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Um dos aspectos mais negligenciados na formação médica e que
continua por merecer mais atenção, tanto por parte dos educadores quanto por parte dos interessados na boa prática médica,
é o da relação médico-paciente. O século XX assistiu a avanços
extraordinários no campo do entendimento da Psicologia e das
emoções do ser humano, proporcionados, entre outros, por vários médicos, dentre os quais poderíamos destacar Freud e Jung.
A Medicina Psicossomática, inaugurada após essas descobertas, passou a ter importância inquestionável e penetrou nas escolas de Medicina. Ficou claro, depois da aceitação desses conceitos, que não
basta ao médico a compreensão e o treinamento de habilidades puramente técnicas para o exercício profissional. Aliás, apenas resgatamos, na era contemporânea, um conceito puramente hipocrático.
No currículo das faculdades de Medicina, a relação médicopaciente costuma ser abordada numa disciplina denominada
(na maioria dos cursos) Psicologia Médica. A Psicologia Médica é definida como sendo “o estudo da relação médico-paciente”. Há bons livros disponíveis para quem deseja saber algo sobre o tema: “O Médico, o Paciente e a Doença”, do pioneiro
Michael Balint; “Seis Minutos para o Paciente”, de Enid Balint;
“A Medicina da Pessoa”, de Danilo Perestrello, e “O Médico,
essa Droga Desconhecida”, de Hélio de Souza Luz.
Relação médico-paciente na formação médica
Uma vez que ninguém questiona, nos tempos atuais, a importância dos aspectos psíquicos e emocionais no processo do adoecer – como também na conquista da cura –, seria óbvio que
grande ênfase fosse dada ao estudo e à prática da relação médico-paciente nos cursos de graduação em Medicina (o que não
se observa, longe disso). Nesses cursos, o tempo dedicado nos
currículos a esse importante tema é exíguo e, quando ocorre, o
treinamento é feito sem se lhe atribuir a importância que mereceria. Em geral fala-se sobre relação médico-paciente como se
se tratasse de mais um aspecto complementar, quase que optativo, na formação médica, e não como se fosse (o que na realidade é) conhecimento básico e indispensável para capacitar o bom
médico, independentemente da especialidade que ele for abraçar. Na teoria fala-se muito em relação médico-paciente, mas
na prática o treinamento nesses aspectos é insuficiente e descontínuo. O tema é tratado, em geral, próximo da época em que o
estudante tem seu primeiro contato com o paciente, no momento do início dos estudos sobre semiologia médica. Depois disso,
salvo exceções, nunca mais. É claro que ninguém aprende relação médico-paciente só nesse curto período. Ninguém aprende
a interpretar eletrocardiograma, depois de um curso de dois a
três meses, se não treinar continuamente sua interpretação. A

Editorial
diferença nesses dois exemplos é que muitos especialistas, no
futuro, não precisarão mais saber interpretar minúcias do eletrocardiograma, dependendo de qual especialidade irão seguir,
mas todos vão precisar saber como se comportar nas diferentes
situações com que se defrontarão na prática com os pacientes.
Outro equívoco muito cultivado é o da “fatalidade”. Segundo esse
“dogma”, haveria alguns alunos que ingressam na escola médica
dotados de grande talento para o exercício de uma boa relação
médico-paciente, e outros não teriam sido aquinhoados pela natureza nesse aspecto. Argumentam, então, que os primeiros deveriam
dedicar-se à Psiquiatria e os demais, a outras especialidades. Estes
últimos, apregoa a lenda, melhor fariam se se dedicassem a áreas na
Medicina “menos necessitadas de boa relação médico-paciente”.
Essas áreas seriam, teoricamente, as mais dedicadas a aspectos técnicos e menos necessitadas de contato com o paciente. Podemos
imaginar especialidades médicas onde o contato com o paciente é
mínimo, mas o médico sempre vai precisar se relacionar com alguém, mesmo que seja um parente ou algum intermediário.
Na prática se vê que não existe área na Medicina que dispense a
relação médico-paciente – que, de preferência, deve ser a melhor
possível. O que pode existir são especialidades em que o contato
com o paciente ocorra com menos freqüência ou mesmo com menos intensidade. O equívoco é imaginar que um profissional médico vá poder dispensar treinamento em relação médico-paciente. Os “geneticamente talentosos” nesse aspecto possuem vantagem de saída. Entretanto, os menos talentosos podem aprender,
treinar e adquirir também tal talento, da mesma maneira que todos aprendemos, nos cursos médicos, a dissecar cadáveres, pipetar soluções em laboratórios de bioquímica, ler lâminas de tecidos ao microscópio, percutir um tórax em busca de macicez, auscultar o coração para identificar uma terceira bulha ou manejar
um transdutor para executar um exame ultra-sonográfico. Também se aprende a ouvir o paciente e a lidar com seus pensamentos
e emoções, e também a analisar os nossos, que emergem desses
encontros com pacientes e que, por vezes, nos confundem durante o tratamento de alguns enfermos.
Pode-se argumentar que, embora aprendendo todas essas habilidades no curso médico, ao nos dedicarmos a certa especialidade deixemos de praticar algumas delas. Um clínico não costuma operar pacientes, ver lâminas ao microscópio, manejar transdutores de ultra-som.
Mas todos os especialistas precisam, em maior ou em menor grau,
saber como conversar com os pacientes ou, no mínimo, com a família. Não só saber como conversar, mas também estar preparado para
situações psicológicas que surgem nesses encontros e que interferem
enormemente na doença e no tratamento do paciente.
Ao contrário do que muitos pensam, tudo isso se aprende; para
esse aprendizado há técnicas e há treinamento, da mesma maneira que há treinamento para semiologia médica, para execução de atos cirúrgicos, para manejo de aparelhos de tomografia
computadorizada. Infelizmente o treinamento na relação médico-paciente é visto preconceituosamente como “menor” e relegado a uma certa improvisação. A idéia geral, muito equi-

vocada, é que relação médico-paciente é coisa para psiquiatra.
Também se tem a errônea concepção, reducionista, de que, para
atuar bem na relação médico-paciente, ao médico basta ser “bonzinho”, “sorridente”, “afável” e sempre “agradar o paciente”. Tentase aplicar aqui regras tomadas por empréstimo do marketing comercial no contato com o cliente, que nem sempre funcionam na
relação do médico com o paciente. Muitas vezes, nessa relação, o
médico precisa usar de certa energia e até contrariar o paciente.
Contudo, há um outro aspecto que precisa ser observado, uma
vez que se consolida a idéia de que o aprendizado não termina
na faculdade de Medicina, estende-se para além dela, cada vez
mais. Se na graduação o treinamento sobre relação médicopaciente encontra-se aquém do desejável, na residência médica, na pós-graduação e na prática profissional ele está mais deficiente ainda, pois não tenho notícia de nenhum movimento,
pelo menos de média escala, no sentido de destacar a importância desse treinamento continuado após a graduação.
Base da Medicina em qualquer especialidade
A educação continuada tem sido, cada vez mais, estimulada,
não só com o argumento de que o médico precisa se atualizar
face ao volume de novas informações que surgem, mas também com a alegação de que o erro médico, com tais providências, poderia ser eficientemente prevenido. Estatísticas mostram, por outro lado, que grande parte (senão a maioria) das
denúncias contra médicos têm como motivação problemas na
relação médico-paciente, não decorrendo de falhas técnicas
ou éticas dos profissionais. Estamos perpetuando, na educação médica continuada, a mesma desatenção que vigora na
graduação médica: valorizamos os aspectos técnicos da profissão, alçamos a tecnologia a posição de maior destaque, mas
relegamos a plano secundário a relação médico-paciente, base
da Medicina em qualquer especialidade.
Os congressos e eventos médicos deveriam incluir, em suas programações, discussão de casos e situações, em cada especialidade, para aprimorar nos profissionais o entendimento e a prática
da relação médico-paciente, a grande esquecida.
Nunca é demais recordar que muitíssimas curas e melhoras são obtidas não por meio de
medicamentos ou de procedimentos, mas
através da palavra ou da atitude inteligente do médico perante o seu paciente. Isso
se treina e também se aprende.

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
Professor Titular de Medicina Interna da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica
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Edema de Membros
Inferiores
Edema of Inferior Limbs

Sessão clínica realizada em 29 de março de
2006 na 10 a Enfermaria do Hospital Gaffrée
e Guinle, da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (Unirio) (Rio de
Janeiro –RJ)
Apresentadores:
Rafael Augusto Lethier Rangel
Acadêmico Interno do 10º período

RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso de paciente com queixa principal

de edema de membros inferiores, realizada na 10 a Enfermaria do Hospital Gaffrée e Guinle
(Unirio), no Rio de Janeiro, com discussão sobre a conduta diagnóstica e terapêutica a ser
adotada no caso. (Conduta Médica 2006:8 (30) 4-12)
ABSTRACT – This is a clinical session of a case report of a patient suffering of edema in
inferior limbs. The clinical session was accomplished in the 10 th Infirmary of the Gaffrée e
Guinle Hospital of Unirio University, Rio de Janeiro, and the authors present a discussion
about therapeutic and diagnostic conduct. (Conduta Médica 2006:8 (30) 4-12)
DESCRITORES – edema; insuficiência cardíaca; coração

Bruno dos Santos Farnetano
Acadêmico Interno do 12º período
Participantes:
Prof. Rogerio Neves Motta
Professor Assistente de Clínica Médica
da Unirio
Prof. Fernando Raphael Ferry
Professor Adjunto da Clínica Médica da Unirio
Dra. Karla Rochini
Dr. Marcelo Costa Velho
Médicos do Serviço da 10 a Enfermaria da
Clínica Médica B
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BRUNO

Relato do Caso
Identificação: J.S., masculino, pardo,
65 anos, natural do ES, casado, residente no município do Rio de Janeiro,
motorista de ônibus aposentado, chegou ao Hospital Gaffrée e Guinle no dia
21 de fevereiro de 2006.
Queixa principal : “Pernas inchadas”.
HDA: Paciente relata aparecimento de
edema de membros inferiores há cerca
de 60 dias, que era progressivamente ascendente até a raiz da coxa e bolsa escrotal, associado a astenia progressiva e
dificuldade para realizar tarefas diárias.
Relata melhora do edema pela manhã e
piora vespertina. Relata também, há
cerca de cinco anos, ortopnéia, só conseguindo dormir com elevação da cabeça (usando três travesseiros). Há mais
ou menos oito meses costuma acordar
subitamente com dispnéia, levantandose da cama e ficando em pé próximo à
janela. Refere episódios de dispnéia
paroxística noturna, mais freqüentes
nos últimos seis meses. Informa, ainda,
inúmeras idas ao pronto-socorro nos úl-

timos três anos, devido a crises hipertensivas, dispnéia e mal-estar. O episódio
mais grave foi descrito como uma paraparesia de início agudo, que durou cerca de três horas, e que teria sido devida
ao pico hipertensivo, segundo ele, de
220 x 180 mmHg.
HPP: Entre as doenças comuns da infância ele teve varicela, sarampo e parotidite. Nega alergias, transfusões sangüíneas, tuberculose, câncer, pneumonia,
febre reumática e insuficiência renal.
Relata cirurgia de hérnia inguinal e correção de fratura de fêmur após acidente
de trânsito. Relata gonorréia aos 20
anos, hiperuricemia e gota, tratados desde 2002.
Exames prévios: Ele veio com um eco
de janeiro de 2006, com dilatação das
quatro câmaras e já com insuficiência
aórtica e mitral. Também trouxe exame de 9 de janeiro de 2006 mostrando
uréia de 74,0 e creatinina de 3,0 , o que
sugere investigar sua função renal. Medicamentos de uso irregular: digoxina,
furosemida, captopril e AAS.
História fisiológica: Parto domiciliar,

FIGURA 3

a termo, eutócico, desenvolvimento
psicomotor normal. Sexarca e pubarca
aos 13 anos. Múltiplas parceiras sexuais durante a vida, sem uso rotineiro de
preservativo.
História familiar: Pai e mãe falecidos
por “problemas de coração” (não sabe
identificar quais). Nega histórico familiar de câncer ou de outras doenças hereditárias. Tem filhos vivos e hígidos.
História social: Nega etilismo, tabagismo e uso de substâncias ilícitas como cocaína, maconha, heroína ou crack. Reside com sua esposa em casa de alvenaria com saneamento básico e água encanada. Tem alimentação rica em gorduras e carboidratos. Escolaridade: ensino fundamental. Religião: católica.
Atualmente apresenta sono conturbado;
relata dormir cerca de três horas por
noite, porém não relaciona o sono conturbado à moléstia atual, mas sim a um
estado de ansiedade e pesadelos.
Exame físico: lúcido e orientado no tempo e espaço, hipocorado +/4+, hidratado, acianótico e anictérico. Irregular
estado geral. PA= 140 x 50 mmHg; FC=
134; FR= 40 irpm. Ausculta cardíaca:
ritmo cardíaco em 3 tempos, com presença de B3. Sopro sistólico em foco mitral
5+/6+, irradiando para linha axilar esquerda, com frêmito precordial. Sopro
diastólico 3+/6+ em foco aórtico. Aparelho respiratório: murmúrio vesicular
com estertoração em base; edema de parede torácica com cacifo. Abdome: globoso, em batráquio, com edema de parede com cacifo, peristalse presente; fígado palpável a 4cm do rebordo costal direito; abdome doloroso à palpação profunda em hipocôndrio direito. Membros
inferiores: edema com cacifo até a raiz da
coxa; pulsos pediosos palpáveis. Genitália: com edema de bolsa escrotal e pênis. Exame detalhado: Paciente apresenta quatro sinais clássicos de insuficiência aórtica, que são o pulso em martelo

d’água, o sinal de Musset (que é a pulsação da cabeça), o sinal de Müller (que é
a pulsação da úvula) e o sinal de Qüincke (que é a pulsação dos capilares subungueais, observado quando se ilumina o leito subungueal). Além disso, há
refluxo hepatojugular e presença de turgência jugular patológica em ortostatia.
(ver figuras 1 a 7)
A impressão diagnóstica foi de um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, com doença orovalvar, insuficiência aórtica e insuficiência mitral. E com insuficiência renal, que
deveria ser investigada para sabermos se
é aguda, crônica ou crônica agudizada.
Conduta: foram solicitados hemograma
completo, bioquímica sangüínea, uréia,
creatinina, glicose, TGO, TGP, LDH,
albumina, Na+ e K+, coagulograma, radiografia de tórax, ECG, ecocardiograma e VDRL. Prescrição: dieta oral hipossódica, restrição hídrica, furosemida, espironolactona, captopril, digoxina, heparina, pesagem diária, balanço hídrico rigoroso. Por problemas institucionais não foi possível pedir os seguintes
exames: BNP, nível sérico de digoxina
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e ultra-sonografia renal. Sobre o BNP,
sobre o qual o Rafael também vai falar
depois, foi o primeiro exame a ser descoberto que diferencia a dispnéia cardiogênica da pulmonar. O BNP (b natriuretic peptide) é produzido pelo ventrículo e tem função natriurética, respondendo à dilatação e sobrecarga volumétrica. Com a medida dele podemos
avaliar o prognóstico do paciente com
insuficiência cardíaca.
Como se trata de um paciente já em uso
de digoxina, o nível sérico da digoxina
também poderia ser útil para nós, no
manuseio medicamentoso. A ultra-sonografia renal será talvez o exame mais importante para qualificar a função renal.
Pela ultra-sonografia renal a gente consegue ver a morfologia do rim e já identificar uma agressão antiga pela dissociação córtico-medular, pelo sinal de IRC
e também pelo tamanho do rim. Ele era
um paciente classe funcional II em estágio C. O Rafael vai falar sobre isso também. O que é classe II? O paciente tinha
sintomas a leves esforços. No estágio C
ocorre a alteração estrutural cardíaca já
vista e o paciente é sintomático. A telerradiografia de tórax deste paciente,
em relação a partes moles, mostra um
paciente consumido. (ver figura 8)

