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CURIOSIDADES SOBRE O PRÊMIO NOBEL DE
MEDICINA E FISIOLOGIA
O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia é concedido desde 1901 pela Real Academia de Ciências da Suécia. O Prêmio tem o nome de “Prêmio Nobel” em homenagem a Alfred Bernhard Nobel, sábio nascido a 21 de outubro de 1833
em Estocolmo. Nobel era filho de um engenheiro e inventor, dos mais famosos em sua pátria. Aos quatro anos mudou-se com a família para a Finlândia e, mais tarde, para a
Rússia, fixando-se em São Petersburgo.
O pai de Nobel, notando-lhe o interesse acentuado por
Química, mandou-o ao exterior para estudar Engenharia
Química, o que fez na França, Alemanha e Estados Unidos.
Em Paris, conheceu um inventor chamado Ascanio Sobrero, descobridor da nitroglicerina. Em 1863, regressando à
Suécia, Nobel tentou desenvolver o uso da nitroglicerina
como explosivo, controlando-lhe o potencial, para uso em
engenharia civil. Numa de suas experiências com explosões experimentais, todavia, teve o dissabor da perda de um
irmão. Com persistência, conseguiu adicionar novos componentes à nitroglicerina, tornando-a uma pasta moldável e
mais segura, a dinamite. Essa descoberta deu-se em 1866, e
tornou Nobel milionário. Nobel sempre defendeu o uso
pacífico de sua invenção. Era detentor de mais de 350 patentes e chegou a enveredar pela literatura, tendo escrito
poesia e dramas.
Faleceu Nobel em 10 de dezembro de 1896, deixando grande fortuna e um testamento com a indicação para que se
criasse uma fundação que premiasse anualmente pessoas
talentosas e que contribuíssem para o desenvolvimento da
humanidade. Era, acima, de tudo, um pacifista. A Fundação
Nobel foi criada em 1900 e passou a conceder prêmios em
cinco áreas: Química, Física, Medicina, Literatura e Paz. Como
curiosidade, cumpre destacar que, em 1969, foi criado o Prêmio Nobel de Economia, que passou a ser financiado pelo
Banco da Suécia.
A cerimônia de premiação do Nobel é realizada anualmente
em Oslo (Nobel da Paz) e em Estocolmo (Nobel de Física,
Química, Medicina, Literatura e Economia), sempre no dia
10 de dezembro, data de aniversário da morte de Nobel.
A Academia Real de Ciências da Suécia escolhe o laureado
do Nobel para Física, Química e Economia; a Academia de
Literatura da Suécia, o de Literatura; o Comitê Nobel da
Noruega escolhe o agraciado pelo Nobel da Paz.

Editorial
Nosso país bem que poderia ter
sido contemplado pelo menos
numa ocasião com o Nobel de
Medicina, pois temos tradição forte
em pesquisa biomédica, em que
pesem dificuldades históricas de
adequada infra-estrutura para
pesquisa
Há muitas curiosidades interessantes sobre o Nobel de Medicina. Desde que foi instituído, em 1901, até 2005, foi concedido 96 vezes, a 184 pesquisadores. Emil Adolph von
Behring foi o primeiro ganhador, em 1901. Esse bacteriologista alemão se inoculou com uma antitoxina experimental
derivada do bacilo da difteria e obteve rápida recuperação.
No período compreendido entre 1901 e 1939, antes da eclosão da II Grande Guerra Mundial, houve um certo equilíbrio
entre os ganhadores, mas com predomínio dos alemães, com
oito cientistas contemplados, vindo a seguir a Inglaterra (com
seis) e os Estados Unidos (com quatro). Contando-se o período posterior à II Grande Guerra Mundial, o quadro se altera, e os Estados Unidos mostram esmagadora supremacia
entre os ganhadores do Nobel de Medicina, com 94 cientistas laureados, vindo a seguir a Inglaterra, com 19, e a Alemanha, com sete.
No total, os Estados Unidos têm 99 cientistas laureados com
o Nobel de Medicina; a Inglaterra, 25; a Alemanha, 15; França,
Suíça e Suécia, sete cada; Dinamarca, Áustria e Austrália, cinco cada; Holanda, três; Argentina e Rússia, dois cada, e com
um contemplado para cada temos Itália, Espanha, Hungria,
Portugal, África do Sul e Japão.
É curioso também notar que os países anglo-saxões detêm
a maioria esmagadora dos prêmios, que pouco foram conquistados pelos latinos e por asiáticos. Na América Latina
só a Argentina foi laureada, por duas vezes, com Bernardo
Houssay, premiado em 1947 por seus trabalhos sobre metabolismo dos carboidratos, e César Milstein, premiado em
1984 pelo seu trabalho sobre o desenvolvimento de anticorpos monoclonais.
É claro que a conquista da láurea Nobel em Medicina se
encontra ligada diretamente à existência de infra-estrutura
e condições adequadas para pesquisa biomédica, obviamente com a existência de talentos. O talento é indispensável,
mas a disponibilidade de boa infra-estrutura de pesquisa
conta muito para a conquista. Isso costuma ocorrer em

países mais ricos e que, além de disporem dessas condições,
investem fortemente em pesquisa, como é o caso dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.
Nosso país bem que poderia ter sido contemplado pelo
menos numa ocasião com o Nobel de Medicina, pois temos
uma tradição forte em pesquisa biomédica, em que pesem
dificuldades históricas de adequada infra-estrutura para
pesquisa. Sabe-se que estivemos bem perto, através de nosso inesquecível Carlos Chagas.
Entre os ganhadores famosos do Nobel de Medicina podem
ser citados: Pavlov (Rússia, 1904); Koch (Alemanha, 1905);
Ramon y Cajal (Espanha, 1906); Ehrlich (Alemanha, 1908);
Loewi (Áustria, 1936); Fleming (Inglaterra, 1945); Egas-Moniz (Portugal, 1949); Waksman (Estados Unidos, 1952); Watson (Estados Unidos) e Crick( Inglaterra) em 1962; Jacob e
Monod (França, 1965); Lorenz (Áustria, 1973); Blumberg (Estados Unidos, 1976); Schally (Estados Unidos, 1977); McClintock (Estados Unidos, 1983), e Krebs (Estados Unidos, 1992).
O Nobel de Medicina de 2005 foi obtido por meio de uma
descoberta bem próxima dos problemas clínicos e de natureza prática, os quais nos esforçamos por salientar na revista Conduta Médica
Médica. Sua concessão mostra o valor da boa
observação clínica e mostra também como nem sempre descobertas notáveis surgem somente do trabalho em bancada e em laboratório. O Prêmio foi concedido a dois pesquisadores australianos, Warren e Marshall, que em 1982 fizeram notável e inesperada descoberta, de que gastrite e úlceras de estômago e duodeno estariam relacionadas à bactéria Helicobacter pylorii. Essa descoberta mudou a história natural das úlceras pépticas — que deixaram de ser doenças crônicas e incapacitantes, podendo ser curadas por
um regime especial de antibióticos e inibidores de secreção de ácidos, conforme expressou a nota divulgada pela
Comissão que concede o Prêmio Nobel. Os pesquisadores,
além do reconhecimento da comunidade científica mundial, dividiram o
prêmio de 10 milhões de coroas
suecas, cerca de US$ 1,29 milhão.

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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RESUMO - A síncope é um distúrbio comum, com incidência anual entre 1,3 e 2,7 episódios
por 1000 pessoas por ano. Estudos retrospectivos sugerem que até 40% da população geral
experimentaram um episódio de síncope ao longo da vida. A síncope é a causa de 6% de todas
as admissões médicas e de 3% de acidentes e atendimento em serviços de emergência. Pessoas
com síncope cardíaca têm um risco maior de morte por qualquer causa e eventos cardiovasculares, e aquelas com síncope de causa desconhecida têm maior risco de morte por qualquer
causa. A síncope vasovagal parece ter prognóstico benigno. Em atletas, devemos utilizar um
protocolo para o diagnóstico de síncope para excluir causas de morte súbita relacionada com
o exercício vigoroso. Na presente sessão clínica, os autores discutem um caso de síncope em
atleta masculino de 20 anos. (Conduta Médica 2006:7 (27) 4-8)

ABSTRACT - Syncope is a common disorder, with an annual incidence of between 1.3 and

2.7 episodes per thousand of population per annum. Retrospective studies suggest that up
to 40% of the general population have experienced an episode of syncope in their lifetime.
Syncope is the cause of 6% of all acute medical admissions and of 3% of accident and
emergency department consultations. People with cardiac syncope are at increased risk
for death from any cause and cardiovascular events, and people with syncope of unknown cause are at increased risk for death from any cause. Vasovagal syncope appears to
have a benign prognosis. In athletes we must use a syncope diagnostic protocol to exclude
causes of sudden death by vigorous exertion. In this clinical session, the authors discuss a
case of syncope in a 20-year-old male athlete. (Conduta Médica 2006:7 (27) 4-8)
DESCRITORES - síncope, diagnóstico, protocolo, atleta

KEY-WORDS - syncope, diagnostic, protocol, athlete

DR. MARCOS
Vamos ao relato do caso.
Anamnese
Identificação: Jovem de 20 anos, natural
de Volta Redonda (RJ).
QP: Fraqueza e vertigem.
HDA: Indivíduo assintomático até abril de
2005, quando apresentou queixa de fraqueza e vertigem, sensação de desmaio
iminente e taquicardia durante um treino
de futsal. É importante frisar que esse
evento ocorreu durante, e não após, o
esforço físico. Nega episódios semelhantes anteriores, porém refere que freqüentemente sente tonteiras fugazes ao se levantar subitamente, semelhante a uma
hipotensão ortostática.
HPP: Nega DCI, apenas a exérese cirúrgica
de um cisto sebáceo na face posterior da
perna esquerda há cinco anos e doença de
Osgood Schlatter que veremos a seguir.

H.Fís.: NDN.
H.Social: NDN. Condições sócio-econômicas satisfatórias. Crescimento e desenvolvimento normais. Grau de escolaridade: superior incompleto, cursando faculdade de Educação Física.
Hábitos de vida: Nega tabagismo, etilismo ou uso de qualquer droga ilícita, incluindo anabolizantes.
Histórico esportivo: Pratica futsal há
pelo menos 10 anos, sem nenhum problema médico anterior, exceto um afastamento temporário pela doença de Osgood Schlatter bilateral, sobre a qual o Dr.
Alfredo falará um pouco mais.
DR. ALFREDO
A doença de Osgood-Schlatter é uma inflamação ao nível do tubérculo anterior
da tíbia, exatamente onde fica o tendão
patelar. Especialmente no futsal, que en-

volve muitos chutes, o atleta faz muitas
contrações no tendão patelar pela extensão do joelho, ocasionando uma tração excessiva naquele local. Essa é uma das possibilidades aventadas para explicar a fisiopatologia dessa doença. Essa patologia
possui um fator limitante que é o final do
crescimento – no caso desse rapaz foi o
que aconteceu, já que não teve mais queixas. Em termos de sintomas, tem-se a área
um pouco aumentada na região do tubérculo anterior da tíbia. Não traz conseqüências sérias para o atleta.
DR. MARCOS
Continuando o histórico esportivo: o atleta participava ativamente de todos os treinamentos exigidos para a prática dessa
atividade esportiva. Relatava que tinha
uma dieta rica em gorduras e carboidratos, e que treinava futebol de salão quatro vezes por semana. Dizia se sentir mal
às vezes, em razão de uma rotina muito
corrida, que fazia com que ele se alimentasse muito mal dos pontos de vista qualitativo e quantitativo.
Exame físico
À ectoscopia, se mostrava um indivíduo
eupneico, normocorado e hidratado. No
exame dos segmentos, aparelhos e sistemas, não havia nenhuma alteração aparente, e nem no exame de cabeça e pescoço. O tórax apresentava conformação
e morfologia normais.
AR: Expansibilidade pulmonar preservada e MV universalmente audível sem ruídos adventícios.
ACV
CV:: Pulsos periféricos palpáveis universalmente, cheios, rítmicos e regulares. No
exame do precórdio, o ictus era invisível
e impalpável, não havia sensação táctil de
frêmito. Ausculta normal com RCR 2T,
sem bulhas adventícias e sopros. FC =
60bpm; PA = 120x80mmHg.
Abdome: Flácido, depressível, indolor à
palpação superficial e profunda, sem
impressão de visceromegalias.
MMII: Sem alterações aparentes.
De posse só da anamnese e do exame fí-

sico, poderiam ser feitas três suposições
de diagnóstico: síndrome vasovagal, hipoglicemia – visto que o atleta afirmava na
história que se alimentava mal, além de
fazer treinamentos extenuantes – ou uma
taquiarritmia com repercussão hemodinâmica, pela taquicardia observada na primeira consulta, em abril. Existem episódios de taquicardia, por exemplo, em que a
única queixa do indivíduo pode ser a“aceleração do coração”. Só que outros indivíduos também apresentam, além do aumento da freqüência cardíaca, uma queda
da pressão arterial, e isso seria uma taquiarritmia com repercussão hemodinâmica.
Em relação aos exames complementares,
o paciente trazia exames prévios de hemograma, coagulograma, glicemia de jejum,uréia e creatinina. Todos normais. EAS
– NDN e exame de fezes negativo. Possuía também um ECG basal de 27/1/2005,
mostrando um ritmo sinusal, com algumas alterações inespecíficas da repolarização ventricular. No teste ergométrico
feito em 6/5/05, alcançou 56.89 de VO2
máximo com 16.3METs, o que corresponde a uma aptidão cardiorrespiratória
excelente para a faixa etária. O exame foi
interrompido apenas por fadiga muscular localizada em membros inferiores. É
interessante observar que não houve arritmia em nenhum momento do exame,
nem durante o esforço e nem durante o
período de recuperação, imediato ou tardio. Então, não havia arritmias induzidas
pelo esforço nesse atleta — pelo menos
no teste ergométrico. O ecocardiograma
uni e bidimensional feito com Doppler
em 16/5/05, mostrou uma HVE concêntrica sem prejuízo diastólico no VE e/ou
gradiente em via de saída do VE. O modo
M da válvula mitral foi normal, sem movimento sistólico anterior. A função sistólica de VE e o Doppler estavam normais.
Não havia estreitamento ou dilatações
das cavidades cardíacas. O Holter de 24h
foi feito no dia 18/5/05, mostrando ritmo
sinusal com condução 1:1 e períodos de
arritmia sinusal — que era chamada antigamente de arritmia sinusal respiratória.

