios tireoidianos), pelas prote-

nova avaliação após alguns meses.

ases e pela ação de fatores que deslo-

Na medida em que progride a doença

cam o T4 da TBG; dentre estes sabe-

em severidade, as taxas de T3, T3 li-

se que, em especial, os ácidos graxos

vre e T4 caem progressivamente no

livres deslocam T4 da TBG. Por ou-

sangue; as taxas de T4 livre sobem

tro lado, podemos notar com certa

para depois entrarem em queda; as de

freqüência em pacientes internados

TSH caem progressivamente; por fim,

em UTI, nos primeiros dias, taxas de

as do T3 reverso sobem progressiva-
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mente (exceto quando o T4, o seu

Outra questão que se levanta é aque-

produção de T3 extra-tireoidiano;

precursor, estiver baixo). Todos, nes-

la sobre o nome mais adequado para

androgênios, anabolizantes, glicocor-

sa seqüência, são marcadores de gra-

a síndrome: “síndrome do não-tireoi-

ticóides, ácido nicotínico e salicila-

vidade da doença.

diano doente” ou “síndrome do euti-

tos competem com os hormônios pe-

Há possíveis mecanismos envolvidos

reoidiano doente”. O primeiro nome

las proteínas e, inicialmente, elevam

nessas alterações. Quanto aos mais

é o mais correto. Isso porque o primei-

a forma livre do hormônio no sangue;

prováveis, que possam justificar a

ro nome não afirma, a priori, que não

fenobarbital, difenil-hidantoína, car-

queda dos hormônios tireoidianos

está havendo alguma alteração funci-

bamazepina, colestiramina, rifampi-

nessa síndrome, é possível que a que-

onal tireoidiana. Devemos ainda lem-

cina, hidróxido de alumínio, sulfato

da do T3 possa se dever à diminuição

brar, em recém-natos, a interferência

ferroso e derivados da soja aumentam

da ação da 5’desiodase tipo 1 no fí-

da temperatura no eixo hipotálamo-

a degradação ou a perda fecal dos

gado, bem como à diminuição da fun-

hipófise-tireóide, já que a queda da

hormônios tireoidianos; fenclofena-

ção hipotalâmico-hipofisária; tam-

temperatura produz, como se sabe,

co, octreotide, dopamina, L-DOPA,

bém parece que os inibidores da liga-

elevação importante do TSH nas pri-

fentolaminas, glicocorticóides, ácido

ção protéica contribuiriam para a

meiras horas de vida.

acetilsalicílico e agonistas dopami-

queda dos hormônios tireoidianos em

Curiosas, também, são as alterações

nérgicos diminuem a secreção do

suas frações totais e livres. Possivel-

que podem se dar com os hormônios

TSH; finalmente, iodo, lítio, meto-

mente o cortisol deve estar envolvi-

tireoidianos em vigência de surtos

clopramida, sulpirida, clorpromazina,

do, suprimindo não apenas o TSH,

psicóticos. Podemos encontrar TSH

haloperidol, cimetidina, clomifeno,

como também o LH e FSH. Também

diminuído, normal ou alto. Na psi-

espironolactona e anfetaminas au-

se acredita que certa deficiência de

cose bipolar, TSH normal ou eleva-

mentam o TSH.

selênio no sangue e as citocinas de-

do; T4 livre normal ou baixo; na de-

A SNTD assume hoje primordial im-

vem estar envolvidas. A baixa pro-

pressão severa, T4 normal ou alto,

portância no estudo da função ti-

dução e secreção de TRH é demons-

TSH normal ou baixo.

reoidiana, não podendo ser ignorada

trada e deve ser a alteração primá-

Os clínicos devem ter em mente, sem-

pelos clínicos e pelos médicos em

ria.

pre, que diversos medicamentos po-

geral, pertencentes a qualquer espe-

Frente a tais questões, surge uma ain-

dem alterar a função tireoidiana ou

cialidade.

da mais importante: uma possível re-

mesmo provocar interferência com os

posição de hormônios tireoidianos em

hormônios, que deverão ser determi-

paciente portador de SNTD seria van-

nados por métodos laboratoriais di-

tajosa ou desvantajosa? Não há evi-

versos. Por isso, há necessidade de

dências claras de que seria vantajosa,

interpretação cuidadosa dos resulta-

nem o contrário. Por ora, a conduta é

dos dos exames bioquímicos de hor-

não repor hormônio tireoidiano nes-

mônios tireoidianos.

ses pacientes. Os clínicos precisam

Tionamidas, sulfonamidas, PAS, ami-

ficar atentos ao problema, não se pre-

noglutetimida, cetoconazol, resorci-

cipitando em fazer diagnósticos de

nol, fenilbutazona, cálcio e interferon

hipotireoidismo e em repor, açodada-

possuem ação antitireoidiana; glico-

mente, hormônio tireoidiano em

corticóides, propranolol, contrastes

quem não precisa.

