Editorial
Já no décimo-primeiro ano...

O

dia 30 de abril último foi de grande alegria para todos nós, envolvidos
com a revista Conduta ® Médica. Um
auditório “Julio Sanderson de Queiroz”, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, com
seus cerca de 140 lugares lotados – a
ponto de diversas pessoas terem participado da cerimônia de pé –, saudou com
entusiasmo as comemorações por ocasião do 10º aniversário da revista.
Os trabalhos se iniciaram com as palavras
do presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de janeiro,
Dr. Luís Fernando Soares Moraes, que
saudou os 10 anos de Conduta® Médica
com palavras elogiosas, destacando a
qualidade do periódico. Lembrou ele o
apoio que o Conselho tem dado à divulgação da revista em sua sede e também
em diversas oportunidades, quando das
palestras promovidas por ocasião de
eventos de educação continuada, em que
a revista é também distribuída gratuitamente aos médicos.
Manifestou-se em seguida o Dr. Abdu
Kexfe, conselheiro do Cremerj, coordenador do Espaço Cultural Cremerj, anfitrião
da festa e também vice-presidente da
Unimed-Rio, patrocinador exclusivo da
Conduta® Médica. O Dr. Abdu destacou
a missão da revista como veículo importante de educação médica continuada,
enfatizando que esta tem atingido plenamente seu objetivo de levar ao médico informação atualizada e de qualidade.
Na sequência falou o Dr. Eduardo Augusto Bordallo, diretor de Mercado da
Unimed-Rio, que foi quem primeiro se
sensibilizou com a proposta da revista,
abraçando-a inteiramente. Em sua fala,
o Dr. Bordallo revelou-se plenamente
recompensado com o sucesso que a publicação representa, agora nos seus dez
anos de vida. Destacou ainda que não
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é fácil, na época atual, uma revista sobreviver por tanto tempo, como vem
acontecendo com a Conduta® Médica,
e sempre mantendo alta qualidade de
material, periodicidade absolutamente
regular e crescente prestígio perante a
classe médica.
A seguir, como editor da revista, fiz uma
apresentação em slides para a platéia
presente, narrando como surgiu a idéia
da revista, como uma pesquisa de mercado confirmou a necessidade que os
médicos vinham sentindo de uma revista com informações objetivas e centrada em problemas médicos reais, concretos, observados no dia a dia de sua atividade profissional.
Apresentei dados já publicados no número anterior, mostrando quantos serviços de
qualidade estão envolvidos com a publicação e com ela colaboram, desde a primeira edição, e destaquei o número expressivo de autores que colaboraram nas
40 edições da Conduta® Médica, incluindo-se aí um número ainda maior se levarmos em conta os participantes das sessões clínicas gravadas nos serviços e reproduzidas nas páginas da revista.
Ao final da apresentação fizemos o lançamento do site da revista, cujo endereço é www.condutamedica.com.br, e
cuja consulta permitirá o que nos tem
sido solicitado já há tanto tempo e em
muitas ocasiões, sem que pudéssemos ter
ainda atendido: consulta a números
anteriores da revista (não estará disponível o número recém-lançado no trimestre) e um canal de comunicação
com a revista através do “Fale Conosco”. Convidamos os leitores a visitarem
nossa página na internet.
Em meu pronunciamento fiz questão ainda de agradecer a todos os autores, serviços, participantes das sessões gravadas,
equipes de alunos que colaboram há anos