FIGURA 8

O subcutâneo dele é bem diminuído,
apesar do edema. Os seios costofrênicos estão livres. O parênquima pulmonar não pode ser muito bem avaliado,
porque a radiografia está muito penetrada. A traquéia está desviada para a di-

reita. O botão aórtico está muito proeminente. A imagem chega a tocar a clavícula esquerda. Junto com o botão
aórtico há uma imagem que não está
dando para ver direito, mas que segue
um contorno da croça da aorta. É uma
imagem de hipotransparência, que sugere uma enfermidade relacionada ao
botão aórtico. A área cardíaca está aumentada. A trama vascular também (inversão do padrão vascular pulmonar),
correspondendo a uma congestão.
Este é o ECG, mostrando um hemibloqueio anterior esquerdo e uma alteração de repolarização, sugerindo talvez
congestão. Tem também o QS alongado, sugerindo, talvez, congestão ventricular esquerda. (ver figura 9)

FIGURA 9

Estes são os exames laboratoriais (desde
que ele chegou até o dia 24, dia do grande marco do tratamento). Ele já tinha
elevação das escórias nitrogenadas, a creatinina se mantinha no mesmo padrão e
a uréia foi subindo (o que pode ser efeito do próprio diurético). No final ele
chega a fazer 256 de uréia e 8,28 de creatinina, sem fazer de uremia. Os pacientes com IRC toleram mais a uremia. Não
seria um sinal de diagnóstico, mas sugere que ele já tenha uma insuficiência
renal de longa data. Os exames laboratoriais também mostram uma anemia
normocítica / normocrômica, o que também faz a gente pensar em IRC (além de
outras coisas). A série branca e as plaquetas estão normais. O perfil lipídico
total está reduzido. O TAP está aumentado e a albumina baixa; a função hepática está alterada também. (ver figura 10)

FIGURA 10

O VDRL era não reator, e isso é muito
importante. Agora vamos falar da
evolução clínica na enfermaria: ele
era um paciente rebelde; não entendia
que a restrição hídrica era importante
para ele. Então, bebia muita água. Era
um paciente oligúrico, por isso a furosemida foi aumentada de 60 para
240 mg. O peso se manteve em 75 Kg
por muito tempo. E ele sempre teve
PA de 140x60 mmHg. A gente sabe
que, em pacientes com insuficiência
renal, a gente tem que manter a PA de
130x80 mmHg, no mínimo. Ele estava um pouquinho acima. Um sopro
sistólico foi evidenciado em região
mesogástrica pára-umbilical. Foi suspenso o captropil – isso foi feito pensando numa possível estenose de artéria renal, porque inibidor de ECA piora o quadro e torna agudizada uma
IRC. Foi solicitado um eco Doppler
de artérias renais e aórtica (que não foi
feito por problemas estruturais da instituição). No dia 27 de fevereiro, o
paciente apresentou pulso irregular,
palpitação e taquicardia. O ECG foi
este. (ver figura 11)

FIGURA 11
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A irregularidade do QRS mostra um
eletro clássico de bigeminismo ventricular, que é muito característico de intoxicação por digitálico. O digital é
útil na insuficiência cardíaca (IC), alterando a morbidade, mas é uma droga que pode gerar conseqüências quase fatais. Nesse dia 27 de fevereiro o
paciente está com intoxicação digitálica. No primeiro eletro ele está em
ritmo sinusal. Este eletro foi feito na
segunda-feira e o eletro prévio há mais
de dez dias. Mas é importante que a
gente grave que na IC deve-se ter eletro rotineiro como parte da evolução
diária do paciente. Foi suspenso o
digitálico e a restrição hídrica foi
compreendida pelo paciente. Do dia
28 de fevereiro até 14 de março, ele
urinou em média 600ml/dia; reduziu
o peso para 69 Kg; teve melhora do
edema de membros inferiores. E foi
iniciada anticoagulação plena por
causa da fibrilação atrial. No dia 15
de março ele teve uma dispnéia subjetiva e objetiva, começou a estertorar em bases pulmonares, com ortopnéia intensa. A FC era de 120 bpm, a
PA caiu para 100 x 60 mmHg, e a FR
era de 36 irpm. O paciente estava
muito ansioso e tinha uma diurese bem
protraída. O questionamento foi: será
que a perda da contração atrial por
causa da fibrilação atrial acarretou
uma exacerbação do quadro de IC?
Ele foi internado no CTI por causa disso e foi solicitado um eco transtorácico. (ver figura 12)

O eco mostrou aumento das quatro
cavidades, corroborando aquele eco
prévio de janeiro. Mostrou uma acinesia septal inferior, com hipocinesia das demais paredes. E também
uma disfunção sistólica grave de
ventrículo esquerdo, insuficiência
aórtica grave, insuficiência mitral
moderada, insuficiência tricúspide
moderada e dilatação de aorta ascendente que pode ser compatível com
a telerradiografia torácica mostrada
anteriormente. Aqui está o átrio, só
por curiosidade, com o ventrículo e
o átrio esquerdo aumentado. No CTI
foram iniciados vasodilatador (nitroprussiato), dobutamina e amiodarona. Ele teve uma melhora clínica com
isso. A amiodarona – que foi usada
para controle da fibrilação atrial
(que estava fazendo alta resposta, com
provável piora da função cardíaca) –
poderia reverter a fibrilação atrial. A
gente não tinha o eco transtorácico,
e ele não estava anticoagulado por
três a quatro semanas devido a essa
restrição do ritmo sinusal por embolia. O ECG mostrou retorno ao ritmo sinusal, devido ao uso da amiodarona.

FIGURA 13

No dia 24 de março ele tinha uréia de
256 e creatinina de 8,28. Foram iniciadas hemodiálise e dobutamina. Ele
teve uma melhora clínica significativa.
O edema de membros inferiores melhorou muito. Só um detalhe: esse paciente
já chegou para nós em estado muito grave, e a dificuldade do manejo clínico foi
muito grande. (ver figuras 14 e 15)

FIGURA 14

PROF. ROGERIO

Por embolia.
BRUNO

Ele estava anticoagulado. No dia 20
de março fez febre de 38°C, voltou à
enfermaria, e um acesso venoso infectado foi retirado. Foi colhido material para hemocultura. O paciente
teve aumento da anasarca, e não se
sabia o porquê dessa piora nítida do
quadro (talvez fosse pela rebeldia
dele em continuar bebendo água).
Aqui vemos o edema de pênis e de
bolsa escrotal; o edema de prepúcio
aumentou muito. (ver figura 13)

FIGURA 15

De acordo com a Sociedade Brasileira
de Cardiologia, os vasodilatadores são
contra-indicados em pacientes candidatos a troca valvar, que é o caso dele.
Então, o uso de vasodilatador nele não
teria mais efeito. A troca valvar é indicada em classe funcional II, que é a classe dele, mas com função sistólica preservada, que já não é mais a dele. Trata-se

FIGURA 12
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de um paciente que já chegou grave, sem
muito o que pudesse ser feito por ele.
Sua compensação clínica era muito difícil. Sua função renal era alterada desde que ele chegou, e a hemodiálise viabilizou uma melhora clínica significativa. E não estou falando de hemodiálise precoce, que só mostra benefício em
diabéticos e sépticos; estou falando em
hemodiálise por hipervolemia, que só é
uma indicação de diálise. Pergunto aos
professores: será que a internação já era
um indício de que ele tinha que entrar
com diálise? A função renal dele piorou
a insuficiência cardíaca por congestão?
Outra pergunta que quero deixar é esta:
o quão precocemente a gente deveria ter
entrado com diálise antes (sabendo-se
que a diálise melhorou o quadro)?
PROF. ROGERIO

É uma pergunta bastante difícil de responder. Afinal, foi a função renal que
piorou a IC ou a IC que piorou a função
renal? Na verdade, acho que é um círculo vicioso.
PROF. FERNANDO

Existe o relato da família de que ele
nunca tinha ido ao médico, de que nunca fez um tratamento regular, nunca fez
dieta, que bebia muita água.
PROF. ROGERIO

Mas existe insuficiência aórtica sem ser
cíclica.
BRUNO

Essas intercorrências durante a própria
internação, como entrar em fibrilação
atrial e ficar intoxicado por digital,
mostram um quadro grave.
PROF. ROGERIO

Ninguém ganha uma ICC dessas da noite para o dia. Além disso, ele não era
alcoólatra.
8 CONDUTA MÉDICA
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RAFAEL

Vou falar sobre IC (insuficiência cardíaca), que é um quadro de importância
clínica e epidemiológica de alto grau,
não só no contexto brasileiro mas também no mundial, com altos índices de
freqüência e prevalência e dados menos
esclarecidos de incidência. Existem dezenas de definições de IC. Porém, na
definição de Braunwald (que é a grande referência em Cardiologia no mundo), “a insuficiência cardíaca é um estado fisiopatológico em que uma anormalidade da função cardíaca é responsável pela incapacidade do coração de
bombear sangue num ritmo tal qual as
necessidades dos tecidos metabolizadores”. E/ou faz isso com volume diastólico anormalmente elevado. Traduzindo:
ele diz que o coração precisa de uma
reserva, de uma função, para suprir as
necessidades metabólicas do corpo. A
partir do momento em que as necessidades metabólicas são maiores do que
aquilo que a bomba miocárdica pode
proporcionar, tem-se o estado fisiopatológico conhecido como insuficiência
cardíaca. Pela lei de Frank-Starling, se
há maior volume diastólico, vai ter que
sair maior volume. Então, isso já caracteriza uma IC. Nos aspectos epidemiológicos, os números do Data SUS são um
pouco alarmantes mas não são sensacionalistas. Existe uma taxa de aproximadamente 7 milhões de pacientes com IC
no Brasil. Um terço dos internados pelo
SUS com cardiopatia o são por IC, seja
ela descompensada ou uma forma aguda. São 400 mil internações por ano. É
a principal causa de internação em indivíduos acima dos 60 anos. A mortalidade aproximada por ano chega a 7%;
são mais de 25 mil óbitos por ano. É
uma doença que acomete principalmente idosos. Provoca uma permanência média de seis dias de internação,
com gastos totais de 200 milhões de re-

ais por ano. Os EUA gastam em torno
de 4 bilhões de dólares por ano. Os
números de 2004 do Data SUS mostram
que as primeiras causas de internações
seriam as doenças respiratórias; logo em
seguida vêm as doenças do aparelho
circulatório, contribuindo com mais de
1 milhão de internações em um ano,
entre as quais a IC é a principal. Um
terço das internações por cardiopatias é
por IC, e não existem diferenças estatísticas entre homens e mulheres. Esses
números são alarmantes. Mas temos que
lembrar que a IC não é uma doença, e
sim uma síndrome, ou seja, ela é um
conjunto de sinais e sintomas decorrentes de uma lesão do miocárdio. Logo, a
IC é a via final comum da maioria das
cardiopatias – e isso explica esses dados
extremamente alarmantes. Existem inúmeras etiologias de IC, mas a principal
ainda é a doença isquêmica (70%). As
outras etiologias são miocardiopatias
primárias e hipertróficas, miocardite
viral, miocardiopatia tuberculosa, doença de depósito (como hematocromatose, por deposição de ferro), amiloidose, doenças orovalvares, cardiopatias
congênitas, hipertensão arterial sistêmica, arritmias de alta freqüência (que
podem levar a quadros de taquicardiomiopatias, e a cardiomiopatia que é
deflagrada por arritmias leva à toxicidade do miocárdio), doenças do pericárdio, drogas (antineoplásicas, por exemplo), toxinas, metais pesados, doenças
endócrinas como o hiper e o hipotireoidismo, doenças neuromusculares e doenças auto-imunes (lúpus, artrite reumatóide, febre reumática). Com isso, a
gente pode desenvolver dois modelos
fisiopatológicos de disfunção ventricular, que é o que hoje a gente tem como
parâmetro mais importante para avaliar a fisiopatologia da IC. Existem outras classificações, como a insuficiência
cardíaca anterógrada e a IC retrógrada

– porém, hoje em dia, o modelo fisiopatológico mais utilizado é o que divide a insuficiência cardíaca em disfunção sistólica (que seria uma alteração
em que o miocárdio não consegue bombear sangue à jusante do VE, principalmente) e insuficiência cardíaca por disfunção diastólica (também chamada de
insuficiência cardíaca com função sistólica preservada). Vemos que em 70%
dos casos o principal tipo do modelo
fisiopatológico é o por “disfunção sistólica”; porém, em 30% dos casos, ocorre o tipo por “disfunção diastólica”.
Quanto maior a idade, maior a incidência de “disfunção diastólica”. Esta é tipicamente uma doença do doente idoso, hipertenso e isquêmico. A função
diastólica também depende de ATP,
depende de demanda sangüínea por mecanismo de contração e relaxamento,
dependente de cálcio.
Então, a gente consegue definir a insuficiência cardíaca com função “sistólica” deprimida ou pela disfunção “diastólica” em função do resultado da “ejeção do VE” demonstrada pelo ecocardiograma ou por outros exames, tanto invasivos quanto não-invasivos. É o quanto sai depois de um enchimento ventricular, sendo que os valores normais não
seriam acima de 40, seriam acima de 50
e até 55, dependendo do método. Só
que valores abaixo de 40 caracterizam
a disfunção sistólica. Com frações abaixo de 40%, o caso já é classificado como
insuficiência por disfunção sistólica.
Pacientes com fração de 45%, por
exemplo, já são classificados como portadores de função diastólica reduzida.
Por que a gente não fala que ele tem
uma disfunção sistólica? A justificativa
seria que uma disfunção sistólica pequena como essa (frações de ejeção de
45) não seria suficiente para gerar sinais
e sintomas da insuficiência cardíaca,
sintomas congestivos e outros sintomas

de baixo débito. A fisiopatologia da insuficiência cardíaca pode ser dividida
em alterações miocárdicas, alterações
específicas do coração e alterações sistêmicas. Das alterações miocárdicas, nós
temos a necrose, a apoptose, morte celular. O tônus adrenérgico aumentado,
descarga maior de noradrenalina, leva
à necrose e apoptose das fibras miocárdicas. Nas suas alterações morfológicas,
o miócito se torna hipertrofiado, com
núcleos irregulares e bem proeminentes
– uma fibrose intersticial que, quanto
maior, maior o grau de disfunção pela
perda da massa contrátil. Ocorre dessensibilização beta-adrenérgica. Um tônus
adrenérgico aumentado vai levar a uma
dessensibilização dos receptores beta,
beta 1 e beta 2, principalmente beta 1.
PROF. ROGERIO