iodados, PTU e amiodarona inibem a
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RESUMO – Trata-se do relato de caso de paciente com dor em hipocôndrio direito, sangra-

mento digestivo e aumento da circunferência abdominal, cujos sintomas foram investigados
pelo Serviço de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antonio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ), com atuação do Serviço de Hematologia desse mesmo
hospital. (Conduta Médica 2009-10 (39)22-27)
ABSTRACT – It is a case report of a patient with pain in upper right abdominal quadrant, digestive
bleeding and increase in abdominal circumference, that was investigated at Antonio Pedro Universitary
Hospital, Division of Gastroenterology, from Fluminense Federal University, with the help of Hematology Division of the same hospital. (Conduta Médica 2009-10 (39)22-27)
DESCRITORES – Dor abdominal; ascite; hepatomegalia
KEY-WORDS – Abdominal pain; ascites; hepatomegaly

ACAD. RAQUEL

Vou apresentar agora um caso sobre hepatoesplenomegalia dolorosa com ascite
a esclarecer.
Paciente: Fábio, 20 anos, masculino,
branco, solteiro, escolaridade fundamental incompleto, vendedor de bananas,
anteriormente morador de Machado (PE),
mora no Rio de Janeiro (RJ) há três meses.
Queixa Principal: “Fisgada e aumento da
barriga”.
História da Doença Atual: Há um ano,
vômitos e diarréia de fezes esverdeadas
associados a hematoquezia, hematêmese
e melena. Posteriormente, apresentou síncope durante o trabalho, além de aumento do volume abdominal e edema bilateral em membros inferiores. Refere astenia, febre (não aferida), alteração do hábito intestinal, tendendo agora para constipação, além de colúria e acolia fecal.
Relata parasitose intestinal prévia, com
eliminação fecal de parasitas e prurido
anal. Teve emagrecimento de 10kg em
três meses.

História Patológica Pregressa: Possível
pielonefrite. Refere biópsia de medula
realizada em Vitória (PE), antes de se
transferir para o Rio de Janeiro. Nega
hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus ou alergias.
Relata história do desenvolvimento sem
alterações.
História Familiar: Pai falecido de complicações de diabetes mellitus, tendo realizado amputação de membro inferior, e mãe
saudável. Possui dois irmãos, sendo que um
apresenta doença psiquiátrica e o outro é
saudável. Tem avô paterno falecido por
acidente vascular encefálico, avó paterna
com hipertensão e doença psiquiátrica.
Nega quadro semelhante na família, com
quem residiu antes de se transferir para o Rio
de Janeiro, onde mora há três meses.
História Social: Residência em PE em sítio, sem saneamento básico ou luz. Relata utilizar água de rio, inclusive para banho, e diz conhecer a “doença do caramujo”. Nega tabagismo ou etilismo. Atualmente mora na periferia do Rio de Janeiro, em situação precária.

Avaliação Psiquiátrica: Déficit cognitivo.
Exame Físico: Paciente lúcido, pouco
cooperante, com déficit cognitivo e agitado. Hidratado, hipocorado (+ 2/+ 4),
ictérico (+ 2/+ 4), acianótico, afebril,
eupnéico. Refere dor abdominal leve.
Peso = 58 kg, altura = 1,69 m. Child B7
(compensado).
Sinais Vitais: PA = 130 x 90 mmmHg;
FC = 84 bpm; FR = 16 ipm.
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos
adventícios.
Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros.
Cabeça e Pescoço: Icterícia, epistaxe.
Trato Genitourinário: Hematúria.
Abdome: Atípico, algo distendido, peristáltico, hipertimpânico, doloroso à palpação profunda em região epigástrica e hipocôndrio direito. Hepatomegalia com
fígado palpável a 4 cm do rebordo costal
direito e a 7 cm do apêndice xifóide.
“Traube” timpânico. Perímetro abdominal: 77 cm.
Membros Inferiores: Sem edemas, panturrilhas flácidas, sem sinais flogísticos e
com pulsos pediosos palpáveis.
Exames:
29/11/2007 – Ultra-som abdominal: fígado de volume normal, homogêneo, veia
porta: 0,9 cm, via biliar de parede espessada: 7 mm, colédoco normal: 0,4 cm,
baço normal e ascite volumosa.
17/1/2008 – Endoscopia digestiva alta:
varizes de esôfago superior, médio e inferior – Esofagite grau I (Savary-Miller).
Gastrite endoscópica antral erosiva moderada, bulbite endoscópica plana moderada. H. pylorii – positivo.
24/1/2008 – Ultra-som abdominal: fígado aumentado com contornos irregulares,
heterogêneo com microcalcificações disseminadas em todo o parênquima hepático. veia porta: 1,0 cm. Via biliar normal,

colédoco: 0,4 cm, baço normal e ascite
moderada.
19/3/2008 (data de sua internação) – US
abdominal: ascite moderada, fígado aumentado, com contorno lobulado e finamente heterogêneo, lobo caudado bastante aumentado, sem dilatação das vias biliares intra-hepáticas, vesícula biliar com
material ecogênico e amorfo, baço e veia
esplênica normais, pâncreas, veia porta e
colédoco não acessados, rins e bexiga
normais.
Na enfermaria, o paciente realizou uma
série de exames complementares, os quais
mostraram anemia importante (v. quadro I).
QUADRO I