Às vezes ocorriam períodos de alternância de bradicardia sinusal, taquicardia sinusal e arritmias sinusais. Não houve critérios para o diagnóstico de isquemia miocárdica. O Tilt test foi feito em 1o/6/05, com
intenção de saber se havia relação com
algum problema autonômico. Esse teste
será comentado agora pela Dra. Renata.
DRA. RENATA
Esse é um exame relativamente novo, mas
que tem auxiliado bastante na avaliação
do paciente com síncope. O objetivo do
Tilt test é tentar reproduzir os sintomas
que levaram à investigação. O exame é
feito com o paciente deitado numa maca,
sendo registrado o tempo todo o ECG e
aferida a pressão arterial a cada batimento com um aparelho específico não-invasivo, evitando assim a punção arterial.
Então, o paciente permanece 10 minutos
deitado e depois desse tempo a maca é
inclinada num ângulo de 70°, de pé, ficando 20 minutos nessa posição. Depois
desse tempo, se o paciente estiver bem e
os valores hemodinâmicos estiverem adequados, faz-se uma aplicação sublingual
de nitroglicerina, permanecendo naquela posição por mais 20 minutos e posteAspectos do auditório onde se realizou
a sessão

>>
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riormente se interrompe o exame. Pode
acontecer de se precisar interromper o
exame precocemente, caso o paciente
reproduza os sintomas de síncope ou présincope, se houver queda de pressão arterial importante ou arritmia. Na figura
1, observa-se o ECG desse atleta em estado basal, deitado, e se percebe uma bradicardia sinusal (FC = 55bpm), não sendo
encontrado nada de muito específico nesse ECG. É importante frisar que durante
esse exame houve freqüentes episódios de
arritmia sinusal, que podem ser decorrentes de uma vagotonia devido ao treinamento esportivo desse atleta. Ao longo do
exame, não se notou nenhum outro tipo
de arritmia. Na figura 2 se observam os
registros de pressão sistólica (vermelho),
diastólica (verde) e freqüência cardíaca
(azul). No momento em que a maca é inclinada, se nota uma pequena queda da
pressão sistólica — comum de ocorrer
nos pacientes — e a freqüência cardíaca
começa a subir até que após seis, sete minutos, tem-se uma queda abrupta da PA.
Essa queda foi importante e em torno de
40mmHg. Também ocorreu uma queda
expressiva da freqüência cardíaca. Então,
apesar dele ter feito uma taquicardia inicial, que foi compensatória — o que é esperado na síncope neurocardiogênica —
posteriormente ele não consegue sustentar essa freqüência, e então há a queda da
PA e FC, tendo a FC caído para valor abaixo de 40bpm. Nesse momento, o paciente relatou ter ficado tonto, com vontade
de desmaiar e, assim que isso aconteceu,
nós retornamos a maca à posição horizontal e rapidamente a PA subiu e a FC
foi voltando aos poucos ao valor normal,
como pode ser observado na figura. Não
houve períodos de assistolia, como pode
ocorrer às vezes. Mas, nesse caso, ele sofreu uma bradicardia sinusal importante
relacionada ao ortostatismo e, mais importante, com manifestações clínicas reproduzindo os sintomas que ele apresentou.
Após voltar ao estado hemodinâmico
normal, o atleta relatou que o que ele sentiu durante o exame era semelhante ao

6 CONDUTA MÉDICA

●

ANO VII/N 027 - JAN/FEV/MAR/2006

que sentiu em quadra. Então, o diagnóstico desse paciente pelo Tilt test é de síncope neurocardiogênica cardioinibitória,
pela bradicardia importante.
DR. MARCOS
Mostrarei para vocês, agora, alguns aspectos gerais de síncope. A síncope é definida como a perda transitória da consciência, secundária a uma hipoperfusão cerebral, com incapacidade de manutenção
do tônus postural. O início é relativamente rápido e a recuperação espontânea e
completa. Na maioria dos casos existe um
período premonitório imediatamente
antes do evento sincopal, com relatos de
náusea, sensação de fraqueza, alterações
visuais, etc. Após o evento, a recuperação
é completa e sem mudanças de comportamento. Em alguns casos pode haver
uma amnésia retrógrada, ou seja, o paciente esquece os momentos imediatamente anteriores à síncope. Isso ocorre principalmente em idosos. Já a pré-sincope seria a condição na qual o paciente tem sintomas premonitórios, geralmente inespecíficos, mas não há perda completa da
consciência. Nesse caso o indivíduo responde a solicitações verbais. Segundo dados do Estudo de Framinghan publicado
na Revista Espanhola de Cardiologia em
2002, 3% dos homens e 3,5% das mulheres sofrem algum episódio sincopal ao
longo de sua vida. A prevalência na infância pode chegar a 15%, e até 70% dos pacientes podem apresentar apenas um episódio de síncope durante toda a vida.
A maior dificuldade seria diferenciar as
causas benignas e malignas que podem
provocar síncope. Dentre as causas malignas estão a estenose aórtica, a cardiomiopatia hipertrófica, os distúrbios de
condução intraventricular e as arritmias
ventriculares sustentadas. Os recursos
diagnósticos para síncope são ECG, Holter de 24h, Loop, Tilt test e o estudo eletrofisiológico. Outros recursos seriam a
massagem do seio carotídeo, o teste de
esforço, o ECG de alta resolução e a variabilidade da freqüência cardíaca. Para o

paciente que se queixa de palpitações no
momento da consulta, o ideal é fazer um
ECG. Se a queixa é de tonteira diariamente,
o Holter é de grande valia. O Loop seria reservado para aquele indivíduo que tem
palpitação durante toda a semana ou o mês
inteiro. Os pacientes que apresentam taquicardia supraventricular provocada por
uma síndrome de pré-excitação podem
precisar de um estudo eletrofisiológico.
Agora, gostaria que o Dr. Serafim falasse
um pouco sobre a abordagem adotada
para o paciente em questão. E, posteriormente, o Dr. Osman comentará sobre a
questão do atleta se alimentar mal, e se isso
não poderia ter gerado um quadro de
hipoglicemia.
DR. SERAFIM
Quando se fala em síncope, o primeiro
especialista que é cogitado é o neurologista, e não o cardiologista. Aí, ele faz uma
série de exames como EEG e TC de crânio e, em idosos, Doppler de carótidas e
vertebrais, pela insuficiência carotídea
característica desse grupo. Nesse atleta
em especial, tem que se valorizar a sua alimentação e hidratação, porque ele tem
que estar sempre com energia, senão
podem ocorrer episódios de síncope por
hipoglicemia. O fundamental desse caso
que foi mostrado é que nós possamos
levar algum conforto para a família, porque esse atleta não vai precisar se afastar
da sua atividade, já que seu quadro é benigno e ele foi medicado. No entanto, precisamos lembrar que esse remédio (corticóide) é considerado doping.
DR. OSMAN
Apesar do diagnóstico desse atleta já estar fechado, é importante comentarmos
sobre a sua alimentação e uma possível
hipoglicemia funcional — por problemas
parassimpáticos. Segundo o paciente, a
sua ingesta alimentar era rica em carboidratos e gordura. Gordura para o atleta
é muito ruim, porque ele precisa de um
ambiente alcalino para evitar acidose
muscular. Como se combate a hipoglice-

mia funcional nesses casos? Inicialmente
se dá um pouco de açúcar para tirar a pessoa do quadro hipoglicêmico. E, posteriormente, se dá uma alimentação hiperproteica de duas em duas horas para auxiliar a gliconeogênese e aumentar assim
a oferta de glicose aos tecidos.
DR. MARCOS
Agora a Dra. Renata vai falar um pouco
sobre síncope.
DRA. RENATA
Começarei definindo síncope e pré-sincope. Síncope é a perda súbita, transitória e
espontaneamente reversível da consciência e do tônus postural. Isso ocorre por
um quadro de hipoperfusão cerebral. A
pré-sincope é muito semelhante, e a única diferença é que não há perda da consciência. Na figura 3, que é um gráfico de
Framinghan, vê-se a incidência de síncope por faixa etária, que aumenta muito na
faixa etária maior de 70-80 anos, mas acomete todas as faixas.
Em relação à síncope, somos obrigados a
investigar na população em geral quando se tem um episódio único em cardiopata ou em pessoas em que o risco de
novos episódios pode gerar sérios problemas (por exemplo, nos pilotos de avião).
Outra indicação é naquele paciente com
episódios recorrentes. No atleta já investigamos a partir do primeiro episódio,
pois síncope no atleta causa uma comoFigura 1

ção pública muito grande. Outra razão é
que a síncope pode estar relacionada à
morte súbita, como mostra um estudo de
Kramer, 1998. A investigação também é
feita para determinar a segurança da prática esportiva e para iniciar o tratamento.
Existe uma frase num livro atual que diz:
“síncope durante esforço em atletas deve
ser considerada equivalente a um episódio de morte súbita abortada até que sua
etiologia seja identificada”. Ou seja, a síncope está tão relacionada com a morte
súbita que, até se ter certeza de que o que
ocorreu não foi uma morte súbita abortada, deve-se tratar o episódio como tal,
para esgotar todas as possibilidades diagnósticas.
Frente a um possível episódio de síncope no atleta devemos descartar os diagnósticos diferenciais, que são crise convulsiva,AVE (ruptura de aneurisma),TCE seguido por perda da consciência, hipoglicemia e morte súbita abortada. Na anamnese devemos perguntar o que aconteceu antes da síncope, qual a posição em
que o atleta estava, se estava praticando
alguma atividade física, se houve fatores
predisponentes como calor,medo e ortostatismo prolongados, e desidratação. Também se questiona a presença de pródromos: o que ele sentiu antes de desmaiar,
se teve palpitação, sudorese, turvação visual. É importante perguntar, em relação
à síncope propriamente dita, como o atleta caiu no chão, coloração da pele, sudo-

rese, se houve abalos musculares, liberação esfincteriana e duração do episódio.
Em relação ao final do episódio se questiona se houve náuseas, vômitos e sudorese, dor muscular, precordialgia e palpitações. Outro ponto fundamental da anamnese é se existe história familiar de
morte súbita, arritmias congênitas ou sincope. Na HPP, se existe história de cárdio
ou neuropatias, alterações metabólicas;
uso de medicação, álcool e drogas, e informação sobre episódios anteriores, se
existentes.
O exame físico deve ser completo, com
atenção para possíveis lesões secundárias à queda no episódio de síncope e à
ausculta cardíaca, além de sinais de hipovolemia. Os exames a serem realizados
na sala de emergência são ECG, glicemia,
hemograma, ecocardiograma e TC de crânio e coluna vertebral (se há suspeita de
trauma).
A partir da anamnese, exame físico e exames complementares, nós temos que traçar uma hipótese diagnóstica. As principais causas de síncope que devem ser suspeitadas em atletas são síncope neurocardiogênica (vasovagal), disautonomias,
POTs (síndrome da taquicardia postural
ortostática), síncope situacional, síncope
cardíaca,“síncope neurológica”, hipersensibilidade do seio carotídeo. Quando devemos internar o paciente? Em casos de
síncope cardíaca por arritmia, IAM, angina instável, doença cardíaca estrutural,

Figura 2

>>
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F igur
a 3 - Taxa de incidência de síncope de acordo com idade e
igura
sexo. A taxa de incidência de síncope por 1000 pessoas-anos de
follow-up aumentou com a idade entre homens e mulheres. O
aumento na taxa de incidência foi acentuado, começando com a
idade de 70 anos. As taxas de síncope foram similares entre homens
e mulheres.

alterações no ECG, história familiar de
morte súbita, história de morte súbita
abortada, síncope maligna, síncope ao
esforço, idade > 60 anos, ou indicação
pelo neurologista.
Na figura 4, temos um gráfico de um estudo de Framinghan e observamos nas
duas linhas superiores — preta e amarela — a sobrevida daqueles pacientes que
nunca tiveram síncope na vida e aqueles
que tiveram episódios de síncope vasovagal, respectivamente. Fica claro, então, que
esse tipo de síndrome é extremamente
benigna, não havendo razão para grande
preocupação com o paciente desse caso
clínico. Nós devemos tratá-lo para evitar
novos episódios de síncope e fraturas
devido às quedas. Por outro lado, quando se tem uma síncope cardiogênica —
linha vermelha — a sobrevida é muito
ruim. Então, a primeira coisa que se deve
fazer com um paciente que apresenta
episódio de síncope é tentar diferenciar
entre uma causa cardíaca e não-cardíaca.
Se o paciente for internado, a abordagem
deve ser monitorização cardíaca, Holter
de 24h, investigação em caso de suspeita
de isquemia e, se excluída causa cardíaca,
realizar o Tilt test. O ideal é que o paciente que chegasse ao hospital com relato de episódio de síncope fosse interna-
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Figura 4 - Sobrevida total de participantes com sincope de acordo
com a causa e participantes sem síncope. P<0,001 para comparação
entre participantes com e sem síncope. A categoria “Vasovagal e
outras causas” inclui vasovagal, ortostática, induzida por
medicamento, e outras causas pouco freqüentes de síncope.

do numa Unidade de Síncope. Esse é um
conceito de uma abordagem específica
para os pacientes com síncope. O paciente seria assistido por uma equipe multidisciplinar com monitorização eletrocardiográfica contínua, aferição horária
de PA (em decúbito e ortostática) e, para
aqueles que tenham indicação, seriam realizados o Tilt test e a massagem do seio
carotídeo (somente acima de 40 anos).
Essa Unidade de Síncope não altera mortalidade e não melhora sobrevida, mas
melhora a capacidade diagnóstica, diminuindo o tempo de internação e os custos hospitalares.
Para o paciente que não tem indicação de
ser internado, o teste ergométrico pode
ser útil se há suspeita de cardiopatia ou
arritmia esforço-induzida; para os pacientes em que a síncope não é de origem
cardíaca, realiza-se Doppler de carótidas,
em maiores de 40 anos, além do Tilt test.
O Loop é usado quando se suspeita de
causa arrítmica.
O tratamento da síncope neurocardiogênica é feito com medidas comportamentais como hidratação, ingesta de sal, meia
elástica de alta compressão, atividade física aeróbica e Tilt training, evitando fatores desencadeantes e adotando posições para abortar eventos. O tratamento

farmacológico é com mineralocorticóides como a fludrocortisona (0,2 a 0,4mg/
dia), aumentando a volemia e a sensibilidade a receptores adrenérgicos, fazendo
vasoconstrição e aumentando a PA. Outra
droga que não existe no Brasil, mas que é
utilizada também, é a midodrina — que é
agonista alfa-1, fazendo vasoconstrição.
Devemos ter cuidado no uso dos mineralocorticóides no atleta, pois podem ser
considerados doping por sua ação como
expansores plasmáticos. Para ser considerada doping, a droga deve responder a dois
dos três itens a seguir: ser contra o espírito
esportivo, melhorar a performance e fazer mal à saúde do atleta. O corticóide se
encaixa nos dois últimos itens.
Em relação à colocação de marcapasso,
na síncope neurocardiogênica cardioinibitória com assistolia não há, a princípio,
indicação de marcapasso.
Concluindo, a síncope pode ser um alerta de morte súbita, e por isso merece investigação — principalmente no atleta
que é submetido a esforços muito grandes. E o Tilt test pode ser útil, depois de
afastadas as causas cardíacas.
DR. MARCOS
Agradeço a presença de todos e está encerrada a sessão. ■

Unimed é Top of Mind
pela 12ª vez e
Top Performance 2005
Quando se fala em plano de saúde, para
38 em cada 100 brasileiros, a marca que
vem de imediato à mente é a da Unimed.
Por esse motivo ela conquistou, pela
12ª vez consecutiva, o prêmio Top of
Mind, promovido pelo Instituto Datafolha para revelar as marcas mais lembradas pelos consumidores brasileiros em
determinados segmentos de mercado.
Como se não bastasse receber 38% das
menções na categoria plano de saúde, a
marca deu um salto de sete pontos percentuais em relação ao ano anterior e
conquistou outro prêmio, o Top Performance 2005, como a marca que mais
cresceu entre todas as categorias analisadas, superando concorrentes como
Omo, Nestlé, Lux, TAM.
“É um fato inédito na história da Unimed”, comemora o presidente da Unimed do Brasil e da Unimed-Rio, Celso
Barros (ao centro na foto). Ele acrescenta
que, além do 12º Top of Mind consecutivo e do Top Performance, os números
da terceira edição da pesquisa nacional
sobre planos de saúde, encomendada ao
Instituto Datafolha, demonstram que a
marca também deve registrar aumento
no índice de participação no mercado

nacional, que atualmente é de 27%.
Ainda segundo Celso Barros, o destaque
do Sistema na lembrança do consumidor se justifica, principalmente, pelo seu
modelo de atuação. “Ao longo de quase
40 anos, nossa marca vem sendo construída pela ação dos médicos cooperados, que têm uma relação mais próxima
com o cliente, e uma visão mais abrangente da própria cooperativa, por serem
donos do negócio”, explica.
Números de peso
De acordo com os dados do estudo, a
Unimed chegou a 38% do índice de lembrança imediata na cabeça dos consumidores. A Amil foi a segunda colocada,
com 6%, seguida da Golden Cross, com
2%, e Bradesco e Sul América, ambas
com 1%. Mas o crescimento da performance da cooperativa foi o aspecto mais
satisfatório. Em 1993, o índice, que hoje
é de 38%, era de 14%. Já a Golden Cross,
passou de 15% para 2% no mesmo período. A satisfação dos clientes Unimed
também é destaque, com 84%, um ponto percentual a mais do que o ano anterior — a média do mercado é de 77% de
satisfação.