Praticamente beta 1.
RAFAEL

Em relação à homeostase do cálcio, o
metabolismo energético está alterado, já
foi visto no esquema metabólico. Proteínas contráteis e cardiomiofibrilas estão desorganizadas, e diminuem a interação entre as fibras ao longo do tempo. Um estresse oxidativo bastante aumentado no miocárdio, com o passar do
tempo, leva à alteração, morte, necrose
e apoptose das células. E, por fim, à remodelagem ou remodelamento. Se a
gente pudesse definir todas as alterações
miocárdicas em uma só palavra a gente
definiria por remodelagem ou remodelamento. Seria o conjunto de alterações
observadas no miocárdio dependentes
de ativação neuro-humoral, estresse
oxidativo e atividade inflamatória, enfim, todas as alterações miocárdicas estruturais. Núcleos desorganizados devem ser observados nas cardiopatias
com hipertrofia das fibras miocárdicas,
com núcleos proeminentes escuros e fi-

brose intersticial. As alterações sistêmicas que justificam todas as alterações
miocárdicas são as ativações adrenérgicas inicialmente aumentadas, ativação
do sistema renina-angiotensina-aldosterona, resistência vascular periférica aumentada e atividade inflamatória generalizada com participação de citocinas
pró-inflamatórias (sejam elas cardioprotetoras, vasoconstritoras, cardiodepressoras, vasodilatadoras). Grande exemplo de citocinas protetoras são as bradicininas, e de citocinas que levariam a
alterações deletérias são TNF-alfa e IL1 e IL-6. E culminando com uma redistribuição do débito cardíaco e uma retenção hidrossalina, que é decorrente da
ativação adrenérgica (renina/ angiotensina e, principalmente, aldosterona).
Tudo deve culminar na redução da
contratilidade, dilatação e hipertrofia,
chegando à toxicidade direta pela noradrenalina e pela angiotensina II e aldosterona. Inicialmente há um efeito
benéfico, com aumento da freqüência
cardíaca e contratilidade. Mas isso leva
a aumento do consumo de O 2 , numa
tentativa de compensação, e resulta em
toxicidade do miocárdio com lesão do
miócito e aumento da tensão parietal
por sobrecarga de volume e vasoconstrição. Segunda lei de Laplace: a tensão parietal é diretamente proporcional à pressão intracavitária e inversamente proporcional à espessura da parede da câmara. Ocorre aumento da
dilatação cardíaca e diminuição da
contratilidade.
Quanto ao diagnóstico da IC, este é
eminentemente clínico. Há critérios
maiores e menores, segundo Framingham. Os maiores são dispnéia paroxística noturna, ortopnéia, estertoração,
edema agudo de pulmão, turgência jugular, refluxo hepato-jugular, cardiomegalia, pulso venoso presente e perda
de peso (a despeito do tratamento da
CONDUTA MÉDICA
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IC). Critérios menores: edema, tosse
noturna, dispnéia de esforço, derrame
pleural, hepatomegalia e taquicardia
acima de 120 bpm, independentemente da causa dessa taquicardia. Para fazer o diagnóstico de IC, é preciso ter dois
critérios maiores ou um maior mais dois
menores. O diagnóstico laboratorial se
faz em exames gerais, mas não é um diagnóstico muito confiável. Podem ser
feitos exames especializados conforme
a necessidade clínica como, por exemplo, um ecocardiograma. O eco não
define IC, ele nos dá uma avaliação da
fisiopatologia, de sua provável etiologia. Uma alteração no eco pode sugerir
algumas etiologias, como alterações segmentares ou etiologias isquêmicas. O
mais importante, a novidade, é a introdução dos exames de determinação de
BNP (peptídio natriurético do tipo B),
antes chamado de peptídio natriurético cerebral e o ANP, que seria o peptídio natriurético atrial. O BNP não se
origina no cérebro, e sim no VE, em resposta a uma sobrecarga hemodinâmica.
A distensão da parede leva à produção
de BNP.
O BNP teria como principal indicação
a diferenciação da dispnéia, se esta é
cardiogênica ou extracardíaca (pulmonar, por exemplo). A principal indicação ainda é a classe I. Com um BNP
acima de 100, se está autorizado a iniciar o tratamento, pois a dispnéia deve
ser cardiogênica. Com BNP negativo,
tem-se que investigar outras doenças,
pois ele tem um ótimo valor preditivo
negativo.
Existem duas classificações: a da New
York Heart Association e a da American
Heart Association. A primeira é mais
antiga. É uma classificação que avalia
a função do paciente; seria uma forma
de dizer como ele está no momento,
quanto à dispnéia, aos esforços, e temse como importantes o valor prognósti10
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co e medidas do padrão de vida do paciente, a qualidade de vida. Essa classificação seria: classe I, a mais leve – uma
doença cardíaca, sem limitações das atividades físicas habituais; classe II – paciente assintomático em repouso, mas
com pequena limitação para atividades
físicas habituais; classe III – assintomático em repouso, mas com limitação
marcada das atividades físicas habituais;
classe IV – sem condições de realizar atividades físicas habituais, com dispnéia
inclusive em repouso.

doença arterial, entre outras doenças
que levam potencialmente à IC); classe
B – o paciente é assintomático, porém
já tem lesão estrutural (já enfartou, tem
uma disfunção de parede, mas não tem
IC clínica); classe C – é sintomático
com lesão estrutural (esta engloba a
maioria das classes da New York); classe
D – IC refratária.
PROF. ROGERIO

Vale lembrar que não há uma correlação direta entre I, II, III, IV e A, B, C, D.

BRUNO

RAFAEL

É o nosso paciente. Começou na classe
II, daí pulou para a classe IV e agora está
na III.

Só para fixar, a classe funcional da New
York é para prognóstico e qualidade de
vida, e a classificação da American Heart é usada para orientação terapêutica.
O tratamento tem como objetivos prevenir ou controlar a doença de base ou
prevenir a progressão da disfunção ventricular. Então, é cuidar da hipertensão
e do diabetes. Reduzir a morbidade preservando ou melhorando a qualidade de
vida, e evitando ou reduzindo as hospitalizações. Então: promover a qualidade de vida, ensejar um menor número
de complicações e internações e, principalmente reduzir a mortalidade, prolongando a sobrevida. Esse é um aspecto ao qual a gente dá muito valor por
causa das medicações, já que nem todas
as medicações aumentam a sobrevida do
paciente.
E um outro objetivo seria quebrar o ciclo. Usar também medidas não farmacológicas: modificar o estilo de vida do
paciente, convencê-lo de que a obesidade vai aumentar o trabalho cardíaco
e os níveis de lipídios sangüíneos; convencê-lo a abandonar o fumo e a controlar a ingestão de álcool (que tem
ação tóxica direta no miocárdio)...

PROF. ROGERIO

É que estamos na fase do desmame das
aminas para tentar chegar à classe II.
Classe I, jamais; agora vamos tentar a
classe II.
RAFAEL

Quanto menor a classe, maior a sobrevida, com um bom valor prognóstico;
quanto maior a classe, pior o prognóstico. Em relação à qualidade de vida do
paciente, quanto maior a classe funcional, maior o número de hospitalizações.
Mas nos estudos que avaliaram os pacientes com classe IV, em que se separaram os pacientes mais graves e com dispnéia de repouso dos menos graves, a
conclusão a que se chegou foi a de que
os pacientes mais estáveis têm prognóstico melhor.
A classificação alfabética, da American
Heart Association, que é a mais usada
atualmente, tem seu uso mais voltado
para a orientação terapêutica, mais clínica. Essa classificação é a seguinte:
classe A – sem lesão estrutural, porém
com alto risco para IC (o paciente ainda não tem IC; ele tem HAS, diabetes,

PROF. ROGERIO

Em altas doses.

RAFAEL

...promover o recondicionamento físico e a reabilitação cardíaca, e tratar doenças de base como HAS, dislipidemia,
diabetes, arritmias e cardiopatias valvares, evitando que se chegue ao comprometimento estrutural do miocárdio. No
tratamento farmacológico resolvi fazer
uma abordagem geral, mas vou dar mais
ênfase às drogas recentemente adotadas
para o tratamento da IC. O tratamento
visa quebrar o ciclo, quebrar o sistema
renina /angiotensina /aldosterona. Há
uso de vasodilatadores para diminuir a
resistência vascular aumentada. Claro
que têm que ser usados com critério,
pois em paciente hipotenso não se pode
administrar IECA. São usados IECA ou
antagonistas de receptores de angiotensina II. Esses dois têm efeitos similares,
podendo ter efeito sinérgico.
PROF. ROGERIO

É bem mais caro o uso dos dois medicamentos.
RAFAEL

Em pacientes com insuficiência renal
devem ser usados com muita cautela.
Quando esses dois não podem ser usados, por intolerância ou outras contraindicações, a dupla nitrato e hidralazina pode ser uma alternativa. Os betabloqueadores são drogas hoje bem utilizadas, que têm efeito cardioprotetor.
Os beta-bloqueadores antes eram drogas
contra-indicadas.
PROF. ROGERIO

Gravíssimas as contra-indicações...
RAFAEL

São drogas de efeito cardioprotetor que
reduzem a mortalidade. Os comprovadamente eficazes são metoprolol, mesoprolol e, principalmente, caverdilol.
Esses três são os únicos que têm efeito

comprovado, e o principal é o caverdilol. Quando se usa bloqueador de canal
de cálcio usa-se verapamil ou diltiazem,
quando não se usa beta-bloqueador.

pismo sem aumentar o consumo de O2,
e diminui a resistência vascular sistêmica. Por isso, é contra-indicada em pacientes hipotensos.

PROF. ROGERIO

PROF. ROGERIO

Há restrições graves em várias literaturas. Quando a insuficiência não é de
origem coronária há contra-indicações
dos bloqueadores dos canais de cálcio.

Choque iatrogênico, não é? E a noradrenalina?

RAFAEL

Os diuréticos reduzem a morbidade, diminuem os sintomas de congestão pulmonar e sistêmica e reduzem o numero
de reinternações, porém não têm impacto na sobrevida. Os antagonistas da aldosterona (espironolactona) são diuréticos com efeito cardioprotetor.
Os inotrópicos seriam divididos em drogas de uso ambulatorial (os digitálicos,
por exemplo), e poderiam ser usados por
via oral. Paciente em tratamento ambulatorial usa digoxina. Porém, em se
tratando de insuficiência cardíaca sistólica, poucos se beneficiam com digital.
As aminas seriam indicadas na descompensação. A dobutamina é a principal.
Ela melhora muito o débito renal, aumenta a diurese, e promove melhora na
função cardíaca e nos sintomas congestivos. Mas não mostrou impacto na sobrevida, e há estudos que garantem até
que aminas reduziriam a sobrevida dos
pacientes. Os inibidores da fosfodiesterase são pouco utilizados. Mais recentemente foi lançado o levozimendano,
droga inotrótropica que tem praticamente as mesmas indicações das aminas,
com exceção da hipotensão. Paciente
hipotenso com choque cardiogênico
não teria beneficio com essa droga, pois
ela induz à hipotensão. Ela tem efeito
inotrópico não-adrenérgico. Seria um
sensibilizador de Ca++ no intracelular
e um sensibilizador de K+ na periferia.
Então, tem efeito de aumentar o inotro-

RAFAEL

É usada no CTI. Para a orientação terapêutica geral, podemos dividir os pacientes como se segue. No estágio A, em
que o paciente não tem IC mas tem fatores de risco, deve-se tratar as doenças
de base e implementar medidas gerais
como exercícios e diminuição do álcool. Já podemos introduzir o IECA. No
estágio B, em que temos um paciente
assintomático, mas com a doença estrutural já estabelecida, devemos tomar
todas as medidas do estágio A, usar
IECA, e já podemos usar beta-bloqueador (averiguar contra-indicações). No
estágio C, em que está um paciente sintomático com doença estrutural, tomamos as mesmas medidas do estágio A +
estágio B + diuréticos + ARA II + digital (principalmente para aqueles com
disfunção sistólica), prescrevemos dieta hipossódica e restrição hídrica também, e cuidamos para não haver hipovolemia. No estágio D (IC refratária),
fazemos o mesmo que no estágio A +
estágio B + estágio C + terapia de transplante cardíaco e balão intraórtico.
Usa-se inotrópico apenas como paliativo para melhorar os sintomas, até um
outro momento em que se possa substituir a função cardíaca por outro mecanismo, até por um ressincronizador, uma
terapia nova. Toda essa orientação terapêutica visa melhorar a qualidade de
vida do paciente. Não basta apenas reduzir a mortalidade; os pacientes acabam se internando de novo e a principal causa de reinternação é a não-adeCONDUTA MÉDICA
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são ao tratamento. É o paciente que não
toma a medicação de forma adequada, e
isso se associa também a um nível socioeconômico mais baixo, que muitas vezes não permite o acesso à medicação.

que se trata de um paciente desassistido, que não tem estrutura familiar
nem tinha apoio médico (o posto de
saúde não lhe dava nenhuma assistência), mas agora estamos tentando
melhorar esse quadro.