(evolutivo dos resultados seqüenciais dos
exames complementares)
Hemácias

2,15 2,49 2,34 1,36 2,48

Hemoglobina

7,9

Hematócrito

23,8 27,5 26,3 17,9 26,3

VCM

111

HCM

36,5 36,3 34,2 36,8 34,6

Reticulócitos

-

Bilirrubina
total

4,18 -

7,57 6,05 4,56

Bilirrubina
direta

2,02 -

2,46 2,16 2,59

Bilirrubina
indireta

2,16 -

5,12 3,88 2,37

9,0

111

8,0

6,0

112 109

15,3 -

-

8,6

106

-

19/3/2008 – Parasitológico de fezes (Método de Hoffman e de Willis) - negativo
inclusive pesquisa para S. mansoni.
24/3/2008 – Endoscopia digestiva alta:
esôfago de calibre e forma normais; três
cordões varicosos azulados, de pequeno
calibre e sem sinal da cor vermelha a 23
cm da ADS; JEG coincidindo com o pinçamento diafragmático. Estômago: forma, volume e distensibilidade sem alterações; piloro normal; incisura angularis
anatômica. Mucosa do corpo e do fundo com áreas de hemorragias intra-epiteliais (discrasia?); pregueado mucoso
conservado. Duodeno: mucosa normocorada; segunda porção de aspecto endoscópico normal. Conclusão: varizes

esofágicas incipientes; áreas de hemorragias intra-epiteliais da mucosa do corpo
e fundo do estômago.
Esse quadro de anemia hemolítica, associado à história epidemiológica, foi indicativo de esquistossomose. O exame
de fezes com pesquisa de Schistosoma mansoni teve resultado negativo. A hipótese de esquistossomose foi, então, descartada, até porque ela não explicaria alterações laboratoriais como citopenia e hiperesplenismo.
PROF. TAUIL

Vocês afastaram a esquistossomose pelo
exame de fezes?
DRA. PAULA

A esquistossomose não explicaria o hiperesplenismo que ele apresentava.
ACAD. RAQUEL

Continuando a apresentação ...
VDRL: quantitativo não reativo e qualitativo não reativo
25/3/2008 – Tomografia computadorizada de abdome total: hepatomegalia impregnando heterogeneamente pelo meio
de contraste, com acentuada hipertrofia
do lobo caudado. Não há dilatação de
vias biliares. Veias hepáticas não foram
adequadamente visualizadas. Veias porta e esplênica de calibres normais. Vesícula biliar sem alteração ao método.
Baço homogêneo, discretamente aumentado. Pâncreas de aspecto anatômico.
Rins de topografia e dimensões normais,
com nefrograma homogêneo, eliminando sob boa densidade a substância de
contraste. Aorta e artérias ilíacas de calibres normais. Não há evidência de linfonodomegalias. Ascite.
Ecodoppler do sistema porta: diminutos
focos ecogênicos difusos no fígado. Veias porta, esplênica e cava pérveas. Veias
hepáticas de difícil visualização. Fluxo
na veia porta arterializado.
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Ecocardiograma: AE = 3,5 cm; VEd = 4,6
cm; VEs = 2,3 cm; FE = 81%. Função diastólica normal. Válvulas mitral, aórtica,
tricúspide e pulmonar: normais. Fluxo
pulmonar de baixa resistência (normal),
com mínima regurgitação fisiológica.
VCI de calibre diminuído (1,2cm), com
fluxo venoso presente. Apenas uma veia
supra-hepática visualizada, com diâmetro
quase idêntico ao da VCI (portanto aumentado) e sem fluxo no seu interior.
Citometria de fluxo (CD55, CD59) /
Hemorio: compatível com hemoglobinúria paroxística noturna.
Coombs direto e indireto, biópsia de medula óssea, mielograma: aguardando resultados.
Baseando-se em todos os achados que foram descritos até agora, estabeleceu-se o
diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari.
O caso estava sendo acompanhado pelo
serviço de Hematologia também. A anemia hemolítica e as alterações citopênicas sugeriram as seguintes hipóteses: doença mieloproliferativa, doença autoimune e hemoglobinúria paroxística noturna. Foi colhido material para citometria de fluxo e levado ao Hemorio. Laudo verbal: compatível com hemoglobinúria paroxística noturna.

Diagnóstico: síndrome de Budd-Chiari
(SBC) e hemoglobinúria paroxística noturna (HPN).
Conduta: prednisona 1mg/kg/dia por 1
mês. Depois, reduzir a dose até 30mg/dia
em dias alternados. Feito encaminhamento ao Hospital Geral de Bonsucesso para
avaliar conduta cirúrgica.
DISCUSSÃO
PROF. TAUIL

DRA. PAULA

Acredito que faltou realizar um exame
simples e rápido, que é a biópsia da válvula retal. É um exame direto a fresco de
dois fragmentos da válvula vistos na lâmina pelo microscópio. É possível saber
se há ou não ovos viáveis de Schistosoma
mansoni para, então, ter segurança em afastar ou confirmar o diagnóstico. Afastar a
esquistossomose apenas pelo exame de
fezes é um equívoco. Além disso, o paciente é proveniente de uma região endêmica, e isso precisa ser levado em consideração. Na minha opinião, a biópsia de
válvula é essencial para esse paciente.

Optamos por uma conduta mais conservadora, pois estávamos aguardando o resultado dos exames da Hematologia para
a confirmação de síndrome de Budd-Chiari com hemoglobinúria paroxística noturna.