gravando as sessões que depois são cuidadosamente revisadas, ao Sr. Guilherme Sarmento, da Serifa, responsável pela
diagramação, e a todos os que colaboraram e colaboram para que a revista chegue ao médico rigorosamente no primeiro dia útil do trimestre, como vem acontecendo há 10 anos consecutivos.
Um agradecimento muito merecido foi
feito também à Sra. Thais Bordalo, que
preparou com muito empenho, carinho
e atenção a bela festa do aniversário dos
10 anos nas dependências do Espaço
Cultural Cremerj.
Pedi licença e a atenção do público para
homenagear algumas pessoas, individualmente e institucionalmente, merecedoras dos agradecimentos de Conduta®
Médica. Ao Dr. Luís Fernando Soares
Moraes, presidente do Cremerj, entregamos uma placa, homenageando a instituição, que sempre tem apoiado a revista no seu papel de agente de educação
médica continuada; fizemos ao Cremerj
a entrega de uma coleção encadernada
da revista, com seus 40 números, referentes aos 10 anos, coleção que, segundo declarou o presidente, ficaria doravante no Cepedoc para a consulta de
todos os interessados.
Em seguida homenageamos a UnimedRio, nossa patrocinadora exclusiva (e
sem cujo apoio não teríamos condição
de concretizar o projeto da revista),
entregando ao Dr. Abdu Kexfe, seu vicepresidente, também uma placa de homenagem e uma coleção dos 40 números
da revista, encadernados.
Logo após entregamos uma placa a um
homenageado especial, o Dr. Eduardo
Augusto Bordallo, diretor de Mercado da
Unimed-Rio, quem primeiro se sensibilizou com a proposta da revista e vislumbrou, com antecedência, o sucesso em
que ela se converteu no meio médico.
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Na sequência, passamos a homenagear,
com diplomas comemorativos, os grandes colaboradores da revista Conduta®
Médica, escolhidos por terem mantido,
nos últimos anos, estreita ligação com a
revista, enviando com assiduidade material de ótima qualidade para publicação. Fizemos questão de destacar, em
projeção, os nomes das mais de 35 instituições que colaboraram com nossa
revista ao longo desses 10 anos.
Foram homenageados como “grandes
colaboradores”: professora Gesmar Volga Herdy, professora titular de Pediatria
da UFF, que recebeu a homenagem à
disciplina de Pediatria da Faculdade de
Medicina da UFF, antiga colaboradora, com excelentes sessões clínicas; professor Mario Fritsch Neves, coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Uerj, autor de excelentes colunas da “conduta do professor”, que recebeu nossa homenagem à
Faculdade de Medicina de Ciências
Médicas da Uerj; professor Rogério
Neves Motta, professor de Clínica Médica da UniRio, participante de sessões
clínicas muito elogiadas, recebeu nossa
homenagem à Faculdade de Medicina
da UniRio; Dr. Serafim Ferreira Borges,
conselheiro do Cremerj e médico do
Iecac, recebeu nossa homenagem ao Iecac, que tem participado com importantes colaborações na revista; professor
Cyro Teixeira da Silva Junior, professor adjunto de Pneumologia da UFF,
homenageado como um dos importantes e assíduos colaboradores da revista;
professor Agostinho Soares, professor
adjunto de gastroenterologia da UFF,
recebeu nossa homenagem à disciplina
de Gastroenterologia da Faculdade de
Medicina da UFF, também grande colaboradora, com sessões clínicas de alto
nível.

Não puderam estar presentes, mas foram
igualmente homenageados, os professores Edson Marchiori, professor adjunto
de Radiologia da UFRJ, também professor da UFF, no posto de titular de Radiologia, um dos grandes colaboradores de
nossa revista com excelentes casos de interpretação de imagens; professor Antonio Alves de Couto, titular de Cardiologia da UFF, grande participante de
nossa publicação, e o professor Fernando Nascimento, titular de Clínica Médica da Souza Marques e Chefe da 34ª
Enfermaria da Santa Casa, de Clínica
Médica, grande colaborador e editor associado de Conduta ® Médica, assim
como também é o professor Couto.
Ao fim da sessão, o Dr. Luís Fernando, presidente do Cremerj, convidou a todos para
um coquetel e correspondente confraternização em comemoração aos 10 anos da
revista, no Espaço Cultural Cremerj.
Foi uma festa muito bonita, prestigiada
por um número expressivo de presentes,
entre alunos, professores de Medicina,
médicos e acompanhantes, cujo apoio
caloroso, expressado com júbilo e efusão, nos animam a produzir uma Conduta®
Médica cada vez melhor, sempre atenta ao
material desejado pelos médicos em seu projeto de educação continuada.
Com o número atual adentramos nosso
décimo-primeiro ano de vida. Parabéns
a todos!
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SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

