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Os custos crescentes com assistência médica têm sido uma preocupação de todos, no mundo inteiro. Tais custos constituem
uma queixa generalizada, no setor público e no setor privado, e
reduzi-los ¯ ao mesmo tempo em que se pretende oferecer atendimento médico de boa qualidade ¯ é um grande desafio, que
transcende a área puramente técnica do exercício profissional
da Medicina. Dirigentes, gestores, administradores, economistas e, é claro, médicos, continuamente se debruçam sobre esse
importante problema, em busca de soluções adequadas, que
contemplem não só a adequação econômica mas a justa oferta
de boa prática médica para todos. Não é uma questão fácil de
resolver, e os que militam no setor educacional na área médica
podem e devem dar também a sua contribuição para que se chegue a uma solução satisfatória para o problema.
É consenso que um bom preparo do profissional, com este motivado por boas ações de educação médica, ajuda grandemente
na redução de custos na área de saúde. Não tenho conhecimento se isso já foi medido, se já foi quantificado, mas não tenho
qualquer dúvida, pelo menos do ponto de vista qualitativo, de
que uma boa formação médica auxilia muito a reduzir custos.
Não duvido também de que uma boa educação continuada em
Medicina é fundamental para a redução de custos. Hoje em dia,
como já é sabido, não basta mais se formar médico, é indispensável se manter atualizado ¯ e as recentes medidas implementadas pelo Conselho Federal de Medicina, atingindo em especial
os que se tornarão especialistas a partir de 2006, são uma prova
disso. Hoje dispomos, e cada vez mais, de cursos, simpósios,
eventos e publicações, todo um conjunto de oportunidades que
buscam manter o médico a par das novidades no seu campo de
especialização. Seria desejável que essa atualização também
ocorresse em Medicina Geral, pois o bom especialista não pode
ignorar as novidades que surgem a cada dia nas outras grandes
áreas em que não mais atua com freqüência e que, entretanto,
são úteis para a sua prática diária.
Ponto de Equilíbrio

Se você deseja ver publicada em CONDUTA MÉDICA
uma Sessão Clínica de seu Serviço ou um Relato de Caso
de sua autoria, entre em contato conosco.
Tel. 21-22051587 - telefax 21-22052085
e-mail: condmed@globo.com
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Com respeito à educação continuada, dissemos que ela proporciona, sem dúvida, economia de custos na área médica. O médico atualizado acerta mais os diagnósticos, prescreve mais adequadamente os medicamentos, indica com mais segurança os
exames a serem feitos. Afinal, estima-se que cerca de mais de
50% dos custos com a saúde advenham de despesas com materiais e tecnologias novas. Incluem-se aqui medicamentos, insumos, material médico-hospitalar e aparelhagens. É inegável que

Editorial
o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias deu grande impulso à Medicina e tem sido um dos fatores para o prolongamento da média de vida da população mundial. Porém, é
preciso que seja encontrado um ponto de equilíbrio. As planilhas de custos com saúde sempre exibem, seja no setor público,
seja no setor privado, despesas crescentes e ameaçadoras. Todos
os gestores, de qualquer área, mostram preocupação quanto a
essa questão.
Mais uma vez é determinante destacar que a educação médica
tem grande contribuição a dar nesse aspecto, pois trabalha no
sentido de racionalizar a indicação dos exames complementares, a prescrição terapêutica adequada e o acompanhamento do
paciente em tratamento. O médico é o agente que solicita o
exame, que prescreve a terapêutica e que indica e realiza, muitas vezes, o procedimento. Por isso, é indispensável que ele esteja consciente do seu papel não só terapêutico, mas também de
co-participante na geração de despesas. Isso tudo, obviamente,
sem cercear a autonomia que lhe é conferida, pelo próprio Código de Ética Médica, que determina a liberdade do médico em
indicar e prescrever a conduta mais adequada para o seu paciente, seja diagnóstica, seja terapêutica. O exercício dessa liberdade deve se fazer norteado por boas práticas, alicerçadas no
melhor conhecimento científico. Liberdade, no entanto, pressupõe responsabilidade, e modernamente o médico não pode
mais ignorar o custo dos exames ou tratamentos que prescreve,
procurando evitar desperdícios. Não se trata de cercear a liberdade de prescrever ou de indicar exames, mas sim de fazer tudo
isso com consciência, embasamento científico e evitando despesas desnecessárias.
Temos muito a caminhar ainda nesse campo. Informalmente,
tive a curiosidade de registrar o número médio de itens de exames laboratoriais com que pacientes chegavam para atendimento
em alguns consultórios, e não me causou surpresa o fato da média se situar em torno de 30 itens. A maior parte dos pedidos
variava entre 20 e 45 itens, solicitações feitas sempre de uma
vez só. Numa situação especial de doença talvez isso se justifique, mas como o achado reflete uma média de exames solicitados em pessoas aparentemente sãs, isso significa que a anamnese
e a semiologia não estão sendo adequadamente empregadas. É
uma pena, pois também constatei que a grande maioria dos resultados dos exames solicitados era normal, e me pergunto se
muitos deles seriam mesmo necessários. É claro que isso reflete
achados num levantamento informal e feito sem o apelo ao rigor do método científico, mas qualitativamente nos fornece informação importante.
Não é o caso, portanto, de se advogar uma Medicina puramente
baseada na semiologia clássica, pois muitos exames complementares são hoje indispensáveis e acham-se incorporados ao exame periódico de saúde, quando detectamos precocemente alterações que ainda poderão ser revertidas ou proporcionar o adi-

amento da cronificação de uma enfermidade. É inegável o valor de alguns exames no aspecto preventivo da Medicina. O
fato é que muita tecnologia vem sendo empregada sem necessidade, o que vem contribuindo para encarecer e ameaçar inviabilizar a prática médica, pública e privada.
Nesse sentido, a educação continuada me parece uma ação indispensável, colocando ao alcance do médico conhecimento
atual de boa qualidade e informando-o sobre novidades em sua
área de atuação. E também esclarecendo o profissional sobre a
indicação de certo exame ou procedimento. O hábito da reflexão crítica é muito desejável frente à Medicina atual.
Novidades no Oitavo Ano

Estamos festejando, nesta ocasião, a entrada de nossa revista
Conduta Médica em seu oitavo ano de existência, mantendo
a mesma linha editorial que nos parece a mais adequada quando se trata de proporcionar conhecimento atualizado e de maneira objetiva aos nossos leitores. As informações são bem mais
proveitosas, e temos pesquisas sobre isso, quando são veiculadas
no modelo que constitui nossa linha editorial: relatos de casos e
sessões clínicas, em que os comentários teóricos são feitos a propósito de caso concreto a ser apresentado ao leitor. Como aniversariamos, também aproveitamos a oportunidade para oferecer ao leitor a revista em nova roupagem, com diagramação
aperfeiçoada e renovada programação visual, veiculando conhecimentos transmitidos por excelentes profissionais, como são
todos os nossos colaboradores, com uma apresentação ainda mais
bonita e atraente.
No presente número, a pedido de muitos leitores, estaremos inaugurando uma nova coluna, intitulada A Conduta do Professor,
em que um professor responderá a perguntas feitas por nossos
leitores sobre a conduta adotada em certas situações médicas.
Não poderíamos encerrar este editorial sem compartilhar com
nosso patrocinador, a Unimed-Rio, e em especial com sua diretoria, nossa satisfação pelas manifestações de apoio recebidas ao
estimulante trabalho de educação médica que estamos realizando, em parceria, há quase oito anos.

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 Agudo de Pulmão
em Maratonista durante
Treinamento
Acute Pulmonary Edema in
Marathon Runner during training
Sessão clínica realizada em 9 de março de
2006 pela Sociedade de Medicina do
Esporte do Rio de Janeiro (Smerj), no
auditório do Conselho Regional de Medicina do
Rio de Janeiro (Cremerj) (Rio de Janeiro – RJ)
Relator:
Dr. Marcelo Ferreira da Silva
R2 de Cardiologia do Instituto Estadual de
Cardiologia Aluísio de Castro (Iecac)
Moderador:
Dr. Serafim Ferreira Borges
Médico do Clube de Regatas do Flamengo,
da Confederação Brasileira de Futebol e do
Iecac
Participantes:
Dr. Salvador Serra
Chefe do Serviço de Reabilitação Cardíaca
do Iecac
Médico do Setor de Ergometria do Hospital
Pró Cardíaco
Dr. Marcos Brazão
Secretário Geral da Sociedade Brasileira de
Medicina do Esporte
Coordenador das Reuniões Científicas da
Sociedade de Medicina do Esporte do RJ
Coordenador da Câmara Técnica de Medicina
Desportiva do Cremerj
Dr. Marcelo Hadlich
Coordenador do Serviço de Ressonância
Nuclear Magnética do Labs

RESUMO – O edema pulmonar agudo é uma das emergências médicas mais comuns. O edema pulmonar hidrostático é usualmente cardiogênico, e as causas usuais de disfunção sistólica
e diastólica ventricular esquerda (doença arterial coronariana, hipertensão arterial, cardiopatias congênitas, cardiomiopatias, miocardites, etc.) são responsáveis pelo desenvolvimento
de edema agudo pulmonar. Fatores desencadeantes comuns são a isquemia aguda, o infarto
do miocárdio, as alterações do ritmo ou condução, a hipertensão arterial, o abuso de drogas,
a infecção, o estresse físico ou psicológico, etc. (Conduta Médica 2006:8 (29) 4 - 9)

ABSTRACT – Acute pulmonary edema is one of the most common medical emergencies. Hydrostatic
pulmonary edema is usually cardiogenic, and the usual causes of systolic and diastolic left ventricular
dysfunction (coronary artery disease, hypertension, congenital heart diseases, cardiomyopathyies, myocarditis, etc.) are responsible for the development of acute pulmonary edema. Usual triggering factors
are acute ischemia, myocardial infarction, rhythm or conduction abnormalities, high blood pressure,
infection, drugs abuse, physical or psychological stress. (Conduta Médica 2006:8 (29) 4 - 9)
DESCRITORES – Edema agudo de pulmão; maratonista

KEY-WORDS – Acute pulmonary edema; marathon runner

RELATO DO CASO

ANAMNESE
Identificação: G.P.L.M., 62 anos, negro,
engenheiro, casado, natural do Rio de Janeiro e atleta. Apresenta no currículo 35
maratonas, três delas internacionais. Antes do edema agudo de pulmão (EAP),
que aconteceu durante o treinamento,
fazia suas avaliações periodicamente. O
exame físico, o eco e o teste ergométrico
que irei mostrar a seguir foram da última
avaliação antes do episódio de EAP.
Mostrarei também os outros exames anteriores trazidos pelo paciente, em ordem
cronológica.
EXAME FÍSICO
Antes do EAP: PA = 110 x 70mmHg, FC
= 60bpm, RCR BNF sem sopros. Ausculta respiratória normal. Abdome e MMII
sem alterações.
Último eco antes do evento: AE: 3.9; Ao:
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3.1; VD: 2.3; DDVE: 5.2; DSVE: 3.5; PP:
1.4; Septo: 1.4; FE: 69%; Massa = 364g.
VP não visualizada e demais válvulas normais. O laudo desse exame foi: aumento
biatrial leve, HVE concêntrica leve, função diastólica normal (pseudo-normalização?) e a função sistólica global e segmentar normal.
DR. SERAFIM

Marcos Brazão, faça um comentário sobre
esse eco, sendo o paciente um indivíduo
de 62 anos, atleta, corredor, altamente
treinado, fazendo treinamentos de altíssima intensidade.
DR. MARCOS

Sabemos que existem alterações fisiológicas no atleta compatíveis com síndrome do coração do atleta, então ele tem
crescimento biatrial, HVE concêntrica
leve e eu esperaria uma HVE mais signifi-

cativa, já que ele está em treinamento há
muito tempo. Vale ressaltar a função diastólica normal, que foi interrogada como
uma pseudo-normalização e a fração de
ejeção, que é excelente. Outra coisa que
chama atenção é que, com 62 anos, esse
paciente não tinha nenhum sinal incipiente de calcificação valvar ao ecocardiograma, o que seria esperado (principalmente uma calcificação mitro-aórtica,
comum nessa faixa etária).
DR. SALVADOR

É importante notar que a função sistólica global e, principalmente, a segmentar,
estão normais. Alterações ¯ principalmente na função segmentar ¯ poderiam
nos ajudar a inferir a presença de uma doença isquêmica, o que não ocorre nesse
paciente, que já tem mais de 60 anos.
Vale lembrar que, nessa idade, a doença
mais prevalente é a doença arterial coronariana.

senta sem critérios de isquemia esforço-induzida e com curva tensional fisiológica.
O paciente alegou cansaço, e por isso o
teste foi interrompido.
DR. SALVADOR

Uma coisa que podemos questionar é o
tempo de duração desse teste. Um teste
idealmente deve levar 10 minutos, mais
ou menos dois. Nesse caso, então, houve
um excesso de intensidade de esforço programado para o paciente, o que o levou a
interromper o exame precocemente com
5 min 2 seg, quando o ideal seria entre 8
e 12 min. O VO2 máximo equivale a
aproximadamente 13 Metz, o que, para
um indivíduo de 62 anos, é uma capacidade de boa a excelente. Possivelmente
ele atingiu a FC máxima esperada. Enfim,
esse teste ergométrico multifatorialmente pode ser considerado como um teste
com resposta fisiológica ao exercício.
DR. MARCELO HADLICH

DR. MARCOS

Observa-se, ainda, no eco, que a medida da parede posterior é igual à da parede do septo. Só por esse detalhe já
sabemos que ele não teria uma miocardiopatia hipertrófica, apesar da sua faixa etária.
DR. MARCELO SILVA

Agora vou mostrar o teste ergométrico dessa mesma avaliação. Protocolo: rampa.
Não fazia uso de nenhuma medicação.
Duração: 5min e 2seg. Distância percorrida: 0,28 milhas. VO2 máxima: 46.99ml/
Kg/min. Grupo funcional: I. Resposta da
pressão arterial sistólica e diastólica consideradas fisiológicas. Freqüência cardíaca máxima = 158bpm. Pressão sistólica
máxima = 170mmHg e pressão sistólica
pré-esforço = 120mmHg. Aptidão cárdio-respiratória considerada excelente.
O teste foi interrompido por solicitação
do paciente. O teste ergométrico se apre-

maratonas. Era bastante preparado na
época, e apresentou-se com esse eco normal, apesar do aumento biatrial, sendo
esse um achado normal num atleta. Além
do teste ergométrico também normal.