PROF. ROGERIO

Nem sempre a não-adesão é por rebeldia; às vezes o paciente não tem dinheiro para comprar o remédio.
RAFAEL

Outras terapias incluem anti-arrítmicos,
anticoagulantes, dispositivos de circulação assistida, terapia de ressincronização
com colocação de marcapasso biventricular, uso de desfibriladores e transplante. Nos Estados Unidos há as clínicas de
IC, que são unidades de saúde em crescimento, principalmente por lá. A IC é uma
doença muito prevalente na população
ocidental, que come mal, trabalha muito, vive com estresse. Surge junto às dislipidemias e à hipertensão. A quantidade de pacientes portadores de IC é muito
grande e vem aumentando; a gravidade da
doença também é alta. Essas clínicas de
IC melhoram o acompanhamento do tratamento. Pacientes tratados em clínicas
especializadas têm melhor evolução.
PROF. FERNANDO

Queria parabenizar o Rafael e o Bruno
pela brilhante apresentação. O paciente vem apresentando melhora, sendo

PROFA. KARLA

Na verdade, este caso não termina
hoje, pois não abordamos outras etapas no mesmo paciente para não ficar muito longo. Mas eu acho que
nas duas próximas sessões vamos
continuar abordando o caso desse
mesmo paciente. Parabéns.
DR. MARCELO

Também queria parabenizar; achei a
aula brilhante, os apresentadores
foram eloqüentes e falaram com segurança, demonstrando que estudaram e se prepararam para esta sessão.
PROF. ROGERIO

E, só para finalizar, quero lembrar
que a IC é uma das causas principais
de internação no SUS, como vocês
mostraram, e que todos nós devemos
conhecê-la, sejamos clínicos, cardiologistas, psiquiatras, ou tenhamos
qualquer outro tipo de especialidade. E é muito importante conhecer
as drogas, pois IC se trata com remédio. Obrigado a todos pela participação nesta sessão. ■

Alguns participantes
da sessão no
Gaffrée e Guinle
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Política de RS da Unimed-Rio:
planejamento gerencia impactos sociais e
ambientais, beneficiando ações em prol
da sociedade

Unimed-Rio é uma
Empresas para se

Pesquisa destaca o clima de motivação
A Unimed-Rio está presente na lista das
150 Melhores Empresas para se Trabalhar,
elaborada a partir de levantamento nacional das revistas Exame e Você S/A.
Para uma empresa de serviços, especialmente no segmento de saúde, as boas condições internas de trabalho e compromisso com a empresa são fundamentais como
ponto de partida para um atendimento
atencioso. A pesquisa ouviu mais de 121
mil profissionais em todo o país, em um
universo de 500 empresas inscritas, das
quais mais de 250 foram visitadas para
avaliação mais profunda.
Destacada pela primeira vez no levantamento, a Unimed-Rio recebeu um certi-

Lançada Política de Responsabilidade
Social da Unimed-Rio
Documento da cooperativa reúne projetos e diretrizes para os próximos anos
Em agosto deste ano a Unimed-Rio lançou a sua Política de Responsabilidade
Social, um documento que consolida as
principais diretrizes e projetos da cooperativa para os próximos anos, e que estabelece compromissos públicos com seus
colaboradores e com a sociedade em geral. A Política foi elaborada com base em
algumas referências do mercado, como os
Indicadores do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, o Pacto
Global e os Objetivos do Milênio, entre
outros. O documento contou ainda com
a orientação e o apoio da equipe de Responsabilidade Social da Unimed do Brasil. Nacionalmente, o Sistema Unimed
mantém mais de 1 mil 600 projetos de

cunho social em todas as regiões em que
está presente, o que representa cerca de
80% do território nacional.
O sistema de gestão de Responsabilidade
Social foi dividido em temas como Valores, Transparência e Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade e Governo, e Sociedade. A criação de
diretrizes para cada tema deu forma às
ações específicas da Política, possibilitando um tratamento adequado para cada
segmento. Entre as principais, destacamse a participação da cooperativa na elaboração e adoção do Código de Conduta
do Sistema Unimed, o desenvolvimento
de atividades de educação cooperativis-

ta, ações contínuas de limpeza e manutenção de áreas ambientais adotadas, a inclusão de cláusulas de responsabilidade social nos novos contratos e o mapeamento
de comunidades do entorno da cooperativa para identificação de demandas sociais.
“Em tempos como os de hoje, em que a
corrupção se apresenta como um mal alarmante e a inércia condena cada vez mais
pessoas à miséria e ao atraso, medidas
como essas são absolutamente necessárias. Uma organização como a Unimed-Rio
não pode se abster desse movimento de
busca por ações socialmente responsáveis”, conclui Celso Barros, presidente da
Unimed-Rio. ■

das 150 Melhores
Trabalhar
e a transparência na cooperativa
ficado e um diploma no anúncio oficial
realizado no dia 15/8, em São Paulo, para
mais de mil pessoas.
“Essa é uma vitória muito importante, um
marco para a cooperativa. Nós sempre
trabalhamos para melhorar o clima organizacional e para oferecer bem-estar e
qualidade de vida ao colaborador. Sabemos que pessoas satisfeitas e empenhadas
são a base de uma empresa de prestação
de serviços, e que essas características se
refletem no relacionamento com clientes
e médicos. Este é um fato muito importante dentro da nossa estratégia de excelência empresarial e, agora que conseguimos, o desafio passa a ser nos mantermos

Colaboradores de RH refletem a satisfação de se trabalhar na Unimed-Rio

nesse ranking e crescer ainda mais”, explica Humberto Modenezi, superintendente
geral da cooperativa carioca.
Segundo a pesquisa, 95% dos colaboradores indicariam a empresa a parentes e amigos, 84% acreditam que o trabalho atual
torna a vida melhor, e 81% afirmaram que
a empresa se preocupa com a qualidade de
vida de seus funcionários. A maior vanta-

gem da Unimed-Rio, de acordo com as
revistas, é o clima de motivação no trabalho e a transparência nas relações.
Além da Unimed-Rio, outros cinco representantes do Sistema Unimed figuram na
lista: Unimed Blumenau, Unimed Missões, Unimed Seguros, Unimed São José
do Rio Preto e Unimed Vales do Taquari
e Rio Pardo. ■
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Hipertensão Arterial
Sistêmica Associada com
Coarctação da Aorta
Systemic Arterial High Blood
Pressure Associated With
Coarctation of Aorta
Autores:
Prof. Antonio Alves de Couto
Professor Titular e Coordenador da Disciplina
de Cardiologia da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Prof. Eduardo Nani
Professor Adjunto da Disciplina de Cardiologia
da UFF

RESUMO – Trata-se de um relato de caso de um paciente de 34 anos de idade portador de
coarctação da aorta e hipertensão arterial sistêmica. Os autores fazem ainda uma revisão sobre
o assunto. (Conduta Médica 2006:8 (30) 14-15)

ABSTRACT – It is a case report of a 34-year-old man with coarctation of aorta and systemic

arterial high blood pressure. The authors make a bibliographic revision about the theme.
(Conduta Médica 2006:8 (30) 14-15)
DESCRITORES – coarctação da aorta; hipertensão arterial; pressão arterial elevada

KEY-WORDS – coarctation of aorta; systemic high blood pressure; hypertension

Dr. Leandro Rocha Messias
Residente de Cardiologia da UFF
Dr. Anderson Luiz da Silva
Dra. Gisele Pinto da Silva
Dra. Ingrid Von Kouh Quintal
Dra. Mariza Freitas de Figueiredo
Dr. Vinicius dos Santos Fernandes
Pós-Graduandos em Cardiologia da UFF

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é
secundária em 6% dos casos. Das causas
vasculares, a coarctação (COA) é a mais
freqüente, embora seja incomum na prática clínica. O diagnóstico passa despercebido com relativa freqüência, se não
procurarmos a alteração do pulso femural em pacientes hipertensos.
Como a HAS pode causar insuficiência
aórtica (IA), como no caso que se segue,
temos mais um fator de confusão, que faz
com que o paciente evolua, durante
anos ou até a vida toda, sem diagnóstico (1, 2, 3).
RELATO DO CASO

Identificação: D.J.R., 34 anos, homem,
casado, porteiro, natural do RJ, morador
de Duque de Caxias.
QP e HDA: Assintomático, encaminhado ao Hospital Universitário Antonio
Pedro (UFF) para investigação de um
quadro de insuficiência aórtica.
Antecedentes: HAS diagnosticada há 14
anos em tratamento irregular, não sabendo informar medicamentos usados; porém,
há três semanas está em uso regular de
14
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captopril 25 mg, 3x/dia. Asma na infância. Nega DM, outras doenças, alergias,
cirurgias e transfusões. Nega tabagismo e
etilismo.
EXAME FÍSICO

Ectoscopia: LOTE, eupneico, afebril,
hidratado, corado, anictérico, acianótico,
com enchimento capilar satisfatório.
Sinais vitais: PA deitado: 180x70 mmhg;
PA sentado: 175x70, PAS em membro
superior de 175 mmhg e em membro inferior de 90 mmhg; FC: 70 bpm; FR: 18
irpm; Tax: 36,2º.
ACV: Pulso carotídeo com amplitude
aumentada e queda rápida, sincrônico,
regular e sem sopros. Em membros superiores, com as mesmas características descritas; em membros inferiores com amplitude diminuída. Pulso venoso sem alterações. Ausência de turgência jugular patológica. Ictus de VE difuso, deslocado
p/6º EIE na LAA; VD impalpável; RCR;
BNF; SD +3/+6 FAo e Ao acessório.
AR: MVA sem ruídos adventícios.
Abdome: Normal, ausência de edemas em
membros inferiores.
Após exame físico, foi feito o diagnósti-

co clínico de IA e hipótese de COA associada. Foram solicitados exames laboratoriais, RX, ECG e eco.
OUTROS EXAMES

Laboratório: HCT: 42,6%; Hb: 14,2 g/dl;
Leuc.: 5.300 (0/2/0/0/1/68/24/5); Plaq.:
158000; Glic.: 84 mg/dl; Uréia: 31 mg/dl;
Creat.: 0,97 mg/dl; Na: 137 K: 4,6.
Raio X: Demonstrou o sinal de Roesler
(corrosão costal) (ver figuras 1 e 2).
Ecocardiograma: AE: 3,1cm; VEd: 5,4cm;
VEs: 3,2cm; SIV: 1,2cm; PP: 1,2cm; FE:
71%. Insuficiência aórtica leve; coarctação da aorta justaductal.
Cateterismo e aortograma (ver figura 3):
Coarctação da aorta justaductal com gradiente importante (110 mm/hg); insuficiência aórtica; coronárias normais; circulação cerebral normal.
CONDUTA

Foi indicada intervenção na lesão, através
de cirurgia ou intervenção percutânea.

é mais comum após a origem de artéria
subclávia esquerda ou distal à inserção do
ducto arterioso. Pode ser pré, justa ou pósductal. Outras anormalidades podem estar presentes, como valva aórtica bicúspide, aneurisma intracraniano e de intercostais, além de CIV e estenose mitral. A
COA é considerada significativa quando
o gradiente é superior a 20 mm/hg, como
no caso relatado.
Felizmente, este paciente obteve o diagnóstico aos 34 anos (embora a doença esteja presente desde o nascimento), num
momento em que a correção pode ainda
ocorrer. Vale lembrar que a mortalidade
aos 50 anos de idade se aproxima dos 75%.
Obviamente o paciente tem indicação de
intervenção, que pode ser feita através de
várias modalidades de cirurgia, sendo a
ressecção da COA e anastomose términoterminal o método de escolha, embora
possa haver reestenose ao longo do tempo.
Finalmente, a utilização de stents está se
tornando o tratamento de escolha desses
pacientes, conforme descrito em artigo re-

cente (4), principalmente se considerarmos
que a cirurgia cursa com altas taxas de paralisia. Está indicado seguimento atento a
possíveis complicações precoces ou tardias, principalmente hipertensão paradoxal
e obstrução residual ou recorrente.
BIBLIOGRAFIA

1. Rothman A: Coarctation of the aorta:
an update. Curr Probl Pediatr 1998 Feb;
28(2): 33-60[Medline]
2. Varma C, Mc Laughlin PR, Hermiller
JB, Tavel ME: Coarctation of the aorta in
an adult: problems of diagnosis and management. Chest 2003 May; 123(5):
1749-52[Medline]
3. Hoirnung TS, Benson LN, Mc Laughlin PR: Interventions for aortic coarctation. Cardiol Rev 2002 May-Jun; 10(3):
139-48[Medline].
4. Ju_Le Tan, et al: Doppler Echocardiographic Profile and Indexes in the Evaluation of Aortic Coarctation in Patients
Before and After Stenting. J Am Coll
Cardiol, 2005 Sept; 46: 1045-1053. ■

DISCUSSÃO

Diante de um caso de HAS, devemos sempre investigar COA não sindrômica, já que,
quando a síndrome de Turner está presente, a COA é automaticamente investigada.
Por outro lado, não é comum a lembrança,
pelo médico, de procurar a COA diante de
um caso aparente de IA, já que esta costuma elevar a PAS. É mister diante de um
jovem, como no caso, com PA de 170x70
e na ausência de algum pulso (femural),
pensarmos em COA como causa.
Se esses aspectos fossem lembrados, certamente o paciente não estaria, durante tantos anos, sem o diagnóstico correto e o tratamento definitivo postergado. Aliás,
medicamentos como o que foi administrado, isto é, o captopril, estão contra-indicados, já que podem levar à insuficiência
renal, pelo fato da arteríola eferente renal
ser muito dependente da angiotensina II.
A COA é um estreitamento congênito que

FIGURA 1
RX de tórax evidenciando a corrosão
costal (sinal de Roesler) provocada pela
circulação colateral intercostal
FIGURA 3
Aortograma evidenciando o
estreitamento aórtico