DRA. MARIANA

A história epidemiológica foi levada em
consideração, mas a esquistossomose não
seria compatível com o quadro de citopenia que ele apresentava.
PROF. TAUIL

31/3/2008 – EAS: volume 50 ml; densidade 1,025; Ptn (+); urobilinogênio (4+);
sangue (2+); piócitos 10-15 p/ campo;
hemácias 20-25 p/ campo; várias céls.
epiteliais; cilindros hialino, granuloso e
céreo; flora bacteriana moderada; sedimento amarelo.
1/4/2008 – Sorologias negativas para
hepatite viral: HBsAg - negativo, antiHBs - negativo, anti-HBc - negativo, antiHCV – negativo.
Foram feitos, ainda, biópsia de medula e
mielograma. Os resultados ainda não estão disponíveis.
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foi considerada remota e o exame era de
difícil realização, por causa da dificuldade de colaboração por parte do paciente,
decidimos por não fazê-lo. Até porque ele
já estava sendo acompanhado pelo Serviço de Hematologia e estávamos esperando o resultado de exames da Hematologia para a confirmação. Por isso é que não
fomos mais a fundo na investigação.

Mas o doente tinha hepatomegalia.
DRA. MARIANA

Esse paciente era muito difícil, pois tinha
um nível sócio-cultural que dificultava
muito o relacionamento médico-paciente. Já foi difícil conseguir um acesso venoso periférico para injetar o contraste
necessário para a realização da tomografia computadorizada; portanto, realizar a
biópsia de válvula seria impossível, pela
recusa do paciente. A hipótese de se realizar esse exame foi discutida; porém,
como a possibilidade de esquistossomose

DRA. MIRNA

Realmente o nível intelectual do paciente dificultava muito a realização do
exame. Ele apresentava hepatomegalia
dolorosa, ascite pequena, anemia com
aumento de reticulócitos e trombocitopenia importante. Diante desse quaro,
temos que pensar em HPN, que é uma
doença que cursa com anemia hemolítica com reticulocitose menor do que a
esperada nas anemias hemolíticas, trombocitopenia e alterações hepáticas. A
primeira hipótese levantada foi síndrome de Budd-Chiari. Ao analisarmos o
hemograma, questionou-se a associação
de hemoglobinúria paroxística noturna.
A possibilidade de esquistossomose não
era considerada relevante. O ecodoppler realizado mostrou que não havia
esplenomegalia, pois o baço estava no
limite superior de normalidade e, além
disso, ainda que houvesse, o seqüestro da
esplenomegalia não explicaria a reticulocitose discreta com uma anemia tão
severa. Para confirmar a HPN é necessário realizar a densitometria de fluxo. O
diagnóstico de HPN é feito pela ausência de proteínas ligadas à proteína de
âncora devido à alteração no cromosso-

ma X, que, então, não produz essas proteínas de âncora. As proteínas que se ligam às proteínas de âncora estão ausentes na HPN. Esse resultado foi confirmado pela densitometria de fluxo. Foram
investigados os eritrócitos, os reticulócitos e, portanto, HPN é um diagnóstico
confirmado. Ainda seria necessário realizar a biópsia de válvula retal para avaliar se há também a esquistossomose, mas
a HPN já está confirmada.
Diagnóstico de biópsia: hipoplasia megacariocítica. O paciente foi encaminhado
para transplante.
DRA. PAULA

Ele e o irmão, que é o acompanhante, ficaram muito assustados quando se falou
em biópsia de medula. O outro irmão que
ele tem é um paciente psiquiátrico e também não tem o entendimento adequado
do quadro. Seria necessário levar o paciente para Pernambuco para tentar realizar o tratamento por lá, se é que é possível.
PROF. LORETTI

Bem, então não há dúvida de que ele tem
SBC e HPN. Já esquistossomose, ele pode
ter ou não.
DRA. MARIANA

Encaminhamos esse paciente para o Hospital de Bonsucesso para a avaliação da
uma abordagem cirúrgica para o tratamento da SBC.
PROF. AGOSTINHO

Houve o relato de uma hepatomegalia,
fígado palpável a 4cm do rebordo costal.
Quais as características desse lobo esquerdo?

DRA. MARIANA

PROF. TAUIL

Na tomografia computadorizada foi demonstrada impregnação heterogênea de
contraste. Não era um fígado heterogêneo.

Diante dessas dificuldades, de pacientes
psiquiátricos ou daqueles que têm muita
dor, é preferível optar por analgesia e sedação para realizar esse exame e, de preferência, não se deve fazê-lo em ambiente de enfermaria.

DRA. PAULA

A função hepática dele era normal, por
exemplo, albumina e coagulograma
(TAP) estavam normais.

Esquistossomose também causa anemia.

Baseando-se nessas imagens que temos
aqui, foi levantada a hipótese de trombose de veia porta.

DRA. PAULA

PROF. TAUIL

Ele teria cirrose clínica. A bilirrubina
estava aumentada, porém era mais às custas de bilirrubina indireta, o que se justificaria pela hemólise.

Veia porta ou veias supra-hepáticas?