Para um maratonista, eu esperava que ele
corresse muito mais do que cinco minutos, e isso é sinal de que estaria ocorrendo
algum problema já nessa época.

DR. MARCELO SILVA

Então, a primeira pergunta que coloco é:
estaria esse paciente liberado para praticar sua atividade esportiva de maratonista?
DR. MARCOS

Só se ele repetisse o teste ergométrico com
metodologia e tempo adequados e com
todos esses resultados apresentados antes.
Assim, em princípio, eu liberaria.
DR. SALVADOR

Em princípio eu liberaria. Eu só gostaria
de ter visto o ECG desse paciente. De
qualquer forma, com a anamnese, o exame físico, o eco ¯ e partindo do principio
que esse teste ergométrico é normal ¯, eu
não encontraria nenhuma limitação para
contra-indicar a liberação desse paciente
para a maratona.
DR. SERAFIM

DR. MARCOS

Concordo com o Salvador. Pode ser que
esse teste não tenha indícios de nenhuma
cardiopatia específica porque pode ter havido uma programação inadequada do
exame. Nós esperaríamos que um indivíduo que é atleta corresse pelo menos oito
minutos, mesmo sendo protocolo de rampa. Uma coisa que não foi reportada, mas
que tem sido valorizada ultimamente, é a
freqüência cardíaca durante a recuperação,
que nos dá uma ótima noção do funcionamento do sistema nervoso autônomo.
DR. SERAFIM

Esse atleta tinha um percentual de gordura, nessa ocasião em 2004, em torno de
9%, que é um percentual excelente para

Nós vimos esse ECG de esforço, que foi
considerado normal.
DR. MARCELO SILVA

O paciente então chegou com sua história de EAP, além de queixa de cansaço excessivo no treinamento para a maratona
internacional do Rio de Janeiro em agosto de 2005, com evolução de três meses.
Nesse período diminuiu a intensidade do
treinamento para obter melhora dos sintomas. Em um determinado dia, teve uma
dispnéia intensa, tendo sido levado para
um hospital. Segundo ele, teve EAP, tendo sido internado por 24 horas e orientado a procurar um cardiologista.
O exame físico, quando ele procurou o
cardiologista, não mostrava nenhuma alCONDUTA MÉDICA
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teração em relação ao exame antes do
evento, e agora mostro esse primeiro ECG
dele. (ver figura 1)
DR. SERAFIM

O paciente sofreu esse evento cardiológico durante o treinamento. Na realidade, o cardiologista mandou que ele nos
consultasse para saber o que o paciente
poderia fazer de atividade física após esse
evento. Foi aí que começamos a nossa
investigação. Dr. Salvador, por favor,
comente esse ECG.
DR. SALVADOR

ECG com ritmo sinusal, com desvio de
eixo, apresentando hemibloqueio ânterosuperior esquerdo. Aumento de cavidades atriais, sendo o de AE evidente. FC =
77bpm.
DR. SERAFIM

Além do que foi dito, eu achei que havia um pouco de baixa voltagem nas derivações periféricas. Também acho que
esse eixo está indeterminado, visto que
está isoelétrico em D2 e AVF. Está algo
taquicárdico para um atleta, mas devemos lembrar que ele já havia sofrido o
EAP e alguma coisa estava acontecendo
com ele.
DR. MARCELO SILVA

Novo eco pós-EAP (18/1/05): AE: 4.7;
Ao: 3.1; VD: 2.0; DDVE:5.1; DSVE: 4.1;
PP:1.4; Septo:=1.4; FE: 40,7%. Massa =
377g. Válvula mitral afastada do septo e
demais válvulas normais. A conclusão
desse exame foi: aumento biatrial e do
DSVE, HVE, hipocinesia difusa com disfunção global moderada e mais acentuada em parede posterior e inferior, sugerindo cardiopatia isquêmica. Leve HVD,
disfunção diastólica tipo IV com insuficiência mitral leve. Insuficiência tricúspide mínima com PSAP estimada em
31mmHg.
6 CONDUTA MÉDICA
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FIGURA 1

DR. SERAFIM

DR. SALVADOR

Então, pode-se observar que a história
mudou bastante. Esse paciente que antes
tinha eco e prova de esforço normais, de
repente tem esse EAP e apresenta-se com
esse eco anterior. Dr. Marcos, faça um comentário sobre esse eco novo.

Não se vê habitualmente uma hipocinesia difusa por uma cardiopatia isquêmica,
geralmente é segmentar. Aqui se deve pensar num comprometimento global do músculo cardíaco. Na idade dele se pensa em
doença isquêmica ¯ mas, com esse eco,
deve-se postular também uma miocardite
ou uma miocardiopatia que tenha se desenvolvido rapidamente. Houve um agravamento súbito e intenso da função ventricular menos segmentar e mais global, que
fala mais a favor de uma miocardiopatia.

DR. MARCOS

As alterações são sugestivas de cardiopatia isquêmica, com hipocinesia mais acentuada em parede inferior e posterior. Há
também o aparecimento de insuficiência
mitral leve. Então, o quadro condiz com
cardiopatia isquêmica ¯ que um ano antes não era vista no outro eco ¯, sem menção a essa hipocinesia ou uma cardiomiopatia.
DR. MARCELO HADLICH

O eco mostra uma hipocinesia difusa, principalmente nas paredes inferiores e posteriores. Só que um paciente que antes tinha um eco normal
e aparece agora com uma hipocinesia difusa não me faria pensar numa
doença isquêmica.

DR. SERAFIM

Houve uma queda abrupta da fração de
ejeção e me parece que esse era um quadro
subagudo, que veio se arrastando ao longo
de meses e que então se transformou no
episódio de EAP. Lembrando que esse paciente é natural do Rio de Janeiro, mas é
um engenheiro civil que trabalhou muito
na construção de estradas pelo Brasil.
DR. MARCELO SILVA

A conduta após esse eco foi: captopril
12,5mg 2x/dia, furosemida 40mg 1x/dia,

espironolactona 25mg 1x/dia, AAS
200mg 1x/dia, carvedilol 6,25mg 2x/dia
e sinvastatina 20mg 1x/dia.
Este aqui é o primeiro exame laboratorial dele, e apresenta aumento da fosfatase
alcalina (38153), além de gama-GT
(548) e transaminases (160) aumentadas.
CK total: 223; função tireoidiana normal.
Hemograma, uréia e creatinina normais.
Na, K e glicose normais. Lipidograma
normal. Esse paciente não tem histórico
de alcoolismo. Foi pesquisada hepatite e
a única coisa encontrada foi IgG antiHAV positivo. US abdominal normal.
E, diante disso, faz-se a segunda pergunta:
qual seria sua conduta diante de um eco
sugestivo de cardiopatia isquêmica em um
paciente com baixo risco para doença coronariana?
DR. SALVADOR

Eu não sei se esse eco é somente sugestivo
de cardiopatia isquêmica. Eu teria pedido já um raio X de tórax e não utilizaria
estatina, em função do comprometimento da função hepática do paciente. O
medicamento dele está correto, exceto
pelo questionamento sobre o uso da estatina. Talvez pedisse uma RM cardíaca.
FIGURA 2

Pensando numa cardiopatia isquêmica,
uma cintilografia miocárdica poderia ser
adequada.
DR. MARCELO HADLICH

Eu pesquisaria a etiologia de uma miocardiopatia sem esquecer a doença isquêmica. Começaria por exames invasivos,
como cateterismo.
DR. SALVADOR

Esse paciente não tem nenhum fator de risco para doença coronariana, não tendo
história familiar e outros fatores de risco.
É um paciente com baixíssimo risco de ter
doença coronariana, portanto.
DR. MARCOS

No ECG não havia indício de área de fibrose. Outra coisa para a qual se deve chamar a atenção é que doença coronariana
não é só aterosclerótica. Um indivíduo
pode ter isquemia por uma ponte intramiocárdica, por exemplo, que é uma doença coronariana não-aterosclerótica.
DR. MARCELO SILVA

A conduta do médico assistente na época
não foi tão conservadora. Ele fez uma co-

ronariografia, com o seguinte resultado:
volume com aumento moderado, HVE
moderada, hipocontratilidade difusa importante, válvula mitral competente, Pd2
VE = 25mmHg. Tronco sem obstruções,
ADA sem obstruções, CX e ACD sem obstruções também.
DR. SERAFIM

Então a coronariografia foi perfeitamente normal.
DR. SALVADOR

Antes de o paciente retornar à atividade
física, é preciso fazer um diagnóstico. É um
paciente de 62 anos com coronariografia
normal, mas com importante comprometimento da função ventricular. Em princípio
é um diagnóstico de miocardiopatia, mas
não sei especificar de qual etiologia. Talvez seja necessário um exame de imagem ou
uma biópsia miocárdica para investigar o
porquê do paciente ter essa disfunção ventricular. Antes de liberá-lo para atividades
físicas eu investigaria. Logicamente, se ele
tiver um diagnóstico e a condição clínica
dele for tratada clinicamente de forma adequada, eu colocaria esse paciente num programa de reabilitação cardíaca.
DR. MARCELO HADLICH

Antes de colocá-lo nesse programa eu iria
tentar descobrir a etiologia. Eu pediria a
RM cardíaca para esse paciente e talvez
até uma biópsia do miocárdio.
DR. MARCOS

Eu também pediria RM porque, por enquanto, ele está sem diagnóstico.
DR. MARCELO SILVA

Novos exames feitos: fosfatase alcalina
dentro da normalidade (303), mas gamaGT persistentemente aumentada (216)
com transaminases praticamente normais
(AST=45 e ALT=45). Mostro agora o segundo ECG. (ver figura 2)
CONDUTA MÉDICA
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DR. SERAFIM

Paciente com extra-sístoles e padrão de
bloqueio de ramo esquerdo, num paciente com disfunção miocárdica grave.
DR. MARCELO SILVA

Um novo eco foi feito em 10/3/05, com
as seguintes medidas: AE:3.7; Ao: 3.0; VD:
2.3; DDVE: 5.6; DSVE: 4.3; PP: 1.4; septo:
1.5; FE: 45%; VT e VP normais; VM afastada do septo e VA com espessamento
senil, sem restrição a sua abertura. Conclusão: exame sugestivo de miocardiopatia dilatada com moderada disfunção sistólica do VE em repouso. HVE e análise
da função diastólica prejudicada pela
presença de arritmia.

48 episódios de bigeminismo, 8 de trigeminismo e 2 episódios de TV nãosustentada (durante a corrida). Não
apresentou pausas maiores que 2 segundos e não houve alterações de J-ST que
permitissem o diagnóstico de isquemia
miocárdica. O paciente não referiu sintomas durante o exame.
DR. SALVADOR

Aquele afastamento da válvula mitral do
septo é um achado comum na miocardiopatia dilatada. É uma imagem que se chama de “pinheiro tombado”.

É um Holter em que o paciente faz extrasístoles freqüentes. Como foi citado anteriormente no último ECG, havia extrasístoles associadas a um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, o que nos faria
pensar em displasia arritmogênica do VD.
Arritmias são freqüentes em pacientes
com disfunção ventricular, com cardiopatia. Então, é um paciente de risco com
potencial arritmogênico. Deve-se então
pensar em displasia arritmogênica de VD,
mas também em outras causas de cardiopatia.

DR. MARCOS

DR. MARCELO HADLICH

Em suma, pelo eco é uma miocardiopatia
dilatada, e existe um problema hepático
a esclarecer. Devemos lembrar que coronariografia normal não exclui coronariopatia, mas tudo leva a crer que é mesmo
uma miocardiopatia.

Acho que, só com esse ECG, já se pode
contra-indicar a pratica de exercício físico pelo paciente.

DR. SERAFIM

DR. SALVADOR

Um exame que poderia e deveria ser feito é uma ergoespirometria, já que é um paciente com disfunção de VE associada a
insuficiência cardíaca.

DR. MARCELO SILVA

Mais uma vez, gama-GT: 191, transaminases praticamente normais e fosfatase alcalina também (282). Sorologia para
Trypanosoma cruzi negativa. A pergunta
que faço, então, é: algum outro exame
seria indicado nesse momento ou deveríamos tratar o paciente como uma miocardiopatia dilatada idiopática?

DR. MARCELO SILVA

Foi feito então um Holter, com o seguinte resultado: ritmo sinusal durante
toda a gravação, condução AV 1:1, intervalo PR variando entre 0,18-0,22seg.
FC variando de 52-151bpm, com média de 75bpm. Ectopias ventriculares
de elevada incidência com 1592 extrasístoles ventriculares isoladas, 7 pares,
8 CONDUTA MÉDICA
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DR. MARCELO HADLICH

Eu teria feito a RM antes do cateterismo,
pelo fato de ser não-invasiva.
DR. SERAFIM

Vou pedir então ao Dr. Marcelo Hadlich
para mostrar o resultado da RM cardíaca
do paciente em questão.