FIGURA 2
Notar em grande aumento a corrosão costal
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Síndrome de Veia Cava
Superior
Superior Vena Cava Syndrome
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RESUMO - A síndrome de veia cava superior (SVCS) pode se apresentar de várias formas, depen-

dendo do grau de obstrução, assim como da etiologia. A obstrução completa está associada
à deterioração rápida e à malignidade do quadro, enquanto causas benignas tendem a ter
evolução indolente. A grande maioria dos casos ocorre por doenças malignas. No entanto, o
número de casos benignos vem aumentando, em grande parte devido a causas iatrogênicas
(cateterização de veias profundas e introdução de marca-passos transvenosos). O tratamento
inclui desde anticoagulação e terapia medicamentosa a implante de stents ou bypass cirúrgico. (Conduta Médica 2006:8 (30) 16-18)
ABSTRACT – Superior vena cava syndrome may be present in several ways, depending upon
as the obstruction grade as the etiology. The complete obstruction is associated with rapid
worsening of the patient, while benign agents have a slow evolution. Most cases have malignant origin. Nevertheless, benign cases are increasing, most of them as result of iatrogenic
procedures (catheterization of deep veins and introduction of transvenous instruments for
cardiac beats control). Treatment includes since anticoagulation and medicamentous therapy until stents implants or surgical bypass. (Conduta Médica 2006:8 (30) 16-18)
DESCRITORES – síndrome de veia cava superior, veia cava superior, tuberculose ganglionar,

mediastinite.
KEY-WORDS – superior vena cava syndrome; superior vena cava; ganglionar tuberculosis;

mediatinitis

RELATO DO CASO

F.D.A., 51 anos, do sexo feminino, parda, solteira, entregadora de mercadorias, natural de Belo Horizonte (MG),
procedente do Rio de Janeiro (RJ), foi
admitida na 8ª Enfermaria da Santa
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro
com queixa de “varizes na barriga”.
Há aproximadamente oito anos procurou atendimento médico por aparecimento de “nódulo no pescoço”, que foi
biopsiado. Segundo a paciente, recebeu
alta sem ser informada do resultado.
Nega qualquer tratamento ou acompanhamento desde então.
Relata início dos sintomas há aproximadamente dois anos, com cefaléia constrictiva occipital e retro-orbitária acompanhada de epistaxe e congestão conjuntival, que se manifestava de forma
16
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episódica, de freqüência e intensidade
crescentes no último ano. Refere ainda
aparecimento de edema progressivo de
face, pescoço e ombros, além de varizes
em parede abdominal e região anterior
do tórax, eventualmente dolorosas aos
grandes esforços e que melhoravam com
o repouso.
A paciente é portadora de hipertensão
arterial sistêmica, sem tratamento regular. Nega uso regular de medicamentos.
Nega alergias e/ou cirurgias prévias.
Mãe e irmãos vivos e saudáveis; pai desconhecido. Nascimento de parto normal; crescimento e desenvolvimento
normais. Nega tabagismo ou etilismo.
Nega uso de drogas ilícitas. Mora sozinha, em casa de alvenaria, em condições
adequadas de saneamento básico e rua
pavimentada. Nega criação de animais

TABELA 1

de estimação. Há história de contato
com paciente portador de tuberculose
pulmonar há aproximadamente 10 anos
atrás.
A paciente nega contato com morcegos,
aves ou passeios em cavernas. É natural
de Belo Horizonte, mora no Rio de Janeiro há seis anos, no bairro de São Cristóvão. Relata que ia ao trabalho de bicicleta e passava pela Quinta da Boa
Vista (parque público na cidade do Rio
de Janeiro) todos os dias; fez isso durante um ano.
Ao exame físico encontrava-se alerta,
orientada, em bom estado geral, corada,
hidratada, anictérica, acianótica, eupneica em ar ambiente, com edema de
face, pescoço e tórax; proptose em ambos olhos. Turgência jugular patológica bilateral a 90 o , intensificada a 0 o .
Apresentava extensa circulação colateral em tórax e abdômen (ver figuras 1A e
1B), além de gânglio supraclavicular
esquerdo palpável, móvel, com cerca de
1,5 cm de diâmetro, doloroso, de consistência fibroelástica. A ausculta cardíaca evidenciou sopro sistólico em
foco aórtico 2+/4+. O aparelho respiratório estava sem alteração. O abdome se apresentava discretamente doloroso à palpação de hipocôndrio esquerdo. Os exames osteoarticular e neurológico eram normais.
Os exames laboratoriais inicialmente
realizados não evidenciaram alterações
significativas (ver tabela 1).
Tendo em vista a ectoscopia da paciente (fácies e hipercifose cervical), além
de osteopenia difusa pela radiografia de
coluna cervical, foi realizado teste de
supressão noturna do cortisol com 1mg
de dexametasona, que foi negativo,
excluindo síndrome de Cushing.
À telerradiografia de tórax, observou-se alargamento de mediastino
médio de provável origem vascular
(ver figura 2).

DADOS LABORATORIAIS (13/1/06)
Hemoglobina (g/dL)

13,1

Hematócrito (%)

39,3

3

Leucócitos (/mm )

6.800

Contagem diferencial (%)

0 / 1/ 0 / 0 / 3 / 55 / 37 / 4

3

Plaquetas (/mm )

188.000

Glicose (mg/dL)

127

Uréia (mg/dL)

22,7

Creatinina (mg/dL)

0,4

VHS (mm)

33

TAP

11,7 s (88,5%)

INR

1,08

PTTa

24 s

AST (U/L)

18,9

ALT (U/L)

18,2

Fosfatase alcalina (U/L)

193

Bilirrubina total (mg/dl)

0,28

Bilirrubina direta (mg/dl)

0,12

Bilirrubina indireta (mg/dl)

0,16

Na+ (mEq/l)

135

K+ (mEq/l)

4,9

Proteínas totais (mg/dL)

6,1

Albumina (mg/dL)

3,8

Globulinas (mg/dL)

2,3

FIGURA 1

FIGURA 2
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

A ultra-sonografia abdominal evidenciou presença de veias colaterais superficiais calibrosas (0,5 cm de diâmetro)
na parede abdominal. A endoscopia
digestiva alta apresentava gastrite erosiva leve em antro. O ecocardiograma
com Doppler colorido tinha alterações
compatíveis com cardiomiopatia hipertensiva leve, com função sistólica global e segmentar do ventrículo esquerdo
normal em repouso.
Prosseguiu-se na investigação e a paciente foi submetida a tomografia computadorizada do tórax. Visualizou-se lesão expansiva de limites mal definidos
e densidade não homogênea, com componente de partes moles, com reforço
pós-contraste venoso e componente cálcico nodular flocular de localização
mediastinal superior pára e pré-traqueal direta, com extensão para veia cava
superior, determinando estreitamento
luminal da mesma, com importante circulação venosa colateral na parede torácica anterior e opacificação retrógrada das veias mamárias internas. Apresentava ainda outra lesão, com menores
dimensões e características semelhantes,
de localização mediastinal subcarinal.
O quadro tomográfico era sugestivo de
linfonodopatia granulomatosa com
mediastinite fibrosante secundária, provavelmente à tuberculose ou histoplasmose.
A partir dos dados tomográficos, foi iniciada investigação quanto à etiologia
do quadro de síndrome de veia cava superior (SVCS). Pelo tempo de doença
e pela linfadenopatia de características
benignas (calcificações e mediastinite
adjacente), buscou-se o diagnóstico
entre as doenças granulomatosas associadas a mediastinite.
Foi realizada prova tuberculínica
(PPD), com resultado limítrofe para infecção por M. tuberculosis (10mm)1. Foi
feita sorologia para Histoplasma capsu18
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latum, pelo método de imunodifusão
por duplo-gel negativa, excluindo infecção em atividade ou pregressa 2.
A paciente foi então encaminhada ao
Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (da UFRJ), para a biópsia de gânglio mediastinal.
Após revisão de prontuário de 1998, foi
encontrado laudo histopatológico, do
mesmo ano, de gânglio mediastinal com
granuloma caseoso. Optou-se por iniciar tratamento com esquema RIP em
abril de 2006.
A paciente deverá ser reavaliada no término do tratamento quanto a possível
tratamento cirúrgico.
DISCUSSÃO

A paciente descrita ilustra um caso de
síndrome de veia cava superior de etiologia benigna, de evolução arrastada e
indolente. Felizmente, tratava-se de
uma causa potencialmente curável, altamente prevalente em nosso meio, no
entanto de apresentação atípica. A
grande queixa da paciente era de natureza estética (varizes em parede torácica e abdominal), sem queixas respiratórias, constitucionais ou precordialgias,
comuns entre os casos relacionados a
neoplasias malignas3.
Entre as causas benignas, destacam-se as
iatrogênicas, por implante de cateteres
de veia profunda e marca-passos transvenosos, constituindo-se elas em mais de
70% dos casos em recente revisão realizada por Ito e cols3. Seguem-se as causas infecciosas (tuberculose, histoplasmose, actinomicose), os tumores benignos (teratoma, timoma, higroma cístico), as causas cardíacas (pericardite e
mixoma atrial), além de vasculites e fístulas A-V4.
Dentre os casos de etiologia maligna,
muitas vezes de curso agressivo (câncer
de pulmão e linfomas não-Hodgkin de

alto-grau), a escolha da terapia entre
cirurgia com bypass e angioplastia com
colocação de próteses (stents) não levou
a aumento da sobrevida desses pacientes5. A incidência da SVCS entre neoplasias malignas intratorácicas à direita
chega a 10%4.
Portanto, a abordagem terapêutica da
síndrome está condicionada à sua etiologia e à condição geral do paciente.
Entre os pacientes portadores de SVCS
não-maligna, o tratamento de escolha é
o cirúrgico, sendo o bypass que utiliza
enxerto de veia femoral entre a veia
braquiocefálica e o átrio direito uma das
técnicas utilizadas. Nesses casos, os
stents podem ainda ser empregados, visando manter a patência do enxerto5.
Em algumas séries, a patência primária,
isto é, com colocação de stents apenas
em pacientes de SVCS de causa benigna, foi de 40% em 17 meses5.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R.
Principles & Practice of Infectious Diseases 5th edition Churchill Livingstone ; 2000. p 2174-2182.
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Syndrome. eMedicine. Available from:
URL: http://www.emedicine.com/med/
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Analise os dados e a imagem fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 27.

Homem de 50 anos com

Massa Palpável na Região Epigástrica
há quatro meses, referindo alcoolismo e sem outras queixas
50-Year-Old Man with Palpable Mass in Upper Abdomen for
Four Months, with Alcoholism and No Other Complaints

FIGURA 1

Tomografia computadorizada do abdome mostrando volumosa lesão expansiva
hipodensa, medindo aproximadamente 11,0 x 7,0 cm de diâmetro, de contornos
regulares, localizada no abdome superior esquerdo.

RESUMO – Os autores apresentam a
imagem (ultra-sonografia abdominal)
obtida de um homem de 50 anos de idade, alcoólatra, que apresentou um aumento do volume no andar superior do abdômen há quatro meses, sem outras queixas.
O diagnóstico então foi feito. (Conduta
Médica 2006:8 (30) 19;27)

ABSTRACT – The authors present an
image (an ultrasonography) taken from
a 50-year-old man with alcoholism and
a palpable mass in the upper abdomen
for four months. There were no other
complaints. So, the diagnosis was established. (Conduta Médica 2006:8 (30) 19;27)
DESCRITORES – massa abdominal; ultra-sonografia abdominal; alcoolismo

KEY-WORDS – abdominal mass; ultrasonography; alcoholism

Autor:
Prof. Walter de Assis Melo - Professor Adjunto do Departamento de Radiologia da UFF
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O Desafio da Imagem

The Image Challenge

SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

Litíase Biliar Intra e
Extra-Hepática com
Colangite
Intra and Extra-Hepatic Biliary
Choledocholithiasis with
Cholangitis
Sessão clínica realizada em 9 de novembro
de 2005 pela Enfermaria de
Gastroenterologia do Hospital Universitário
Antônio Pedro (Huap), da Universidade
Federal Fluminense – UFF (Niterói – RJ)

RESUMO – Trata-se de uma paciente de 28 anos, que apresentou quadro de dor abdominal em

Relatora:
Suzana Grassano Fádel
Interna e Monitora da Disciplina de
Gastroenterologia

ABSTRACT – This case-report is one of a 28-year-old woman with abdominal pain in right

Chefe da enfermaria e orientador:
Prof. Jorge Mugayar Filho

DESCRITORES – litíase intra-hepática; litíase extra-hepática; colangite

Participantes:
Prof. Cesar Tavares Loretti
Prof. Sirley de Oliveira Rosa
Prof. Luiz Abraão
Professores da Disciplina de
Gastroenterologia
Dr. Felipe Carino
Residente de Gastroenterologia do Huap-UFF
José Moreira dos Santos
Karina Paulino dos Santos
Otávio da S. Luna Freire
Internos

hipocôndrio direito associada a náuseas e vômitos biliares. A paciente evoluiu com icterícia,
febre alta, calafrios, colúria e acolia fecal. Foi realizada ultra-sonografia de abdome, que mostrou apenas litíase intra-hepática. Na seqüência, foi realizada colangiorressonância, que evidenciou, além dos cálculos nos ductos hepáticos, diversos cálculos no colédoco. (Conduta
Médica 2006:8 (30) 20-22)
upper quadrant of abdomen and biliary nausea and vomiting. In the evolution there were
jaundice, high fever, chills, dark urine and white faeces. An abdominal ultra-sonography
was performed and showed only intra-hepatic lithiasis. A cholangio-resonance showed too
several calculus in choledocho. (Conduta Médica 2006:8 (30) 20-22)
KEY-WORDS – intra-hepatic lithiasis; extra-hepatic lithiasis; cholangitis

PROF. JORGE MUGAYAR

Trata-se de um caso da enfermaria feminina de Gastroenterologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro, que será
apresentado pela monitora da disciplina
de Gastroenterologia, Suzana.
MONITORA SUZANA

Relato do Caso
Identificação: R.S.G., sexo feminino, 28
anos, negra, casada, do lar, natural e residente de Niterói (RJ), evangélica.
Queixa principal: “dor forte na barriga”
História da doença atual: Há cerca de 45
dias iniciou quadro de dor tipo cólica em
hipocôndrio direito, contínua, sem irradiação, que piorava com alimentos gordurosos e com a inspiração profunda, e
que não aliviava com analgésicos. Em
associação ao quadro, apresentava náuseas
e vômitos biliares.
Evoluiu com febre alta, que cedia com
dipirona, além de calafrios, sudorese, lipotímia, anorexia, discreta perda ponde20
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ral (1,5 Kg no período), icterícia, acolia
fecal e colúria.
Procurou atendimento médico, sendo realizada USG de abdome, cujo laudo mostrou litíase intra-hepática (dois cálculos
no ducto hepático direito e um na confluência dos ductos hepáticos, de 6,8 a 7,6
mm) com dilatação das vias biliares intrahepáticas, mais evidente à esquerda, além
de colédoco e vesícula biliar sem cálculos. A paciente negava episódios prévios
e diarréia.
Em 5/10/05 deu entrada na Emergência
do Huap, onde foi iniciado ciprofloxacino. Em 12/10/05 foi admitida na Enfermaria de Gastroenterologia.
História patológica pregressa: Doenças
comuns da infância; ascaridíase aos 15
anos (desconhece o tratamento); aos 18
anos eliminou o verme por vômitos;
DHEG na última gestação. Dispepsia tipo
úlcera com plenitude pós-prandial e episódios de diarréia desde a adolescência.
Constipação nos últimos cinco anos.