PROF. AGOSTINHO

PROF. AGOSTINHO

Não estávamos questionando o diagnóstico que foi estabelecido, mas a possibilidade de haver outra doença associada a
esse diagnóstico. Há sinais que estão a
favor da esquistossomose, como o lobo
esquerdo aumentado. Contra a esquistossomose, a ausência de esplenomegalia.
Porém, ainda assim, não foi possível afastar a possibilidade. Por isso o professor
Tauil se preocupou com o tratamento com
corticóides em um paciente cujo diagnóstico de parasitose não foi afastado ou totalmente elucidado.
ACAD. FERNANDA

Gostaria de levantar uma dúvida: em pacientes que apresentam esquistossomose,
a biópsia de válvula retal pode ser negativa?

ACAD. RAQUEL

Inicialmente, pela TC, a hipótese era de
trombose de veia porta. Mas depois, com
o doppler, descartaram a trombose de veia
porta e verificaram a ausência de fluxo na
veia supra-hepática.
PROF. TAUIL

Há uma observação que eu acredito ser
fundamental. Temos que ser muito cuidadosos com os resultados dos exames de
imagem. A correlação clínica é obrigatória. É muito importante confiar nos sentidos do clínico em primeiro lugar; depois
é que vem a interpretação de um exame
de imagem, que é complementar. Nenhum exame de imagem pode ir contra a
impressão diagnóstica do clínico. É mais
provável um erro da interpretação da
imagem do que da impressão clínica.
Esse paciente não tinha ascite. Um perímetro abdominal de 77cm em paciente de
20 anos é incompatível com esse resultado de imagem.

PROF. TAUIL

A resposta é não. A sensibilidade desse
exame varia entre 95% e 99%.

DRA. PAULA

Não havia nodularidade. A borda era
romba, de consistência aumentada e lisa
e era muito doloroso à palpação.

ACAD. RAQUEL

PROF. AGOSTINHO

E é um exame muito simples de fazer,
além de pouco doloroso.

DRA. PAULA

Era uma ascite retro-hepática, de quantidade moderada, centralizada, não era escorrida. Além disso, nenhum exame de
imagem fechou o diagnóstico. A Radiologia não estabeleceu nenhum dos diagCONDUTA MÉDICA
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Imagens de tomografia
computadorizada

1

2
Pós-contraste 1: hepatomegalia, lobo
caudado aumentado, impregnação
heterogênea do contraste e ramos direito
e esquerdo da veia porta
Pós-contraste 2: hepatomegalia, lobo
caudado aumentado e veia porta
Pós-contraste 3: líquido peri-hepático

Pré-contraste 1: hepatomegalia e veia
porta de calibre normal

nósticos. Nós conversamos com os radiologistas: explicamos a associação com
HPN, que não tinha esplenomegalia, que
a veia porta tinha calibre normal. A TC
acabou fechando o diagnóstico pela nossa intervenção.
3

PROF. TAUIL

que tinha também edema em extremidades inferiores e que começou a utilizar, há
três meses, furosemida e espironolactona.
Notou diminuição no diâmetro abdominal e no edema das extremidades. Para
ele, seu abdome agora estava normal.

Exatamente isso.
DRA. PAULA

Tanto que a angioTC e a angio-ressonância, que seriam os exames ideais para avaliar esse caso, já foram pedidas. Estamos
tentando a realização desses exames para
fechar também radiologicamente.

PROF. LORETTI

PROF. AGOSTINHO

É. Isso acontece nos casos mais crônicos.
A doença aguda difere da crônica.

Mais uma vez está clara a importância de
se ver o exame como complementar e
dependente da correlação clínica. O diagnóstico é clínico. O laboratório é complementar.

PROF. TAUIL

Você não acha que, sendo a forma crônica, deveria ter uma ascite mais clara ao
exame físico?

PROF. LORETTI

Tivemos poucas oportunidades de ver
casos de Budd-Chiari. Normalmente o
que chama muito a atenção nesses casos é
ascite, que é grande, e a dor no hipocôndrio direito pela distensão da cápsula de
Glisson. Os exames laboratoriais ficam
praticamente normais, com poucas alterações no hepatograma. Com o passar do
tempo, a doença vai se deteriorando e
desenvolve-se a cirrose.

DRA. PAULA

DRA. MARIANA

DRA. RUTH

Há um pouco de fibrose periportal.

Eu gostaria de dizer que ele tinha ascite,
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Bem, pelo que eu entendi, parece que o
paciente já teve mais ascite e que usou
espironolactona e furosemida ao chegar
ao Huap. Mas ele disse que o abdome já
esteve muito maior.

PROF. LORETTI

Eu gostaria de saber sobre a literatura, se
não foi considerada a possibilidade de
colocação de TIPS e de stent venoso supra-hepático.
DRA. MARIANA

Isso seria um aporte ao transplante.

PROF. TAUIL

PROF. LORETTI

Ah, sim. Então a ascite estava em regressão pelo tratamento.