Hipertensão e Doença
Coronariana
Hypertension and Coronary Disease

Sessão clínica realizada em 7 de agosto
de 2008, no XVI Congresso Brasileiro de
Hipertensão (Rio de Janeiro – RJ).
Coordenador:
Prof. Dr. Luiz Antonio de Almeida Campos
Diretor Científico da Sociedade Brasileira
de Cardiologia
Apresentadora:
Profa. Dra. Lílian Soares da Costa
Professora de Cardiologia da Santa Casa
da Misericórdia do Rio de Janeiro
Doutora em Medicina
Debatedores:
Prof. Dr. Eduardo Nagib
Chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital
Municipal Miguel Couto
Ex-Presidente da Sociedade de Cardiologia
do Estado do Rio de Janeiro
Profa. Dra. Maria Eliane Campos Magalhães
Professora de Cardiologia da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
Atual Presidente da Sociedade de Cardiologia
do Estado do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Roberto Esporcatte
Professor Adjunto de Cardiologia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Futuro Presidente da Sociedade de
Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO – Trata-se do relato de caso de um paciente de 49 anos de idade, do sexo masculino,

portador de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, cuja conduta é discutida em sessão
clínica do XVI Congresso Brasileiro de Hipertensão. (Conduta Médica 2009-10 (41) 4-10)
ABSTRACT – It is a case report of a 49-year-old man, with systemic arterial hypertension and dyslipidemia, whose conduct is discussed in a clinical session of the XVI Brazilian Congress of Hypertension. (Conduta Médica 2009-10 (41) 4-10)
DESCRITORES – Hipertensão; dislipidemia; aterosclerose
KEY-WORDS – Hypertension; dyslipidemia; atherosclerosis

PROF. LUIZ ANTONIO

não obedecem necessariamente à ordem

Boa tarde, caros colegas. Meu nome é Luiz

com que os apresentarei. Trata-se de um

Antonio Campos e gostaria de agradecer

paciente do sexo masculino, de 49 anos,

inicialmente à Comissão Científica e

etilista social, negando tabagismo, com

Executiva do XVI Congresso Brasileiro de

atividade física irregular, por duas a três

Hipertensão, em nome do professor An-

vezes por semana (“corrida” em esteira er-

tônio Felipe San Julione, amigo de mui-

gométrica e musculação), assintomático.

tos anos, que me honrou com esta partici-

É engenheiro, tem vida ativa. Descobriu

pação e também com minha inclusão na

ser hipertenso há cinco anos, quando lhe

comissão científica local e regional que

foi prescrito bloqueador dos receptores de

organizou este magnífico evento. Um

angiotensina em doses otimizadas, reco-

evento com 16 edições já assume, per si, o

mendada restrição da ingestão de sal e

caráter contínuo e tradicional.

incentivada a atividade física regular.

Nesta sessão discutiremos a combinação

Possui história familiar de HAS (pai e

da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e

mãe) e doença arterial coronariana

o seu envolvimento com órgãos-alvo –

(DAC), tendo seu pai infartado aos 76

que, aliás, é o tema central deste evento.

anos. Encaminhou-se para o consultório

Mais especificamente, teremos a discussão

visando check-up anual.

da HAS associada à aterosclerose. Con-

Nos exames de rotina, possuía uma pres-

vido a todos da assistência para que co-

são arterial (PA) de consultório de 122 x

mentem, façam perguntas e questionem.

83mmHg, pulso de 72bpm, IMC de 28
Kg/m 2 , circunferência abdominal de
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PROFA. LÍLIAN

102cm. O colesterol total era de 189 mg/

Boa tarde a todos. Alguns detalhes do

dL, HDL-c de 29 mg/dL, LDL-c de 76 mg/

caso que irei apresentar são montagens e

dL, triglicerídios de 325 mg/dL, glicemia

de 95 mg/dL e creatinina plasmática de
1,1 mg/dL. Partindo dessas premissas, ao
estratificarmos esse paciente pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Hiperten-

TABELA 1

Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório
(> 18 anos)*, segundo as V Diretrizes de Hipertensão Arterial**.
Classificação
Pressão sistólica
Pressão diastólica
(mmHg)
(mmHg)
Ótima