Além de marca mais lembrada, a pesquisa Datafolha mostrou alguns outros quesitos em que a Unimed se destacou. Na
opinião de quatro em cada dez brasileiros (43% da população), o melhor plano
de saúde do país é o da Unimed. Neste
item, as demais marcas citadas não ultrapassam o patamar de 5%. A satisfação dos
clientes Unimed é outro ponto alto,
com 84%, enquanto que a média do
mercado só chega a 77% de satisfação.
Entre os possuidores de plano, a Unimed
saiu de 27% de participação no mercado para 33%, mantendo-se como o plano de saúde da maioria dos brasileiros
— seus concorrentes não alcançaram 5%.
O Top of Mind é uma pesquisa realizada
anualmente pelo Instituto Datafolha, do
Grupo Folha (leia-se Folha de São Paulo), que tem por objetivo revelar as marcas mais lembradas pelos consumidores
brasileiros em diversos segmentos do
mercado. Anualmente, milhares de brasileiros respondem à pergunta: “Qual a
marca que lhe vem à cabeça quando se
fala em ...?” Quando o assunto é Plano
de Saúde, a Unimed está no topo da lembrança desde 1994, quando conquistou
seu primeiro Top of Mind. Nos anos que
se seguiram, a Unimed provou que está
mais presente do que nunca no lugar
mais importante do mercado: a mente
do brasileiro.
O Sistema Unimed conta com 100 mil
médicos cooperados, e 12 milhões de
usuários. ■
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Dor Torácica e Síncope
em Mulher Grávida
Thoracic Pain and Syncope in
Pregnant Woman
RESUMO – Os autores relatam um raro caso em grávida em que o sintoma dor torácica, de
localização precordial, teve origem em massa tumoral mediastinal, devida a linfoma não-Hodgkin do fenótipo B. (Conduta Médica 2006: 7 (27) 10 - 11)

ABSTRACT - The authors discuss a rare case report in pregnant woman with thoracic pain,

of precordial location, whose origin was a tumoral mediastinic mass, from non-Hodgkin
linfoma, B phenotype. (Conduta Médica 2006: 7 (27) 10 - 11)
DESCRITORES - linfoma não-Hodgkin; dor precordial; dor torácica.

KEY-WORDS - non-Hodgkin linfoma; precordial pain; thoracic pain.

INTRODUÇÃO
A dor torácica pode ser cardíaca ou não.
Freqüentemente, o desconforto precordial ocorre em resultado de ansiedade, sobretudo em mulheres, e na gravidez. Outras vezes, a preocupação diagnóstica diz
respeito à estenose aórtica ou a miocardiopatia hipertrófica.
Os autores apresentam um caso cujas
manifestações se iniciaram na gravidez e
foram decorrentes de massa tumoral mediastinal, devido a linfoma não Hodgkin de
alto grau de malignidade – fenótipo B.
CASO CLÍNICO
M.N.O, 22 anos, branca, casada, estudante,
natural do Rio de Janeiro, moradora em
Niterói.
QP:“falta de ar e dor no peito”.
HDA: gestante, 32 semanas, relata há aproximadamente um ano e meio episódios
esporádicos de dor“em pontada”,localizada em hemitórax direito, de leve intensidade e com melhora com o decúbito lateral
direito, não sendo então muito valorizada.
Após 16 semanas de gestação notou que
a mesma dor referida aparecia com mais
freqüência, associada a tosse seca irritativa e com dispnéia aos médios esforços.
Houve também alguns episódios de síncope, fazendo a paciente procurar assis-

10 CONDUTA MÉDICA

●

ANO VII/N 027 - JAN/FEV/MAR/2006

tência médica. Foi solicitado ecocardiograma, e a paciente foi então internada.
EXAME FÍSICO
Ectoscopia - paciente taquipneica, afebril,
hidratada, hipocorada (+/+4), anictérica,
acianótica, com enchimento capilar satisfatório.
Sinais vitais - PA sentada: 80 x 50mmHg;
PA deitada: 80 x 40mmHg; FC: 124 bpm;
FR: 24 irpm;Tax: 36,5o C.
ACV - pulsos periféricos regulares, com
boa amplitude, simétricos e taquicárdicos.
PC normal. RCR, BNF com B3 e B4.
AR - normal.
Abdome - peristáltico, gravídico, indolor.
MMIIS - normal.
EXAMES
Ecocardiograma - massa mediastinal
comprimindo o ventrículo direito.
RX de tórax com aumento da área cardíaca.
Laboratório - HCT: 30,8%; HGB: 10,0; Leuc:
11300 (0/1/0/0/3/80/9/7); Plaq: 311000;
Glic: 83; Uréia: 9,0; Creat: 0,60; Na: 135; K:
4,5; Prot.Total: 6,3;Alb: 2,3.
A ressonância nuclear magnética demonstrou massa tumoral em mediastino
anterior e médio, com alta celularidade e
focos, podendo corresponder a calcificação e necrose, ou degeneração cística.

DISCUSSÃO
Os tumores de mediastino anterior são
os mais comuns (54%), dentre os quais
citam-se os timomas e linfomas, e comumente são malignos. Os timomas, por
exemplo, geralmente se manifestam
com dor torácica, síndrome de veia cava
ou hemoptise (compressão).
No caso apresentado a histopatologia
cirúrgica demonstrou se tratar de linfoma não Hodgkin.
A forma Hodgkin tem primeiro pico entre 15 e 35 anos, é mais freqüente em
homens, e em mais de 80% há linfoadenopatia (ausente na paciente).
A forma não-Hodgkin é o grupo maior,
o prognóstico piora com a idade, e é
pouco comum em brancos (nossa paciente era branca). O achado mais comum é massa ganglionar presente em
vários sítios.
O tratamento deve ser feito geralmente com poliquimioterapia e, nos casos
de massas grandes, com radioterapia.
A conduta do caso se dirigiu para interromper a gestação por meio de cirurgia e, no mesmo tempo cirúrgico, realizar-se toracotomia com biópsia da massa. A paciente evoluiu bem no pós-operatório.
A paciente tinha um linfoma não-Hodgkin de alto grau de malignidade fenótipo B – causa rara de dor precordial,
dispnéia e síncope, em particular na
gestação. ■

O professor titular de Cardiologia Antonio
Alves de Couto, um dos autores do caso

Unimed-Rio é Destaque
no Marketing 2005
com o case de
Fortalecimento da Marca
Depois de conquistar o Marketing Best, o
mais importante prêmio de marketing do país,
a Unimed-Rio foi a vencedora, pela terceira
vez consecutiva, do Prêmio Destaque no Marketing 2005, com o case Fortalecimento da
Marca. O troféu foi entregue ao presidente
da cooperativa, Celso Barros, no dia 25 de novembro, em cerimônia realizada no Hotel InterContinental, no Rio de Janeiro.
Também estiveram presentes ao evento a gerente da Área de Propaganda e Marketing, Eline Antunes (na foto abaixo) ao lado de Celso Barros e de Thomaz Navez, da Diretoria da
ABMN), integrantes de sua área e representantes da agência da cooperativa, F/Nazca.
Para Celso Barros, a premiação demonstra a
Celso Barros com o troféu
qualidade do trabalho desenvolvido: “É um
desafio enorme dar continuação a uma campanha tão bem sucedida e conseguir manter a qualidade e garantir os mesmos
resultados”. O prêmio “Destaque no Marketing”, da Associação Brasileira de Marketing & Negócios (ABMN), foi instituído em 1972 e tem como objetivo reconhecer
o sucesso de empresas e profissionais das mais diversas áreas.
Case
O case Fortalecimento da Marca relatou as ações de marketing desenvolvidas em
duas fases da campanha: Viva e Receita. Nos dois momentos foram trabalhados
atributos da Unimed-Rio como mais médicos, maior rede assistencial, cobertura
nacional e regional, vantagens competitivas (benefícios) e outros. O conceito que
assinou todas as peças da campanha, desde 2003, foi “O melhor plano de saúde é
viver. O segundo melhor é Unimed”.
No case inscrito para o prêmio, a
cooperativa listou a situação de mercado na época do desenvolvimento da
fase de Fortalecimento da Marca e o
modo como se comunicou com o público, a estratégia de marketing usada
e seus resultados. A partir desta etapa
da campanha, a Unimed-Rio aumentou
seu market share em 3%, passando de
11% em 2003, para 14% em 2004. ■
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Tratamento de
Estesioneuroblastoma
Treatment of
Aesthesioneuroblastoma
RESUMO – Os autores relatam um caso de neuroblastoma olfatório da cavidade nasal superior,

que se iniciou com queixas de cefaléia frontal e proptose. Acrescentam ao relato de caso
revisão bibliográfica sobre o assunto. (Conduta Médica 2006: 7 (27) 12 - 13)
ABSTRACT - The authors present a case report of olphatory neuroblastoma from the upper
nasal cavity, which opened clinical case with frontal cephalalgia and proptosis. They add a
bibliographic revision about olphatory neuroblastoma. (Conduta Médica 2006: 7 (27) 12 - 13)
DESCRITORES - neuroblastoma olfatório; estesioneuroblastoma; neoplasia.

KEY-WORDS - olphatory neuroblastoma; aesthesioneuroblastoma; neoplasia.

CASO CLÍNICO
Apresentamos o caso clínico de B.A.,
sexo masculino, 60 anos, que ingressou
no Hospital Municipal da Lagoa, pelo
Serviço de Oncologia Médica, com o diagnóstico histopatológico de biópsia
incisional de estesioneuroblastoma.
O paciente apresentava intensa cefalalgia frontal com importante abaulamento de região frontal, acrescido de proptose. Face à gravidade do quadro clínico e por terem sido contra-indicados,
pelo Serviço de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço, quaisquer procedimentos de
ressecção crânio-facial, ampliada ou não,
indicamos e iniciamos quimioterapia
neo-adjuvante com a combinação cisplatina em (D1) e etoposide (D1 a D3).
Houve progressão de doença neoplásica loco-regional, e o enfermo evoluiu
para o êxito letal.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Estesioneuroblastoma ou neuroblastoma
olfatório é tumor raro de epitélio olfatório e de origem neuroectodérmico de
cavidade nasal superior. Registramos
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1000 casos relatados na literatura desde
a sua descrição original, de 1924. É mais
freqüente em idosos e raro em crianças.
As queixas principais são anosmia, hiposmia, sangramento nasal e cefalalgia frontal. Os melhores procedimentos imagenológicos para diagnóstico e estadiamento são a tomografia computadorizada helicoidal, a ressonância magnética e
a HMRS (ressonância magnética com espectroscopia), procedimentos válidos
também para a avaliação de resposta clínica ao tratamento pré-operatório por
quimioterapia e/ou radioterapia.
Em citometria de fluxo observa-se alta
incidência de aneuploidia e poliploidia;
são freqüentes a ocorrência de invasão

de fossa cranial anterior, bem como
a infiltração leptomeningeana. Há
registro na literatura médica de síndrome de Cushing secundária ao
neuroblastoma olfatório. O estadiamento clínico é feito pelo sistema
Kadish e a classificação utilizada é
de Hyams.
A avaliação pré-tratamento é realizada em regime de Comitê de Tumores,
com a participação de oncologista
clínico, radioterapeuta, cirurgião de
cabeça e pescoço e neurocirurgião,
para assim estabelecer a terapia
multimodal, combinando cirurgia
com quimioterapia pré ou pós-operatória, combinadas à radioterapia
pós-operatória — o que parece ser
altamente eficiente para a prevenção
de recidiva local ou sistêmica.
Quando avaliamos tumores avançados, devemos indicar quimioterapia
pré-operatória e, em seguida, radioterapia pós-operatória. A cirurgia
mais importante é a ressecção craniofacial em bloco, com esvaziamento ganglionar cervical bilateral. A
radioterapia é externa, na dose de
50 a 60 GY.
Os esquemas de quimioterapia mais
aplicados são:
● carboplatina plus lomustine plus
vincristina;
● ciclofosfamida plus vincristina;
● carboplatina plus etoposide (D1
a D3).
O prognóstico desse tumor é pobre,
e estão em curso estudos clínicos
combinando quimioterapia com
transplante de medula óssea.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
Esthesioneuroblastoma:The North Western
University experience – Argiris A – Laryngoscope. 2003 Jan; 113 (1): 155 – 60. ■

Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao
diagnóstico. A resposta e os comentários se encontram à página 30.

Homem de 37 anos com

Tosse Seca, Febre
e Dispnéia
37-Year-Old Male
with Dry Cough, Fever
and Dyspnea

F igur
as 1 A e B:
iguras
Tomografia computadorizada de alta
resolução evidenciando a presença de
massas bilaterais, não homogêneas, com
calcificações puntiformes de permeio,
localizadas nos lobos superiores, em
topografia posterior. Extensas
calcificações linfonodais hilares e
mediastinais, várias delas com aspecto em
casca de ovo.

RESUMO – Os autores apresentam uma imagem em tomografia
computadorizada de alta resolução
do tórax mostrando massas bilaterais, heterogêneas, com calcificações puntiformes, localizadas nos
lobos superiores de ambos os pulmões, situadas posteriormente. Há
ainda calcificações em linfonodos
mediastinais. O paciente apresentava clínica de tosse seca, febre e
dispnéia. O caso é relatado como
um desafio diagnóstico. (Conduta
Médica 2006: 7 (27) 13 - 13)
ABSTRACT – The authors present an image of high resolution
computed tomography showing
bilateral heterogeneous masses,
with inside punt form calcifications, located in upper lobes of
both lungs, with posterior location. There are calcifications in mediastinal linfonodes and the patient had dry cough, fever and dyspnea. The case is reported as an
image challenge. (Conduta Médica 2006: 7 (27) 13 - 13)
DESCRITORES – tomografia
computadorizada do tórax; desafio
de imagem; massas pulmonares.
KEY-WORDS – computed tomography of thorax; image challenge; pulmonary masses.