Eu li um artigo, na revista Radiologia
Brasileira, de 2002, volume 35, fascículo
6, páginas de 323 a 327, de autoria de
Bettio e colaboradores, que falava sobre
pessoas que se submeteram a esse proce-

dimento enquanto estavam aguardando
na fila de espera do transplante. Conseguiram um aumento na sobrevida, pois,
como já sabemos, a disponibilidade do
transplante não é grande. Seria uma medida provisória ao tratamento definitivo.
DRA. MARIANA

Em alguns artigos de revisão de literatura, encontramos a derivação porto-cava
como tratamento definitivo.
PROF. TAUIL

Hoje em dia a derivação porto-cava foi
abandonada. O que se faz é uma derivação porto-cava calibrada. Na derivação
porto-cava secciona-se a veia porta e sua
circulação é totalmente desviada para a
veia cava, com uma anastomose terminal
na porta e lateral na cava. Os efeitos adversos desse procedimento tradicional
demonstraram que, se o fluxo não fosse
totalmente desviado, a encefalopatia pósderivação seria reduzida significativamente. Então, há uma prótese vascular
cujo calibre é menor que o da porta e que
faz um desvio parcial de fluxo, suficiente
para descomprimir o sistema porta, e que
reduz os níveis de encefalopatia porto-sistêmica.
PROF. AGOSTINHO

Você acredita que o TIPS seja uma boa
indicação nesse caso?
PROF. TAUIL

Não tenho experiência com relação à
colocação de TIPS como tratamento definitivo de Budd-Chiari. Isso deve ser
uma prática nova. O que se sabe é que o
TIPS é um método de alívio temporário
enquanto se aguarda o transplante.
PROF. LORETTI

Um trabalho publicado em Radiology de
1993, número 187, nas páginas de 413 a
420, relata nove casos de colocação de

TIPS para fazer o trajeto, usando um stent
para fazer a revascularização dessa via. A
prática vem se desenvolvendo e mostra
bons resultados.

PROF. AGOSTINHO

E quanto ao autotransplante, há indicação?
DRA. MIRNA

PROF. AGOSTINHO

Mirna, poderia falar agora um pouco sobre o tratamento e a evolução da HPN?

Não. No transplante autólogo selecionam-se células não clonais no sangue periférico através de aférese. Porém, está
comprovado que a doença recorre.

DRA. MIRNA

A HPN é uma alteração clonal da célulatronco bem precoce, na qual quase todas
as linhagens da medula óssea são acometidas, como leucócitos, eritrócitos e plaquetas. O prognóstico é de sobrevida de
10 a 12 anos. As complicações são a evolução para síndrome mielodisplásica, anemia aplástica, leucemia mielóide aguda
e trombose. Evolui com tromboses repetidas na mesma localização. É uma doença de alta mortalidade e morbidade.

PROF. AGOSTINHO

Não há nada descrito com célulastronco?
DRA. MIRNA

No transplante de medula óssea há utilização de células-tronco hematopoiéticas.
PROF. AGOSTINHO

Digo de células-tronco de cultura.
DRA. MIRNA

PROF. AGOSTINHO

E qual o procedimento necessário antes de
fazer o transplante?

Não. Somente células-tronco primitivas
da medula óssea.
ACAD. RAQUEL

DRA. MIRNA

É feito tratamento paliativo com corticóide, que age na ativação da plaqueta ligada ao complemento. Isso diminui o risco
de trombose. A medula é hipoplástica;
pode haver evolução para aplasia de medula. Nesses casos está indicada a timoglobulina, que apresenta uma pequena
resposta terapêutica. Porém, a cura só seria possível com o transplante de medula. Na verdade, ao realizar o transplante,
há uma série de complicações e, por isso,
pode-se dizer que o transplante alogênico
transforma a doença, porque o paciente
pode passar a apresentar outras patologias
associadas à doença enxerto-versus-hospedeiro aguda e crônica. A quimioterapia
pré-transplante é feita de forma semelhante à da anemia aplástica, com timoglobulina, e a ciclofosfamida é usada para zerar
a medula para o transplante.

Como é feito o teste de Coombs que foi
pedido para ele?
DRA. MIRNA

Foi solicitado para afastar doença autoimune. Há um anticorpo ligando-se à
hemácia e causando hemólise. Diante
de hemólise e plaquetopenia, teríamos
que pensar e fazer diagnóstico diferencial com púrpura trombocitopênica
trombótica (PTT). A púrpura trombocitopênica trombótica é uma emergência hematológica, uma doença grave
que também cursa com hemólise e plaquetopenia, mas que não teria hepatomegalia dolorosa.
PROF. AGOSTINHO

Mais alguma observação ou pergunta?
Então agradeço a todos e dou por encerrada esta sessão. ■
CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 039 - JAN/FEV/MAR/2009 27

RELATO DE CASO / CASE REPORT

Hanseníase Virchowiana
com Reação Hansênica
Virchowian Leprosy With Leprosy
Reaction

Autores
Dra. Suzana Grassano Fádel
Médica Residente de Clínica Médica do
Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap),
da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Prof. Ricardo Carneiro Ramos
Professor Assistente e Preceptor do
Programa de Residência Médica (PRM)
do Huap/UFF
Dr. Victor Marcondes Lopes dos Santos
Dra. Flávia Pinto Torres
Dr. Eduardo Lenini da Silva Santana
Dr. Celso Nardin de Barros
Dr. João Autran Nebel
Médicos Residentes de Clínica Médica
do Huap/UFF
Patologista
Profa. Enoï Guedes Vilar
Professora Adjunta do Departamento de
Patologia da Universidade Federal Fluminense