História familiar: Pai hipertenso.
História fisiológica: Menarca aos 15
anos, sexarca 18 anos; GIV/PIII/AI, três
cesáreas, laqueadura tubária.
História social: Boas condições de moradia. Tabagista de meio maço/dia por 12
anos. Nega etilismo.
Exame Físico: A paciente encontrava-se
lúcida, orientada, ictérica 3+/4+, afebril
em vigência de sete dias de ciprofloxacino, desidratada +/4+, hipocorada +/4+.
ACV e AP sem alterações.
Abdome: flácido, peristáltico, doloroso à
palpação em HD, sem sinais de irritação
peritoneal. Hepatimetria: 14cm.
Sinais vitais sem alterações.
Exames complementares: RX tórax e
abdome sem alterações.
EPF negativo (três amostras); eletrocardiograma sem alterações; EAS apresentando 3-6 piócitos, nitrito negativo.
A colangiorressonância (ver figuras 1A e
1B) evidenciou dilatação de vias biliares
intra e extra-hepáticas; dilatações focais
dos ductos biliares do lobo direito nos
segmentos VI e VII, com cálculos no interior; vesícula distendida sem cálculos;
vários cálculos no colédoco; restante do
exame normal.
Os exames laboratoriais da emergência
mostravam leucocitose de 11.300, TAP
65%, TGO de 1282, TGP 466, gamaGT
de 959 e fosfatase alcalina de 709 (indicando colestase intensa), além de bilirrubina total de 9,43 (sendo 8,15 da fração
direta).
Evolução: Na Emergência foi iniciada
antibioticoterapia (ciprofloxacino), sendo esta feita por 14 dias. A paciente evoluiu com melhora da febre, do leucograma, das bilirrubinas, da icterícia, da colúria e da acolia fecal. Após dois dias sem
o antibiótico, fez um pico febril e piorou
o leucograma, sendo iniciada antibioticoterapia com ceftriaxone e ampicilina,
feitos por 21 dias. O tratamento foi prolongado até a cirurgia, pois havia o temor

de que a paciente, ao suspendê-lo no préoperatório, fizesse um novo quadro de
colangite (o que aumentaria a morbidade).
Foi realizada cirurgia, que consistiu de
colecistectomia + papilotomia transduodenal + drenagem transcística do colédoco. A colangiografia per-operatória confirmou a desobstrução das vias biliares.
O pós-operatório evoluiu sem intercorrências. Foram realizados novos exames
laboratoriais, que evidenciavam ainda
uma leucocitose de 13.000, TAP 86%,
TGO 368, TGP 174, gamaGT 300, fosfatase alcalina 192 e bilirrubina total 0,8.
PROF. JORGE MUGAYAR

Fica aberta a discussão do caso.
PROF. SIRLEY

Trata-se de um caso de litíase biliar. Sabemos que, nos países ocidentais, a incidência de cálculos biliares é muito grande, principalmente os cálculos de colesterol. Sabemos também que, pela sua fisiopatologia da bile litogênica, eles são
formados na vesícula biliar. Mas, no caso
desta paciente, não havia cálculos na
vesícula biliar. Logo se conclui que esses
cálculos foram oriundos primariamente

da via biliar. Sabemos que existem dois
tipos de cálculos da via biliar: os cálculos de pigmento puro e os cálculos marrons, que são cálculos de pigmento misto
mais carbonato de cálcio. Os cálculos de
pigmento puro são formados principalmente por doenças hemolíticas, cirrose,
etc. Neste caso provavelmente a paciente possui um cálculo marrom. Os cálculos marrons, em países orientais como o Japão, podem ser formados por infecção
pelo Clonoxis sinensis, e eles têm ação semelhante ao Ascaris lumbricoides em permear a via biliar e nela se instalar, produzindo uma enzima que desconjuga a bilirrubina direta em indireta – que é insolúvel e precipita, facilitando a formação de
cálculos intra-hepáticos. Aqui no nosso
meio, é mais comum o Ascaris, que pode
apresentar uma migração errática, se instalar e depositar ovos dentro da via biliar, inclusive da intra-hepática. Um aspecto que fala a favor dessa hipótese é a história pregressa de infestação por Ascaris,
eliminando o verme por vômitos. Outras
hipóteses também seriam doenças que
cursam com anomalias das vias biliares
intra-hepáticas como a doença de Caroli
e suas variantes, mas essa não parece uma
boa hipótese, pois a ressonância mostra

FIGURA 1B

FIGURA 1A
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dilatação uniforme das vias biliares e a
colangiografia per-operatória também
não mostrou alterações (na doença de
Caroli haveria ectasia de vias biliares).
PROF. JORGE MUGAYAR

A equipe de cirurgia foi orientada para
que, se houvesse alteração no fígado, deveria ser feita biópsia hepática. Mas não
havia nenhuma alteração macroscópica,
e a colangiorressonância não evidenciou
ectasia nem deformidade das vias biliares.
PROF. SIRLEY

Nota-se, pelos altos níveis das transaminases, que a paciente fez um episódio de
hepatite aguda em decorrência da infecção das vias biliares e, com a antibioticoterapia, normalizaram-se as transaminases
e bilirrubinas e que, evidentemente após
a cirurgia, essa paciente ficou curada.
Apesar de não ser uma indicação formal,
foi feita a colecistectomia; foi possível
fazer a papilotomia com segurança e retirar os cálculos. Às vezes, com o colédoco
muito dilatado, é necessário fazer uma
derivação biliodigestiva.

nipulação cirúrgica prévia, nem alterações estruturais ou anatômicas que pudessem predispor a estase e infecção.
Com relação à abordagem cirúrgica, foi
realizada colecistectomia, papilotomia
cirúrgica, abriu-se o duodeno, sendo colocado um dreno transcístico para drenar
a via biliar. Não foi feita nenhuma ressecção hepática ou segmentectomia, já que as
vias biliares intra-hepáticas estavam preservadas, e não há por que ressecar um segmento ativo. Foi feita a papilotomia para
drenagem da bile, para não haver nenhuma condição que pudesse predispor a algum cálculo residual – o que provavelmente não deve acontecer, pois foi feita
uma colangiografia per-operatória, que foi
normal. A paciente evoluiu bem no pósoperatório, e já está quase sem icterícia.
DR. FELIPE

Houve queda dos níveis de bilirrubinas,
transaminases. Não houve nenhuma complicação no pós-operatório (infecção, fístula duodenal). Ela teve um desfecho
bem favorável.
INTERNA KARINA

MONITORA SUZANA

Não era o caso dela, o colédoco não estava muito dilatado. Com a retirada dos
cálculos, a via biliar não foi prejudicada.
Foi colocado um dreno de Kher, mas já
foi retirado.
PROF. JORGE MUGAYAR

Certamente, os principais diagnósticos
diferenciais são de alterações morfológicas da vias biliares, cisto de colédoco e, a
partir de um fragmento de Ascaris, tem-se
uma pré-condição para a formação do
cálculo. Devemos lembrar que a formação de cálculos na via biliar intra-hepática implica sempre em infecção, estase ou
ambos. E a estase pode ser por anomalias
da via biliar – o que não é o caso, pois
não havia estenose de colédoco, nem ma22
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Porque não foram vistos os cálculos do
colédoco no ultra-som?
PROF. JORGE MUGAYAR

Os cálculos podem ter migrado, ou o ultra-som não conseguiu ver realmente.
Metade dos cálculos de colédoco o ultrasom não é capaz de evidenciar.
MONITORA SUZANA

Não pode ser feita abordagem endoscópica?
PROF. SIRLEY

A presença de cálculos intra-hepáticos
não justifica a realização de papilotomia
endoscópica. O correto é o que foi feito:
papilotomia cirúrgica com a colocação
do dreno.

PROF. JORGE MUGAYAR

Poderia ter sido feita uma papilotomia
endoscópica; os cálculos migrariam e,
posteriormente, seria feita uma CPRE,
verificar-se-ia que as vias biliares estão
pérvias e se deixaria um dreno na via biliar. Posteriormente, poderíamos até complementar com a cirurgia se os cálculos
não migrassem, já que pela CPRE é complicado laçar os cálculos mais proximais
da via biliar. Trata-se de uma paciente
jovem, sem comorbidades, com TAP normal, sem cirrose biliar secundária, e que
não tinha uma colestase grave que pudesse provocar um distúrbio da hemostasia
pelos fatores de coagulação vitamina Kdependentes. A abordagem cirúrgica foi
a correta, e a paciente está aparentemente curada. Muitas vezes é importante analisar os cálculos microscopicamente, pois
se pode detectar a base, o fator predisponente, que pode ser um fragmento de um
helminto.
PROF. LORETTI

A probabilidade é que esse caso seja mesmo causado pelo Ascaris, que é um helminto muito freqüente no Brasil. Sua incidência diminuiu com o avanço médico-sanitário, mas ainda é muito freqüente no país. A estimativa é que 1 bilhão
de pessoas no mundo tenham Ascaris lumbricoides.
PROF. JORGE MUGAYAR

No Brasil, é muito freqüente a automedicação, principalmente com o albendazol, que
é 90% eficaz contra o Ascaris, mas se ele se
encontra no ciclo pulmonar, deve-se fazer
o retratamento, o que a maioria não faz.
Então, resumindo: para que ocorra formação de cálculos, é necessário algum fator
que altere o fluxo normal da bile, que pode
ser adquirido (manuseio das vias biliares,
Ascaris) e pode ser hereditário, como nas
malformações congênitas.
Está encerrada a sessão. Obrigado a todos. ■

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

Professor, qual a sua conduta terapêutica
frente a um paciente tipicamente obeso e portador de diabetes mellitus do tipo 2?
Obesidade e diabetes melittus tipo 2 (DM2)
são doenças cuja prevalência tem crescido em
todo o mundo, estando ambas as situações
intimamente correlacionadas. Mais de 80%
dos portadores de DM2 apresentam sobrepeso ou obesidade. Além disso, o risco de desenvolvimento de DM2 aumenta de forma significativa na medida em que cresce o índice de
massa corpórea (IMC), sobretudo quando
existe uma grande deposição de massa adiposa
visceral.
Estudos clínicos demonstraram que a perda
ponderal por restrição calórica e exercício físico pode prevenir o DM2 em indivíduos com
sobrepeso e obesidade. Nos Estados Unidos,
o estudo Diabetes Prevention Program (DPP)
mostrou que mudanças de estilo de vida (restrição da ingestão de calorias e exercício) foram até mais eficazes na prevenção dessa doença do que o uso da metformina. Está claro
que a perda ponderal e a atividade física sistemática também são ferramentas importantes no
tratamento do diabético. Desse modo, uma
ação efetiva e continuada no tratamento do
diabético tipo 2 obeso através da mudança
comportamental é eficaz não somente no auxílio do tratamento como mesmo na prevenção do desenvolvimento dessa doença.
Quanto ao tratamento farmacológico do diabético tipo 2 obeso, no que tange ao controle
glicêmico, podem ser utilizadas drogas indutoras de perda de peso, agentes antidiabéticos
orais ou ambos. O uso da insulina se restringe
apenas àqueles não responsivos às drogas orais.
Dentre os indutores de perda de peso, destacam-se a sibutramina e o orlistat. A sibutramina parece ser uma medicação útil para obesos diabéticos, auxiliando no controle glicêmico. Vários estudos demonstraram a eficácia
desse fármaco na melhora glicêmica de forma
significativa, sendo, entretanto, na maioria

deles, a redução glicêmica discreta. Esse fato é
também observado quando do uso do orlistat,
que também demonstrou, através de ensaios
clínicos, pequenas e significativas reduções na
HbA1c.
Dentre os agentes antidiabéticos orais, destacam-se aqueles que têm ação sensibilizadora
insulínica. Como a resistência insulínica está
presente na esmagadora maioria desses diabéticos, o uso desses fármacos indubitavelmente
traz benefícios adicionais. Nesse contexto, a
metformina e as thiazolidinedionas ganham
força. A metformina tem a vantagem de ter
uma ação neutra no que concerne ao peso
corpóreo. O estudo UKPDS ainda demonstrou que esse fármaco se acompanhou de benefícios na prevenção das complicações micro
e macrovasculares em portadores de DM.
Entretanto, os eventos gastrointestinais são
freqüentes quando do seu uso. Já as thiazolidinedionas (rosiglitazona e pioglitazona), são
as mais potentes drogas sensibilizadoras de insulina disponibilizadas no momento. Embora
os estudos para observação de desfechos cardiovasculares publicados sejam poucos no momento, as ações características desse grupo de
drogas, tais como na pressão arterial, nas partículas pequenas e densas do LDL, e mesmo
na placa de ateroma, além da redução glicêmica, sugerem potenciais benefícios cardiovasculares. Estudos estarão sendo publicados nos
próximos anos respondendo a essa assertiva.
No entanto, as glitazonas se acompanham de
alguns efeitos colaterais, dentre esses o ganho
ponderal. Há de se ressaltar que ensaios clínicos demonstraram que esse ganho foi, sobretudo, às custas de gordura subcutânea, massa
adiposa menos aterogênica.
Diante desse cenário, quando me deparo com
um diabético tipo 2 obeso, além das recomendações comportamentais (dietoterápicas e exercícios físicos), usualmente lanço mão de indutores de perda de peso e antidiabéticos orais
de forma concomitante. Quanto aos indutores de perda de peso, tenho uma maior experi-
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ência com o uso da sibutramina, na maioria das
vezes utilizando 15 mg/dia. Vale ressaltar que,
para o uso desse fármaco, é fundamental se
monitorar a pressão arterial, uma vez que essa
droga pode levar a uma elevação pressórica.
Quanto aos agentes antidiabéticos orais, quando possível, utilizo as glitazonas, sendo minha
maior vivência com a rosiglitazona. Na maioria das vezes a dose que recomendo é de 8 mg/
dia (4 mg de 12/12 horas). Também tenho
boa experiência com o uso da metformina,
sempre tendo o cuidado de recomendar o uso
durante as refeições, com isso reduzindo a freqüência e a intensidade dos eventos gastrintestinais. Ultimamente tenho lançado mão
com freqüência do uso concomitante de glitazonas e metformina, drogas que potencializam
a ação sensibilizadora de insulina.
A abordagem do paciente diabético deve considerar o indivíduo como um portador de doença crônica, com seus anseios e vivências. As
exigências feitas a esses pacientes devem ser
inseridas dentro de um contexto individualizado, objetivando o seu real bem-estar. ■

Prof. Ruy Lyra
Professor de Endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco e
Diretor do Departamento de Aterosclerose e Dislipidemia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Insuficiência Cardíaca
em Portador de Distrofia
Muscular de Duchenne
Heart Failure in Duchenne
Muscular Dystrophy Case
Autores:
Dr. José Marcos Girardi
Dr. Simone Mosquini
Dr. Carlos Henrique Gonçalves Dias
Dra. Alessandra Lélis Gama
Dr. Luís Guilherme Veiga de Oliveira
Médicos do Serviço de Cardiologia do
Hospital da Universidade federal de Juiz de
Fora (MG)