Autor:
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RESUMO - Trata-se de uma sessão clínica de relato de caso realizada no Serviço de Clínica Médica

da 34ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, versando sobre o caso de
uma paciente com fraqueza muscular progressiva, disfagia e lesão heliotrópica, com diagnóstico de dermatopolimiosite. Os relatores discutem o diagnóstico, visando sobretudo os aspectos clínicos e a conduta adotada no caso. (Conduta Médica 2006:7 (27) 14-17)
ABSTRACT - This is a clinical session relating to a case treated in the 34 th Infirmary of Santa

Casa de Misericórdia in Rio de Janeiro, dealing with a case of a patient with progressive
muscle weakness, dysphagia and heliotrope, who also had dermatomyositis. The reports
discuss the diagnosis evaluating all the clinical aspects and the procedures to be taken in
this case. (Conduta Médica 2006:7 (27) 14-17)
DESCRITORES - dermatopolimiosite; doenças do colágeno; fraqueza muscular; disfagia.

KEY-WORDS - dermatomyositis; colagen diseases; muscle weakness; dysphagia.

RELATO DO CASO
ACAD. GLÍCIA
M.T.S.R., 46 anos, sexo feminino, parda,
casada, brasileira, natural do Rio Grande do Sul, residente no Grajaú (Rio de
Janeiro – RJ), profissão doméstica.
Na história clínica, como queixa principal ela referia “fraqueza no corpo todo
e dificuldade para engolir”.
Na H.D.A., a paciente refere início do
quadro de fraqueza em janeiro de 2004.
Apresentou simultaneamente edema de
membros inferiores, tosse e dor na região
dorsal, sendo tratada como pneumonia. De
janeiro a setembro de 2004, ela teve acompanhamento ambulatorial, apresentando
sempre nos exames laboratoriais anemia
e dislipidemia. Em setembro de 2004, procurou a Emergência do Hospital do Andaraí, tendo sido diagnosticada hipertensão
e iniciado captopril 25mg. Uma semana
após, queixava-se de fraqueza, mantendo
o edema de membros inferiores. Foi internada no Hospital Municipal do Andaraí,
onde teve diagnosticada trombose venosa profunda em nível femural direito (através do Doppler), dislipidemia e anemia
(tendo reticulócitos de 1%).

Foi realizada tomografia de abdome
com resultado normal e tomografia do
tórax, onde foram interrogados tromboembolia pulmonar e derrame pleural
bilateral.
A paciente foi tratada com anticoagulante e anti-hipertensivos.
Desde esse período, vem apresentando
diminuição de força muscular, de cintura escapular e pélvica, referindo dificuldade para levantar da cama, subir escadas, pentear os cabelos e pendurar roupas. Refere também cefaléia frontal diária e dor em queimação de pequena intensidade em membros inferiores. Após
o período de internação, iniciou quadro
de disfagia alta para alimentos sólidos.
Devido à acentuação do quadro clínico,
procurou a Santa Casa para esclarecimento diagnóstico.
Na história fisiológica, apresentou desenvolvimento psicomotor normal, três
gestações com partos prematuros e um
nascituro falecido com seis horas de
vida. Desconhece causa da prematuridade, não referindo infecção e aborto.
Na história familiar a mãe é viva, hipertensa. O pai é falecido de causa desco-

nhecida. Os filhos são saudáveis.
História social: habitação em casa de alvenaria com água e esgoto, alimentação
com refeições normais. Trabalha como
faxineira. Nega tabagismo, etilismo e
utilização de outras drogas.
Revisão de sistemas: aparelhos respiratório, circulatório, digestivo, urinário, nervoso e endócrino sem alterações. Cabeça e
pescoço: sem linfoadenomegalia, olhos
apresentando lesão violácea em pálpebra
bilateral. Sistema ósteo-articular: dores em
região lombar, apresentando escoliose.
Pele e fâneros: mancha hipercrômica e
pruriginosa em braço direito.
Os senhores querem que eu leia os exames laboratoriais que ela trouxe?
PROF. SILVIO
Apenas o que está anormal.
ACAD. GLÍCIA
A paciente apresenta diminuição na hematimetria, tem leucograma normal e
as plaquetas também estão normais. No
hepatograma, a TGO é de 412 (o normal é de 12 a 46). A LDH também está
aumentada. O TSH ultra-sensível está aumentado, mas o T4 livre está normal. A
endoscopia digestiva alta e a colonoscopia estão normais. O raio X e a TC de
tórax também foram normais.
PROFA. MARGARETE
E a ultra-sonografia?
ACAD. GLÍCIA
A ultra-sonografia transvaginal mostrou
uma imagem nodular que sugere mioma. No exame físico, o peso era 58.8 kg,
e a altura 1.55m. A PA na internação
(sentada) estava em 150 x 90 mmHg e
a freqüência cardíaca era de 80bpm. A
freqüência respiratória era 20 irpm.
Aspecto geral: lúcida, orientada, hidratada, acianótica, anictérica, hipocorada
(2+/4+). Exame segmentar: cabeça/
pescoço sem linfoadenomegalia, olhos
apresentando lesão violácea em pálpebra bilateral; aparelho respiratório com

murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Aparelho
circulatório normal, ictus cordis localizado no 4º espaço intercostal na linha
hemiclavicular, móvel (linha axilar anterior) de caráter propulsivo. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas com sopro sistólico pancardíaco. Exame do abdômen: sem alterações. Nas extremidades dos membros inferiores ela tinha edema frio (2+/
4+) com cacifo, atingindo até metade
da coxa bilateral e fraqueza muscular.
No exame neurológico da estática, o sinal de Romberg era negativo. No exame da marcha foi impossível realizar
avaliação devido à fraqueza muscular. A
paciente apresentava paraparesia (dificuldade para realizar abdução dos
braços). No exame da força tinha tetraparesia flácida grau III. Foi feita a manobra de Barré e Mingazzini, com diminuição de força bilateralmente, e maior
intensidade no lado esquerdo. O tônus
era normal e o exame da coordenação
também. Os membros superiores tinham reflexos profundos normais; em
membros inferiores os reflexos profundos eram diminuídos. A sensibilidade
cutânea era normal.
PROF. FERNANDO
Por tudo o que foi relatado, qual o seu
diagnóstico?
ACAD. GLÍCIA
Observamos que ela tinha uma síndrome
edemigênica com hipertensão arterial,
associada a uma doença muscular e da
tireóide. Como diagnóstico diferencial
poderíamos pensar numa síndrome paraneoplásica — de ovário, de pulmão ou
de mama. Então por que eu descartei
uma neoplasia? Porque ela tinha uma TC
de pulmão e mama e um ultra-som que
eram normais. Mas ela tem uma miopatia. O hipotireoidismo conduz à fraqueza, e ela tinha um TSH aumentado, embora o T4 estivesse normal. A síndrome do
anticorpo antifosfolipídio foi pensada,

pela história do edema e da trombose.
Para se fazer o diagnóstico da fraqueza muscular, temos que ver se é da
parte neurológica ou da parte muscular.
Pela queixa de disfagia alta, foi feita uma
esofagografia convencional, que resultou sem alterações. A função renal estava normal. O hemograma apresentava anemia e VHS aumentado. A proteína C reativa estava anormal. No hepatograma, mantiveram-se os níveis de
TGO,TGP e LDH elevados e a CPK elevadíssima (de 10.800). Então, ficou
comprovado que estávamos perante
um caso de miopatia.
PROF. SILVIO
Glícia, então vamos resumir: trata-se de
uma paciente de 46 anos, cuja queixa
predominante era a fraqueza muscular. Associada a essa fraqueza muscular existia uma disfagia e, no exame físico, você percebeu lesões periorbitárias e palpebrais, que poderiam estar
ou não relacionadas à doença de base
da paciente. Então, dentro da caracterização sindrômica, se partiu para fazer uma distinção de uma doença própria do músculo ou uma doença neuromuscular, e para isso você incluiu características do exame físico que apontavam para uma miopatia. Então, o
passo seguinte é tentar enquadrar uma
miopatia numa síndrome daquela natureza com uma doença conhecida.
Não é isso?
ACAD. GLÍCIA
É.
PROF. SILVIO
Ela tinha dor muscular?
ACAD. GLÍCIA
Não, não tinha dor muscular.
PROF. SILVIO
Então foi feito o diagnóstico sindrômico, preocupando-se em fazer a distin-

CONDUTA MÉDICA ● ANO VII/N 027 - JAN/FEV/MAR/2006 15

>>

SESSÃO CLÍNICA

CLINICAL SESSION

ção entre miopatia e uma não miopatia, e se caminhou para miopatia.
ACAD. NÁDIA
Foi feito na enfermaria o diagnóstico
da dermatopolimiosite. Então, para investigar a disfagia, foi realizada uma
manometria esofágica, que demonstrou grave disfunção da musculatura
estriada, alteração essa compatível
com o diagnóstico de dermatopolimiosite. O esfíncter esofagiano inferior
tinha características normais. Foi realizada uma eletromiografia. O exame
com agulha revelou descargas complexas repetitivas, ondas positivas e fibrilações em repouso, além de recrutamento paradoxal em todos os músculos testados, com potenciais miopáticos (duração e amplitude reduzidas):
tibial anterior, vasto medial e tensor da
fáscia lata (membro inferior esquerdo).
Os potenciais sensitivos e motores estavam com amplitudes e latências normais (sural limítrofe), e a onda F com
latências normais. Conclusão da eletromiografia: sugestiva de acometimento
miopático inflamatório difuso. Isso,
portanto, fechou o diagnóstico.
PROF. FERNANDO
A Glícia fez as observações que vão
desde o início do quadro clínico até o
aparecimento das manifestações mais
dramáticas — ou seja, a fraqueza muscular e a disfagia alta. Porém, o que
chamou a atenção foi a paciente ter
chegado à enfermaria com uma fraqueza específica (de cintura pélvica e
escapular). Ela tinha dificuldade para
pentear o cabelo, estender roupa no
varal e caminhar. E apresentava uma
lesão violácea na região periorbicular
esquerda, além de disfagia alta, características que sugerem clinicamente
uma doença do tecido conjuntivo, que
não seria a polimiosite, mas a dermatopolimiosite, devido à presença do heliotropo. Ela desenvolveu, também, um
quadro de trombose venosa profunda.
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A minha pergunta é a seguinte: essa síndrome do anticorpo antifosfolipídio
tem alguma relação com a dermatopolimiosite, ou seria uma outra doença
associada?
ACAD. GLÍCIA
Eu não achei nada que relacionasse as
duas manifestações. Na verdade eu
acho que ela tem uma doença auto-imune que está atingindo vários órgãos;
com o anticorpo antifosfolipídio o mais
comum seria estar associada ao lúpus.
Ela não tinha nada ligado a lúpus, mas
pode ter algo ligado a toda doença autoimune. Então, como a dermatopolimiosite é uma doença auto-imune, fica associado a ela. O hipotireoidismo também é uma doença auto-imune.
PROF. SILVIO
E provavelmente ela tem Hashimoto; eu
acho que a gente pode correlacionar
dessa forma, com um hipotireoidismo
que ainda é subclínico.
PROFA. MARGARETE
A gente sabe que as doenças auto-imunes e as doenças do tecido conjuntivo
andam de mãos dadas — e não somente o lúpus, mas também a artrite reumatóide, a esclerodermia e a dermatopolimiosite.
PROF. SILVIO
É, elas só são mais raras.
PROFA. MARGARETE
É muito comum, também, as doenças do
tecido conjuntivo cursarem com alterações da imunidade. Elas também não
dão sintomas: nelas você vê o paciente
com hipotireoidismo subclínico, assim
como no lúpus ou na dermatopolimiosite. Então, eu não acho que sejam coisas separadas, elas estão juntas. Eu só
queria perguntar uma coisa: ela é hipertensa de longa data? Eu não sei se entendi muito bem, mas ela tomava nifedipina?

Foto da paciente apresentando lesão
palpebral (heliotropo)

ACAD. GLÍCIA
Ela começou o captopril uma semana
antes de internar.
PROFA. MARGARETE
Nas mãos, ela tinha alguma alteração?
ACAD. GLÍCIA
Não. Ela tinha o heliotropo.
PROF. FERNANDO
O comprometimento cutâneo é característico. O heliotropo é uma erupção
eritemato-violácea que se localiza ao
redor das pálpebras. Podem também
surgir lesões nas articulações das mãos,
motivo pela qual a professora Margarete fez a pergunta sobre alguma alteração nessa extremidade, ou seja, se
havia ou não pápulas de Gottron, que
podem surgir em outras áreas como cotovelos, joelhos ou tornozelos. Alguns
pacientes apresentam uma erupção
cutânea papular, eritematosa e descamativa, igual ao lúpus, que se localiza na
base do pescoço e colarinho, em V, ou
em xale. Qual o tratamento para essa
colagenose?
ACAD. GLÍCIA
O tratamento inicial é prednisona. Os
exames de TGO e CPK estavam todos
elevados, o que confirmou nossa hipótese. E o tratamento inicial é prednisona. Sendo que ela teve uma melhora
muito boa.

PROF. FERNANDO
E uma outra orientação que se dá a esses pacientes é que eles usem filtro solar para se protegerem, porque existe
uma dermatofotosensibilidade. Existe
alguma outra forma de tratamento
quando o paciente não melhora com a
prednisona?
ACAD. GLÍCIA
Podem ser feitos imunossupressores
como o metotrexate.
PROF. FERNANDO
Para alguns, a droga de escolha é a azatioprina, em associação com a prednisona. Elas melhoram a capacidade física dos pacientes. A dose geralmente utilizada é de 2 mg/kg/dia.
PROFA. MARGARETE
Muitas das vezes esses pacientes que
usam corticóides pioram a dor da mialgia, porque o próprio corticóide dá
mialgia. Nesses casos associamos hidroxicloroquina, na maior parte das
vezes, porque o corticóide dá muita
dor muscular.
ACAD. GLÍCIA
Antes de começar a prednisona, ela fez
uso de albendazol (400 mg/dia, durante três dias consecutivos).
PROF. FERNANDO
Qual seria o parâmetro de controle?
No momento ela faz uso de 60mg de
prednisona. Clinicamente ela melhorou da fraqueza muscular e das lesões
dermatológicas. Quando poderemos
diminuir o corticóide? Existe algum
parâmetro para esse controle? Seria
com as enzimas? A CPK é um parâmetro?
DRA. ANA PAULA
A paciente esteve na enfermaria para fazer o controle, e está bem. Chegou andando sozinha, com melhora clínica dos
sintomas.