DR. MARCELO HADLICH

Foi feita em setembro/05, mais ou menos
seis meses após a realização desses últimos
exames. A princípio, observa-se uma disfunção importante do coração com septo
bem espessado, com hipertrofia moderada, em torno de 20mm. Há um aumento
de AE e VE, mas nada que chame muito a
atenção. Disfunção importante e hipertrofia concêntrica. Há hipertrofia septal
importante. A fração de ejeção na RM
foi de 19,8%. VD com muita necrose. O
diagnóstico é sugestivo de amiloidose,
porém esse diagnóstico só pode ser firmado com a biópsia.
DR. SALVADOR

Pensando no diagnóstico de amiloidose,
o fígado do paciente pode ter infiltrados
amilóides ou haver apenas uma congestão hepática. É uma doença que costuma
cursar com disfunção principalmente diastólica por infiltração intramiocárdica
de material amilóide. Nesse caso, eu faria uma ergoespirometria para ver o consumo de oxigênio pelo coração, mesmo
sabendo o risco potencial de arritmia cardíaca. E, dependendo do VO2, eu o colocaria numa lista de transplante, mas (independentemente do VO2) eu indicaria
o programa de reabilitação cardíaca supervisionado e a terapêutica farmacológica
compatível com o caso.
DR. MARCELO SILVA

O paciente continuou na investigação
clínica, tendo sido feito mais um ECG, semelhante ao anterior. Novo eco foi feito
em outubro/05, com medidas: AE: 4.3;
Ao: 2.4; VD: 2.1; DDVE: 4.4; DSVE: 3.4;
PP: 1.2; septo: 1.2; FE: 47%; massa = 245g;
VM com folhetos espessados e posteriorizados, rampa E F lentificada; VA com sinal de esclerose e diminuição da mobilidade por baixo fluxo. VT com falha de
coaptação e VP não visualizada. Conclusão: miocardiopatia com leve déficit con-

trátil de VE. HVE concêntrica (hipertrófica?/infiltrado?). Sinais sugestivos de
aumento das pressões de enchimento de
VE. Insuficiência mitral e tricúspide leves, sobrecarga biatrial e discreto derrame
pericárdico. Hepatograma: gama-GT:
595; transaminases um pouco aumentadas
(AST=75 e ALT=49); fosfatase alcalina
normal (125).
A pergunta é: o laudo da ressonância seria suficiente para o diagnóstico de amiloidose?
DR. SERAFIM

Essa questão já foi respondida pelos debatedores, com o pedido da biópsia do miocárdio.
DR. MARCELO SILVA

Resultado da biópsia endomiocárdica de
11/11/05: ausência de miocardite, infiltrado inflamatório linfo-histiocitário de leve
intensidade. Miocitólises ausentes; áreas de
intensa rarefação. Hipertrofia miocitária de
leve intensidade. Ausência de fibrose endocárdica com fibrose intersticial e perivascular de leve intensidade (em geral) e moderada em área focal. Negativo para amiloidose (vermelho congo) na amostragem.
DR. MARCELO HADLICH

vação, condução AV 1:1, FC variando de
53-118bpm, com média de 74bpm. Alta
incidência de ectopias ventriculares:
8426 extra-sístoles ventriculares isoladas,
158 bigeminismos, 61 trigeminismos.
Não ocorreram pausas ou alterações do JST que permitissem o diagnóstico de isquemia miocárdica. O paciente não referiu sintomas durante o exame.

veria ser feito nada, apenas mandá-lo para
reabilitação?
DR. SALVADOR

O paciente foi então internado em janeiro/06 com flutter atrial e classe funcional
IV.

Eu talvez fizesse amiodarona ¯ sabendo, no
entanto, que a função ventricular pode se
agravar e que esse paciente idealmente
deveria estar num programa de reabilitação cardíaca. Não só no sentido de ele
fazer exercício físico, mas também com
acompanhamento médico intensivo, com
intervenção rápida por qualquer agravamento. Com esses cuidados, esse paciente pode ter alguma melhora da sua qualidade de vida, mesmo sabendo que seu
prognóstico é ruim. O transplante cardíaco, que seria o melhor para ele, é algo
muito difícil de ser feito dentro da nossa
realidade.

DR. SERAFIM

DR. MARCELO HADLICH

O paciente foi então evoluindo gravemente, com instabilidade hemodinâmica.
Já no hospital foram feitos cardioversão e
tratamento clínico, com reversão do flutter e alta. Mas o paciente permaneceu
com grave quadro de insuficiência cardíaca. Pergunto agora aos debatedores: após
a alta, deveria ser feito algum anti-arrítmico ou se colocaria um desfibrilador
implantável nesse paciente? Ou não de-

Seria basicamente isso que já foi dito: tratamento intensivo para insuficiência cardíaca + amiodarona e reabilitação cardíaca.

DR. MARCELO HADLICH

Voltando para a parte clínica, vale a pena
pesquisar amiloidose em outros locais,
como no reto, pele, etc.
DR. MARCELO SILVA

DR. MARCOS

Concordo com meus colegas.
DR. SERAFIM

Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão. ■

A biópsia miocárdica, sem dúvida, é o diagnóstico final. Só que se deve levar em
consideração que ela é muito específica
e muito pouco sensível. Então, se não for
biopsiada exatamente a área que tem a
doença, o resultado será negativo. Eu esperaria o diagnóstico de amiloidose ou
algum outro diagnóstico que chamasse a
atenção, porque esse paciente tem um
acometimento de quase todo o coração.
Mas eu queria só lembrar da baixa sensibilidade desse exame.
DR. MARCELO SILVA

No novo Holter de 16/11/05 foram identificados: ritmo sinusal durante toda a gra-

Os participantes da
sessão no auditório do
Cremerj
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Distrofia Muscular de
Becker com Envolvimento
Cardiovascular
Becker’s Muscular Dystrophy with
Cardiovascular Involvement
Autores:
Prof. Antonio Alves de Couto
Professor Titular de Cardiologia da UFF
Dr. Anderson Luiz da Silva
Dra. Mariza Freitas de Figueiredo
Dr. Vinicius dos Santos Fernandes
Pós-Graduandos de Cardiologia da UFF
Prof. Eduardo Nani
Professor Adjunto de Cardiologia da UFF
Dr. Leandro Rocha
Residente de Cardiologia da UFF

RESUMO - Os autores apresentam o caso de um paciente de 23 anos com distrofia muscular
de Becker com importante e grave envolvimento cardiovascular, manifestando-se com insuficiência cardíaca. Essa condição genética, ligada ao cromossomo X e com comprometimento
da distrofina cardíaca, pode ser progressiva ou, muitas vezes, permitir uma sobrevida normal.
A distrofia muscular de Becker não é habitual nos serviços de cardiologia, já que é incomum,
ocorrendo um caso para cada 300.000 nascimentos. (Conduta Médica 2006: 8 (29) 10 - 11)

ABSTRACT - The authors present the case of a 23-year-old patient with Becker’s muscular dystrophy and serious cardiovascular involvement manifested by cardiac failure. This genetic condition chromosome X-linked with involvement of cardiac dystrophin may be progressive or at times allow normal
survival. Becker’s muscular dystrophy is not common in cardiac services since it is not usual, with
occurrence in a rate of one for 300.000 births. (Conduta Médica 2006: 8 (29) 10 - 11)
DESCRITORES - insuficiência cardíaca; distrofia muscular de Becker

KEY-WORDS - cardiac failure; Becker’s muscular dystrophy

RELATO DO CASO

Identificação
P.C.R., 23 anos, homem, branco,
estudante, solteiro, natural do Rio
de Janeiro, morador de Niterói.
QP: “cansaço”.
HDA
Paciente portador de distrofia
muscular de Becker diagnosticada
aos 13 anos, em tratamento neurológico e fisioterápico. A enfermidade se manifestou com comprometimento pélvico, e a seguir,
da cintura escapular.
Há dois anos iniciou quadro de
cansaço aos esforços, que foi se intensificando com o passar dos dias,
evoluindo com dispnéia. Foi feito diagnostico de insuficiência
cardíaca por miocardiopatia dilatada secundária à distrofia. Foi
10 CONDUTA MÉDICA
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medicado com captopril, digoxina e furosemida, respondendo
bem à terapêutica.
Nos últimos 15 dias houve piora
dos sintomas, evolução para dispnéia aos mínimos esforços e posteriormente para o repouso, tosse produtiva com expectoração
esbranquiçada e hemoptóicos,
dor torácica à direita, febrícula
(38,2 0) e edema em membros inferiores, fazendo o paciente procurar novo atendimento médico.
Foi então encaminhado ao Serviço de Cardiologia do Hospital
Universitário Antonio Pedro
(Huap-UFF).
Tinha, como antecedentes, doenças comuns da infância e rinite
alérgica. Negava diabetes e outras doenças, cirurgias e transfusões.

História Familiar
Mãe hipertensa, avô materno falecido de insuficiência cardíaca,
tio materno portador de distrofia
muscular de Becker. Etilista social, negava tabagismo.
Exames
Na revisão de sistemas referia presença de sintomas dispépticos em
uso de omeprazol e bromoprida.
Relatava alguns episódios de cefaléia, que responderam bem a analgésicos comuns.
À ectoscopia, se encontrava lúcido, orientado no tempo e no espaço, taquipneico, afebril, hidratado, corado, anictérico, acianótico, com enchimento capilar satisfatório.
Sinais vitais - PA deitado: 100X70
mmhg, PA sentado: 95X70 mmhg,
FC: 120 bpm, FR: 24irpm, Tax:
36,8 0 .
ACV - Pulsos periféricos de amplitude diminuída, regulares, simétricos. Pulso carotídeo idem, sem
sopros. Jugulares normais. Ictus de
VE visível, difuso, palpável no 6º
EICE na LAA. VD impalpável;
RCR, B2 hiperfonética (P2 > A2)
(B3), sem sopros e sem ES.
AR - MVA com alguns roncos e
com estertores em base esquerda,
e em terço inferior à direita.
Abdome - Peristáltico, flácido, indolor, com fígado palpável.
MMII - Ausência de edemas.
Laboratório - normal, exceto pelo
aumento de CK total (333), com
CKMB também normal.
Ecocardiograma - AE: 4,3cm; VE
diast.: 6,9cm (muito aumentado);
VE sist.: 5,8cm; FE: 33%; impor-

tante disfunção sistólica, com diminuição de distensibilidade do
VE; hipocinesia difusa. PSAP - 35
mmHg. Trombo de aproximadamente 2,4cm aderido à região septo apical.
Raio X de tórax - aumento cardíaco global com hipertensão venocapilar pulmonar.
EVOLUÇÃO

O paciente foi compensado da insuficiência cardíaca. Foram feitos
digital e diurético venoso, mantido o inibidor da enzima de conversão da angiotensina I e prescrita espironolactona. Foi feita anticoagulação, inicialmente com heparina de baixo peso molecular e depois com warfarin. Foi iniciada,
também, antibioticoterapia com
Cefepime  por 14 dias. Administrou-se, após compensação, betabloqueador (carvedilol).
O paciente recebeu alta e está em
tratamento ambulatorial.

Diferentemente da forma de Duchenne, o envolvimento cardíaco
pode não ser progressivo. No caso
apresentado, a expectativa de
vida pode ser encurtada, já que a
cardiomegalia é global e a disfunção ventricular é grave.
O paciente teve boa evolução clínica, mas a certeza do prognóstico poderia ser antecipada com
dosagem de BNP ¯ já que a melhora clínica, com BNP persistentemente elevado, implica em mau
prognóstico.
Não é raro que tais pacientes possam ter indicação de transplante
quando o curso é rapidamente
progressivo, como é habitual na
forma de Duchenne. Infelizmente, o transplante não é uma realidade, já que temos que enfrentar
a rejeição, que leva à miocardite
e arteriopatia coronária. Quiçá o
transplante de miocélulas se torne uma realidade viável para esses casos. ■

DISCUSSÃO

As miocardiopatias dilatadas primárias têm sido, ultimamente, consideradas como sendo decorrentes
de alterações genéticas de proteínas de sustentação dos miócitos,
como é o caso da distrofina. Entretanto, na doença genética conhecida como distrofia muscular de
Becker a distrofina está presente,
porém em quantidade ou tamanho
reduzidos. O diagnóstico pode ser
feito até os 25 anos de idade e pode
ser compatível com uma vida normal. Porém, como o coração é um
órgão muscular, também pode ser
atingido.

Prof. Antonio
Couto, um dos
autores do caso.
CONDUTA MÉDICA
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Pneumoperitoneum after
Traumatic Accidental Extubation
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RESUMO - Os autores apresentam o caso de uma mulher de 78 anos internada com quadro
de pneumonia, que evoluiu com insuficiência respiratória e necessidade de prótese ventilatória. Após extubação traumática acidental, evoluiu com enfisema subcutâneo, cianose periférica e abdome em tábua. A rotina de abdome agudo revelou imagem sugestiva de pneumoperitôneo e a laparotomia exploradora confirmou pneumoperitôneo e grande quantidade de
enfisema em mesentério, pequeno omento e retroperitôneo, mas sem evidências de ruptura
ou outras alterações intraperitoneais. (Conduta Médica 2006: 8 (29) 12 - 15)

ABSTRACT - The authors present a case of a 78 year-old-woman sent to hospital with pneumonia
that complicated with respiratory insufficiency and necessity of ventilatory assistance. After accidental
traumatic extubation, she evolved with subcutaneous emphysema, peripheral cyanosis and rigid abdomen. A chest x-ray and plain films of the abdomen (including lateral decubitus) evidenced pneumoperitoneum, and the exploring laparotomia confirmed pneumoperitoneum and great amount of emphysema in mesenterium, small omentum and retroperitoneum, but without intraperitoneal evidences of rupture or other alterations. (Conduta Médica 2006: 8 (29) 12 - 15)
DESCRITORES - pneumoperitôneo, diagnóstico

KEY-WORDS - pneumoperitoneum, diagnosis

INTRODUÇÃO

A causa mais comum de pneumoperitôneo espontâneo é a perfuração de úlcera
péptica, em 2/3 dos casos diagnosticada
radiologicamente com facilidade. A presença de ar livre embaixo de ambos os diafragmas é sinal característico detectado
em rotina de abdome agudo, melhor evidenciado na radiografia de tórax e, em
caso de dúvidas, no decúbito lateral com
a presença de coleção de ar abaixo dos
flancos.1,2
ADMISSÃO NO HOSPITAL

O.T.S., 78 anos, sexo feminino, enfermeira aposentada, foi admitida no Trauma do
Hospital Estadual Azevedo Lima em 27/
11/05, com quadro de dispnéia aos moderados esforços, cianose periférica, desidratação e queda do estado geral há 10
dias. A acompanhante (sobrinha) nega
patologias prévias como diabetes, hiper12 CONDUTA MÉDICA
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tensão arterial ou pneumopatias, além de
alergia medicamentosa. Refere tratamento psiquiátrico com haloperidol e prometazina, e doença de Alzheimer.
Ao exame físico a paciente se apresentava sonolenta, pouco cooperativa, desidratada 2+/4+, hipocorada 2+/4+, febril, cianose periférica 2+/4+, anictérica e com
bom enchimento capilar.
Sinais vitais: PA = 70/40 mmHg; FC =
120 bpm; Tax = 38,50 C.
Ausculta cardíaca normal.
Ausculta respiratória: presença de roncos
difusos e estertores crepitantes em 1/3 inferior de ambos os hemitóraces.
Abdome: flácido, indolor à palpação superficial e profunda, peristalse presente.
Sem massas palpáveis e/ou visceromegalias.
Membros inferiores: panturrilhas livres.
Pulsos pediosos e tibiais posteriores palpáveis, porém diminuídos.