RESUMO - A distrofia muscular de Duchenne (DMD), desordem hereditária recessiva, ocorre
em aproximadamente 1 para cada 3.300 a 4.000 nascidos vivos, e é decorrente de um defeito
na banda P21 do cromossoma X, responsável pela produção da distrofina. A ausência da distrofina resulta em perda do complexo protéico do sarcolema e conseqüente degeneração muscular progressiva. O envolvimento cardíaco é comum, e usualmente ocorre após os 10 anos de
idade. Em 10% dos casos a morte é devida a insuficiência cardíaca. O reconhecimento da
cardiomiopatia na DMD é importante, e requer investigação cardiológica. Relatamos, neste
artigo, o caso clínico de portador de DMD que evoluiu com insuficiência cardíaca, discutindo
o diagnóstico e terapêutica. (Conduta Médica 2006:8 (30) 24-26)

Dra. Flávia Araújo Girardi
Médica do Programa Saúde da Família de
Juiz de Fora (MG)

ABSTRACT - Duchenne muscular dystrophy (DMD), an X-linked recessive disorder occur-

ring in approximately 1 of very 3,300-4,000 live births, is due to a defect in the P21 band
of the X chromosome that is responsible for dystrophin production. The absence of dystrophin in DMD results in loss of the dystrophin-associated protein complex from the sarcolemma and muscle degeneration. Cardiac involvement in DMD is common, and its onset
is usually after the age of 10 years. In approximately 10% of cases death is due to cardiac
dysfunction. The recognition of cardiomyopathy in DMD is thus important and requires
active cardiac investigation. We report a case of DMD with cardiac involvement and discuss about diagnosis and therapeutic conduct. (Conduta Médica 2006:8 (30) 24-26)
DESCRITORES - distrofia muscular de Duchenne; cardiomiopatia; insuficiência cardíaca

KEY-WORDS - Duchenne muscular dystrophy; cardiomyopathy; heart failure

ANAMNESE

Identificação: P.G., 20 anos, masculino, branco, residente em Minas Gerais.
Queixa principal: falta de ar.
HDA: Iniciou quadro de fraqueza
muscular progressiva (marcha anserina) aos três anos de idade. Aos 13
anos, apresentou queda ao solo e, desde então, ficou restrito à cadeira de
rodas. Procurou Serviço de Neurologia, onde foi iniciada vitamina E 400
UI/dia. Começou com quadro de dispnéia de decúbito aos 14 anos, acompanhada de palpitações, urência precordial e dor em membros superiores
e inferiores, principalmente em terço
proximal. Há um ano foi hospitalizado devido a quadro de dispnéia intensa, apresentando compensação após
24

CONDUTA MÉDICA

●

ANO VIII/N 030 - OUT/NOV/DEZ/2006

ser medicado com diurético venoso,
cedilanide e vasodilatador. Após este
episódio, encontra-se compensado,
em uso de captopril, carvedilol e corticoterapia.
EXAME FÍSICO

Bom estado geral, lúcido, orientado no
tempo e no espaço, eupnéico, normohidratado, normocorado, afebril, restrito
à cadeira de rodas.
ACV: Ritmo cardíaco regular, bulhas
hipofonéticas, ausência de sopros ou
bulhas adicionais. Ausência de turgência venosa jugular patológica. Pressão
arterial sistêmica de 110/74 mmHg, freqüência cardíaca de 72 batimentos por
minuto. Pulsos presentes, simétricos,
normais.

AR: Murmúrio vesicular audível, sem
ruídos adventícios, 16 incursões por minuto.
Abdome: Ruídos hidroaéreos presentes,
flácido, indolor à palpação.
Aparelho locomotor: Paraplegia de
membros inferiores, grande dificuldade
para elevar membros superiores.
RESULTADOS DOS EXAMES
SOLICITADOS

Laboratoriais: TGO 69 (referência
abaixo de 37); LDH 588 (referência
abaixo de 500); CK total 1.582 (referência abaixo de 190); CKMB 85 (referência abaixo de 25).
Eletrocardiograma: Ritmo sinusal regular, ondas Q patológicas em DI, aVL, V5
e V6, onda R ampla em V1 (Figura 1).
Radiografia de tórax PA: Aumento
moderado da área cardíaca, hipertensão
venocapilar pulmonar, elevação de hemicúpula frênica esquerda (Figura 2).
Ecocardiograma bidimensional Doppler: Aorta 2,8; AE 3,1; VE diástole
7,0; VE sístole 6,3; fração de ejeção
21%. Importante aumento de ventrículo esquerdo; miocárdio com severa
redução da função sistólica decorrente de hipocinesia difusa de suas paredes; disfunção diastólica de VE tipo
alteração do relaxamento; valva mitral
com sinais de baixo fluxo, apresentando regurgitação de grau discreto (secundária); não evidenciado trombo intracavitário ao ecocardiograma transtorácico (Figura 3).

FIGURA 1

Eletrocardiograma com
ritmo sinusal, ondas Q
patológicas em parede
lateral alta, sobrecarga
atrial esquerda e R ampla
em V1

FIGURA 2

Radiografia de tórax PA
revelando aumento
moderado de área
cardíaca (VE e AE),
hipertensão venocapilar
pulmonar e elevação de
hemicúpula frênica
esquerda

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS /
EVOLUÇÃO

Paciente com clínica de fraqueza muscular progressiva tipo Duchenne, desenvolvendo alterações no aparelho cardiovascular, levando a quadro de insuficiência cardíaca. O diagnóstico formulado é de cardiomiopatia secundária à
distrofia.

FIGURA 3

Ecocardiograma
bidimensional, corte
longitudinal, com
aumento de ventrículo
esquerdo e valva mitral
posteriorizada
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A história natural desse tipo de envolvimento cardíaco é progressiva, ou seja,
apesar da medicação instituída poder
controlar parcialmente os sintomas,
permanece provável uma evolução desfavorável.
CONDUTA

No presente caso relatado, o paciente
vinha em uso de vitamina E, prescrita
pelo Serviço de Neurologia. Foram
então iniciados inibidor da enzima conversora (captopril - dosagem atual de 50
mg/dia) e betabloqueador (carvedilol dosagem atual de 25 mg/dia). O paciente encontra-se, ainda, em utilização
intermitente (de 10 em 10 dias) de prednisona na dosagem de 0,75 mg/kg/dia.
Houve estabilização clínica do quadro,
com remissão parcial dos sintomas de
dispnéia após medicação. O paciente
permanece em seguimento nos Serviços
de Cardiologia e de Neurologia.
DISCUSSÃO

Insuficiência respiratória e infecção
pulmonar representam as causas mais
importantes de morte na DMD. Morte
súbita, complicações cardíacas e insuficiência cardíaca representam 10% do
total; dessa forma, o reconhecimento
precoce é importante para se iniciar intervenção imediata.
O risco de envolvimento cardíaco na
DMD aumenta com o tempo de doença, e a presença de sinais e sintomas da
cardiopatia não é freqüente – mesmo em
casos onde o envolvimento é significativo, podendo chegar a 10% em alguns
estudos (1,2,3). O acometimento cardíaco é caracterizado por degeneração
e fibrose do miocárdio, notadamente na
parede póstero-lateral do ventrículo
esquerdo. O miocárdio pode ser afetado na forma de cardiomiopatia dilatada, e o sistema de condução também
poderá ser afetado, resultando em arrit26
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mias e defeitos de condução (2,3).
No presente relato, observamos que o
acometimento do coração é devido à
dilatação cavitária com clínica de insuficiência cardíaca. O nível de CPK,
usualmente elevado, reflete o acometimento de musculatura esquelética. Poderemos observar, ainda, elevação de
peptídio natriurético atrial, representativo da descompensação cardíaca. A
radiografia de tórax poderá revelar cardiomegalia (36,6%) e padrão de congestão pulmonar, em casos mais graves (1).
Alterações eletrocardiográficas podem
chegar a 93% e incluem os seguintes
achados: taquicardia sinusal (representa disautonomia, sugerindo envolvimento cardíaco precoce), onda R alta
em V1 com a relação R/S > 1, ondas Q
pronunciadas (33,3%) em DI, aVL e V5V6, denotando acometimento em parede póstero-basal e lateral do ventrículo esquerdo, sem relação com a utilização de terapia esteróide (1). A presença de baixa fração de ejeção ao ecocardiograma (encontrada em 20% dos pacientes no estágio inicial da doença) e
de disfunção diastólica de ventrículo
esquerdo também poderá ser observada
(1).
A medicação clássica para insuficiência
cardíaca (diurético, vasodilatador e betabloqueador) atuará no controle parcial dos sintomas, já que a doença é de
caráter progressivo. Terapêutica utilizando corticosteróide não parece modificar a história natural da cardiopatia na
DMD. O objetivo primário da utilização dos corticosteróides é o aumento da
força muscular. A prednisona é o corticóide mais utilizado no tratamento da
DMD, pelo preço mais baixo e pelo
acesso à droga no Sistema Único de
Saúde, podendo ser utilizada em dose
diária (0,75 mg/kg), dose intermitente
(dose diária de 0,75 mg/kg por 10 dias
com 10 dias de interrupção do medica-

mento) ou dose alta semanal (5 mg/kg/
dia por dois dias consecutivos da semana). O deflazacort é uma forma de esteróide sintético derivado da prednisona, e a dose preconizada seria de 0,9
mg/kg/dia, sendo que os resultados seriam semelhantes aos da prednisona,
exceto pela maior incidência de catarata com o deflazacort. Os efeitos colaterais mais freqüentes são aumento do
apetite e do peso, obesidade troncular,
retenção de líquidos, osteoporose, hipertensão e diabetes – o que poderia
ser minimizado com dieta hipossódica
e hipocalórica (5).
Existem esforços terapêuticos experimentais em relação à DMD, incluindo
a terapia celular e a terapia genética
(4). Muitos estudos ainda estão por vir
até que a cura dessa doença seja encontrada.
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Diagnóstico: Pseudocisto do pâncreas
Comentários: O pseudocisto do pâncreas é uma lesão
cística que ocorre em 10% dos casos das pancreatites
agudas, e em cerca de 40 a 70% das pancreatites crônicas. É formado por uma pseudocápsula fibrosa contendo suco pancreático rico em enzimas como amilase, lípase, enteroquinase e tecido inflamatório. As causas mais comuns de pancreatite são o alcoolismo e a
litíase das vias biliares.
O pseudocisto se localiza geralmente na pequena bolsa
omental, junto ao pâncreas, eventualmente na goteira
parieto-cólica, na pelve, no mediastino, no pescoço e
na bolsa escrotal. As enzimas pancreáticas que extravasam do suco pancreático exócrino devido à ruptura
ductal provocam uma intensa reação inflamatória;
desenvolve-se uma cápsula fibrosa, a qual envolverá a
coleção pancreática, formando-se assim o pseudocisto,
em aproximadamente quatro semanas.
O pseudocisto é palpável em 50% dos casos, e na sua
maioria (em torno de 85% dos casos) regride espontaneamente. A dor abdominal persistente está presente
em 80 a 90% dos casos de pseudocisto do pâncreas,
enquanto náuseas, vômitos e perda de peso aparecem
em 40 a 50%. Outras complicações podem ocorrer,
tais como compressão das vias biliares com icterícia e
prurido. Na presença de infecção o paciente apresenta
dor abdominal, febre e leucocitose – e, em casos mais
graves, taquicardia, taquipnéia, hipotensão e choque.
O pseudocisto habitualmente comprime as alças intestinais sem determinar quadro de obstrução. O comprometimento vascular se desenvolve devido à erosão
da parede dos vasos, e acontece mais comumente na
artéria esplênica, gastroduodenal, pancreatoduodenal
e gastroepiploica, podendo o quadro evoluir com trombose vascular. A mortalidade por pseudocisto ocorre
devido à ruptura espontânea na cavidade abdominal
ou por lesões vasculares, como os pseudoaneurismas.
A tomografia computadorizada é o método excelente
na avaliação das coleções pancreáticas e dos pseudocistos. O uso do meio de contraste é importante para
determinar a extensão da necrose pancreática. Cerca
de 30 a 50% dos casos apresentam coleções pancreáticas, que se localizam geralmente na pequena bolsa
omental, regiões peripancreáticas, dentro do pâncreas,
e nos espaços para-renais. A densidade da atenuação
das coleções varia entre 20 a 30 UH. Ao contrário das
coleções, os pseudocistos têm contornos bem definidos e uma parede de tecido fibroso que realça após contraste.
A ressonância magnética tem se mostrado eficiente na
detecção do pseudocisto, pois este se apresenta como
uma lesão expansiva com hipersinal em T2 e permite
ainda realizar colangiografia, avaliar o ducto biliar e
detectar coleções hemorrágicas.
À ultra-sonografia, o pseudocisto se mostra como uma
lesão expansiva, oval ou arredondada, hipoecóica, com
reforço posterior. É importante a realização do Dop-