< 120

< 80

são (ver tabelas de 1 a 5), com a pressão

Normal

< 130

< 85

arterial controlada e com a presença de

Limítrofe

130-139

85-89

dois fatores de risco (dislipidemia e cir-

Hipertensão estágio I

140-159

90-99

Hipertensão estágio II

160-179

100-109

Hipertensão estágio III

> 180

> 110

Hipertensão sistólica isolada

> 140

< 90

cunferência abdominal limítrofe, mais
IMC de sobrepeso), ele se encontra na
casa do risco cardiovascular baixo, cuja
meta de pressão arterial é abaixo de 140

* Quando as pressões sistólica e diastólica de um paciente situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser
utilizada para a classificação da pressão arterial.
* Disponível em http://publicacoes.cardiol.br/consenso

x 90mmHg. Portanto, encontrava-se controlado. Nesse tipo de paciente com risco baixo, podemos até tentar terapia nãofarmacológica, mas a realidade é que ele
estava com a pressão controlada já em uso
de fármaco anti-hipertensivo, então o fármaco foi mantido.
Outro questionamento que fazemos é
“qual o risco de evento cardiovascular
futuro em 10 anos?”. Para respondermos,
utilizamos a estratificação de Framingham
(ver figura 1), que neste caso foi de 4 pontos, com risco de 5% para morte ou infarto em 10 anos, ou seja, um risco baixo. A
conclusão do check-up deste paciente é
que, pelo escore de risco de Framingham,
seu risco estimado de eventos cardiovasculares em 10 anos é baixo e que, com a
presença de agravantes de risco (síndrome metabólica), esse risco é redimensionado para o nível intermediário. Para
contemplarmos o que comentamos sobre
o risco de Framingham, a meta de LDL

TABELA 2

Identificação dos fatores de risco cardiovasculares e lesões de órgãos-alvo
Fatores de risco maiores
• Tabagismo
• Dislipidemias
• Diabetes melito
• Nefropatia
• Idade acima de 60 anos
• História familiar de doença cardiovascular em:
- mulheres com menos de 65 anos
- homens com menos de 55 anos
Outros fatores
• Relação cintura/quadril aumentada
• Circunferência da cintura aumentada
• Microalbuminúria
• Tolerância à glicose diminuída/glicemia de jejum alterada
• Hiperuricemia
• PCR ultrassensível aumentada
Lesões de órgãos-alvo
• Hipertrofia do ventrículo esquerdo
• Angina do peito ou infarto agudo do miocárdio prévio
• Revascularização miocárdica prévia
• Insuficiência cardíaca
• Acidente vascular cerebral
• Isquemia cerebral transitória
• Alterações cognitivas ou demência vascular
• Nefropatia
• Doença vascular arterial de extremidades
• Retinopatia hipertensiva
Para pacientes com três ou mais fatores de risco cardiovascular, considerar marcadores
mais precoces da lesão de órgãos-alvo, como:
• Microalbuminúria (índice albumina/creatinina em amostra isolada de urina)
• Parâmetros ecocardiográficos: remodelação ventricular, função sistólica e diastólica
• Espessura do complexo íntima-média da carótida (ultrassom vascular)
• Rigidez arterial
• Função endotelial

TABELA 3

Estratificação do risco individual do paciente hipertenso: risco cardiovascular adicional de acordo com os níveis da pressão
ça de fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e doença cardiovascular
Pressão Arterial/Fatores de risco
Normal
Limítrofe
Estágio I
Estágio II
Sem fatores de risco
Sem risco adicional
Risco baixo
Risco médio
1 a 2 fatores de risco
Risco baixo
Risco baixo
Risco médio
Risco médio
3 ou mais fatores de risco ou lesão
em órgão-alvo ou diabetes melito
Risco médio
Risco alto
Risco alto
Risco alto
Doença cardiovascular
Risco alto
Risco muito alto
Risco muito alto
Risco muito alto
CONDUTA MÉDICA
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Risco alto
Risco muito alto
Risco muito alto
Risco muito alto
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TABELA 4

Categorias
Hipertensos
Hipertensos
Hipertensos
Hipertensos

Metas de valores da pressão arterial a serem obtidos com o tratamento
Meta (no mínimo)*
estágio I e II com risco cardiovascular baixo ou médio
< 140 x 90mmHg
e limítrofe com risco cardiovascular alto
< 130 x 85mmHg
e limítrofes com risco cardiovascular muito alto
< 130 x 80mmHg
nefropatas com proteinúria > 1,0g/L
< 125 x 75mmHg