PROF. FERNANDO
A redução da dose do corticóide é de 10
a 20% ao mês. Porém vai depender da
melhora clínica e da redução das enzimas.
PROF. DIELSON
Se nessa paciente (de 46 anos) foi investigado um processo neoplásico, foi descartado de uma vez por todas tumor no
ovário?
PROF. SILVIO
Pelos exames de imagem, sim.
PROF. DIELSON
Então, diante de uma dermatopolimiosite idiopática ou secundária ao hipotireoidismo, qual a posição de vocês? Uma
outra coisa que eu interrogo: foi visto o
exame físico cardíaco da paciente?
PROF. SILVIO
Foi, havia um sopro pancardíaco. Qual
era a hemoglobina dessa paciente na internação?
DRA. ANA PAULA
10.5, hematócrito de 31.3.
PROF. DIELSON
Por que em uma semana o hematócrito caiu de 37.7 para 31? Então, vamos
considerar — eu não sei a opinião dos
meus colegas, dos internos, dos acadêmicos — que o que hoje se apresenta
como uma dermatopolimiosite pode
ser secundária a um hipotireoidismo
subclínico. Isso seria uma impressão,
pela ausência de outra causa.

está fazendo o corticóide ela vai ter
melhora — resta saber se, com a retirada do corticóide e mantendo a levotiroxina com um hipotireoidismo subclínico, ela vai se manter assintomática. Biópsia muscular não foi feita?
PROF. FERNANDO
Não foi feita porque a paciente já tinha
um diagnóstico formado; por isso não
cogitamos a realização da biópsia, pois
já tínhamos alguns dados para o diagnóstico.
PROF. SILVIO
Seria ideal termos o anticorpo antitireoglobulina.
PROF. DIELSON
É, porque o hipotireoidismo entra
como causa de fraqueza muscular.
PROF. FERNANDO
A paciente apresentava um comprometimento muscular muito específico e, simultaneamente, disfagia alta e lesão cutânea
característica. Hoje, ela se encontra com
melhora clínica. Faremos uma reavaliação
laboratorial nos próximos 30 dias.
Parabéns às relatoras do caso. Esperamos que o acompanhamento dessa paciente seja feito no nosso Serviço, e em
breve, possa demonstrar a eficácia da terapêutica instituída.
Assim, encerramos por aqui mais esta
sessão. Agradeço a presença de todos. ■
Os participantes da sessão na Santa Casa

PROF. SILVIO
Eu consideraria primária.
ACAD. GLÍCIA
Pelo tratamento observamos a sua melhora.
PROF. DIELSON
Pois é, nós não temos ainda essa evolução: só o tempo dirá. É lógico que se ela
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Tumor de Frantz
Frantz’s Tumor

RESUMO – Os autores relatam um caso de tumor de Frantz, neoplasia papilar e cística do

pâncreas, numa jovem paciente do sexo feminino, e discutem seu diagnóstico, aspectos clínicos e possibilidades de tratamento, após terem feito revisão bibliográfica sobre o assunto.
(Conduta Médica 2006: 7 (27) 18 - 22)
ABSTRACT - The authors describe a case of Frantz’s tumor, a rare papilar and cystic neo-

plasm of pancreas, in a young lady, and discuss the diagnosis, clinical aspects and treatment goals, after bibliographic revision. (Conduta Médica 2006: 7 (27) 18 - 22)
DESCRITORES - tumor de Frantz; neoplasia do pâncreas; tumor do pâncreas.

KEY-WORDS - Frantz’s tumor; neoplasm of pancreas; tumor of pancreas.

FUNDAMENTO
O tumor de Frantz é uma entidade neoplásica rara, de baixo grau de malignidade, encontrada principalmente na topografia da cabeça do pâncreas e cuja
origem celular ainda não foi bem definida. Possui maior incidência entre pacientes jovens do sexo feminino e manifesta-se através de um quadro de dor
crônica do tipo cólica em andar superior do abdome sem comprometimento
do estado geral.

do geral e com massa abdominal dolorosa palpável em epigástrio e hipocôndrio direito. As alterações laboratoriais
não justificavam o quadro. A suspeita
do diagnóstico se deu através de métodos de imagens e a confirmação através
dos achados histopatológicos.

OBJETIVO
Relatar um caso de neoplasia epitelial
papilar e cística do pâncreas em paciente jovem feminina, delineando aspectos clínicos, histopatológicos, diagnósticos, bem como possibilidades de tratamento.

RESULTADOS
A paciente evoluiu satisfatoriamente,
com normalização clínica. Recebeu alta
hospitalar e encontra-se atualmente em
acompanhamento ambulatorial.

DELINEAMENTO
Apresentação de caso clínico acompanhado de revisão da literatura.
PACIENTE
Trata-se de paciente do sexo feminino,
24 anos, negra, com quadro de dor crônica epigástrica do tipo cólica de forte
intensidade com evolução de dois anos
e acompanhada de náuseas. Ao exame,
a paciente encontrava-se em bom esta-
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MÉTODOS
Revisão de prontuário médico desde a
primeira consulta e revisão bibliográfica pelos sistemas Lilacs e Medline.

CONCLUSÕES
O diagnóstico do tumor de Frantz é feito através da associação de anamnese,
exame físico, métodos de imagem e histopatologia. O tratamento se baseia na
ressecção através da gastroduodenopancreatectomia. Apesar do excelente
prognóstico, é preconizado seguimento
ambulatorial cinco anos após a cirurgia.
INTRODUÇÃO
O tumor de Frantz (neoplasia epitelial
papilar e cística do pâncreas) constitui

uma entidade neoplásica de baixo grau
de malignidade, pois se comporta como
um tumor benigno, apesar dos achados
histológicos sugerirem comportamento agressivo. Trata-se de um tumor raro,
já que desde a sua descrição original por
Frantz em 1959, apenas cerca de 290
casos foram relatados (6). Acomete,
principalmente, mulheres jovens (terceira década de vida) e, clinicamente, a
maioria das pacientes apresenta sinais
inespecíficos como desconforto abdominal, dor epigástrica e/ou sensação de
plenitude. (3; 6)
Talvez, a incidência do tumor de Frantz
seja mais freqüente do que se imagina
em virtude das possíveis confusões de
nomenclatura, pela dificuldade de se nomear, histopatologicamente, as lesões
encontradas nessa neoplasia, já que a
mesma possui enorme sinonímia: carcinoma cístico-papilífero, tumor sólidocístico do pâncreas, neoplasia papilífera de baixo grau de malignidade, neoplasia cística papilífera e, finalmente,
neoplasia sólido-papilar e cística do
pâncreas. (1)
Por apresentar baixo grau de malignidade, costuma ser potencialmente curável com a ressecção tumoral apresentando, geralmente, excelente prognóstico. (2)

Ultra-sonografia I

Neste trabalho, apresentamos o relato
clínico de uma paciente de 24 anos de
idade, internada na enfermaria de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap/UFF), procurando discutir principalmente os dados
clínicos, histopatológicos e terapêuticos em confronto com a literatura.
DESCRIÇÃO DO CASO
C.M.S.O., 24 anos, sexo feminino, negra,
foi admitida com dor epigástrica tipo
cólica de forte intensidade, início insidioso, sem irradiação, de caráter recorrente, com evolução de dois anos, sem guardar relação com esforços e que cedia
lentamente com dipirona, sendo acompanhada de náuseas. Houve piora da
sintomatologia descrita nos últimos seis
meses que precederam a sua chegada
à instituição, coincidente com o aparecimento de “massa” em epigástrio, principalmente quando em decúbito. Negava emagrecimento, febre, alteração do
ritmo intestinal, tabagismo e etilismo.
Ao exame, a paciente se apresentava
em bom estado geral, lúcida, anictérica,
afebril, eutrófica, e hipocorada (+/4+);
mostrava abdome discretamente abaulado em epigástrio e hipocôndrio direito, locais em que foi palpada uma mas-

sa não pulsátil, de consistência elástica,
de superfície lisa e regular, móvel à respiração, dolorosa à palpação profunda,
com limites bem definidos, estendendose a cerca de 10 cm abaixo do rebordo
costal direito e do apêndice xifóide. Não
havia ascite. A hepatimetria era de 12
cm e o fígado apresentava-se com borda fina. O espaço de Traube encontrava-se livre e a peristalse presente.
Os exames cardiovascular, respiratório
e de membros encontravam-se sem alterações.
Os exames laboratoriais de rotina eram
normais, com exceção do hemograma,
que apresentava anemia microcítica
(Hb: 10.4 g/dl; Ht: 32 %;VCM: 79 fl) compatível com doença crônica, com ferro
sérico e capacidade de ligação da transferrina diminuídos (TIBC: 265 mcg/dl;
Fe: 41 mcg/dl) e do INR alargado (INR:
1.48). Os níveis séricos das enzimas
pancreáticas e do antígeno carcinoembrionário (CEA) estavam normais. A radiografia de tórax não revelou anormalidades, enquanto a ultra-sonografia abdominal mostrou massa sólida
(66x77x60 mm de diâmetro) com conteúdo cístico central de contorno irregular, com restos de debris no seu interior, em localização epigástrica, medial
ao lobo direito do fígado e lateral à ca-

Ultra-sonografia II

>>
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beça do pâncreas, sem plano de clivagem com esta.
A endoscopia digestiva alta (EDA) revelou compressão extrínseca da parede
posterior do antro gástrico. A tomografia computadorizada (TC) do abdome
revelou grande massa heterogênea,
com áreas hipodensas ao nível da cabeça do pâncreas, medindo 65x75x62
mm. Foi indicada cirurgia para esclarecimento da massa tumoral.
No inventário cirúrgico foi observada
lesão sólido-cística em topografia de cabeça de pâncreas medindo 7x5x3 cm,
aderida a veia mesentérica superior, envolvendo a vascularização duodenal.
Foi realizada gastroduodenopancreatectomia (cirurgia de Whipple), com
colocação de dois drenos abdominais
do tipo Penrose. A técnica de congelação per-operatória não evidenciou células malignas. O exame histopatológico mostrou neoplasia epitelial papilar
sólido-cística bem delimitada, ocupando apenas a cabeça do pâncreas, sem
invasão de órgãos adjacentes.
Ainda no per-operatório a paciente
apresentou hipotensão arterial significativa (60 X 50 mmHg), que foi revertida com reposição volêmica agressiva
(5500 ml de cristalóide). No pós-operatório imediato, a paciente evoluiu
com queixas álgicas, porém sem quaisquer outros problemas. No pós-operatório, evoluiu sem complicações, tendo
feito uso de antimicrobianos por uma
semana (ciprofloxacino e clindamicina). Recebeu alta para acompanhamento ambulatorial.
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Após um ano de cirurgia, a USG revelou imagem nodular hipoecóica de
6mm no segmento VI do fígado. Tal
achado, somado a um nível elevado de
fosfatase alcalina (266 U/L – 1.5X o
valor normal) e transaminases discretamente elevadas (TGO: 48U/L;TGP: 57U/
L) na mesma ocasião, levantou a hipótese de metástase hepática. Porém a TC
realizada não evidenciou lesão compatível com o achado ultra-sonográfico e
mostrou fígado com lobo esquerdo aumentado e coeficiente de atenuação difusamente diminuído, sugestivo de infiltração gordurosa (esteatose hepática).
Os marcadores de hepatites B e C encontravam-se negativos.
Após dois anos de intervenção, a EDA
mostrou gastropatia química biliar de
grau moderado e o exame histopatológico revelou gastrite peri-estomal.
O acompanhamento ambulatorial tem
se baseado em consultas semestrais
com solicitação de hemograma completo, hepatograma e enzimas pancreáticas. Ultra-sonografia e endoscopia
digestiva alta (EDA) são realizadas anu-

almente para detecção de recidiva tumoral e demais intercorrências.
DISCUSSÃO
A neoplasia epitelial papilar e cística do
pâncreas é rara, com incidência variando na literatura de 0.17 a 2.5% entre os
tumores pancreáticos, encontrada principalmente na topografia da cabeça e
cuja origem celular ainda não foi bem
definida (4). Estudos da técnica de imunoperoxidase e de microscopia eletrônica revelaram que as células neoplásicas podem ter origem em células pancreáticas primitivas multipotentes mal
diferenciadas, capazes de se transformar em endócrinas e exócrinas. No
entanto, tal origem ainda não foi confirmada (1;2). A dificuldade em se nomear histopatologicamente essa entidade
neoplásica se justifica pela incerteza
quanto à sua origem celular.
Atualmente, sabe-se que o tumor de
Frantz possui maior incidência entre
pacientes jovens do sexo feminino, sendo que apenas 7% dos casos foram relatados em pacientes do sexo masculi-

no (4). Tal fato poderia estar relacionado com fatores hormonais na gênese
desses tumores. Estudos revelaram a
presença de receptores de estrógeno e
de progesterona nas células neoplásicas, porém ainda não há evidências suficientes que comprovem essa relação.
A incidência deste tumor é baixa entre
os idosos, porém, quando presente, parece se comportar com maior agressividade, produzindo metástases e recidivas. O tumor de Frantz tem sido freqüentemente observado em negras e japonesas. (2)
O caso aqui relatado mostrou um exemplo típico de neoplasia papilar sólidocística do pâncreas. Geralmente, os pacientes acometidos por essa entidade
apresentam-se em bom estado geral,
sem história de perda ponderal, com
quadro de dor crônica do tipo cólica, localizada no andar superior do abdome,
de caráter recorrente e sem irradiação.
Eventualmente, essa dor é acompanhada de náuseas e vômitos, principalmente pós-prandiais e, raramente, é acompanhada de icterícia ou quaisquer ou-

tros sintomas. Manifestações menos
freqüentes descritas na literatura são:
emagrecimento de pequena monta,
abaulamento da parede abdominal, sintomas dispépticos, dor aguda após trauma abdominal e dor na topografia de
metástases (8). Aproximadamente 20%
dos pacientes encontram-se assintomáticos no momento do diagnóstico (9).
Ao exame, a maioria dos pacientes apresenta massa palpável no andar superior do abdômen. Raramente são observadas alterações nos exames laboratoriais como, por exemplo, elevação nos
níveis de LDH, bilirrubina e transaminases (1;7). O caso aqui relatado mostrou
um exemplo de anemia típica de doença crônica, o que é comumente observado nesses pacientes (2). Foram descritos alguns casos de abdome agudo
após episódios de hemoperitôneo —
espontâneos ou decorrentes de ruptura tumoral traumática.
A suspeita diagnóstica se dá através de
exames de imagem, como a ultra-sonografia e a tomografia computadorizada
de abdome. Geralmente, é detectada