Foram feitas hidratação venosa com soro
fisiológico a 0,9%, 500ml EV rápido, e
três ampolas de glicose hipertônica 50%
EV, a fim de afastar hipoglicemia. Foi
instalada macronebulização contínua de
oxigênio a 2 L/min e dipirona 2ml EV
diluída.
Foram solicitados hemograma completo,
bioquímica e gasometria arterial, além de
radiografia de tórax no leito. Constatouse infecção respiratória após checagem do
hemograma completo (leucocitose com
desvio à esquerda e anemia-hemoglobina:
9,7g/dl), além de imagem de condensação
pulmonar em 1/3 inferior de hemitórax
direito. O EAS demonstrou hematúria e
piúria. A glicemia era de 143mg/dl (antes
da administração da glicose hipertônica).
Iniciou-se antibioticoterapia com ciprofloxacina e clindamicina via endovenosa por suspeita de broncoaspiração associada. Não havia evidências de hipóxia
e/ou outras alterações na gasometria arterial: foi mantida macronebulização contínua de oxigênio a 2L/min.
EVOLUÇÃO

No quarto dia de antibioticoterapia (30/
11/05) houve piora do quadro clínico-laboratorial, que evoluiu com insuficiência respiratória e necessidade de prótese
ventilatória. A paciente foi então transferida para a UPG a fim de receber cuidados intensivos e suporte ventilatório.
Admissão na UPG em 30/11/05: paciente de 78 anos, do sexo feminino, internada no Trauma devido a desidratação, dispnéia e queda do nível de consciência há
10 dias. Os exames de admissão revelaram insuficiência pré-renal (desidratação), leucocitose com desvio à esquerda,
EAS com hematúria e piúria, anemia e
condensação pulmonar em hemitórax
direito. A paciente foi tratada com cipro
e clindamicina por quatro dias, sem melhora do quadro clínico e com piora do
nível de consciência.

A paciente evoluiu com insuficiência respiratória, necessitando de prótese ventilatória. Foi sedada com dripping de midazolam 1:1 a 15ml/h em Ramsay VI e
acoplada à Takaoka em PCV, com os seguintes parâmetros: FIO2 = 40%, PEEP =
06, FR = 15, Padm (Pressão de admissão)
= 20. Acesso periférico em membro superior direito fluindo bem.
Exame físico: desidratada+/4+, hipocorada 2+/4+, afebril, acianótica, anictérica e com bom enchimento capilar. Pupilas mióticas e fotorreagentes. Secreção
espessa e sanguinolenta no tubo endotraqueal.
Sinais vitais: PA = 140/90 mmHg; FC =
88bpm; SatO2 = 98%.
Ausculta cardíaca normal e ausculta respiratória com roncos difusos e estertores
crepitantes bibasais. Abdome sem alterações evolutivas. Membros inferiores com
edema +/4+.
Foram solicitados na admissão da UPG:
culturas (sangue, urina e secreção traqueal), swab nasal, hemograma completo, bioquímica, coagulograma, gasometria arterial, radiografia de tórax no leito, broncoscopia com coleta de lavado broncoalveolar para cultura e antibiograma.
Após checar TAP = 60%, foi puncionada veia profunda (subclávia direita) sem
intercorrências e, após coletar material
para culturas, trocado o antibiótico para
piperacilina/tazobactama 4,5g EV 6/6h.
1o/12/05 - Iniciada dieta enteral. Paciente estável hemodinamicamente, com queda do hematócrito significativa (HT =
22%). Foi solicitada endoscopia digestiva alta. Paciente em uso, desde a internação, de ranitidina endovenosa.
2/12/05 - Iniciado desmame da sedação,
com suspensão em 24h sem melhora do
nível de consciência. Mantendo ausculta pulmonar com murmúrio rude, diminuído em 1/3 inferior de hemitórax direito
e roncos difusos. Foi realizada broncoscopia, porém durante o exame o aparelho

quebrou, não sendo possível coletar lavado broncoalveolar. Foi intensificada a fisioterapia respiratória. Houve troca de
modo ventilatório para PSV = 20,CPAP
= 06, FIO2 = 30%. Após gasometria arterial, reduzido PSV para 20 e FIO2 para
25%.
3/12/05 a 5/12/05 - Sem sedação. Abertura ocular espontânea, com pouca interação com o meio ou o examinador. Paciente mantendo-se estável hemodinamicamente, com boa resposta clínico-laboratorial à troca do antibiótico. Apresenta-se menos secretiva (secreção mais
clara e menos espessa no tubo endotraqueal). Troca do modo ventilatório de PCV
para PSV.
6/12/05 - Endoscopia digestiva alta revela lesão aguda de mucosa gástrica, com
sinal de sangramento recente. Troca de
ranitidina 50mg EV 8/8h por omeprazol
40mg EV 12/12h. Hematócrito: 28%.
7/12/05 - Melhora do nível de consciência: paciente interagindo com o examinador, respondendo às solicitações simples.
Queda do hematócrito para 20%: solicitados dois concentrados de hemácias para
transfusão sangüínea. Desmame da prótese ventilatória em PSV 20, PEEP = 06 e
FIO2 = 21%.
No final do plantão, a paciente apresentou episódio de broncoespasmo severo
com importante esforço respiratório e taquipnéia. PA = 130/90mmHg. Foi feita
nebulização com β2 agonista e fluimucil,
e prescrita hidrocortisona 250mg EV, com
resposta parcial. Houve a troca do tubo
endotraqueal 8,0 por obstrução (rolha).
Após intercorrência, troca de modo para
PCV: Padm = 25, PEEP = 06, FR = 15, Frtotal = 15 (sem incursões próprias), FIO2
= 30%. Após medidas houve melhora clínica.
8/12/05 - Paciente permaneceu mal acoplada à prótese ventilatória, com esforço
respiratório. Foi reiniciada sedação com
midazolam em dripping e troca do modo
CONDUTA MÉDICA
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ventilatório para PCV. Não havia evidências de obstrução. Ausculta pulmonar sem broncoespasmo.
9/12/05 - Piora do leucograma (aumento da leucometria 14.000 para 20.400 /
mm3 com 9 bastões). Paciente sedada com
dripping de fentanil a 10ml/h. Apresentou extubação traumática no plantão
noturno. Evoluiu com taquipnéia, enfisema subcutâneo em região cervical esquerda e face anterior do tórax esquerdo.
Desde então permaneceu mal acoplada à
prótese ventilatória no modo controlado
à pressão. Cianose 2+/4+, de extremidades. Sedada com midazolam, sem melhora. Feita uma ampola de tracrium. Paciente estável hemodinamicamente. Troca
de TOT pelos plantonistas. Após gasometria arterial com acidose metabólica,
foi feita reposição de bicarbonato de sódio 8,4%, 100ml EV em 20 min.
Exame físico: PA = 130/70mmHg; FC =
86bpm. Ausculta cardíaca normal. Ausculta pulmonar: murmúrio audível com

roncos difusos. Abdome: peristalse zero,
em tábua, distendido, macicez hepática
apagada e hipertimpanismo à percussão.
Solicitados pareceres urgentes da Cirurgia Geral e Torácica da Emergência e
exames laboratoriais: hemograma completo, bioquímica, gasometria arterial e
rotina de abdome agudo, Laurell.
Resultado dos exames: HT = 34,8%; HB
= 12,2 g/dl; Hemácias = 4,08x106/mm3.
Leucometria: 20.400/mm3(0/0/0/0/09/
88/2/1); plaquetas = 287.000/mm3; glicemia = 191 mg/dl; uréia = 67; creatinina = 1,8 mg/dl; sódio = 147mEq/L e potássio = 3,2 mEq/L
Foi então solicitada rotina de abdome agudo e radiografia em decúbito lateral esquerdo (Laurell) pela Cirurgia Geral, após exame físico sugestivo de pneumoperitôneo.
Evidência clássica de pneumoperitôneo (figuras 1 e 2). Foram solicitados dois concentrados de hemácias pelas equipes cirúrgicas.
A paciente foi encaminhada ao Centro
Cirúrgico para laparotomia exploradora
FIGURA 1

Presença de ar em ambos diafragmas
na radiografia de tórax em PA
indicando pneumoperitôneo.

FIGURA 2

Presença de ar embaixo dos flancos em
radiografia no decúbito lateral
esquerdo

e traqueostomia pela Cirurgia Torácica.
Relato cirúrgico: paciente sob anestesia
geral. Anti-sepsia e assepsia. Incisão xifotransumbilical e dierese até a cavidade
peritoneal. Encontramos pneumoperitôneo, grande quantidade de enfisema de
mesentério, goteiras parieto-cólicas e pequeno omento. Vesícula biliar inflamada,
sem evidências de ruptura: feita colecistectomia. Sem outras alterações intraperitoneais.
9/12/05 - 18:40h: Paciente readmitida na
UPG em pós-operatório imediato de laparotomia exploradora (branca), traqueostomizada no CC pela Cirurgia Torácica sem intercorrências antes de iniciar a
laparotomia.
Acoplada à Takaoka em VCV com VC =
500ml, PEEP = 06, FR = 20 e FIO2 = 50%
e SATO2 = 98%.
Sinais vitais: PA = 160/80mmHg; FC =
86 bpm.
Ausculta cardíaca normal e pulmonar com
roncos esparsos.
Abdome: peristalse zero, cirúrgico, curativo limpo.
Conduta: sonda nasogástrica em sinfonagem, hidratação venosa, exames pós-operatórios de controle (hemograma, bioquímica e gasometria arterial). Foi reiniciado dripping de fentanil a 10ml/h e omeprazol em dripping a 8ml/h.
A paciente evoluiu bem, com melhora
clínica e laboratorial. Houve normalização do leucograma (em 12/12/05, leucometria de 10.600/mm3). A radiografia de
tórax apresentava resolução da pneumonia. Depois de 48 horas houve redução
da sedação gradativamente, e troca do
modo ventilatório para PSV=20,
CPAP=05, FIO2=21%. Foi feita evolução do desmame da prótese ventilatória.
DISCUSSÃO

A causa mais comum de pneumoperitôneo espontâneo é a perfuração de úlcera
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ologicamente. Mas tal condição pode ser
secundária a trauma torácico fechado
conseqüente a barotrauma, lesão de traquéia ou brônquios.4
A lesão traqueal pode ser produzida por
contusões da região cervical ou torácica.
Nesses casos, as evidências não deixam dúvidas quanto ao comprometimento traqueal, e o paciente pode apresentar graus variáveis de dificuldade respiratória de acordo
com a extensão da lesão – que pode variar
desde uma pequena laceração da parede
traqueal à sua completa transecção. Em todas as situações, é importante lembrar sempre da possibilidade de lesões associadas de
artérias carótidas, jugulares e esôfago.4
Nos traumas fechados de traquéia cervical
ou torácica, o diagnóstico nem sempre é
tão evidente na primeira observação.
Pode-se encontrar rouquidão, hemoptise,
enfisema subcutâneo e pneumotórax, com
maior ou menor grau de dificuldade ventilatória.4 O mecanismo envolvido com
maior freqüência é secundário à súbita
compressão ântero-posterior da cavidade
torácica com a glote fechada, produzindo
aumento da pressão intratraqueal e rotura
da mesma em sua porção membranosa.4
Independentemente do mecanismo da lesão, é fundamental que se restabeleça a ventilação adequada nos pacientes com dificuldade respiratória; para tal deve-se usar a entubação orotraqueal ou a traqueostomia de
urgência.4 Nas feridas cervicais com lesão
traqueal está indicada, na maioria dos casos, a exploração cirúrgica da região cervical, com a intenção de promover o tratamento definitivo da lesão traqueal e a exploração de possíveis lesões associadas.4
A ruptura da traquéia ou dos grandes brônquios pode ocorrer sem laceração dos tecidos adjacentes, mantendo a ventilação
de maneira satisfatória sem escape de ar,
o que torna difícil o diagnóstico. As lesões iatrogênicas ocorrem em situações
como introdução do tubo orotraqueal,
principalmente os de dupla luz, durante