* Se o paciente tolerar, recomenda-se atingir com o tratamento valores de pressão arterial menores que os indicados como metas mínimas, alcançando, se possível, os níveis
da pressão arterial considerada ótima (£120x80mmHg)

TABELA 5

Decisão terapêutica da hipertensão arterial segundo risco cardiovascular
Estratégia
Tratamento não-medicamentoso isolado
Tratamento não-medicamentoso isolado por até seis meses;
se não atingir a meta, associar tratamento medicamentoso
Risco adicional médio / alto / muito alto
Tratamento não-medicamentoso isolado associado a
tratamento medicamentoso
Categoria de risco
Sem risco adicional
Risco adicional baixo

TABELA 6

Categoria de risco
Alto risco (>20%)
Risco moderado/alto:
2 fatores de risco (risco 10-20%)
Risco moderado:
2 fatores de risco (risco <10%)
Baixo risco:
1 a 2 fatores de risco

Meta de LDL, segundo o Escore de Framingham*.
Meta LDL
Estilo de vida
<100mg/dl
> 130mg/dl
(meta opcional <70mg/dl)
> 130mg/dl
< 130mg/dl
< 130mg/dl

> 160mg/dl

< 160mg/dl

> 100mg/dl

Tratamento Farmacológico
> 100mg/dl
(considerar <100mg/dl)
> 130mg/dl
(considerar 100-129mg/dl)
> 160mg/dl
> 190mg/dl
(considerar 160-189mg/dl)

* Scott M Grundy et al. Circulation 2004; 110:227-39

para um paciente de risco baixo redimen-

semana. O paciente soube ser hipertenso

res do complexo escore de Framingham

sionado para moderado ou com dois fa-

há cinco anos (desde os 44 anos de ida-

para um risco intermediário, com índices

tores de risco é em torno de 130mg/dL, e

de); está em uso de medicação de ponta,

de eventos em 10 anos entre 5 a 7%.

ele possuía 76mg/dL (ver tabela 6).

antagonistas dos receptores da angioten-

Questiono, também, se esse índice é mes-

sina (BRA), sendo considerado parte da

mo baixo em um indivíduo de 49 anos de

PROF. LUIZ ANTONIO

elite socioeconômica nacional; está abso-

idade, o qual deva ter uma expectativa de

Antes de formularmos questões que ini-

lutamente controlado no que tange à hi-

vida de mais uns 22 anos. É importante

cialmente irei dirigir à mesa, farei uma

pertensão arterial sistêmica, mas possui

que realcemos o escore de Framingham,

pequena síntese deste caso clínico para a

duas características extremamente preocu-

pois acredito que devemos utilizá-lo e

assistência. Eu diria que a professora Líli-

pantes: história familiar e síndrome me-

aplicá-lo, apesar de sua complexidade, so-

an foi um pouco rigorosa ao considerar

tabólica. Não havia o dado sobre a rela-

bretudo em ambiente ambulatorial, onde

que a atividade física desde paciente é

ção cintura/quadril, porém observem que

uma massa não pequena é atendida. Nes-

irregular, visto que, a meu ver, a ativida-

a cintura abdominal é de 102cm e o IMC

te momento, faço uma pergunta à mesa:

2

de física é regular de duas a três vezes por

de 28Kg/m , ou seja, um sobrepeso de

além do que já se faz pelo paciente em

semana, mas, seguramente, aquém do que

mediano para alto, e 325mg/dL de trigli-

função de ele ser portador especificamen-

deveria em termos de proposição em pre-

cerídeos. Como a professora Lílian falou

te de síndrome metabólica (onde modifi-

venção primária ou secundária da hiper-

brilhantemente, este paciente sai de um

cações dos hábitos de vida são fundamen-

tensão arterial: de quatro a cinco vezes na

risco baixo para eventos cardiovascula-

tais), teríamos que melhorar o endotélio
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vascular desse paciente em termos de fun-

dotélio; investiria, sim, em mudanças do

utilização de fármacos, o que seria talvez

ção? Caso sim, a professora Lílian nos apre-

estilo de vida que, seguramente, já con-

desviar a atenção do paciente do cerne do

sentará três possibilidades terapêuticas:

seguem proteger o endotélio com bastan-

problema. Antes de qualquer outra me-

estatinas, Aspirina ou a associação dos

te competência e, após um período de

dicação, eu o acompanharia por três a seis

dois. Primeiramente, dirijo a palavra à

avaliação com manutenção do perfil des-

meses com o objetivo de complementar

professora Maria Eliane.