massa heterogênea volumosa, arredondada, com cápsula espessa, limites nítidos, de padrão sólido e cístico, encontrada em qualquer porção do pâncreas
e com tendência a crescimento para
fora do órgão. Às vezes observa-se invasão do parênquima pancreático e de
vasos adjacentes (2). O componente
cístico da neoplasia pode conter material necrótico com hemorragias e septações. O caráter cístico depende do
grau de hemorragia e/ou necrose presente, e não guarda relação com o tamanho do tumor (4). Em alguns relatos da
literatura foi mencionada a utilização da
arteriografia com dois objetivos: avaliar o grau de invasão tumoral de vasos
adjacentes e observar o grau de vascularização da massa tumoral. Tal recurso permite fazer diagnóstico diferencial com tumores hipervascularizados
como neoplasias das células das ilhotas,
já que, normalmente, o tumor de Frantz
é hipo ou avascular (4).
A confirmação diagnóstica geralmente
é feita através da histopatologia da peça
cirúrgica ou por técnica de congelação
per-operatória. Alguns relatos mostraram a utilização da punção aspirativa
com agulha fina (PAAF) como método
diagnóstico alternativo no pré-operatório (7). A histopatologia mostra células
pequenas, com limites citoplasmáticos
imprecisos, núcleos vesiculosos, cromatina irregular (1), com baixo índice de
mitoses, agrupadas heterogeneamente
em áreas pseudopapilares e sólidas com
degeneração cística. As células das áreas pseudopapilares costumam estar
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dispostas em torno de eixos fibrovasculares finos, enquanto que as células das
áreas sólidas formam pseudo-rosetas ao
redor dos vasos. Pode ser observada
invasão da cápsula fibrosa, porém tal invasão comumente não impede que haja
ressecção total da neoplasia no ato cirúrgico. Alterações degenerativas como
granulomas de colesterol e células xantomatosas sugerem crescimento tumoral lento (2). A microscopia eletrônica
revela abundantes mitocôndrias com ou
sem grânulos secretórios (7).
O diagnóstico diferencial do tumor de
Frantz deve ser feito com diversos tumores pancreáticos. O pancreatoblastoma, ou carcinoma pancreático infantil, incide em crianças de ambos os sexos. Neoplasias endócrinas ductal e
acinar são distinguíveis à microscopia
e, geralmente, possuem um mau prognóstico (2). O adenocarcinoma ductal
é visto nos métodos de imagens como
sendo um tumor invasivo tanto distal
quanto localmente e possui um componente sólido mais proeminente que
o tumor de Frantz. Cistos inflamatórios (pseudocistos) também possuem
componentes hemorrágicos e septações visualizadas na TC, porém crescem
lentamente e a combinação da clínica
e dos métodos de imagem permite a
detecção de pancreatite crônica (4). A
PAAF permite diagnosticar outros tumores císticos e cistos congênitos. O
cistoadenoma mucinoso é o tumor cístico do pâncreas mais freqüente e varia desde lesões benignas até potencialmente malignas com comportamento agressivo. Predomina em mulheres
com idade entre 40 e 60 anos, possui
espessa cápsula fibrosa espessa, geralmente periférico, viscoso e rico em mucina. A citologia geralmente revela a
etiologia dessa neoplasia. O cistoadenoma seroso geralmente apresenta CA
19-9 e amilase com níveis baixos e a citologia revela a etiologia em 50% dos
casos. Também chamado de cistoadenoma microcístico, esse tumor incide
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sobre pacientes com cerca de 60 anos
e os sintomas baseiam-se em desconforto abdominal, massa palpável, icterícia e quadros de pancreatite recidivante. Freqüentemente, esse tumor
tem aspecto de colméia, com fibrose
central, conteúdo mucoso e epitélio
plano (6;10).
O tratamento da neoplasia papilar sólido-cística do pâncreas se baseia na
ressecção cirúrgica. A técnica operatória é determinada pela localização do
tumor. A cirurgia de Whipple (gastroduodenopancreatectomia) está indicada naqueles casos em que a neoplasia
se localiza preferencialmente na cabeça do pâncreas. Complicação tardia
dessa cirurgia pode ser o depósito
hepático de gorduras resultando em
esteatose hepática, conforme ocorreu
no caso aqui descrito. Massas tumorais caudais demandam ressecção tumoral com esplenectomia (7). A invasão de vasos, órgãos ou linfonodos adjacentes deve ser abordada com ressecção total das porções acometidas
(9). A quimioterapia, a radioterapia e
a terapia hormonal se mostraram favoráveis em um pequeno número de
casos relatados.
Até hoje, poucos casos de metástases
provenientes dessa neoplasia pancreática foram relatados. Quando ocorrem, costumam aparecer após vários
anos de doença e principalmente em
fígado, pulmões, pele, linfonodos adjacentes ao tumor e ovários (7;8). As lesões metastáticas revelam achados histopatológicos similares à lesão primária, com margens bem definidas associadas a áreas sólido-císticas (4). A
conduta preconizada nas metástases
hepáticas consiste na quimioembolização de lesões disseminadas e irressecáveis através da infusão de cisplatina
pela artéria hepática (1;6). Outros
preconizam a utilização da radioterapia terapêutica (1).
A análise do DNA tumoral indicando
índice de proliferação elevado e pre-

sença de padrão aneuplóide indica
maior grau de malignidade, o que justifica necessidade de segmento pósoperatório mais minucioso para esses
pacientes. Recidivas, metástases e carcinomatoses têm sido abordadas com
ótimos resultados (4). Deve-se rastrear, no acompanhamento ambulatorial
pós-cirurgia, diabetes secundário, insuficiência pancreática exócrina ou evidências de doença maligna recidivante (8). Há relatos na literatura de pacientes com até 20 anos de acompanhamento ambulatorial e que permanecem em ótimas condições clínicas e
sem recidiva tumoral após correta terapêutica (1). Para controle pós-cirúrgico são preconizados seguimento
ambulatorial associado a ultra-sonografias anuais e exames laboratoriais
de rotina semestrais por pelo menos
cinco anos.
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Intoxicação por
Domissanitário
Poisoning by Household Product
RESUMO – Os autores relatam caso de criança pré-escolar, de cinco anos de idade, que fez ingestão

acidental de ácido clorídrico. O produto estava em garrafa plástica de refrigerante, que foi levada até
a residência do paciente pelo pai, com o objetivo de usar o produto como desentupidor químico.
Após a ingestão de aproximadamente 20ml do líquido, o paciente apresentou queimação em cavidade oral e retroesternal, hematêmese, tosse e perda da consciência. Foi levado ao hospital, onde recebeu o primeiro atendimento e orientação do Centro de Controle de Intoxicações (CCIn - Hospital
Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal Fluminense). A conduta foi orientada para o
tratamento imediato da criança, internação e classificação do caso em intoxicação moderada, de
ocorrência aguda/única. Mais adiante foi realizada endoscopia digestiva alta (EDA), que revelou
pequenas lesões enantematosas em esôfago, pangastrite com lesões planas severas associadas a lesão
abrasiva extensa em mucosa jugal e hipofaringe, além de laringe hiperemiada sem comprometimento da região glótica. A radiografia simples do tórax evidenciou imagem compatível com pneumonite, sugestiva de broncoaspiração. O paciente foi tratado com corticosteróides e antibióticos. Após
várias intercorrências, obteve alta hospitalar com traqueostomia e gastrostomia, sendo então encaminhado para acompanhamento ambulatorial em serviço especializado a fim de realizar tratamento
cirúrgico dentro de dois anos. Os autores apresentam ainda uma revisão sobre o tema intoxicações
por domissanitários, ressaltando sua importância clínica e destacando medidas preventivas e terapêuticas que devem ser do conhecimento de todos os médicos. (Conduta Médica 2006:7 (27) 23-29)
ABSTRACT - A case report of a five-year-old child who had ingested hydrochloric acid is fully des-

cribed herein. The agent stored in a refreshment bottle was taken home by her father to be used
as a chemical driller. After ingesting 20 ml of the substance, the child immediately felt mouth and
chest burning with episodes of bloody vomiting, dry cough and conciousnessless. After primary
care attention by the Emergency Department, she was admitted in the hospital being diagnosed
as a moderate case of caustic poisoning. This provoked esophagus, stomach and small bowell
injuries without glotis impairment. The chest x-ray showed pneuminitis following bronchoaspiration. The patient was treated with corticosteroids and antibiotics after several recurrences. She
left the hospital bearing tracheostomy and gastrostomy under rigorous medical surveillance. In
the next two years a surgical procedure has been planned. A comprehensive review of such cases
is also presented in order to demonstrate the relevance of a prompt clinical and preventive intervention in order to adequately treat such type of poisonings. (Conduta Médica 2006:7 (27) 23-29)
DESCRITORES - intoxicações exógenas; intoxicações por domissanitários; intoxicações por

ácido clorídrico.
KEY-WORDS - exogenous poisonings; hydrochloric acid intoxication; gastrointestinal injuries

INTRODUÇÃO
É possível considerar-se domissanitários e
saneantes como sinônimos 1,2,3. Seu uso remonta de tempos antigos, assim como suas
complicações. Diversos produtos compõem o grupo dos domissanitários, e eles
estão distribuídos nas indústrias, escolas, comércio e residências. São compostos, na sua
maioria, por substâncias ácidas ou alcalinas,
podendo ser legais ou clandestinos1.
A falta de campanhas de esclarecimento e as
embalagens inapropriadas são as principais causas de acidentes com esses produtos. Embora
grande parte dos casos de intoxicação tenha

um desfecho benigno, alguns evoluem com
maior morbidade, tendo como pior seqüela a
estenose cáustica do esôfago, ou seja, de 2 a
16% dos acidentes6, e em outras ocasiões a do
estômago. As queimaduras podem envolver a
orofaringe, a laringe, o esôfago, o estômago e
até mesmo o intestino delgado e o cólon9. O
quadro é quase sempre dramático, seja pela gravidade da fase aguda ou pelas seqüelas que acarreta. Principalmente devido ao fato de as crianças serem as mais acometidas sob o ponto de
vista epidemiológico. O caso clínico que relatamos revela as dificuldades inerentes ao seu
diagnóstico e tratamento.
>>
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Em 1999, foram registrados 5.786 casos, dos
quais 55% ocorreram em crianças menores
de cinco anos, conforme estatística do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz
do Ministério da Saúde (Sinitox-FiocruzMS, 2000)4. No período de 1995 a 1997,
foram registrados 8.521 casos de ingestão
acidental de substâncias cáusticas na faixa
etária abaixo dos cinco anos.
O Centro de Controle de Intoxicações do
Hospital Universitário Antonio Pedro, da
Universidade Federal Fluminense (CCInUFF), registrou, no período de janeiro de 1997
a novembro de 1999, 454 casos de ingestão
de domissanitários em crianças. Destes, 428
pacientes (94%) encontravam-se na faixa etária de 0-5 anos. Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2002 foram registrados 739 casos,
dos quais 60,08% em crianças abaixo dos 10
anos e 98.64% em acidentes individuais.
Ainda no biênio 2000-2002, as estatísticas do
CCIn-UFF mostraram que o agente mais
implicado foi o hipoclorito de sódio (com
21,7% dos casos), assim como ocorreu em
1997-1999 (com 52%). Do total de casos de
2000-2002, 62% foram considerados leves e
69% tiveram cura como desfecho. O óbito
ocorreu em cerca de 1% dos casos. Em 8,25%
destes, houve tentativa de suicídio, e a faixa
etária prevalente foi a de 21 a 30 anos, com
33% dos casos. A maior parte dos acidentes
ocorreu em ambiente doméstico.
As intoxicações por domissanitários corresponderam a 12,81% de todos os casos
notificados ao CCIn-UFF no período. As
substâncias alcalinas — como as que contêm hidróxido de sódio ou potássio — são
responsáveis por 60-80% dos casos de ingestão de domissanitários5, sendo que outras estatísticas falam em 90%6. Visando diminuir esses números, os Estados Unidos
diminuíram a concentração das bases de
limpeza de 36% para 10%.

RELATO DE CASO
Criança pré-escolar de cinco anos de idade fez ingestão acidental de ácido muriático (ác. clorídrico) em 13 de dezembro de
2002. O produto estava em uma prateleira
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localizada na cozinha, contido em garrafa
plástica de refrigerante (Coca-Cola®), que
foi levada até a residência do paciente pelo
pai, com o objetivo de usar o produto como
desentupidor químico.
Após a ingestão de aproximadamente 20ml
do líquido, o paciente apresentou queimação em cavidade oral e retroesternal, vômito escuro (hematêmese), tosse e perda
da consciência. Foi levado ao Hospital Estadual Rocha Faria (HERF), onde recebeu
o primeiro atendimento. No mesmo dia,
às 15 horas, foi feito contato com o Centro de Controle de Intoxicações (CCInHospital Universitário Antônio Pedro –
Universidade Federal Fluminense) pelo
médico atendente do HERF. Este orientou
a conduta para tratamento imediato da
criança, indicou sua internação e classificou o caso em intoxicação moderada, de
ocorrência aguda/única.

CONDUTA ADOTADA
Não realizar lavagem gástrica; não induzir o
vômito; uso de demulcentes; analgesia associada a protetor de mucosa; tratamento
sintomático e suporte; observação clínica;
solicitação de endoscopia digestiva alta
(EDA) em 12 horas; radiografia de tórax.
Em 14 de dezembro de 2002 foi realizada
endoscopia digestiva alta (EDA), e esta revelou pequenas lesões enantematosas em
esôfago, pangastrite com lesões planas severas associada a lesão abrasiva extensa em
mucosa jugal e hipofaringe, além de laringe hiperemiada sem comprometimento da
região glótica. A radiografia simples do tórax evidenciou imagem compatível com
pneumonite, sugestiva de broncoaspiração.
O paciente foi tratado com corticosteróide e antibiótico.

EVOLUÇÃO
Em 15 de dezembro de 2002, a criança evoluiu com insuficiência respiratória aguda ,
distúrbio hidroeletrolítico e ácido-básico.
Foi então sedada, entubada e acoplada à
prótese ventilatória assistida.
Evoluiu com atelectasia em base do pulmão

esquerdo em 17 de dezembro, sendo transferida nessa mesma data para o CTI pediátrico do Hospital Municipal Souza Aguiar
(HMSA).
Nos primeiros dias de internação no HMSA
permaneceu estável hemodinamicamente,
em uso de sedação e acoplada ao respirador. Apresentava lesões em cavidade oral,
sialorréia, disfagia, mucosas hipocoradas,
febre e leucograma compatível com infecção. Naquele momento estava sendo alimentada por sonda enteral.
No dia 20 de dezembro, foi extubada e retirada da prótese ventilatória por melhora do
quadro respiratório. Teve episódio de sangramento digestivo alto no dia 21 de dezembro, seguido de parada cárdio-respiratória
(PCR) que foi prontamente revertida.
No mesmo dia, realizou-se EDA, que revelou edema em hipofaringe e laringe com
ulcerações rasas e sangue vivo, esofagite
grave, lesão em terço superior do esôfago
aparentando lesão traumática e várias úlceras gástricas.
Em 22 de dezembro o paciente apresentou
sangramento por tubo endotraqueal, teve
extubação acidental seguida de nova PCR
revertida, que durou cerca de oito minutos. O paciente retornou para prótese ventilatória, sendo novamente sedado, passando a ter instabilidade hemodinâmica, continuando com picos febris e leucograma
compatível com quadro infeccioso, ainda
que em uso de antibioticoterapia e corticosteróide. No dia seguinte, foi submetido a gastrostomia e traqueostomia. Exame
radiológico do tórax mostrou que a lesão
era compatível com infecção pulmonar.
A partir de 26 de dezembro, evoluiu com
melhora do quadro hemodinâmico e respiratório, sendo colocado em uso de macronebulização, apresentando-se lúcido,
cooperante, com sialorréia e sinais de infecção. Continuava em uso de antibióticos e corticosteróide. Teve alta para enfermaria pediátrica no dia 3 de janeiro de 2003,
onde respondeu de forma satisfatória. Em
23 de janeiro de 2003 realizou EDA no Instituto Fernandes Figueiras (IFF). O exame
revelou lesões estenosantes em orofarin-

ge com destruição de úvula, fixação de
aritenóides, parcial destruição de epiglote,
com estenose do esôfago. Em fevereiro de
2003 foi efetuada broncoscopia no HMSA, e
esta revelou lesão de cartilagem epiglótica e
cordas vocais. A criança foi submetida a nova
endoscopia em 25 de março no IFF, e o exame evidenciou deformação anatômica de
orofaringe, estenose total do esôfago superior e cicatriz retrátil em grande curvatura
gástrica, com estenose do hiato esofágico.
O paciente permaneceu na enfermaria, recebendo antibioticoterapia devido a picos
febris e nutrição enteral por gastrostomia.
Permanecia ventilando pelo orifício da traqueostomia e afásico. O Serviço de Cirurgia Pediátrica propôs um tratamento cirúrgico através da interposição do cólon para
substituição do esôfago.
No final de abril de 2003, obteve alta hospitalar em uso de traqueostomia e gastrostomia,
sendo então encaminhado para acompanhamento ambulatorial no Instituto Fernandes
Figueiras. Segundo a equipe de cirurgia pediátrica daquele hospital, o tratamento cirúrgico deve ser realizado em dois anos.
Durante todo o tempo de internação o
paciente foi acompanhado pelo CCIn, com
contato sendo feito através de meio telefônico. Este caso foi arquivado pelo Centro de Controle de Intoxicações, tendo
como desfecho uma seqüela irreversível.