mediastinoscopia, ventilação mecânica,
traqueostomia e endoscopia respiratória.5
Nas roturas de traquéia secundárias ao
trauma fechado, o tratamento pode ser
conservador quando estas forem pequenas
e em pacientes que não requeiram ventilação sob pressão positiva. De outra forma, é necessária toracotomia para o seu
reparo definitivo.4
As manifestações clínicas decorrentes da
ruptura traqueobrônquica são, segundo a
localização, a saber:5
1- ruptura de traquéia proximal: hemoptise e obstrução respiratória;
2- ruptura na traquéia distal e brônquio
fonte (enfisema subcutâneo e mediastinal);
3- ruptura dos brônquios distais ¯ pneumotórax, fístula pleural e extravasamento
volumoso de ar.
No exame físico, a percussão do hipocôndrio direito deve ser feita com o paciente
em decúbito dorsal, sendo utilizada para
determinar os limites superior e inferior
do fígado. As vísceras maciças, como o
fígado e o baço, produzem som maciço,
enquanto as vísceras que contêm ar produzem som timpânico.6
A obtenção de som timpânico no hipocôndrio direito indica pneumoperitôneo
ou interposição do cólon entre a parede
abdominal e o fígado.6 Esse achado é
conhecido como sinal de Jobert e sugere
a presença de ar livre na cavidade peritoneal, via de regra decorrente de perfuração de víscera oca.3
Assim fica claro que o timpanismo ao nível da linha axilar média sobre a área
hepática indica a presença de ar livre na
cavidade peritoneal ou no interior de víscera oca, ou formação cística, tendo grande valor propedêutico.6
Os enfisemas subcutâneo e mediastinal resultam, geralmente, de trauma fechado
com fratura de costela, lesão da pleura
parietal e pulmão. Enfisemas subcutâneos universais têm aspecto assustador para
os não habituados. Algumas vezes, para

descomprimir o mediastino, erradamente
são realizadas traqueostomia, drenagem
do mediastino e incisões na pele.5 O enfisema do mediastino não causa compressão nas estruturas nele contidas, e o tratamento deve ser dirigido para a causa básica, quase sempre o pneumotórax.5 Outras causas são as lesões de traquéia, grandes brônquios e esôfago. A propagação do
ar se faz pelo interstício pulmonar, espaços
peribrônquicos e perivasculares, por onde
alcança o mediastino.5 A palpação de
partes moles causa ruído característico, e a
voz anasalada e fanhosa decorre do acúmulo de ar em espaço retrofaríngeo.5
A presença de ar livre embaixo de ambos os
diafragmas é sinal característico detectado em
rotina de abdome agudo, melhor evidenciado na radiografia de tórax e, em caso de dúvida, no decúbito lateral com a presença de
coleção de ar abaixo dos flancos.1,2
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - Armstrong, P.; Wastie, M.L. Chapter
04 In Plain Abdomen: Diagnostic imaging. Fourth edition. Blackwell Science,138-140,1998.
2 - Forbes, C.D.; Jackson,W.F. Capítulo 08
em Gastrointestinal: Atlas Colorido e
Texto de Clínica Médica. Segunda edição. Editora Manole, p.372,1997.
3 - López, M.; Medeiros, J. L. Capítulo 47
em Exame do Abdome. Semiologia Médica. Terceira edição. Livraria Atheneu
Editora e Livraria Interminas, p.681683,1990.
4 - Martins,S.; Souto,M.I.D. Manual de
Emergências Médicas - Diagnóstico e Tratamento. Segunda edição. Editora Revinter, p.361-369, 2003.
5 - Nácul, F.E. Capítulo 73 em Medicina
Intensiva - abordagem prática. Primeira
edição. Editora Revinter, p.477-489, 2004.
6 - Porto, C.C et al. Capítulo 91 em Semiologia Médica. Segunda edição. Editora Guanabara Koogan, p. 675-676,
1994. ■
CONDUTA MÉDICA

●

ANO VIII/N 029 - JUL/AGO/SET/2006 15

O Desafio da Imagem

The Image Challenge

Analise os dados e a imagem fornecidos e
procure chegar ao diagnóstico. A resposta e os
comentários se encontram na página 30.

Homem de 47 anos com

Tosse e Hemoptóicos,
após acidente automobilístico
47-Year-Old Male with Cough and
Bloody Spittle, after Car Crash

FIGURA 1

Áreas de consolidação e atenuação em vidro fosco no lobo inferior esquerdo
e na língula, com lesão escavada, com nível líquido, na periferia pulmonar. Derrame pleural
esquerdo.

RESUMO - Os autores apresentam a imagem obtida de um paciente
com 47 anos, apresentando tosse e hemoptóicos após acidente automobilístico. (Conduta Médica 2006: 8 (29) 16 - 16)

ABSTRACT - The authors present a image taken from a 47 year-old patient
with cough and bloody spittle after a car crash. (Conduta Médica 2006: 8
(29) 16 - 16)
DESCRITORES - derrame pleural; acidente automobilístico

KEY-WORDS - pleural effusion; car crash

Autores:
Dr. Alessandro Severo Alves de Melo - Doutor em Radiologia pela UFRJ
Prof. Edson Marchiori - Professor Titular de Radiologia da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Professor Adjunto de Radiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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Unimed-Rio é u
do 5º Prêmio M
A cooperativa carioca teve dois cases
das mais vitoriosas desta edição
A Unimed-Rio conquistou mais dois troféus e
foi eleita uma das maiores vencedoras do 5º
Prêmio Marketing Best Responsabilidade Social. Os dois cases inscritos pela cooperativa
carioca – “Saúde na Lagoa” e “Saúde para
quem escreveu seu nome na história da cultura brasileira” – foram premiados. O primeiro
remete ao projeto de revitalização da Lagoa
Rodrigo de Freitas e o segundo destaca o apoio
de quatro anos ao Retiro dos Artistas.
Para o presidente da Unimed-Rio, Celso
Barros, o reconhecimento às iniciativas sociais da cooperativa é um impulso para novas
ações: “A idéia é fazer a Unimed-Rio cada vez
mais presente em ações sociais, como nos casos da Lagoa – uma das áreas de lazer mais queridas dos cariocas, mas que não estava recebendo a atenção que merece –, e no do Retiro, que
proporciona dignidade aos artistas que necessitam e que tanto já fizeram, e fazem, pela nossa cultura”.
Os cases premiados representam uma importante parcela dos resultados conquistados
pela cooperativa, demonstrando sua constante
preocupação em proporcionar um retorno satisfatório para todos os envolvidos em suas iniciativas sociais, com plena responsabilidade.
O superintendente de Comunicação
Corporativa, Virgínio Sanches, ressalta que a
Responsabilidade Social já faz parte dos valores organizacionais da cooperativa, sendo assunto de destaque no Planejamento Estratégico: “Entendemos que devolver à sociedade
o apoio recebido é um dever indeclinável nosso, uma consciência que procuramos trabalhar
e promover por meio de nossas práticas e ações
empresariais”.
Este é o segundo ano consecutivo em que
a cooperativa é agraciada com o prêmio, cuja
solenidade de entrega está marcada para 8 de
agosto. Ao todo, 50 empresas concorreram
nesta edição e 24 foram premiadas. Destas, a
Unimed-Rio foi uma das duas únicas contempladas com mais de um troféu.
“É uma honra para nós. Isso mostra que
estamos no caminho certo e nos dá mais mo-

uma das vencedoras
Marketing Best Responsabilidade Social
premiados, se destacando como uma
tivação para desenvolver ações em prol da sociedade”, diz a gerente executiva da Área de
Relações Públicas e Responsabilidade Social,
Ana Vargas.
O Marketing Best Responsabilidade Social foi criado para destacar as organizações que
ajudam a solucionar os problemas e as carências de nosso país, desenvolvendo ações sociais
para seu público interno e para as comunidades com as quais se relacionam.
Case “Saúde na Lagoa”
Em dezembro de 2004 foi assinado um
contrato de quatro anos entre a Unimed-Rio e
a Prefeitura do Rio de Janeiro, representada pela
Secretaria de Meio Ambiente, que deu início
ao Programa Saúde na Lagoa, proporcionando
a revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas.
O projeto começou com ações básicas: revitalização da área verde, renovação do mobiliário paisagístico e instalação de nova sinalização.
Todo esse trabalho foi realizado ao longo de 2005.
Em 2006, foi dada a largada para uma
ação voltada para a saúde do freqüentador da
região. Surgiu então a Clínica de Caminha-

das, que todo domingo, das 8h às 13h, oferece uma série de atividades gratuitas desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada
participante. Nesse período são feitas avaliações funcionais compostas de índices clínicos
– medidos por profissionais das áreas de saúde e educação física –, além de orientações para
a realização de exercícios físicos e grupos de
caminhada dirigida.
O projeto atingiu seu objetivo, agregando opções ambientais e de lazer, tais como recreação infantil voltada para a educação ecológica, oficinas de artesanato com material reciclado, e distribuição de mudas de plantas
ornamentais e de folhetos pedagógicos orientando para o melhor desenvolvimento de uma
vida saudável.
Case “Saúde para quem
escreveu seu nome na história
da cultura brasileira”
Em vigor desde 2003, a parceria da Unimed-Rio com o Retiro dos Artistas veio ao encontro da necessidade de atendimento médico constante aos residentes na instituição. O

Retiro foi criado com o objetivo de oferecer
amparo a artistas nacionais e estrangeiros que
contribuíram para a arte no nosso país.
Sensibilizada com a situação crítica enfrentada pelo Retiro, com carência de recursos
para o atendimento médico aos residentes, a
cooperativa entrou em cena. No processo de
melhoria, a Unimed-Rio reformou as instalações médicas do Retiro, iniciou o processo de
atendimentos ambulatoriais e de emergência
e, atualmente, disponibiliza um atendimento,
24 horas por dia, com médico plantonista e
enfermeiros, além de uma ambulância equipada com UTI.
Desde a intervenção da Unimed-Rio, o
ganho em qualidade de vida para os residentes
é evidente. Campanhas de prevenção, além
do cuidado permanente, reduziram não só a freqüência das necessidades médicas como também o tempo das eventuais internações.
Além desse apoio formal, a cooperativa participa de ações de entretenimento,
como festas juninas e blocos carnavalescos,
e de recuperação e manutenção das instalações da casa. ■
Um dos profissionais da Clínica de
Caminhadas da Unimed-Rio conduz um
grupo na Lagoa

Moradores do Retiro dos Artistas demonstram
satisfação com as melhorias proporcionadas pela
Unimed-Rio
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SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

Perda Ponderal, Anorexia
e Plaquetopenia
Weight loss, Anorexia and
Thrombocytopenia

Sessão clínica realizada em 28 de março de
2006 pelo Serviço de Clínica Médica da 34ª
Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia
do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ)
Participantes:
Prof. Fernando Nascimento
Chefe do Serviço da 34ª Enfermaria da
Santa Casa
Professor Titular de Clínica Médica da Escola
de Medicina da Fundação TécnicoEducacional Souza Marques (FTESM)
Dra. Célia Regina Costa Ferreira
Coordenadora do Setor de Psicologia
Hospitalar da 34ª Enfermaria da Santa Casa
André Tavares
Fabrício Pinto Lima
Helena Maria Bezerra de Oliveira
Jorama Leão P. do Nascimento
Luiza Wien Prado
Manuela Marinho dos Reis Silva
Marcel Ruperto
Pedro Luz Alves
Sara Veloso Moreira
Vinícius Borges Grilo
Internos

Os participantes da sessão na Santa Casa
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RESUMO – Os autores relatam um caso de paciente de 66 anos de idade portadora de hepatite por vírus C com plaquetopenia e emagrecimento, além de complicações clínicas em virtude da doença básica. O diagnóstico diferencial e a terapêutica são discutidos. (Conduta
Médica 2006:8 (29) 18 - 23)

ABSTRACT – The authors present a case report of a 66-year-old patient with type C hepatitis, thrombocytopenia and weight loss besides clinical complications due to the basic disease. Differential diagnosis
and therapeutics are discussed. (Conduta Médica 2006:8 (29) 18 - 23)
DESCRITORES – plaquetopenia; emagrecimento; anorexia

KEY-WORDS – thrombocytopenia; weight loss; anorexia

INTERNO PEDRO

Vou falar da paciente L.G.C., que foi internada no dia 1o/9/05, e que é branca,
tem 66 anos, é solteira, autônoma (vendedora) e natural de Angra dos Reis (RJ),
de religião católica. Data do nascimento: 6/9/1938. Reside na Av. Brasil, no
Irajá. A queixa principal era “plaqueta
baixa”. A paciente refere início do quadro há cerca de um ano, com vômitos e
diarréia volumosa durante cerca de uma
semana, tendo ficado desidratada e melhorado com tratamento domiciliar.

Desde então, alterna períodos de constipação e diarréia. Apresenta perda ponderal importante (não estimada) desde o
início do quadro, além de tonteira, fadiga, anorexia e palidez.
Procurou atendimento médico há cerca de dois meses, quando foi constatada plaquetopenia (89.000) nos exames
laboratoriais. Relatou perda de peso no
período, mas não soube quantificar.
Foi internada para investigação clínica
na 34ª enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, após consultas ambulatoriais em vários hospitais.
Na história patológica pregressa há referência a hipertensão arterial há cerca
de 12 anos, em controle com captopril,
furosemida e espironolactona. Relatou
que mantivera, durante cinco anos, um
casamento com parceiro usuário de drogas e portador de hepatite (não sabe
informar a etiologia), que inclusive
teve que ser internado por diversas vezes. Além disso disse que, aos 19 anos,
teve hepatite A. Alegava ter diabetes,
sem uso de medicação ¯ mas, com o decorrer da internação, vimos que ela

sência de abaulamentos ou retrações.
Mamas: sem descarga papilar. Aparelho respiratório: murmúrio vesicular
universalmente audível sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular
com ritmo cardíaco regular em dois
tempos, bulhas normofonéticas sem
extra-sístoles, ictus impalpável. Abdome e aparelho digestivo: abdome plano, flácido, peristáltico, doloroso à
palpação profunda em fossa ilíaca direita, Traube ocupado. Exame ósteoarticular: sem edema e com panturrilhas
livres, sem déficit sensitivo ou motor.
Na revisão de sistemas referia coriza, diarréia, constipação, desvio ulnar em
membro superior direito, pele ressecada e “sensação de areia no corpo”.
Edema

PROF. FERNANDO

nunca teve episódios de alteração da
glicemia. Teve um AVE há cerca de
aproximadamente um ano e meio. Teve
também queda de escada há aproximadamente um ano, com fratura de punho
direito, tendo sido submetida a cirurgia
ortopédica. Há referência a apendicectomia. Nega alergias, hemotransfusão
ou contato com BK.
Na história familial consta que o pai é falecido de cirrose não alcoólica, a mãe de
causa desconhecida, e que possui irmã
com diabetes e hipertensão arterial. Alega que o primeiro marido (com o qual
viveu cinco anos) faleceu “de hepatite”.
Nega neoplasias na família.
Na história pessoal e social constam cinco gestações, com cinco abortamentos espontâneos. Nega tabagismo. Declara-se
etilista social; bebia somente nos fins-desemana e apenas cerveja. Vivia em boas
condições de higiene e moradia. A psicóloga do Serviço obteve informações de
que a paciente teria tido vários relacionamentos, e que a maioria dos seus companheiros havia sofrido morte violenta.
Quanto ao exame físico, ela se apresen-

tava com um peso de 51 kg, altura de
1,50m, pressão arterial de 160 x
80mmHg, freqüência cardíaca de
76bpm e freqüência respiratória de
16irpm. Apresentava-se acordada, orientada e cooperativa; estava hipocorada (2+ / 4+), hipohidratada, acianótica e anictérica. Cabeça e pescoço: au-

Antes de passarmos para os exames complementares, alguém tem alguma dúvida sobre a história ou o exame físico, ou
está tudo bem claro? Gostaria de perguntar ao Pedro, que acompanhou a
paciente na primeira internação, quais
foram as hipóteses diagnósticas. Ou,
qual é o seu diagnóstico?