28 CONDUTA MÉDICA

●

ANO X/N 039 - JAN/FEV/MAR/2009

RESUMO – A hanseníase é uma infecção crônica, granulomatosa, causada pelo Mycobacterium

leprae, microorganismo que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. É uma
doença ainda muito prevalente em regiões subdesenvolvidas. Apresenta-se sob as formas
pauci e multibacilar e pode evoluir para estados reacionais na vigência ou não do tratamento.
Este trabalho expõe o caso de uma paciente de 29 anos que abriu o quadro de hanseníase com
a reação hansênica, com extensas manifestações cutâneas que, após o diagnóstico correto,
tratou e evoluiu com melhora das lesões. (Conduta Médica 2009-10 (39)28-29)
ABSTRACT – Leprosy is a chronic, granulomatous infection, caused by Mycobacterium leprae,

microorganism that primarily affects the skin and peripheral nerves. It is a disease still prevalent in
underdeveloped regions. It is presented in ways pauci and multibacillary and can evolve into reactions
states during treatment or not. This paper describes a case of a 29-year-old patient who opened the
framework of leprosy with the leprosy reaction, with extensive skin manifestations that, after the correct
diagnosis and treatment, evolved dealt with improvement of injuries. (Conduta Médica 2009-10
(39)28-29)
DESCRITORES – Hanseníase; reação hansênica
KEY-WORDS – Leprosy; leprosy reaction

CASO CLÍNICO

Trata-se de uma mulher de 29 anos com
história de surgimento de lesões eritematosas em membros superiores há um ano,
que aumentaram progressivamente de tamanho e disseminaram-se pelo corpo
todo. Na época fez uso de amoxicilina
500mg e prednisona 40mg por 21 dias,
havendo regressão das lesões.
Após dois meses iniciou quadro de febre
alta, vômitos, cefaléia, linfadenomegalia
e ressurgimento das lesões cutâneas, porém mais intensas e disseminadas. Procurou a emergência, onde realizou os seguintes exames: gli 103, Ur 26, Cr 0,89, TGO
20, TGP 274, F.Alc 464, GGT 885, Hb
13, Leuc 16.200 (0/0/14). USG de abdômen e RX de tórax normais. EAS: apenas proteínas 2+.
Foi então avaliada por dermatologista,
que informou tratar-se de síndrome de
Sweet, tendo sido encaminhada ao am-

bulatório. O exame físico chamou atenção para linfonodomegalia cervical,
axilar e inguinal; na pele havia placas
eritematosas violáceas, com pseudovesiculação, presentes em face, tronco, membros superiores e inferiores e nádegas (ver
figuras 1, 2 e 3). Biópsia de pele: hanseníase virchowiana em reação tipo 2 (ver
figura 4).
Foram iniciadas prednisona 40mg/dia e
poli QT (rifampicina + clofazimina +
dapsona). Em duas semanas houve melhora evolutiva das lesões. A família da paciente foi rastreada.
DISCUSSÃO

A hanseníase é uma das doenças mais conhecidas e estigmatizadas do mundo. No
século passado passou a ser encarada
como problema de saúde pública, e foram
feitas campanhas de conscientização e tratamento, levando à queda importante na

FIGURAS 1 e 2

Placas eritematovioláceas com
bordos bem
definidos em
membros
inferiores

incidência da doença, porém ainda longe do ideal.
É endêmica de áreas subdesenvolvidas
como Ásia, África e América do Sul. No
Brasil o Ministério da Saúde criou o Plano
de Eliminação da Hanseníase, que tem como
meta a eliminação da doença até 2010.
A hanseníase pode se apresentar de diferentes formas, que são agrupadas, para fins
de tratamento, em:
■ Paucibacilar ou Tuberculóide (T): de
uma a cinco lesões de pele, com baixa
carga de bacilos e geralmente Mitsuda
positivo.
■ Multibacilar ou Virchowiana (L): Mais
de cinco lesões, com alta carga de bacilos
(BAAR +) e Mitsuda negativo.
Os estados reacionais são fenômenos inflamatórios agudos que ocorrem antes, durante ou após a instituição do tratamento, geralmente dentro do primeiro ano de terapia.
A reação reversa ou tipo 1 é mais comum
na forma T e envolve mecanismos da
imunidade celular. O processo inflamatório abrange, principalmente, pele e os
nervos invadidos pelo bacilo. As lesões
tornam-se mais intensas e dolorosas. Pode
evoluir com neuropatia sensitivo-motora. O tratamento é feito com antiinflamatórios ou corticóides nas formas graves.