favorável, eu reveria essa posição.

o diagnóstico de síndrome metabólica: a



perda de peso corporal e diminuição da
PROFA. MARIA ELIANE

PROF. LUIZ ANTONIO

cintura abdominal já fragilizariam essa

Boa tarde a todos. Bem, o caso é exata-

Então, professora Eliane, você optaria por

relevância que estamos dando ao concei-

mente o que a IV Diretriz de Dislipidemia

nenhuma intervenção farmacológica nes-

to de síndrome metabólica. Não quero,

considera como sendo uma situação em

se paciente e por uma intensificação das

com isso, dizer que eu não reconheça essa

que é necessário que se use de estratégias

modificações dos hábitos de vida?

entidade que, para muitos, é um tanto
quanto controversa. Também não reali-

adicionais para estimar o real risco do
paciente. Uma coisa é o indivíduo já ter

PROFA. MARIA ELIANE

zaria a prevenção primária com a Aspiri-

um risco elevado, traduzido por uma do-

Não, desculpe-me, optaria pelo uso da As-

na neste momento. Contudo, a ativi-

ença aterosclerótica clinicamente mani-

pirina, já que ele possui uma pressão arte-

dade física e o controle nutricional com

festa ou, do contrário, um indivíduo de

rial controlada. Se ele não estivesse com a

supervisão seriam essenciais.

baixo risco em que a própria história na-

pressão controlada, nem isso eu faria.

tural daquela condição parece ser mais

PROF. LUIZ ANTONIO

benigna e que não autoriza investigar de

PROF. LUIZ ANTONIO

forma mais agressiva a presença da ateros-

Gostaria do seu comentário, professor Es-

clerose subclínica, como é caso desse pa-

porcatte.

ciente apresentado. Porém, em indivíduos

Prof. Eduardo, a sua visão.
PROF. EDUARDO NAGIB

Boa tarde. Eu acho que esse é um pacien-

que apresentem risco médio ou interme-

PROF. ESPORCATTE

te que deve tomar um pouco mais de nos-

diário de eventos cardiovasculares, devi-

Boa tarde a todos. Talvez eu tivesse uma

sa atenção no consultório no dia-a-dia,

do a um agravante de risco presente (que

conduta ainda mais conservadora. Vejo

por ser um caso que frequentemente nos

neste caso é a síndrome metabólica), não

que, para esse paciente, o conceito e a

engana. Ele possui um risco baixo para

é traduzida a real dimensão da doença que

caracterização da síndrome metabólica

eventos cardiovasculares pelo escore de

porventura esteja presente, de forma silen-

naturalmente modifica o risco, porém

Framingham, mas a Diretriz de Dislipide-

ciosa. Com relação à medicação, o perfil

acredito ainda que o risco dele esteja en-

mia já tenta corrigir as falhas e defeitos

lipídico deste paciente mostra LDL abso-

tre baixo e intermediário. Eu não vejo a

que o dito escore possui na avaliação dos

lutamente normal, apesar do HDL baixo.

princípio, por essa apresentação clínica,

nossos pacientes. O estudo de Framin-

E nós todos sabemos que as estatinas não

um risco maior. Portanto, eu não inicia-

gham foi feito para caucasianos e, contu-

são os melhores fármacos para se elevar o

ria nenhuma medicação para esse pacien-

do, nós o utilizamos para uma população

HDL. Aliás, não existe recomendação

te. Concordo integralmente com o co-

bastante diversa. Portanto, estaremos pro-

para se elevar exclusivamente o HDL co-

mentário feito pela professora Eliane so-

vavelmente subvalorizando alguns paci-

lesterol em prevenção primária, diferen-

bre as estatinas. A atividade física e a

entes e supervalorizando outros. Algumas

temente da prevenção secundária, onde

correção nutricional seriam um grande

correções tentam ser feitas, e uma delas é

essa recomendação é prescrita. Portanto,

auxílio para a prevenção primária. Acho

a questão dos agravantes de risco. Respon-

eu não usaria estatina para esse paciente

que podemos passar uma conturbada

dendo à pergunta mais especificamente,

com o objetivo de proteger ou tratar o en-

ideia de prevenção primária através da

eu também assumiria uma conduta mais
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conservadora. Acho que não é o momen-