CONCLUSÃO
O estudo deste caso é relevante para demonstrar:
a) a necessidade de compreensão da gênese da doença para o estabelecimento de um
atendimento inicial padronizado, com o
fito de estabilizar o paciente;
b) a importância do serviço de informação
toxicológica como auxiliar ao atendimento de emergência e diagnóstico diferencial, assim como no acompanhamento ao
paciente intoxicado, fornecendo subsídios e apoio de pessoal experiente no atendimento toxicológico;
c) a importância do cuidado de armazenagem e estocagem de produtos tóxicos;
d) a gravidade do caso e as suas seqüelas.

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS
SOBRE ACIDENTES CÁUSTICOS
Os acidentes por domissanitários podem
ser por ingestão, contato dérmico ou ocular, sendo a ingestão a maior responsável
pelos casos de intoxicação.
Estima-se hoje que na América do Norte
ocorram, anualmente, mais de 150 mil casos de ingestão acidental por saneantes no
grupo etário inferior a seis anos, ainda que
apenas 26% sejam registrados pelos Centros de Intoxicações4. Outros estudos falam em 5 mil casos notificados em crianças menores de cinco anos, com uma incidência de 5 mil a 20 mil casos notificados
por ano na população em geral5.
No Brasil, os dados também são alarmantes, sendo esses acidentes a terceira causa
de intoxicação4. Entretanto, acredita-se
existir uma considerável subnotificação,
visto que somente os casos mais graves são
reportados aos centros de intoxicações,
responsáveis por fornecer os dados epidemiológicos para elaboração estatística.
A ingestão de substâncias cáusticas atinge a
população infantil, normalmente vítima de
ingestão acidental, e os adolescentes e adultos, por tentativas de auto-extermínio. Normalmente, costuma ser mais grave em adultos, devido à maior quantidade ingerida.
O estudo fisiopatológico sobre as ações
dos domissanitários deve abranger particularmente pele e mucosas. A ação sobre
mucosa deve ser abordada com maior detalhe, devido à maior exposição e gravidade do quadro. Especial atenção também
deve ser dada à mucosa gastrintestinal.
A extensão da lesão do trato gastrintestinal após a ingestão de agente cáustico ou
corrosivo depende do tipo de substância,
de sua concentração, quantidade ingerida,
do estado físico e do tempo de exposição
da mucosa4. As substâncias ácidas têm um
sabor amargo, causam dor imediata, e por
isso são expelidas imediatamente. As substâncias alcalinas não possuem sabor e nem
odor, sendo deglutidas mais facilmente4.
Os ácidos produzem necrose por coagulação das proteínas, formando camada protetora limitante à penetração do agente6.

Há a produção de escaras enegrecidas e
endurecidas. Já os álcalis formam proteinatos básicos, sabões, determinando necrose por liquefação do tecido, de progressão
rápida em extensão e profundidade6, que
pode continuar por vários dias. Pode haver tromboses locais, contribuindo com a
necrose e degeneração tecidual.
As substâncias alcalinas causam lesões nos
segmentos que entram inicialmente em
contato com elas, geralmente na orofaringe e no esôfago. A soda cáustica na forma
sólida causa lesões mais proximais que nas
formas líquidas, produzindo queimaduras
profundas7. Já os ácidos causam lesões mais
superficiais do esôfago, podendo acometer
o estômago na região do antro pré-pilórico.
Estenose pilórica é uma complicação.
A região mais atingida varia de um caso a
outro, havendo tendência a se localizar nas
regiões de estreitamento natural do esôfago, como na entrada deste, na constrição
causada pela aorta e brônquio esquerdo, e
no segmento distal acima do esfíncter esofagiano inferior8. A lesão cáustica inicial no
trato digestivo resulta em intensa reação inflamatória, provocando eritema e edema
das camadas superficiais. Durante as primeiras horas após a queimadura, a área de
lesão é mal delimitada. As queimaduras
superficiais podem aparecer como eritema
difuso, ou delimitadas, mas a camada mucosa permanece intacta5. Pode existir perfuração de vísceras ocas como esôfago e,
em menor grau, do estômago. Isso varia de
acordo com as propriedades do produto,
assim como da quantidade ingerida. O esfíncter esofagiano inferior pode ser lesado
de tal maneira que permita refluxo, perpetuando assim a agressão. Em outros casos
ocorre espasmo esfincteriano com maior
agressão gástrica.
A descamação necrótica ocorre cerca de
quatro a sete dias após a ingestão (fase
necrótica aguda); em seguida acontece a
exposição das úlceras e ocorre formação
de fibroblastos, deposição de colágeno e
neoformação vascular (fase de ulceração e
granulação). Em casos mais graves, a estenose tem início em 21 dias após a ingestão, >>
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sendo completada entre 28 e 42 dias. A cicatrização acarreta a diminuição da permeabilidade, movimentos peristálticos e função secretora do órgão acometido (fase de
cicatrização e formação de estenose). Pode
haver proliferação bacteriana local.
O contato com os olhos ou pele não costuma ter repercussões graves, provocando
apenas queimaduras leves, à exceção dos
casos com altas concentrações e volumes.
Em caso de contato com a pele observa-se
hiperemia local associada a dor. As manifestações oculares consistem em lacrimejamento, hiperemia, turvação visual, conjuntivite, destruição da córnea, fotofobia e dor local. No caso da ingestão, o paciente pode estar desde oligossintomatico
até francamente toxêmico, com evidências de perfuração visceral.
A fase aguda vai da ingestão até o desaparecimento dos sintomas, durando em media
10 dias. Nessa fase observamos lesões em
cavidade oral como edema, ulcerações,
exsudato purulento, sialorréia, halitose,
disfagia e odinofagia. Tosse, broncoespasmo, dispnéia e respiração ruidosa podem
estar presentes no início, sendo esse quadro sugestivo de aspiração pulmonar com
possível pneumonite química a posteriori (geralmente sendo um sinal de gravidade). Dores retroesternais e epigástricas são
sugestivas de lesão esofageana e gástrica,
respectivamente. Podem ter início após a
ingestão ou, no máximo, em 24 horas. Em
casos mais graves, podem ocorrer hipotensão, taquicardia, febre, distúrbios eletrolíticos, desidratação, distúrbios da coagulação
e outros sinais de choque — que são sugestivos de perfuração visceral. Hemorragia
digestiva alta, como hematêmese ou vômitos em borra de café, também pode ser observada. Nesse momento existe uma pobre
correlação entre a gravidade da lesão esofágica ou gástrica e a presença de sintomas5.
Uma segunda fase é considerada como
sendo defectiva devido à aparente melhora e comum abandono do tratamento.
Nesse momento o paciente já passa a se
alimentar, a dor retroesternal desaparece, e
isso pode ser interpretado como cura. Essa
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fase dura em média quatro a oito semanas,
e está relacionada ao processo de reparação tecidual.
A terceira e última fase é a de estenose cicatricial, quando a disfagia retorna de forma progressiva, acompanhada de regurgitação e perda de peso. Sintomas dispépticos, plenitude pós-prandial, pirose e dor
epigástrica podem acompanhar o quadro.6
Em termos de exames complementares,
merecem destaque a endoscopia digestiva
alta (EDA) e o exame contrastado do esôfago e estômago. Dentro de toda a complexidade dos casos de intoxicação por domissanitários, a decisão de realizar ou não a endoscopia digestiva alta (EDA) parece ser
fundamental na condução do caso. Não
existe um consenso absoluto sobre o tema,
porém nos últimos anos tem-se optado pela
realização precoce do procedimento. O que
mais motiva essa abordagem é o fato de não
existir uma boa correlação entre a clínica do
paciente e as alterações histológicas num
primeiro momento da ingestão. A EDA tem
a função de avaliar precocemente o prognóstico, separando os casos sem gravidade
(leves) daqueles de maior gravidade, dessa
maneira auxiliando no tratamento, embora
isso nem sempre seja fidedigno.
O procedimento endoscópico não é inócuo.
Podem ocorrer complicações como perfuração levando a fístulas, agravamento da lesão,
sangramento, complicações cardiovasculares
e respiratórias durante o procedimento ou no
seu preparo. Hoje, com o advento do broncoscópio flexível, algumas dessas complicações são mais raras, sendo a habilidade e experiência do operador de fundamental importância para o sucesso do procedimento. Após
a ingestão, num período de 12 a 48 horas, a
EDA deve ser realizada. Sua realização precoce, anterior a 12 horas, pode não visualizar alguma lesão devido ao tempo curto para o seu
estabelecimento, além de favorecer a aspiração de conteúdo gástrico no caso de estômago cheio, principalmente em acidentes de
menor gravidade. Após as 48 horas, o procedimento pode não ter função preventiva ou
prognóstica, visto que lesões de maior gravidade já podem estar estabelecidas.

Parece ser prudente não realizar a EDA nos
casos em que o paciente estiver totalmente
assintomático, sem alterações em orofaringe ou cavidade oral. Nesse caso a EDA pode
não trazer nenhum beneficio. No entanto,
a ausência de sintomas ou não visualização
de lesões em orofaringe não exclui a existência de lesões esofágicas. Alguns dados falam
em 10 a 30% de pacientes sem evidências de
lesão com agressão esofágica9. Outras situações — como não permeabilidade das vias
aéreas, perfuração gástrica ou esofágica, sinais
importantes de comprometimento das vias
aéreas (como rouquidão, estridor, dispnéia)
ou laringoscopia direta evidenciando lesão,
assim como uso de corticosteróide —, devido ao maior potencial de perfuração, são proibitivas ao uso da EDA.
A classificação mais aceita atualmente para a
fase aguda é a de Zargar (1989) (Quadro 1).
Os estudos de Zargar permitiram correlacionar os graus de lesões à possibilidade de
evolução com estenose e/ou perfuração. Os
pacientes com queimaduras graus 0, 1 e 2a
geralmente não progridem para estenose, ao
contrário dos graus 2b e 3, quando então
passam a grau 45. Essas lesões podem causar ainda perfuração, mediastinite, pericardite ou fistulas broncoesofágicas.
A observação endoscópica de uma cor
enegrecida indica a presença de gangrena
da mucosa, sugerindo necrose transmural,
possivelmente uma perfuração incipiente.
Inflamação da mucosa não complicada é caracterizada pela presença de eritema, edema e hemorragia focal. Nesse momento
pode não ser possível diferenciá-la clinicamente de uma lesão mais grave. A profundidade da lesão pode ser difícil de ser identificada caso esteja coberta por exsudato.
As áreas circunscritas de injúrias são passíveis de posterior estenose, que ocorre em
21 a 28 dias após a ingestão em 2 a 25% dos
pacientes 4 , podendo aparecer até dois
meses depois. Em até 90% dos casos pode
haver associação entre a lesão esofágica e
gástrica6. As complicações do procedimento são pequenas, com menos de 1% evoluindo para perfuração do órgão4. Na fase tardia, o aspecto endoscópico não segue uma

classificação, porém serve para análise do
calibre, trajeto e distensibilidade das paredes do órgão, além das características do
anel estenótico. Este classicamente tem
superfície lisa, cor nacarada, com perda de
brilho. Quando associado a neoplasia torna-se irregular, friável e de coloração avermelhada. O uso da endoscopia digestiva
alta também é de extremo valor no tratamento das lesões estenóticas, seja através
da dilatação manual ou da infusão de corticosteróide intralesional. O exame contrastado é mais utilizado nas fases tardias para
avaliar a extensão da lesão tanto no esôfago quanto no estômago.

CONSIDERAÇÕES
TERAPÊUTICAS SOBRE
ACIDENTES CÁUSTICOS
O atendimento médico deve ser procurado imediatamente após a exposição, e o
vômito não deve ser tentado, sob risco de
piorar o quadro, assim como a ingestão de
líquido e o uso de neutralizantes ou de
eméticos.
O primeiro passo no tratamento de um
paciente intoxicado consiste em tratar primeiro o paciente e depois a intoxicação.
Todos os esforços devem ser feitos para
garantir a sobrevivência, ou seja, primeiro
deve-se preservar a vida. Num segundo
momento, após a estabilização, o médico
assistente deve entrar em contato com um
centro de intoxicações para tirar qualquer
dúvida e notificar o caso.
A anamnese deve ser colhida preferencialmente com o próprio paciente. Volume
ingerido, substância, concentração, tempo,
sinais e sintomas, local do fato, circunstância e uso concomitante de outros produtos devem ser questionados. Caso possível, o pH da substância deve ser testado.
Valores de pH < 2,0 ou > 12,5 indicam lesões potencialmente graves. No momento do atendimento inicial, a decisão de
deixar o paciente na sala de urgência ou
levá-lo para a unidade de tratamento intensivo deve ser tomada. Todo acidente com
material ácido ou básico é considerado
grave e, portanto, uma emergência médica.

A abordagem primária do paciente exposto deve assegurar a manutenção das vias
aéreas pérveas, manter os sinais vitais, garantir acesso venoso fluente e tratar os sinais de choque, caso presentes. Deve-se
preparar todo material de atendimento de
urgência para o caso de ser necessário realizar entubação traqueal, cricostireoidostomia por punção, ou outros procedimentos
invasivos. Não é prudente realizar entubação
nasal às cegas, pelo risco que apresenta —
como lesão do trajeto e regurgitação. Deve
ser feita a inspeção do local acometido com
cuidado, procurando remover qualquer fragmento ainda presente. Lavagem abundante
com água corrente deve ser feita em pele e
mucosas expostas. Roupas e jóias contaminadas devem ser removidas, assim como lentes de contato. Não deve ser feito uso de
cremes, ungüentos ou curativos.
No hospital deve ser feita a exploração da
cavidade oral e faringe com cautela. Os
pacientes devem ser mantidos em jejum e
em hidratação parenteral. Se houver sinais
de suspeita de lesão de toda espessura do
órgão ou perfuração, o serviço de cirurgia
deve ser contatado. A lavagem gástrica não
deve ser tentada, exceto para os casos de
ingestão de substâncias que têm toxicidade sistêmica, e caso o serviço de endoscopia não esteja disponível. No caso de ingestão de substâncias alcalinas sólidas ou
granuladas, pode ser feito uso cauteloso de
demulcentes (água /leite) até 30 minutos da
ingesta, com 250 ml em adultos e 10 ml/Kg
em crianças, no máximo5. Devem ser feitos
analgesia e uso de protetores de mucosa
gástrica. Na ingestão de grandes quantidades de volumes de ácido forte, pode ser
feito uso de sucção gástrica por sonda nasogástrica colocada por via endoscópica
(para diminuir a exposição, visto que nesses casos pode haver espasmo esfincteriano local). Hemograma, bioquímica, ionograma, gasometria arterial, radiografia de tórax
e abdome podem ser solicitados. Algumas
vezes radiografia da região cervical pode
revelar comprometimento local. Caso haja
comprometimento respiratório devem ser
feitos oxigenoterapia e suporte ventilatório.