Fisiopatologia: O pseudocisto resulta mais comumente de um processo inflamatório do pâncreas. O aumento da pressão no interior dos canalículos pancreáticos desenvolve processo inflamatório, necrose pancreática e subseqüente extravasamento da secreção produzida pelo pâncreas. Essa secreção, rica em enzimas,
se acumula em torno do pâncreas, mais comumente
nos espaços para-renais anteriores e a pequena bolsa
omental.
Durante os quadros de pancreatite aguda essas coleções
são encontradas nesses espaços em 50% dos pacientes.
A maioria destas é absorvida espontaneamente; algumas permanecem por mais de quatro semanas, desenvolvem uma cápsula fibrosa e formam o pseudocisto.
As coleções que permanecem por mais de seis semanas
e possuem menos de seis centímetros de diâmetro habitualmente regridem espontaneamente.
Pacientes com pancreatite crônica têm elevados níveis
de pressão intraductal causados por fibrose, cálculo
intraductal ou outras etiologias, determinando ruptura
dos ductos e liberação do suco pancreático para os espaços peripancreáticos.
O pseudocisto é a complicação mais comum da pancreatite crônica e ocorre em cerca de 40 a 70% dos casos.
A incidência do pseudocisto nos casos de pancreatite
aguda é de aproximadamente 10%. O trauma do pâncreas também pode resultar em formação do pseudocisto, quando leva à ruptura ductal e extravasamento do
suco pancreático. A cápsula do pseudocisto do pâncreas não possui camada de epitélio. Este é um ponto
importante, e que o diferencia de uma neoplasia do
pâncreas.
Quadro clínico: A suspeita clínica do diagnóstico de
pseudocisto deve ser feita quando o paciente referir dor
abdominal depois de três semanas do término do quadro clínico da pancreatite aguda. Outras queixas podem estar associadas, tais como desconforto abdominal, perda de peso, náusea, vômitos, icterícia e prurido. Ao exame físico o paciente pode apresentar desconforto à palpação; detecção de massa palpável no
abdome superior ocorre em cerca de 50%. Líquido livre
na cavidade peritoneal pode ser detectado ao exame
físico na pancreatite aguda, e na maioria dos casos se
resolve espontaneamente.
Radiologia: A tomografia computadorizada é o método de escolha na avaliação da pancreatite aguda e crônica e de suas complicações. O pseudocisto não é difícil de ser diagnosticado, pois geralmente se localiza
no retroperitônio próximo ao pâncreas, e se apresenta
como uma lesão arredondada ou ovóide com parede
fina ou espessada. Os pseudocistos pancreáticos podem desenvolver complicações como sangramentos ou
infecções, e em tais situações mostram aumento do
coeficiente de atenuação ao exame de tomografia computadorizada. A ultra-sonografia tem sido também
usada no acompanhamento evolutivo do pseudocisto
para detectar eventuais complicações e orientar possíveis punções. ■
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pler para se fazer o diagnóstico diferencial com pseudoaneurisma. A sensibilidade da ultra-sonografia para
detectar o pseudocisto varia entre 75 a 90%, e ela tem
sido o método de escolha no acompanhamento dessa
lesão.
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RESUMO – A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI – transfusion related acute

lung injury) é uma complicação da utilização dos hemoderivados, com incidência cada vez
maior. Estima-se, nos EUA, que a TRALI ocorre em até 0,16% dos pacientes que recebem hemotransfusões, podendo levar ao óbito em 5-25% dos casos. A patogênese parece estar relacionada
a um aumento da permeabilidade capilar pulmonar imunomediada por complexos antígenos,
histocompatibilidade tecidual (HLA) do doador e imuno-resposta do receptor. Clinicamente, se
caracteriza por um edema pulmonar não cardiogênico que pode ocorrer em até 48 horas após
a transfusão. Laboratorialmente se pode encontrar leucopenia e plaquetopenia. Por ser uma
injúria autolimitada, com o tratamento de suporte adequado se resolve em até 48h.
Passamos a relatar um caso de um paciente renal crônico que, ao receber plasma fresco congelado, apresentou quadro de edema pulmonar, sendo excluídas causas cardíacas e hipervolemia. Após a instituição do suporte intensivo, o paciente apresentou reversão completa do
quadro em seis horas. (Conduta Médica 2006:8 (30) 28-30)
ABSTRACT – Transfusion related acute lung injury (TRALI) has emerged as one f the most

serious complications of blood transfusion. The incidence can achieve up to 0,16% per
patient who receives a transfusion. Signs and symptoms may start until 48 hours after
transfusion, and the clinical features are similar to a noncardiogenic pulmonary edema.
Other diagnoses should be excluded by echocardiography and laboratory exams before
TRALI is establish. Transitory neutropenia and plaquetopenia may be present in the patient’s
blood. The exact etiology is unknown; it seems to be related to the HLA complex of the
donor, the recipient granulocytes and the lipid of the product. These cause an increase in
the permeability of the pulmonary capillary that leads to a pulmonary edema. TRALI is a
self-limited injury and only support should be offered. Most of the cases have complete resolution in 24 hours. This is a case report of a patient with chronic renal failure who, two
hours after transfusion of two units of fresh frozen plasma, had a noncardiogenic pulmonary edema and all other etiologies were excluded. The patient had a complete resolution
of the symptoms in six hours. (Conduta Médica 2006:8 (30) 28-30)
DESCRITORES – edema pulmonar;TRALI; reação transfusional

KEY-WORDS – pulmonary edema; TRALI; transfusion reaction

INTRODUÇÃO

A hemotransfusão não é simplesmente
uma terapia de reposição. Células e fatores de indivíduos doadores entram em
contato com o organismo do receptor, tal
como um “transplante de órgãos”. Nesse
contexto destacam-se as reações transfusionais agudas e crônicas. Entre as agudas
incluem-se ainda as imunológicas e não
imunológicas; estas últimas seriam decorrentes do volume, condições de conservação e qualidade de armazenamento da
bolsa transfundida. Dentre as reações
imunológicas agudas, a reação febril não
28
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hemolítica é a mais freqüente, ocorrendo
em 0,3-1% dos pacientes transfundidos.
Com o aperfeiçoamento da técnica de
coleta e armazenamento, melhor conhecimento dos sistemas de grupo sangüíneo
e melhor rastreamento para doenças transmissíveis, houve uma queda expressiva na
ocorrência de complicações por aloimunização, incompatibilidade e causas infecciosas relacionadas às transfusões.
Neste cenário, a lesão pulmonar aguda
associada à transfusão de hemocomponentes (TRALI - transfusion related acute
lung injury) aparece como uma complica-

ção grave e potencialmente letal cada vez
mais freqüente nos EUA7.
A lesão pulmonar aguda associada à transfusão de hemocomponentes (TRALI) tem
sua incidência de até 0,16% dos pacientes que recebem hemotransfusões, podendo levar ao óbito em 5-25% dos casos.
Acredita-se que esta seja subdiagnosticada por conta do desconhecimento dos
profissionais e das dificuldades técnicas
de exclusão das demais etiologias que
poderiam levar a quadros clínicos semelhantes. Apesar das evidências de envolvimento de todos os hemocomponentes,
essa reação ocorre mais freqüentemente
com o uso de plasma fresco congelado,
concentrado de hemácias e concentrado
de plaquetas de múltiplos doadores. Em
média, gera custo de dois a sete dias a mais
de internação em unidades de terapia intensiva 5,6,7, com uma taxa de mortalidade considerável: de até 25%. O fator desencadeante dessa reação é a presença de
plasma, mesmo que em pequenas quantidades, nos componentes transfundidos.
O quadro clínico geralmente se assemelha ao de um edema pulmonar não cardiogênico, sendo associado a uma história
transfusional nas últimas 24 horas, na
maioria dos casos. TRALI é um diagnóstico de exclusão, com evolução autolimitada, recomendando-se tratamento de suporte intensivo, incluindo o uso de ventilação mecânica com pressão positiva
nos casos mais graves.
Segue um relato de caso no qual o paciente apresentou edema agudo pulmonar não
cardiogênico após o recebimento de duas
unidades de plasma fresco congelado duas
horas antes do episódio. Foram excluídas
outras possíveis etiologias para o quadro.
RELATO DO CASO

Paciente masculino, de 59 anos, foi admitido no Serviço de Emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro em 9/6/
2005, com quadro de hemiplegia aguda

à esquerda e diminuição do nível de consciência. Foi realizada uma tomografia
computadorizada de crânio, que demonstrou hemorragia intraparenquimatosa na
topografia do tálamo direito, sem efeito
de massa importante. Sabidamente portador de insuficiência renal crônica por
nefropatia hipertensiva, estava em programa de hemodiálise há sete anos.
Na Emergência, devido à diminuição do
nível de consciência, procedeu-se à entubação endotraqueal e o paciente foi acoplado à ventilação mecânica. Devido a
hipercalemia e hipervolemia, foi submetido a uma sessão de hemodiálise em caráter de urgência.
Nos dias subseqüentes o paciente se manteve estável, realizando hemodiálise três
vezes por semana. Durante o procedimento, ocorreram episódios de hipotensão
arterial, que foram prontamente revertidos com infusão de solução cristalóide ou
colóide.
Durante a internação o paciente evoluiu
com febre de 39oC e o hemograma apresentava leucocitose com desvio para esquerda, denotando infecção bacteriana.
Foram colhidas culturas e iniciados imipenem e vancomicina.
O ecocardiograma transtorácico mostrou
hipertrofia ventricular esquerda do tipo
concêntrica e uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 60% , apresentando as
demais cavidades tamanho normal e ausência de alterações valvares. O eletrocardiograma mostrava sinais de hipertrofia de
ventrículo esquerdo e ritmo sinusal.
O paciente apresentou boa resposta terapêutica aos antibióticos, evoluindo sem
febre e com melhora clínica e laboratorial da infecção.
No 11º dia de internação foi programada
uma traqueostomia, para a qual foi necessário a transfusão de duas unidades de
plasma fresco durante a sessão de hemodiálise, por conta de distúrbio de coagulação caracterizado por um tempo de ati-

vação de protrombina de 35,6%, INR:1,9
e tempo de tromboplastina parcial ativada três vezes maior do que o controle.
Duas horas após a transfusão, o paciente
evoluiu com taquipnéia (freqüência respiratória de 30 irpm), taquicardia (freqüência cardíaca de 110 bpm), saída de
secreção rósea e espumosa pelo tubo e pela
boca, além de hipotensão arterial severa
(pressão arterial: 80x0 mmHg). Ao exame apresentava murmúrio vesicular difusamente diminuído, principalmente em
hemitórax direito, com roncos difusos. A
temperatura axilar era normal. O exame
do aparelho cardiovascular era normal.
Estava acoplado ao ventilador mecânico
em modo assisto-controlado e apresentava nesse momento pressão de admissão =
45cmH2O, fração inspirada de oxigênio
60% e PEEP = 5cmH2O.
Durante o episódio, realizou-se eletrocardiograma, que não mostrou alterações em relação ao anterior. A avaliação pelo ecocardiograma apresentou-se normal, e a veia
cava se encontrava normodistendida, sem
sinais de congestão ou que pudessem sugerir sobrecarga de ventrículo direito. Não
havia áreas de ascinesia e a pressão da artéria pulmonar era normal.
A dosagem das enzimas cardíacas foi normal, tanto na fase aguda quanto 24 horas
após o evento. Não apresentava nenhuma
alteração hidroeletrolítica ou ácido-básica,
exceto por uma discreta acidose respiratória. Os demais exames laboratoriais eram
normais, inclusive o coagulograma.
Nesse momento a conduta foi iniciar noradrenalina numa dose de 0,44 mcg/kg/
min e aumentar a sedação, numa tentativa de melhor acoplamento à ventilação
mecânica.
Três horas após o início do quadro, o paciente se apresentava hipertenso (pressão
arterial: 150x100mmHg), eucárdico (freqüência cardíaca de 87bpm), eupnéico
(freqüência respiratória de 22irpm) e bem
acoplado ao ventilador mecânico.
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Ao exame a ausculta pulmonar era normal,
sem roncos e com murmúrio vesicular discretamente diminuído. Apresentou completa reversão do quadro em seis horas.
DISCUSSÃO

Este relato de caso mostra um paciente
que apresentou um quadro de dispnéia
súbita com aumento de resistência nas vias
aéreas duas horas após ter recebido duas
unidades de plasma fresco congelado.
Foram afastadas causas cardíacas, mediante a realização de ecocardiograma, eletrocardiograma e dosagem de enzimas cardíacas, que foram normais. Além disso, foram descartados distúrbios hidroeletrolíticos, causas infecciosas e hipervolemia –
já que o paciente tinha terminado uma
sessão de hemodiálise poucos minutos
antes do ocorrido. Sendo assim, foi feito
o diagnóstico de lesão pulmonar aguda
por transfusão de hemocomponente, neste caso o plasma fresco congelado.
A injúria pulmonar aguda relacionada à
transfusão foi primeiramente descrita em
1951 por Baranrd, ao descrever o óbito de
uma paciente com leucemia após uma
transfusão sangüínea. Em 1957, Brittngham
relatou um caso de uma reação pulmonar
grave ocorrida num indivíduo previamente hígido, após receber 50ml de sangue
total com altos títulos de leucoaglutininas.
TRALI foi finalmente reconhecida como
entidade clínica distinta em 1983 por
Popovsky, Abel, e Moore 1. Nas últimas
décadas tem aumentado expressivamente o número de casos diagnosticados.
A patogênese dessa injúria pulmonar vem
sendo relacionada à presença de plasma
ou de pequenas quantidades deste na
composição das bolsas de hemocomponentes. Essa reação é atribuída a três componentes da resposta imune: anticorpos
HLA do doador, neutrófilos antigênicos
do receptor e produtos lipídicos liberados
das membranas celulares presentes nas
bolsas com maior tempo de estocagem 5,7.
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Ocorre um edema pulmonar não cardiogênico secundário a agregação de neutrófilos do receptor via anticorpos do doador na vasculatura pulmonar, tendo como
conseqüência direta o aumento da permeabilidade capilar e a transudação pulmonar. O alvo dos anticorpos é o HLA classe I e II do receptor 1,7. Fatores de risco
para o desenvolvimento da TRALI incluem pós-operatório recente, politransfusão,
trauma, sepse, malignidade hematológica
e doença cardíaca. Em relação ao doador,
tem-se detectado maior prevalência das
reações em hemocomponentes obtidos de
multíparas, doador consangüíneo e bolsas
com maior tempo de estocagem 5.
O diagnóstico exige grande suspeição clínica, e deve ser pensado quando há edema pulmonar até seis horas após transfusão de hemocomponentes (sendo relatado casos de aparecimento dos sintomas em
até 48 horas 6,7). O edema pulmonar cardiogênico deve ser excluído através do
ecocardiograma ou medida da pressão de
oclusão da artéria pulmonar (capilar pulmonar). A aspiração do fluido pulmonar
pode ser realizada para medição de proteína. Entretanto, ele não pode ser diluído como o obtido por lavado bronco-alveolar. A relação entre a proteína do fluido com a proteína sérica superior a 0,75 é
sugestivo de edema por aumento da permeabilidade da barreira vascular pulmonar. Outro dado interessante é a leucopenia
transitória que ocorre por seqüestro de leucócitos na vasculatura pulmonar. Pode ocorrer também plaquetopenia 5.
A maioria dos casos de TRALI é autolimitada, sendo responsiva ao aumento do aporte de oxigênio. Menos de 70% dos pacientes necessitam de ventilação mecânica 7. A
mortalidade da TRALI pode atingir 5-25%
6
. A maioria dos casos tem reversão em até
72 horas. O uso de diuréticos é controverso, e o de corticóide proscrito 5.
Achados clínicos relacionados à TRALI
são taquidispnéia, cianose e febre. Há

relatos tanto de hipotensão como de hipertensão (que é mais rara 7). A ausculta
pulmonar pode revelar crepitações difusas e diminuição do murmúrio vesicular.
Relação PaO2/FiO2 inferior a 300 mmHg
pode ser observada. Exames radiológicos
apresentam imagem sugestiva de edema
pulmonar 6.
Transfundir apenas quando necessário é a
maior medida de prevenção. Um estudo
clínico randomizado que restringiu hemotransfusões em pacientes críticos diminuiu
a incidência de TRALI de 14% para 7,7%
7
. A retirada dos doadores notificados poderá diminuir a incidência de novos episódios. Outra medida é a utilização das
unidades de plasma fresco em tempo inferior a 14 dias, e do concentrado de plaquetas em tempo inferior a dois dias.
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