Edema
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PROF. FERNANDO

Então a primeira hipótese se refere a
uma origem infecciosa, havendo o relato de relacionamento com pessoa que
teve hepatite. Todos concordam com
os relatores, ou haveria outra hipótese?
INTERNA HELENA

Equimose

INTERNO PEDRO

Pensamos inicialmente em hepatite, podendo ser do tipo B ou C. Por esse emagrecimento e pela diarréia, pensaríamos
em HIV ¯ pela história pregressa da paciente, associada às alterações hematológicas.
PROF. FERNANDO

Uma doença hematológica, devido à
palidez cutâneo-mucosa e à plaquetopenia? Ou as alterações hematológicas
podem fazer parte da doença de base,
isto é, da hepatopatia?
INTERNO PEDRO

Pela plaquetopenia isolada, que foi
como ela abriu o quadro. Apesar de
que, depois, ela veio a alterar o hemograma na série branca e na série vermelha.
INTERNA HELENA

Nesse período ela ainda não tinha edema em membros inferiores.
PROF. FERNANDO

Gostaria de lhes fazer outra pergunta:
quais são os dados epidemiológicos que
20 CONDUTA MÉDICA
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sugeriram uma doença infecciosa (hepatite), visto que se trata da principal
hipótese diagnóstica?
INTERNO PEDRO

Ela teve vários companheiros, referidos à psicóloga Célia, sendo que todos morreram de causas violentas, e
um de hepatite.

Petéquias

Essa foi a principal hipótese, e foram solicitados os seguintes exames na primeira internação: hemograma, urina (EAS)
e telerradiografia de tórax. No hemograma, a alteração foi a queda no número de hemácias, sugerindo anemia normocítica normocrômica. Apresentou
também uma leucopenia de 3.400 glóbulos, plaquetopenia de 63.000, VHS
elevado de 61mm, um INR abaixado de
1.18, PTTA alargado de 31 segundos,
uréia de 43.3 mg% e uma creatinina de
1.1 mg%; hipoalbuminemia de 2.6 e
TGO maior do que TGP, sendo a TGO
de 96,6 unidades (duas vezes o normal
para o padrão). Além de uma gama GT
de 138 unidades, que é bem elevada,
bem significativa ¯ aí eu fiquei pensando se era realmente da doença hepática

ou se era do uso concomitante de álcool. O anti-HIV era negativo. No EAS
ela apresentou albuminúria significativa de 259,30 mg e um pH ácido de 6,0.
Ela fez também um raio X de tórax, que
não demonstrou nenhuma alteração significativa. O eletrocardiograma apresentava-se sem nenhuma alteração.
Durante a primeira internação, foram
também solicitados outros exames de
rotina. A ultra-sonografia revelou aumento discreto de lobo direito do fígado com contorno irregular e superfície
granular, além de ecogenicidade finamente heterogênea, sem individualizações de lesões focais. Na avaliação da
vesícula biliar, apareceram três imagens
hiperecogênicas associadas a sombra
acústica posterior, móveis à mudança de
decúbito, medindo (cada uma e respectivamente) 13mm,12.6mm e 9.2mm ¯
compatíveis com cálculo. Outra alteração apresentada foi baço com volume
aumentado e a constatação de uma pequena ascite livre. Foi observado também um cisto cortical simples no terço
médio/inferior do rim esquerdo. Realizou-se uma endoscopia digestiva alta
para ver se já havia algum sinal de hipertensão porta, pela suspeita de hepatite, mas o exame foi normal. Após alguns dias foram realizados novos exames
de rotina, mas a única alteração foi
quantitativa (sem nenhuma alteração
qualitativa): houve apenas uma alteração da série vermelha, uma leucopenia mais proeminente (2300 leucócitos), uma plaquetopenia que persistia (64.000), um INR de 1.28, um
PTTA alargado também, uma uréia
que subiu para 61.6 mg%, com a creatinina se mantendo e hipoalbuminemia de 2.5. No EAS veio uma acidez
maior, com diminuição do pH para 5,0
e albuminúria de 126 mg. Esses foram
os exames complementares da primeira
internação.

PROF. FERNANDO

Após a avaliação laboratorial, e com tudo
o que já foi dito da avaliação clínica, além
dos dados da história pregressa, etc, nós
poderíamos fechar o diagnóstico de hepatite B ou C. Para concluirmos o tipo viral, teríamos que pesquisar os marcadores.
Como se explica a ascite?
INTERNA HELENA

É uma pequena ascite com esplenomegalia e um fígado irregular, pela hipertensão porta. Então a paciente fez os
marcadores virais, que vieram reativos
para o anti-Hbc e não-reativos para o
anti-HbsAg. Esse anti-Hbc positivo,
reativo, pode sugerir um contato prévio,
reativo, com o vírus B, ou uma cicatriz
imunológica. Então foi dado o diagnóstico pelo anti-HCV, através do Elisa,
que deu positivo. Ou seja, ela tem infecção pelo vírus C. Não foi dosado o
HCV-RNA para saber se ela tinha doença ativa, mas o que se pode concluir por
esses marcadores virais é que ela tem o
diagnóstico de hepatite C.

to psicológico na internação: o estado
emocional dela é bem prejudicado. É
uma paciente que se contradiz o tempo
todo, racionaliza o tempo todo, dizendo que se morrer já viveu bastante, já
sendo isso uma defesa para suportar esse
adoecimento. Ela não tem um bom suporte social. Teve muita resistência à
alta, porque tem ganho secundário de
ficar internada; aqui ela recebe atenção
da enfermagem, em casa teria que desenvolver tarefas domésticas que não está
em condições de fazer. Então, ela inventa às vezes uma hipertensão, porque é um
ganho secundário ela se manter aqui.
Em resumo, é uma paciente que chama
a atenção pela labilidade emocional.
INTERNA HELENA

Ela chegou a me contar que cheira cocaína
e que, durante “festinhas”, se alcoolizava.
DRA. CÉLIA

É, ela fala que os parceiros usavam drogas ilícitas.
INTERNO PEDRO

PROF. FERNANDO

Agora, com esse exame confirmando o
diagnóstico de uma hepatite C, eu peço
à Dra. Célia, coordenadora da equipe
de Psicologia que acompanhou o caso,
que faça a sua abordagem com relação
à parte psico-emocional, e após a sua explanação retomaremos a discussão da
parte clínica e da conduta terapêutica.

Tanto as drogas (principalmente as endovenosas) quanto as relações sexuais
com indivíduos contaminados podem
ser porta de entrada para hepatite C.
PROF. FERNANDO

Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a primeira internação?

DRA. CÉLIA

INTERNO VINÍCIUS

A paciente me relatou o fato de ter tido
muitos parceiros, e que todos eles morreram de morte violenta. Então, que
tipo de parceiros são esses? Que tipo de
meio é esse em que ela vive com esses
parceiros, em que todos morrem de morte violenta, um queimado, outro degolado? Isso chama muito a atenção. Então, ela precisou de um acompanhamen-

A uréia e a creatinina estavam alteradas?
INTERNA HELENA

Não, a uréia não estava aumentada e a
creatinina é que se manteve no limite
superior durante a primeira internação.
INTERNO VINÍCIUS

Ela tem hematúria?
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INTERNA HELENA

Não. Só proteinúria de 126mg na urina de 24 horas.
PROF. FERNANDO

Qual foi a terapêutica instituída nessa
ocasião? E qual a orientação após a alta
hospitalar?
INTERNO PEDRO

Ultra-som (1)

Na internação ela evoluiu com edema
de membros inferiores, doloroso, mole
e de 3+/4+, que aumentava no final do
dia e dificultava a deambulação. Obteve alta compensada, sem edema, e foi
encaminhada ao ambulatório para
acompanhamento clínico.
INTERNA HELENA

Na primeira internação, os medicamentos utilizados foram espironolactona
100mg e furosemida 40mg. Além disso, a
paciente usou captopril, Lexotan, Plasil (SOS), dipirona, omeprazol, amlodipina e pentoxifilina. Foram retirados,
mais tarde, espironolactona e Lexotan.
INTERNO PEDRO

Ultra-Som (2)

Ultra-Som (3)
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Como ela não tinha condições de fazer
a biópsia devido à plaquetopenia
(64.000), a gente não pôde avaliar esse
dado, que é fundamental para definir o
tipo de tratamento que vai ser seguido.
Além disso, teríamos que saber qual o
genótipo do vírus. Porque, no caso ;do
genótipo tipo 1, o tratamento é de um
ano; no do tipo 2, são seis meses ¯ e esses
são os mais comuns.
Na segunda internação, no dia 1o/2/06,
a paciente retornou com plaquetas abaixo de 63.000. Tinha algumas petéquias, equimose, edema e prurido. Conversei com a Dra. Célia e admitimos que a
paciente, com sua vontade de retornar
para a enfermaria, talvez tivesse parado
de tomar os medicamentos, descompensando-se em busca de atenção.

PROF. FERNANDO

INTERNA HELENA

PROF. FERNANDO

Nessa segunda internação quem a acompanhou?

E ela já tem uma gama-GT elevada.

Quais foram os outros exames realizados
na segunda internação? Surgiram manifestações extra-hepáticas do HCV?

INTERNO PEDRO
INTERNA MANUELA

Fui eu. A segunda internação foi praticamente igual à primeira.
PROF. FERNANDO

Qual os objetivos do tratamento específico na hepatite C?
INTERNO PEDRO

Os objetivos do tratamento, professor,
são: erradicar o vírus; interromper o processo inflamatório e a fibrose; prevenir
o desenvolvimento de cirrose e de hepatocarcinoma. São os três objetivos. Mas
o mais importante para seguir o esquema
terapêutico seria fazer a biópsia, que ela
não tinha condições de realizar. Tentamos, nessa segunda internação, estabilizá-la para realizar essa biópsia, mas não
foi possível. E também não obtivemos a
genotipagem do vírus, que seria importante porque, como eu já disse, para o genótipo 1 se faz um ano de tratamento
(com interferon alfa e ribavirina) e, para
o genótipo 2, se fazem apenas seis meses.
INTERNA HELENA

E o genótipo 1 é o mais prevalente no
Brasil.
PROF. FERNANDO

Sim, o genótipo 1 é o mais prevalente
no Brasil. Porém, é o que tem pior resposta à terapêutica.
INTERNO PEDRO

Um outro fator que também poderia influenciar na evolução da hepatite C é o
álcool.
PROF. FERNANDO

O uso de bebidas alcoólicas é proibido
desde que diagnosticada a doença.

Outro ponto importante é que, quando
se começa o tratamento, ao fim da 12ª
semana temos de fazer o RNA viral
quantitativo, para saber a resposta da
paciente. Se ela não estiver tendo resposta, deve-se interromper o tratamento. O transplante hepático está fora de
questão por não haver sinais de descompensação hepática nessa paciente.

INTERNA HELENA

A avaliação oftalmológica detectou um
derrame e retinopatia proliferativa grau
II, falando a favor de hipertensão já descompensada. As alterações renais podem se dever à hipertensão.
INTERNO PEDRO

E ela tinha uma catarata também grau II.
INTERNA HELENA

Existem também umas contra-indicações
para o uso de interferon e de ribavirina.
O interferon não pode ser usado em pacientes com depressão maior e em pessoas com história de lúpus eritematoso, porque ele é um antiviral e um imunossupressor, e acaba desencadeando doenças
auto-imunes se a pessoa já tem uma tendência. No primeiro atendimento, a
gente já percebe. Há outras contra-indicações, também: a ribavirina causa anemia e aplasia medular significativa.
PROF. FERNANDO

Em 2002, o Consenso Internacional sobre o Tratamento da Hepatite C determinou que todos os pacientes com hepatite C são candidatos ao tratamento
antiviral. Riscos e benefícios devem ser
avaliados. Apesar do tratamento ser individualizado, as principais contra-indicações são cirrose descompensada, drogadicção e alcoolismo. E o fator idade?
O fato de ela ter 67 anos seria alguma
contra-indicação ao tratamento?