de hipertensão arterial há cinco anos e,

diograma (ECG), ecocardiograma e exa-

to de se instituir estatina e eu não adminis-

nesse ínterim, passou por uma separação

me de carótidas, monitorização da pressão

traria Aspirina . Poderia, ainda, ficar uma

matrimonial e ascensão profissional, esta

arterial (MAPA) para avaliar a resposta

dúvida: se esse doente teria ou não uma in-

última exigindo maior tempo de trabalho,

terapêutica e um teste ergométrico em

dicação para fibrato. Porém eu aguarda-

fazendo com que ele reduzisse sua ativi-

esteira. Seu ECG e ecocardiograma foram

ria, como o Roberto falou, em torno de três

dade física. Então, quando eu disse que

normais. O MAPA (ver figura 2) demons-

a seis meses, tentando motivá-lo a ter uma

ele não fazia atividade regular é porque

trou que a pressão arterial diastólica não

alimentação mais adequada e realizar exer-

havia semanas em que ele fazia três vezes

estava controlada. Então, apesar de a pres-

cícios físicos mais intensos, porque sabe-

e semanas em que não fazia. Essa tentati-

são mensurada em consultório estar con-

mos que tal conduta melhora a função

va de correção cardiometabólica já vem

trolada, o MAPA nos evidenciou que não

endotelial muito bem, por sinal.

sendo feita há cinco anos, estando ele em

havia um controle satisfatório da PA. Por-

outro patamar. Dando continuidade, re-

tanto, prescrevemos um bloqueador dos

PROF. LUIZ ANTONIO

alizamos alguns exames complementares

canais de cálcio (amlodipino 5mg/dia) e

Antes de prosseguirmos com a apresenta-

para a estratificação do risco desse paci-

Aspirina 100mg/dia, associada ao BRA

ção, gostaria de destacar um outro fato,

ente em seu check-up anual. Vale lembrar

já em uso. O teste ergométrico (ver tabela

sobretudo aos mais jovens: cuidado com

que ele era completamente assintomáti-

7) durou nove minutos com consumo de

a avaliação isolada de triglicerídeos, pois

co. Da nossa rotina, realizamos eletrocar-

oxigênio de 36ml/Kg.min; frequência



ela é extremamente dependente da dieta
da véspera, sobretudo se houver álcool associado ou uma dieta com maior teor de
lipídios. Alguém da assistência gostaria
de fazer algum comentário?
UM MÉDICO

TABELA 7

Teste ergométrico
Medida
Avaliado
FC máxima (bpm)
173
Débito cardíaco (l/min)
20,74
Débito sistólico (ml/sist)
119,9
DP máximo (bpm mmHg)
38060
MET máximo (MET)
10,42

Boa tarde, sou de São Paulo. Para esse
paciente, que tem os triglicerídeos aumen-

Estágio

tados e o HDL baixo, prescreveria mais

Em pé
5,4 km/h 3,0%
6,9 km/h 5,5%
6,9 km/h 5,5%
6,9 km/h 5,5%
7,3 km/h 6,0%
7,4 km/h 6,0%
8,9 km/h 8,5%
9,0 km/h 8,5%
9,2 km/h 9,0%
9,2 km/h 9,0%
9,3 km/h 9,0%
9,3 km/h 9,5%
9,3 km/h 9,5%
Recuperação
Recuperação
Recuperação
Recuperação
Recuperação
Recuperação

um item, que seria o ácido nicotínico. Em
meu consultório, observo a dificuldade
de mudar o estilo de vida, ainda mais de
um engenheiro de 49 anos. Então, juntamente com os exercícios, eu ajudaria a
abaixar os triglicerídios e aumentar o
HDL associando o ácido nicotínico.
PROFA. LÍLIAN