A abordagem secundária prescinde de EDA
(que já deve ter sido solicitada e realizada).
O controle das lesões identificadas e das
complicações passa a ser o principal objetivo. Um assunto extremamente controverso é o uso de corticosteróides e antibióticos. O uso de corticosteróide está indicado apenas nas lesões em estágio 2b —
seu uso não deve ser feito em lesões leves,
como as de grau 1, ou graves como nos
casos de grau 3. A dose é de 2mg/kg/dia de
prednisona em crianças, e de 60 a 80 mg/
dia em adultos, por três a quatro semanas.
Outra opção é o uso de metilprednisolona
40 mg de oito em oito horas, em adultos,
ou 20 mg de oito em oito horas, em crianças. Seu uso é imperioso nas complicações
respiratórias. Caso seja feito uso de corticosteróide, os antibióticos devem ser utilizados. Além disso, apenas no caso de queimaduras totais ele deve ser utilizado — pelo
risco de mediastinite ou peritonite secundária. Não existe um agente microbiano especifico para o caso, devendo ser mais bem
escolhido de acordo com o caso5.
Alguns autores advogam o uso de endopróteses no esôfago precocemente, para evitar a estenose. Elas podem ser utilizadas
caso haja comprometimento total do órgão
sem maior gravidade.
O esôfago ou estômago deve ficar em repouso alimentar, sendo feita a nutrição através de
sondas gástricas colocadas por via endoscópica, gastrostomias, jejunostomias ou nutrição parenteral, dependendo da gravidade.
Esse repouso auxilia na cicatrização. Alguns
autores advogam o uso da dieta líquida assim que o paciente começar a engolir.
Substâncias como N-acetilcisteína, penicilamida e beta-aminopropionitrila podem
ser usados com o objetivo de reduzir a
formação de estenoses. Sucralfato tem a
função de recobrir as úlceras do esôfago e
estômago, podendo ser utilizado.
A mais temida complicação é a perfuração
visceral do esôfago ou estômago, em menor
grau com a formação de mediastinite e peritonite. Essas lesões podem levar o paciente
ao óbito em pouco tempo, além de serem
de grande morbidade, com piora conside- >>
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rável do prognóstico. Devem ser abordadas imediatamente pela equipe cirúrgica.
A estenose esofágica ou pilórica pode estar presente, e deve ser abordada pelo endoscopista ou cirurgião — com ações que
vão desde a dilatação por meio de endoscópio até a cirurgia de transposição do
cólon em substituição ao esôfago.(Figura
1). A incidência de estenose é próxima de
zero nas lesões grau 1, 10% a 30% nas de grau
2, e de 40% a 70% nas grau 35.
O carcinoma de esôfago (escamoso) é mais
prevalente após o acidente cáustico, chegando a ser de 1 mil a 10 mil vezes maior o
risco de câncer que em indivíduos normais5. As estatísticas variam de 2.4 a 8%5,
podendo aparecer de 15 a 40 anos após o
acidente. Felizmente, este tem um comportamento menos agressivo que outros tumores locais. Outras complicações são o
encurtamento do esôfago e conseqüente
herniação do estômago para a cavidade torácica, e a formação de pseudodivertículos
esofágicos.
Os pacientes com lesões superficiais devem ser submetidos a estudo endoscópico de três a seis semanas após o início do
tratamento, para garantir que não tenham,
inadvertidamente, alguma lesão potencialmente grave. Se o estudo endoscópico for
normal, libera-se o paciente. Aqueles com
lesões graves devem ser submetidos a endoscopias seriadas até garantir que a cura
seja completa4. No caso de estenoses tardias, estas devem ser acompanhadas através de serigrafias contrastadas.

DISCUSSÃO, PREVENÇÃO
E CONTROLE
As intoxicações por domissanitários, em especial por ácidos e bases, têm uma seqüência de eventos bem descrita. Geralmente, o
agente é facilmente identificável, seja pelos
responsáveis da criança, no caso de ingestão
acidental, ou pelo suicida, caso seja uma tentativa de auto-extermínio. Os sintomas e sinais costumam ser clássicos, ou seja, bem
definidos e conhecidos. As divergências são
quanto ao tratamento, principalmente sobre
o uso da endoscopia digestiva.
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Neste caso, um descuido e negligência por
parte dos responsáveis pela criança causaram um acidente com graves repercussões
pessoais, familiares e sociais. No relato de
caso apresentado, uma criança de cinco
anos passou a ter uma seqüela irreversível,
com altíssima morbidade. O erro inicial ocorreu quando o pai do menor levou até a residência um produto de uso industrial acondicionado em embalagem inapropriada e
mantido em local inadequado. Este caso não
estaria sendo relatado se as medidas de segurança fossem adequadamente tomadas. De
forma geral o paciente foi bem conduzido
pela equipe médica e pelo Centro de Intoxicações, embora algumas intercorrências tenham ocorrido durante a hospitalização.
O uso de campanhas educativas, maior controle por parte dos órgãos competentes, e a
colaboração da sociedade evitando e denunciando os produtos piratas são os caminhos
necessários para evitar tragédias como essa.
Cabe à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a regulação dos domissanitários ou saneantes. Ela é responsável pela elaboração da legislação que regula a produção,
a comercialização e o uso dos domissanitários. Também cabe a ela a promoção de campanhas de conscientização quanto ao uso e
cuidados relativos aos referidos produtos.

Geralmente as intoxicações ocorrem nos
horários que antecedem as refeições: das 10
às 12 horas, e das 17 às 20 horas. Ocorrem
também quando a rotina da casa muda —
por exemplo, durante férias ou mudanças,
quando há convidados ou problemas na
família (Anvisa 2003).
Como medidas preventivas, podemos
apontar: manter todos os produtos tóxicos
em local seguro e trancado, fora do alcance das mãos e dos olhos das crianças, de
modo a não despertar sua curiosidade e
manipulação; ler atentamente os rótulos
antes de usar qualquer produto doméstico e seguir as instruções cuidadosamente;
guardar detergentes, sabões em pó, inseticidas e outros produtos de uso doméstico longe dos alimentos e dos medicamentos; manter os produtos nas suas embalagens originais (nunca colocar produtos
tóxicos em embalagens de refrigerantes,
sucos, etc), e não comprar produtos de origem desconhecida (Anvisa 2003).
O projeto de Lei nº 4841-A, em tramitação
no Congresso Nacional desde 1994, visa a
adoção, a exemplo do que ocorre em muitos países, da Embalagem Especial de Proteção à Criança (EEPC) em medicamentos
e produtos químicos de uso doméstico que
apresentem potencial de risco à saúde. Ela

Figura 1: Interposição do cólon para substituição do esôfago

Quadro 1 - Classificação Endoscópica de Zargar (1989)
Exame normal
Grau 0
Grau 1

Edema e hiperemia da mucosa

Grau 2a

Ulcerações superficiais, erosões, friabilidade, bolhas, exsudato e hemorragia

Grau 2b

Grau 2a acrescido de ulcerações pouco profundas ou circunferências

Grau 3

Múltiplas ulcerações profundas e extensas áreas de necrose

2001. 343p.
6- SAKAI, P. et al. TRATADO DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA.
Volume 1- Esôfago- Atheneu, Rio de Janeiro,
2000.
7- DANI, R.: GASTROENTEROLOGIA ESSENCIAL, 2º edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2001.
8- DANI, R et al.GASTROENTEROLOGIA CLÍ-

Quadro 2 - Produtos potencialmente tóxicos
Local

Produtos potencialmente tóxicos

Cozinha

Desentupidores; desengorduradores de fogões; desinfetantes; sabões
detergentes; saponáceos

Área de
Serviço

Solventes; tintas; alvejantes; inseticidas; raticidas; álcool; gás de cozinha;
sabões para máquina de lavar; ceras; fertilizantes

Sala

Bebidas alcoólicas; plantas ornamentais

Quarto

Inseticidas; naftalina; remédios; perfumes

Banheiro

Remédios; perfumes; cosméticos; talco; desodorizantes de ambiente

Jardim

plantas ornamentais; aranhas; escorpiões; cobras; insetos

deverá ser confeccionada de modo que seja
significativamente difícil para uma criança
com menos de cinco anos de idade abri-la
ou retirar uma quantidade tóxica ou perigosa do produto nela contida, em um período
razoável de tempo, e que não seja difícil sua
abertura por um adulto (Anvisa-2003).
O quadro 2 mostra a relação de produtos
potencialmente tóxicos e sua relação com
o ambiente doméstico.
Existe uma grande quantidade de produtos saneantes que são produzidos de maneira ilegal e sem o devido controle (chamados piratas). São mais baratos e mais
acessíveis ao consumidor, e seu uso indevido pode trazer graves conseqüências,
por vezes fatais. Eles não respondem a
padrões técnicos e, portanto, podem conter quantidades excessivas de produtos
químicos. Por vezes não identificam os
componentes da formulação. São comercializados nas ruas ou em algumas lojas,
sempre por preços mais baixos e de forma
completamente irregular. É sempre de grande valia levar o rótulo do produto para
melhor orientação e tratamento do caso.
Pela incapacidade de tomar decisões ou
avaliar o grau de perigo, as crianças devem

Atual, vol 16, Nº 10/12, Rio de Janeiro, 2003.
5- CAMPOLINA, D. et al. TOXICOLOGIA NA
PRÁTICA CLÍNICA. Belo Horizonte, Fólium,

estar constantemente sob a supervisão de
um adulto. Este deve, ao máximo, evitar
oferecer situações de risco ou facilidades
para as “travessuras” dos menores. Ainda falta muito para que tragédias como a deste
caso sejam evitadas. Cabe ao Ministério da
Saúde, através da Anvisa, o início da “virada
do jogo” através da fiscalização e orientação
sobre os perigos oferecidos pelos produtos
químicos. A subnotificação do tema gera
falta de dados para melhor análise. Neste
momento os centros de intoxicações espalhados pelo país, juntamente com os médicos assistentes, assumem relevante papel.
Podemos concluir que o incentivo à prevenção gera os resultados mais consistentes, e que por isso deve ser motivado.
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Homem, 37 anos, com
tosse seca, febre e
dispnéia.
Diagnóstico: Silicose. Paciente trabalhou com
jato de areia por quatro anos.
Definição: Silicose é uma doença pulmonar fibrosante crônica, causada pela exposição prolongada a poeiras contendo sílica livre. Ela é
devida à inalação de sílica ou de poeiras minerais contendo silicatos, ocorrendo em trabalhadores de uma grande variedade de indústrias.
Fisiopatologia: Após a exposição à poeira de
sílica, partículas aspiradas de 1 a 2 micras entram nos bronquíolos terminais e ácinos, embora a maior parte delas seja removida no ar
expirado e pelo sistema mucociliar. Outras são
carregadas para os linfáticos, possivelmente pelos
macrófagos.
Os estágios iniciais da reação pulmonar à deposição de poeira inorgânica são caracterizados
pela ativação e acúmulo excessivo de macrófagos no tecido bronco-alveolar periférico. A inalação de sílica produz um acúmulo nodular, freqüentemente peribroncovascular, de macrófagos e linfócitos nos espaços alveolares.
Os macrófagos geram proteínas fibrogênicas e
fatores de crescimento, que estimulam a formação de colágeno. Não há evidência direta de
mecanismos imunológicos de patogênese da
doença.
Posteriormente, o processo se torna menos inflamatório, com fibroblastos se acumulando nos
nódulos e depositando grandes quantidades de
colágeno e reticulina.
Quadro clínico: Clinicamente a silicose pode
se dividida em três formas: crônica, acelerada e
aguda (silicoproteinose). Na forma crônica,
cerca de 10 a 20 anos de exposição são necessários para ocorrer a doença. Silicose acelerada é
uma forma de progressão da doença intermediária entre a crônica e a silicoproteinose, requerendo em média quatro a oito anos de exposição. A silicoproteinose se desenvolve em tempo ainda menor, por vezes em poucos meses.
A doença se apresenta clinicamente com formas
e graus de gravidade diferentes, dependendo da
intensidade e duração de exposição, da natureza da partícula de sílica inalada, da presença ou
não de materiais orgânicos ou inorgânicos na
poeira, e da associação com tuberculose.
Diagnóstico: O diagnóstico de silicose requer
a combinação de história de exposição à sílica
e achados característicos nas radiografias de
tórax. O padrão radiológico de pequenas opacidades, com diâmetro inferior a um centímetro, é comumente referido como silicose simples, enquanto silicose complicada é caracterizada por grandes opacidades, com mais de um
centímetro de diâmetro.
Radiologia: Os achados radiológicos clássicos
nas fases precoces da doença (silicose simples)
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são os pequenos nódulos, que tendem a se localizar nas regiões pulmonares posteriores e superiores, mas podem se apresentar disseminados
pelos pulmões. Quando os aglomerados de nódulos medem mais de um centímetro de diâmetro, a doença é chamada de silicose complicada.
Essas lesões podem atingir grandes dimensões,
sendo chamadas de massas conglomeradas ou fibrose maciça progressiva (FMP). FMP é descrita
como massas irregulares, bilaterais, mais comuns
nas porções posteriores dos lobos superiores,
com distorção do parênquima periférico.
As massas podem escavar por isquemia, mas
associação com tuberculose é a causa mais comum desse achado. Calcificações podem ser
observadas tanto nas massas como nos linfonodos hilares e/ou mediastinais. O achado de
calcificações linfonodais periféricas, em casca de
ovo, é muito sugestivo de silicose.
O tempo de evolução e a ocorrência bilateral
ocasionalmente são úteis no diagnóstico diferencial com tumores ou com tuberculose.
Massas unilaterais podem ocorrer, dificultando
muito a diferenciação com lesões neoplásicas.
Embora de uma maneira geral o estudo radiológico desses pacientes seja feito com radiografias convencionais, a tomografia computadorizada, especialmente a de alta resolução (TCAR),
pode dar informações adicionais importantes,
tanto na detecção precoce de pequenas opacidades, quanto no estadiamento da doença, e na
identificação de possíveis complicações.
Essas grandes massas podem produzir distorção
nas estruturas mediastinais ou hilares, com redução de volume dos lobos superiores, e retração superior dos hilos. Podem aparecer formações bolhosas com ruptura e pneumotórax. Na
TCAR, o achado mais importante é o de grandes opacidades, associadas a estrias no parênquima adjacente e alterações bolhosas. Elas
tendem a ocorrer nas regiões médias ou na
periferia dos lobos superiores, e “migrar” para
os hilos, deixando espaços enfisematosos entre
as massas e a pleura.
Patologia: A lesão morfológica típica é o nódulo silicótico, que começa como uma coleção
de macrófagos carregados de poeira, com fibras
reticulínicas, localizados no interstício, próximos a bronquíolos respiratórios e vasos pulmonares, e subpleurais. Com o desenvolvimento
do nódulo, a área central se torna colagenizada, com um arranjo concêntrico desse material, que lembra camadas de uma cebola. A zona
central do nódulo pode se tornar hialinizada,
necrótica, ou calcificar. As porções centrais são
em geral acelulares e avasculares, embora a
periferia mostre macrófagos e linfócitos, assim
como outras células inflamatórias .
Pequenas partículas birrefringentes, polarizadas,
redondas ou ovais, são freqüentemente vistas
dentro dos nódulos. Sua presença ajuda a confirmar o diagnóstico, mas podem estar ausentes em muitos casos, e não são específicas de
silicose. ■
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