PROF. FERNANDO

Então, qual o programa de avaliação
para essa doente?
INTERNO PEDRO

Acompanhamento ambulatorial clínico e laboratorial.
PROF. FERNANDO

Segundo alguns relatos, um terço dos
pacientes desenvolve cirrose 20 anos
após a infecção. Outros constituem o
grupo dos progressores intermediários,
que desenvolvem cirrose entre 20 e 50
anos de infecção. O hepatocarcinoma
surge em alguns casos. Os pacientes do
sexo masculino que adquirem a infecção após os 40 anos evoluem mais rápido para as lesões hepáticas graves.
Esperamos que em breve as soluções relacionadas à hepatite C sejam efetuadas,
e que novos medicamentos tragam melhores resultados, com menos efeitos colaterais.
Está encerrada a sessão. Parabéns aos
relatores. ■

INTERNO PEDRO

Não, todo paciente com condições inflamatórias mínimas no fígado é candidato ao tratamento, que se faz sempre em
controle com biópsia a cada três a cinco anos.
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RESUMO - Os autores relatam caso clínico de Sarcoma de Kaposi não relacionado à SidaAids, e fazem uma revisão bibliográfica sobre a sua terapêutica. (Conduta Médica 2006: 8
(29) 24 - 25)

ABSTRACT - The authors present a case report of Kaposi’s sarcoma with no relation with Aids, and
a revision about its treatment. (Conduta Médica 2006: 8 (29) 24 - 25)
DESCRITORES - sarcoma de Kaposi; neoplasia

KEY WORDS - Kaposi´s sarcoma; neoplasm

Apresentamos o caso clínico de E.B.N,

nação com anti-retrovirais.
Há grande quantidade de recursos tera-

do sexo masculino, homossexual, com
40 anos, portador de sarcoma de Kaposi não-relacionado à Sida-Aids (pois o
paciente é anti-HIV 1 e 2 negativo há
anos, nunca tendo positivado os seus
exames). A lesão (ver figuras 1 e 2) teve
manifestação súbita e em ambos os mem-

pêuticos: quimioterapia e modificadores de resposta biológica, bem como radioterapia externa ¯ em caráter de paliação loco-regional do linfoedema, sendo hemostática em situações clínicas de
doença volumosa e, muitas vezes, aplicada em regime ambulatorial e em dose

bros inferiores. O paciente foi submetido à biópsia incisional da lesão, que
mostrou ser sarcoma de Kaposi. Indicamos tratamento com quimioterapia antineoplásica ambulatorial, com Taxol
180 mg/ m2 a cada 21 dias, por nove ci-

única.
Vamos aqui enumerar a relação de drogas oncológicas aplicadas e, em seguida, faremos comentários relevantes nas
consideradas, hoje, como de primeira
linha: paclitaxel; vincristina; vinblasti-

clos, tendo o paciente alcançado resposta clínica parcial, estando no momento
com a doença controlada e em seguimento oncológico ambulatorial periódico.

na; bleomicina; epirubicina; dactinomicina; dacarbazina; interferon (alfa 2a
e alfa 2b); gemcitabina; doxorubicina
lipossomal; talidomida; esquema BV –
blemicina e qualquer vinca; esquema
ABV – adrimicina, bleomicina e qual-

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

quer vinca; vinorelbina, e etoposide.
O sarcoma de Kaposi é uma enfermidade angioproliferativa, de origem multifuncional, causada por infecção pelo
herpes vírus humano tipo 8. Acomete
15 a 20% de todos pacientes com Sida

CASO CLÍNICO

O tratamento de sarcoma de Kaposi é
válido para a doença relacionada à
Sida-Aids e também para a não-relacionada, com a única distinção de que, no
primeiro caso, deve ser feito em combi24 CONDUTA MÉDICA
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FIGURA 1:

Antes do tratamento

FIGURA 2:

Após o tratamento

nos EUA, e há 20 mil novos casos a
cada ano.
Quando o sarcoma de Kaposi é relacionado à Sida-Aids é mister a combinação
com drogas anti-retrovirais (inibidores de
protease).
Não há cura definitiva para o sarcoma
de Kaposi. Desde excisão até crioterapia, radioterapia, terapia fotodinâmica
e quimioterapia intralesional são aplicáveis para lesões únicas ou doença
loco-regional de extensão limitada. A
quimioterapia se faz com alcalóides da
vinca, alitretinoina, GM – CSF e HCG
(gonadotrofina coriônica humana) e,
finalmente, mais recentemente, com interferon.
Nossa abordagem terapêutica está focada na doença largamente disseminada,
progressiva e sintomática, com indicação de quimioterapia sistêmica.
Dentre todos os agentes citotóxicos, os
que demonstram maior atividade são os
do grupo dos taxanes, destacando-se, o
paclitaxel; entre as combinações, BV ou
ABV mostram taxas de resposta de 23 a
72% e 25 a 88%, respectivamente, em

doença cutânea extensa e doença visceral. Entre os quimioterápicos orais, o eto-

HHV8 (cidofovir, ganciclovir, foscarnet e aciclovir).

poside tem ação eficaz, com reduzida mielotoxicidade se comparado com a vimblastina.
A abordagem terapêutica mais recente
combina quimioterapia com inibidores
de angiogênese. Por exemplo, talidomida (disponível no Brasil), oligonucle-

Os objetivos do tratamento são reduzir lesões cosmeticamente inaceitáveis, diminuir
a nodularidade das lesões para aliviar sintomas de doença visceral, e reduzir dor e
edema. Finalmente, as melhores opções terapêuticas são a doxorubicina lipossomal e
o paclitaxel.

otídeos, SU 5416, IM 862, TNP-470,
inibidores de protease celular, HAART
(inibidores de protease anti-retroviral),
ácidos retinóicos e tratamento anti-

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Medicina 60 Suppl. 2 p61 - 5, 2000 - Paliti P.M. e outras à disposição do leitor. ■
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RESUMO – A esclerose tuberosa, também chamada de epiloia, é uma doença autossômica
dominante de penetrância variável, caracterizada por múltiplos hamartomas cutâneos e viscerais (sistema nervoso central, rins, coração, retina e outros órgãos). Os autores apresentam
um caso de esclerose tuberosa clássico e fazem uma breve revisão do assunto. Trata-se de um
paciente masculino de 18 anos de idade, com lesões cutâneas (angiofibromas, placas Shagreen, máculas hipomelanóticas e fibroma periungueal), calcificações periventriculares, convulsões e deficiência mental. O paciente teve tratamento sintomático e exérese dos fibromas
periungueais. (Conduta Médica 2006:8 (29) 26 - 27)

ABSTRACT - Tuberous sclerosis, also known as epiloia, is an autossomical dominant disease of
variable penetrance that is characterized by multiples hamartomas of the skin, central nervous system,
kidneys, heart, retina and other organs. The authors present a classic case of the disease and a brief
review of the literature. The patient was a 18-year-old male with skin lesions (angiofibromas, Shagreen
patch, white macules, periungueal fibromas), calcified subependymal nodules in a paraventricular location, seizures and mental retardation. We have followed the patient with symptomatic treatment, and
periungueal fibromas were surgically removed. (Conduta Médica 2006:8 (29) 26 - 27)
DESCRITORES - hamartomas; esclerose tuberosa; fibromas periungueais

KEY WORDS - tuberous sclerosis; periungueal fibromas; genodermatosis

INTRODUÇÃO

A esclerose tuberosa é uma síndrome neurocutânea complexa, caracterizada por
múltiplos hamartomas localizados sobretudo em órgãos de origem no ecto e mesoderma (pele, sistema nervoso central,
coração, olhos e rim). Os aspectos mais
freqüentes e clássicos são retardo mental,
epilepsia e angiofibromas.¹
Relata-se, a seguir, um caso de esclerose
tuberosa estudado no Serviço de DermaFIGURA 1: Máculas acrômicas (ash-leaf)
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tologia do Hospital Central do Iaserj, destacando sua clínica e tecendo algumas
considerações sobre a entidade.
RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 18 anos, procurou Serviço de Dermatologia com história de crise convulsiva, atraso no desenvolvimento psicomotor, manchas acrômicas e alterações eletroencefalográficas na
infância, apresentando lesão tumoral de
FIGURA 2: Placa Shagreen

A esclerose tuberosa é uma doença de prevalência estimada em aproximadamente 3
a 10 por 100 mil. Não há diferença entre
as raças, e ambos os sexos são igualmente
afetados, com alguns sintomas mais freqüentes nas mulheres. A hereditariedade
é evidente em aproximadamente 1/3 dos
casos; os demais são atribuídos a mutações

“de novo”.² As mutações ocorrem nos genes TSC 1 e TCS 2, respectivamente responsáveis pela síntese de hamartina e tuberina, que parecem atuar como genes supressores tumorais.¹, ²
Os casos de esclerose tuberosa correspondem
a 0,5 / 0,7% de todos os pacientes com retardo mental, e a 0,3 % de epilépticos.¹, ²
A doença pode já estar manifesta ao nascimento. No entanto, freqüentemente o recém-nato aparenta ser normal. A tríade característica ocorre em menos de 1/3 dos
pacientes, com o início das manifestações,
em geral, ocorrendo antes dos cinco anos de
idade, podendo ocorrer também na adolescência ou idade adulta. O caso em relato se
iniciou já na primeira infância.¹-³
As lesões cutâneas constituem critérios maiores para o diagnóstico do complexo esclerose tuberosa (angiofibromas faciais, fibromas periungueais, máculas hipomelanóticas
– três ou mais, placa Shagreen – nevo de tecido conjuntivo), todos encontrados no
caso descrito.4-6 As lesões sistêmicas viscerais incluem os nódulos tuberoescleróticos
cerebrais, os facomas de retina, o rabdomioma cardíaco e, freqüentemente, o angiolipoma renal, assim como os cistos que podem levar a insuficiência renal.5
A gravidade do prognóstico não se aplica às formas isoladas, em particular às cutâneas. A morte, na maioria dos casos, é
conseqüente às manifestações sistêmicas,
tais como o estado epiléptico, infecções
recorrentes, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal, insuficiência
pulmonar ou transformação maligna.2, 7

FIGURA 3: Fibromas periungueais

FIGURA 4: Angiofibromas faciais

evolução lenta, com início há 10 anos,
em hálux esquerdo, porém com progressão rápida e desconforto local recente.
O paciente é hiperativo, tem déficit intelectual importante e atrofia óptica. Não
há referência de casos na família.
Ao exame dermatológico observam-se, em
membros superiores, inferiores e tronco,
máculas hipomelanóticas, placa irregular
espessada de 6cm de diâmetro na região
glútea existente desde os 18 meses de vida,
pápulas menores que 0,5cm de cor amarelo-avermelhada na porção central da face
(com início na puberdade), e projeções
exuberantes de coloração rósea que emergem das dobras ungueais, medindo cerca
de 3cm a maior do hálux esquerdo (figuras 1, 2, 3 e 4). A tomografia computadorizada de crânio revela calcificações periventriculares e proliferação glial (figura 5).
Tratando-se de um caso clínico de esclerose tuberosa, com sete critérios diagnósticos
maiores, mantivemos acompanhamento
sintomático (com anticonvulsivantes
orais), fonoaudiológico, psicoterápico e fisioterápico, além de remoção cirúrgica dos
fibromas periungueais.
DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O paciente em questão representa um caso típico de esclerose tuberosa preenchedor da tríade
clássica de Vogt.4 Os autores chamam a atenção
para a necessidade de avaliação dermatológica desde o nascimento para o diagnóstico precoce e possível controle de eventuais complicações, além de ressaltarem a importância do
aconselhamento genético8, inclusive com rastreamento imaginológico dos genitores de filhos com esclerose tuberosa, visto que, em
50 % dos casos, um dos genitores apresenta
achados indicativos da doença.
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FIGURA 5: TC - calcificações periventriculares
e proliferação glial
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A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste novo 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 no diagnóstico
etiológico do derrame pleural?
O derrame pleural é uma síndrome clínica
que pode acompanhar diversas doenças, quer
primárias da pleura, quer secundárias a lesões
do parênquima pulmonar ou a enfermidades
sistêmicas. Não há uma estimativa segura
sobre a sua incidência na população e a causa é muito variável, dependendo da prevalência das doenças na região estudada. A literatura mundial atualizada ainda relata que
em 11 a 20% dos casos a causa fica sem ser
estabelecida.
O diagnóstico sindrômico de derrame pleural é realizado pela análise do quadro clínico
(anamnese e exame físico), por imagem (convencional e/ou especializada) e, eventualmente, pela cintilografia. São necessários,
para o diagnóstico da causa da síndrome do
derrame pleural, os procedimentos de toracocentese, biópsia pleural fechada com agulha (CPB), toracoscopia e toracotomia.
Atualmente, utilizamos o seguinte roteiro
para os procedimentos: inicialmente uma toracocentese isolada; se não obtivermos diagnóstico da causa, uma segunda toracocentese e uma primeira CPB; caso persista a ausência de diagnóstico, pleuroscopia (toracoscopia) e/ou toracotomia. Os materiais
para exame, resultantes de tais procedimentos, são: líquido pleural, fragmentos de pleura
parietal e/ou visceral e parênquima pulmonar.
Pleurograma é a denominação do roteiro utilizado para investigação diagnóstica da síndrome do derrame pleural. São realizados os
exames mínimos necessários, no soro e no
líquido pleural, para esclarecimento do diagnóstico etiológico da síndrome de derrame pleural. Antes de cada procedimento, o
paciente deve ser instruído sobre a natureza
do procedimento e benefícios. Antes da re-
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alização dos procedimentos e exames do pleurograma, cada paciente deve ser submetido
a uma acurada história clínica e exame por
imagem convencional e/ou especializado.
Cada material, antes de realização de exames,
deve ser caracterizado quanto à data e procedimento de obtenção, acompanhado de
dados clínicos, identificação do paciente,
idade, sexo e cor, data do início e evolução
da doença, história terapêutica e condições
mórbidas associadas. O material deve ser
enviado ao laboratório, em frasco esterilizado, bem vedado, e o mais brevemente possível. O líquido pleural deve ser transportado
sob refrigeração no caso de exames feitos fora
da unidade de saúde onde são realizados os
procedimentos, embora dados de literatura
provem, estatisticamente, apenas para exames bioquímicos, que líquido pleural pode
ficar por vinte e quatro horas em temperatura ambiente, sem refrigeração.
No soro, assim como no líquido pleural, devem ser realizados os seguintes exames bioquímicos: glicose, desidrogenase lática
(DLH), proteínas totais e albumina. Esses
exames são incluídos no pleurograma convencional porque fazem parte de critérios
bioquímicos para classificar líquido pleural
transudativo ou exsudativo. Colesterol total e bilirrubina total também podem ser
considerados. Quando tais exames não podem ser realizados dentro de 24 horas, o soro
deve ser retirado do refrigerador e estocado
em freezer a –20o C. A dosagem de glicose
deve ser realizada em frasco estéril com três
gotas de fluoreto de sódio (NaF) para 2 mL
de material puncionado.
O líquido pleural é retirado dos pacientes
como uma amostra, não necessariamente em
centro cirúrgico, através do procedimento de
toracocentese, com agulha de calibre 16,
após tricotomia (quando indicado), antisepsia ampla da pele do hemitórax com éter