FIGURA 4

Lâmina: hanseníase
virchowiana

FIGURA 3

Lesões em membro superior

Não se deve interromper o tratamento
poliquimioterápico.
A reação tipo 2 é uma reação inflamatória aguda, sistêmica, que envolve a formação de imunocomplexos e tem como
manifestação clínica mais freqüente o
eritema nodoso hansênico. Acomete pacientes multibacilares, forma L.
Podem ocorrer alterações de pele, neuropatia, glomerulonefrite, dores ósseas, uveíte, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, elevação de transaminases, PCR e

leucocitose. O tratamento é feito com
talidomida (homens e mulheres fora da
idade fértil) ou corticóides.
CONCLUSÃO

A hanseníase é um grande problema de
saúde pública no Brasil. Sendo assim, sempre devemos estar atentos às lesões de pele
em suas diversas formas, inclusive os estados reacionais, e ter sempre em mente essa
entidade como diagnóstico diferencial, a
fim de contribuir para sua eliminação. ■
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The Image Challenge

Paciente de 56 anos,
masculino, queixando-se de
dispnéia progressiva. Relata
ter sido operado de tumor
gástrico há cerca de um ano.

Diagnóstico: Linfangite carcinomatosa
Comentários: A linfangite carcinomatosa

pulmonar é a disseminação tumoral nos
linfáticos do pulmão. A disseminação linfangítica pulmonar do tumor é mais comum em carcinomas de mama, pulmão,
estômago, cólon, próstata e pâncreas, e em
adenocarcinomas metastáticos de sítio
primário desconhecido.
A linfangite carcinomatosa apresenta padrão histológico de distribuição linfática,
que ocorre nas doenças que mostram
predileção pelas rotas linfáticas (sarcoidose, linfangite carcinomatosa, linfomas, leucemias, pneumoconioses, paracoccidioidomicose, sarcoma de Kaposi,
e outras mais raras, como linfangiomatose pulmonar difusa e linfangiectasia).
Os linfáticos pulmonares são encontrados ao longo das veias, das bainhas
broncovasculares, nos septos interlobulares e na pleura.
Na tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR), a doença se caracteriza
por opacidades reticulares, que por vezes
têm aparência nodular. Os achados incluem espessamento do interstício peribroncovascular envolvendo artérias e brônquios nas regiões peri-hilares, espessamento
de septos interlobulares e do interstício
subpleural, liso ou nodular (“em rosário”),
espessamento do interstício axial nas regiões centrolobulares e preservação da arquitetura pulmonar normal ao nível lobular, sem evidências de distorção.
O espessamento do interstício axial, ao
longo das bainhas broncovasculares, pode
ser liso e concêntrico, simulando espessa30 CONDUTA MÉDICA
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mento das paredes brônquicas, ou pode ser
nodular. Os vasos podem parecer mais calibrosos que o normal e ter aspecto nodular.
Os septos, em geral, têm aspecto “em rosário”, mas podem também ser lisos. Os lóbulos, contornados por septos espessados, podem ter opacidade central ou em ponto, representando as estruturas centrolobulares
envoltas pela bainha conjuntiva espessada.
O espessamento nodular, ou “em rosário”,
das bainhas broncovasculares não é visto em
outras doenças intersticiais, exceto na sarcoidose. Na sarcoidose, contudo, em geral
não se observam septos interlobulares espessados.
Por vezes, podem ser observados nódulos
de maiores dimensões (acima de 1 cm), intraparenquimatosos, que correspondem a
uma maior proliferação de células tumorais, em geral dentro de um septo interlobular.
Por causa do envolvimento dos linfáticos
peribrônquicos, a linfangite carcinomatosa
é uma das poucas doenças intersticiais que
pode, com freqüência, ser diagnosticada por
biópsia transbrônquica.
Histologicamente, o achado fundamental é
o espessamento dos septos interlobulares e
do interstício peribroncovascular, por infiltração de células neoplásicas dentro dos vasos linfáticos. O espessamento pode ser
dado também por fibrose no interstício, determinada por reação desmoplásica, por edema causado pela obstrução linfática, ou por
uma combinação de todos esses achados patológicos.
Uma das características patológicas da linfangite carcinomatosa é a presença de placas
localizadas de tumor subpleural. A TCAR,
em geral, subestima a extensão do tumor subpleural. Encontram-se também espessamento e irregularidades nas cissuras, mesmo na
ausência de derrame pleural, também por
depósitos tumorais, edema ou fibrose. Cissuras nodulares têm o diagnóstico diferencial feito com a sarcoidose.
Alguns casos mostram mais fibrose que outros, em conseqüência de alguns tumores primitivos serem mais desmoplásicos (por exemplo: mama e estômago) e outros menos (cólon, pulmão). É também possível que a fibrose se desenvolva proporcionalmente à
sobrevida. Enquanto muitos pacientes morrem dentro de três meses, e a maioria em seis
meses, longos tempos de sobrevida são descritos. É possível que estes pacientes desen-

volvam mais fibrose.
Em cerca de 50% dos casos a lesão pode ser
focal ou unilateral, e não difusa. Pode também predominar na região axial (bainhas peribroncovasculares) ou na periferia (septos
interlobulares).
Em cerca de 25% dos casos de linfangite carcinomatosa os linfonodos hilares estão infiltrados pelo tumor, causando obstrução linfática central.
Em resumo, cinco alterações anatomopatológicas podem ser correlacionadas com a radiologia, explicando as alterações observadas na TCAR: a) distensão dos linfáticos retrogradamente ao êmbolo tumoral central;
b) edema intersticial secundário à obstrução
linfática tumoral; c) presença de tumor dentro do interstício; d) reação fibrosa no interstício secundária ao tumor ou ao edema
intersticial crônico; e) linfáticos cheios de
tumor.
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