e posteriormente álcool iodado, anestesia local da pele, subcutâneo, periósteo da costela
adjacente, músculos intercostais, nervos subcostais e pleura parietal, no local delimitado
por campos esterilizados.
A anestesia local da toracocentese e biópsia
pleural parietal são realizadas por infiltração,
inicialmente com pequeno botão anestésico
e sempre precedida de aspiração do êmbolo
da seringa, a fim de evitar sua introdução na
corrente sangüínea. A dose máxima é de
200mg de lidocaína a 2%, sem vasoconstritor, para adultos com peso de aproximadamente 70 kg, através de agulha calibre 21. O
local ideal para a toracocentese é a interseção
de uma linha horizontal, passando pela base
do apêndice xifóide, com uma linha vertical
passando pela linha axilar média ou linha
axilar posterior ou linha paravertebral do hemitórax correspondente ao derrame pleural,
com o paciente sentado na mesa cirúrgica.
Os exames bioquímicos no líquido pleural são
os mesmos realizados no soro. Todos os exames de bioquímica, no soro e no líquido pleural, mencionados anteriormente (com exceção da determinação de glicose), são realizados em frasco seco, estéril e sem anticoagulante.
No pleurograma convencional é dosado o
antígeno carcinoembrionário (CEA), geralmente pelo método de enzima-imunoensaio.
O exame deve ser realizado em frasco seco,
estéril e sem anticoagulante. Também se faz
exame direto para pesquisa de BAAR, pela
técnica de coloração de Kinyoun ou ZiehlNeelsen, em líquido pleural citocentrifugado. A cultura de micobactérias é realizada
em meio sólido de Loewenstein e Jansen, em
líquido pleural heparinizado (5.000 UI/10
mL), no momento da colheita, para evitar a
formação de coágulos, fato esse que aprisionaria os bacilos na rede de fibrina. O exame
direto para fungos é feito com uso de KOH a
20%, e a cultura em meios Sabouraud e sele-

tivo para fungos. Também é feito o Gram,
com cultura em meios convencionais para
bactérias gram positivas e gram negativas e
o antibiograma. É importante a leucometria
total e diferencial. O método de coloração
usa o corante de Wright, após colheita do
líquido pleural em frascos estéreis, contendo três gotas de EDTA por 5 mL de material. Método de contagem: hemocitômetro de
Neubauer.
Também é muito importante a citopatologia convencional, para identificação de células neoplásicas e mesoteliais, com coloração pela técnica idealizada, em 1942, para
citologia exfoliativa, pelo Dr. George N. Papanicolau, após fixação, no laboratório, em
álcool etílico a 95%, do líquido pleural citocentrifugado ou macrocentrifugado. A colheita do material é feita em frascos estéreis,
contendo 5.000 UI de heparina por 10 mL
de material. Para proteção das amostras, no
momento da colheita e até serem enviadas
ao laboratório, pode ser utilizado como préfixador o álcool etílico a 50%. A citopatologia do líquido pleural compreende a análise de células naturalmente descamadas das
superfícies pleurais, sendo avaliadas pelo seu
aspecto morfológico, sendo também definidos padrões (critérios) de normalidade e alterações indicativas da existência de processos inflamatórios ou neoplásicos.
Ultimamente tem sido valorizada a dosagem
da adenosina desaminase (ADA) em líquido pleural colheitado em frasco seco, estéril
e sem anticoagulante. O exame da ADA é
realizado no líquido pleural centrifugado,
após descarte da celularidade. Pode ser preservado no refrigerador por 24 horas ou estocado no freezer a -20o C. A dosagem de
atividade da enzima geralmente é realizada
pelo método colorimétrico de Giusti e Galanti,
cujo kit deve ser desenvolvido e manipulado
artesanalmente no laboratório. O kit vendido comercialmente não possui sensibilidade
e especificidade para o diagnóstico de tuberculose pleural. Não deve ser utilizado.
Exames especiais devem ser realizados sempre que necessário, no líquido pleural, para
auxiliar no diagnóstico. Têm o propósito de
confirmar determinada etiologia de uma doença não muito incidente na unidade de
saúde onde se trabalha ou para protocolos
de projetos de pesquisa sobre síndrome do
derrame pleural. Exemplo: marcadores de

colagenoses, outros marcadores tumorais que
não o CEA (tais como CYFRA 21-1, CA
125, enolase), beta-2-microglobulina, pH,
amilase, lípase, proteína C reativa titulada,
interferon-gama, fator alfa de necrose tumoral e outros.
Quanto aos fragmentos obtidos por biópsia
de pleura parietal, são colhidos por meio de
agulha técnica reusável, esterilizada antes do
uso (a do tipo Cope é a mais utilizada); agulha essa de aço inoxidável e que tem comprimento 80 mm e calibre 0,30 mm. Há a
infiltração anestésica local antes da biópsia,
a mesma realizada para o procedimento de
toracocentese.
Após realização das biópsias pleurais com
agulha de Cope, um curativo oclusivo com
pomada, contendo antibiótico (neomicina
ou cloranfenicol) deve permanecer por vinte e quatro horas no local da introdução da
agulha. Os fragmentos pleurais obtidos, num
mínimo de três e no máximo de cinco, em
um único ou vários sítios torácicos, são armazenados em frascos de boca larga, contendo como fixador formol isotônico a 10%,
antes de serem enviados para exame histopatológico. A maioria dos laboratórios realiza
somente exame histopatológico, pelo método convencional, com coloração pela hematoxilina-eosina. Por possuir maior sensibilidade para o diagnóstico de tuberculose pleural, o cultivo de fragmento pleural, principalmente quando feito em meio líquido, pode ser
realizado. Neste caso, deve ser armazenado
em solução de cloreto de sódio a 0,9% antes
de ser enviado ao laboratório especializado.
Os critérios bioquímicos usados atualmente
para classificar o líquido pleural em transudatos ou exsudatos foram estabelecidos por
Light. O líquido pleural será classificado
como exsudato se possui pelo menos um dos
seguintes critérios: 1. proteínas totais do líquido pleural dividida pelas proteínas totais
do soro maior do que 0,5; 2. DLH do líquido pleural dividida pela DLH do soro maior
do que 0,6; 3. DLH pleural maior do que dois
terços do limite superior do normal do valor do DLH sérico. Esse critério possui
99,0% de sensibilidade para classificar corretamente o líquido pleural em exsudato. No
critério do gradiente de albumina, o valor da
albumina do soro é subtraído do valor da albumina do líquido pleural. Valores maiores
do que 1,2 mg/dL classificam um líquido pleural transudativo com 97,0 % de sensibilida-

CONDUTA MÉDICA

●

ANO VIII/N 0 29 - JUL/AGO/SET/2006 29

de e 95,0 % de especificidade. Se o paciente
estiver em uso de diuréticos, é um critério
mais específico do que o de Light para classificar derrame pleural transudativo. No critério baseado no colesterol, valores maiores
do que 60 mg/dL classificam o líquido pleural como exsudativo. No critério da bilirrubina total, tal relação entre bilirrubina total
no líquido pleural e soro maior do 0,6 classifica o líquido como exsudato. A dosagem
isolada, no líquido pleural, de proteína total
e densidade possui 10,0% de erro para classificação, sendo critério antigo que não mais
deve ser utilizado. Cabe aduzir que não deve
fazer parte da rotina de um serviço a solicitação de radiografias convencionais de tórax
após o procedimento de toracocentese. Radiografias convencionais de tórax, com incidências em póstero-anterior, em inspiração e expiração sustentada, e perfil, somente são indicadas com suspeita de complicações após o procedimento de biópsia pleural com agulha.
Concluindo, é necessário lembrar que existem
critérios bioquímicos para a classificação correta entre transudatos e exsudatos pleurais, e
esse é o primeiro passo para a descoberta da
causa da síndrome e, conseqüentemente, o que
orienta um tratamento eficaz. Cada detalhe é
importante, incluindo a colocação correta de
anticoagulantes nos frascos, assim como uma
história clínica minuciosa. ■

Prof. Cyro Teixeira
da Silva Junior
Professor Adjunto de Pneumologia,
Doutor, da UFF, e Responsável pelo Setor de Fisiopatologia Cardiopulmonar do
Hospital Universitário Antônio Pedro
(UFF)
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O Desafio da Imagem
Resposta de

The Image Challenge
Homem de 47 anos com
tosse e hemoptóicos, após
acidente automobilístico
Diagnóstico: Contusões e laceração pulmonar, com hemotórax.
Comentários: O trauma é uma das principais
causas de invalidez e morte no mundo atual,
em especial na população mais jovem, sendo
que a lesão torácica representa um agravante
importante na evolução dos pacientes com
trauma multi-sistêmico, chegando a determinar 20% das mortes de origem traumática.
O uso da tomografia computadorizada (TC)
tem representado um significativo avanço na
abordagem moderna das vítimas de trauma. A
TC avalia muito bem as lesões traumáticas do
crânio e face, da coluna, do tórax, abdome e
pelve, permitindo um melhor estudo das lesões
dos pacientes traumatizados, conseqüentemente desempenhando um papel essencial nos
centros hospitalares especializados.
O trauma pode induzir variadas lesões nos órgãos
intratorácicos. A TC detecta essas alterações,
sendo possível um grande conjunto de achados.
As contusões pulmonares constituem as lesões
parenquimatosas mais comuns, seguidas por atelectasias, lacerações e hematomas. No espaço
pleural predomina o hemotórax, vindo a seguir
o pneumotórax. Outras lesões possíveis são a
lesão da aorta, o hematoma mediastinal, a lesão
do diafragma, o pneumomediastino, o enfisema
de partes moles e o hemopericárdio. O diagnóstico precoce de algumas dessas lesões pode ser fundamental para a sobrevida do paciente.
A tomografia computadorizada, especialmente a
TC helicoidal, apresenta maior sensibilidade e
especificidade que as radiografias (RX) de tórax
na detecção e avaliação da extensão das lesões
traumáticas do parênquima pulmonar, do espaço pleural, do mediastino e do diafragma, possibilitando melhor avaliação das lesões, e também
permitindo o diagnóstico correto de comprometimento extratorácico. Em conclusão, a tomografia computadorizada do tórax, nas vítimas de
trauma, representa um avanço significativo, por
sua capacidade diagnóstica, devendo tornar-se
método rotineiro da avaliação do paciente politraumatizado, especialmente nos centros hospitalares que possuem aparelhos helicoidais.
A tomografia computadorizada do tórax, nos
casos de trauma torácico, define mais precisamente a extensão e a gravidade das lesões, que
geralmente são subestimadas pelas radiografias
convencionais. Esta observação também é verdadeira no que se refere às lesões pulmonares.
As lesões pulmonares traumáticas têm como principal causa o acidente automobilístico. Outras
causas comuns são o atropelamento, as quedas e
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os acidentes de motocicleta. As formas mais freqüentes de lesão pulmonar são as contusões, as
atelectasias, as lacerações e os hematomas.
As contusões pulmonares são as lesões parenquimatosas traumáticas mais comuns. Elas são
definidas como lesões nas quais ocorre dano
intersticial e alveolar, com a presença de sangue e edema, sem haver, no entanto, ruptura
significativa das paredes alveolares.
Na TC as contusões aparecem como áreas esparsas, mal definidas, de atenuação em vidro fosco
ou de consolidação, que podem apresentar aspecto nodular, ser discretas e até confluentes, normalmente periféricas e não segmentares, podendo ainda se manifestar sob a forma de opacificação difusa de um ou ambos os pulmões.
As atelectasias representam redução volumétrica secundária do pulmão ou de parte dele, e
podem ocorrer em vítimas de trauma torácico,
sendo caracterizadas por opacidades em faixa
(atelectasias subsegmentares), e condensações
em porções pendentes dos pulmões, geralmente
associadas a hemotórax, que determina compressão do tecido pulmonar adjacente.
As lacerações pulmonares representam lesões
parenquimatosas associadas à ruptura das paredes alveolares, sendo, em geral, circundadas por
áreas de hemorragia alveolar, e se caracterizam
pela presença de ar ou nível líquido no interior
da lesão. As lacerações pulmonares representam as lesões básicas para a formação de hematoma e de cisto pulmonar pós-traumático.
Os hematomas pulmonares constituem lesões
parenquimatosas arredondadas ou ovalares,
preenchidas por sangue, podendo decorrer de
trauma torácico aberto ou fechado, caracterizando-se nos métodos de imagem por opacidades arredondadas, com ou sem ar no seu interior. Em geral aparecem mais tardiamente,
como conseqüência de laceração.
A tomografia computadorizada representou um
significativo avanço no estudo dos pacientes
vítimas de trauma, nos mais variados segmentos corporais. No que se refere ao tórax, ela
possibilita realizar diagnósticos precisos das
lesões intratorácicas, aferir sua gravidade e
prognóstico, além de permitir a abordagem terapêutica adequada. O advento da técnica de
aquisição helicoidal veio a permitir, em função de sua velocidade, a utilização desse método de imagem em pacientes críticos, instáveis.
As lesões pulmonares podem passar despercebidas nas radiografias de tórax, o que chega a
ocorrer em até 35% dos casos e, conseqüentemente, a TC pode demonstrar aspectos sequer
suspeitados pelas radiografias. Outra utilidade
da TC nos pacientes traumatizados é o estudo
de posicionamento de drenos torácicos, que
devem ser remanejados quando for caracterizado seu posicionamento não adequado. ■
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