Para confirmar o que o colega da assistência comentou e também para concordar
com o que o professor Esporcatte disse
sobre intensificar a atividade física desse
paciente, digo que ele tem o diagnóstico
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Prevista
171
16,17
94,21
33353
10,28

Tabela de Registros
STJ
STY
IncST

Tempo

FC

(mm:ss)

(bpm)

(mm)

(mm)

(mV/s)

AmpR
(mm)

00:00
03:01
05:09
05:22
05:22
05:58
06:06
08:18
08:33
08:42
08:48
08:55
09:02
09:02
00:16
00:20
01:10
02:04
03:01
05:25

85
98
118
146
146
138
141
148
150
151
151
174
173
173
168
166
151
132
120
105

0,10
-2,00
-1,15
-1,15
-1,15
-3,50
-3,35
-11,25
-12,30
-16,85
-16,85
-15,30
-22,80
-22,80
-18,30
-12,45
-1,45
-0,65
-3,90
-0,75

0,85
0,80
-1,10
-1,10
-1,10
2,25
2,15
1,20
0,20
1,70
1,70
1,95
2,55
2,55
3,60
2,35
5,30
5,95
4,45
1,10

0,94
3,50
0,06
0,06
0,06
7,19
6,88
15,56
15,63
23,19
23,19
21,56
31,69
31,69
27,38
18,50
8,44
8,25
10,44
2,31

2,85
2,20
3,65
3,65
3,65
4,05
3,20
-3,65
-2,60
-4,50
-4,50
-3,80
-6,10
-6,10
-5,60
-3,70
4,10
5,60
3,70
7,25

VO2

MET

(ml/kg/min) (MET)

15,38
21,64
21,64
21,64
27,20
27,50
34,22
34,54
35,66
35,66
35,98
36,47
36,47

4,39
6,18
6,18
6,18
7,77
7,86
9,78
9,87
10,19
10,19
10,28
10,42
10,42

12,47

3,56

FIGURA 1

dia ventricular monomórfica. O exame

Estratificação de
Framingham

foi interrompido devido à arritmia e ao
cansaço. A conclusão foi de arritmia ventricular complexa.
PROF. LUIZ ANTONIO

Então, observem os senhores que aquela
primeira avaliação com o paciente normotenso e em princípio com seu quadro hemodinâmico da pressão arterial controlado não
era bem uma realidade. O MAPA demonstrou isso com muita clareza. E vejam que
esse paciente chegou a fazer 220 x
110mmHg no pico de esforço e, mesmo com
cinco minutos de recuperação, ainda preservou 100 de diastólica e 140 de sistólica,
a despeito do tônus simpático ter caído acenFIGURA 2

MAPA

tuadamente, observado pela queda da frequência cardíaca. Não há dúvida: vários
ensaios clínicos multicêntricos apontam
para a perspectiva bastante racional da associação de um antagonista dos canais de
cálcio a um BRA. A professora Lílian se preocupou sobremaneira com o endotélio vascular desse paciente. Com respeito à taquicardia ventricular no oitavo minuto do teste

cardíaca que partiu de 85 e atingiu

PROF. ESPORCATTE

ergométrico, esta provavelmente se reproduz

173bpm, em aproximadamente 10MET

Ele já estava fazendo uso de amlodipino

quando ele está realizando seu exercício físi-

de carga; pressão arterial partindo de ní-

quando realizou o teste ergométrico?

co. Gostaria de instigar à mesa sobre a instituição de terapia betabloqueadora, não so-

veis diastólicos basais elevados e chegando ao pico de 220 x 110mmHg.
PROF. LUIZ ANTONIO

PROFA. LÍLIAN

mente para a hipertensão, mas talvez agora

Ainda não fazia uso desta medicação no

por uma suposição de coexistência de cardi-

momento do teste. Amlodipino e Aspiri-

opatia isquêmica com função ventricular e



Por favor, Lílian, comente o período de

na só foram iniciados depois desse teste.

ECG normais, além de ausência de manifes-

recuperação.

Durante o teste o paciente não apresen-

tações clínicas.

tou dor torácica ou outros sintomas cárPROFA. LÍLIAN

dio-respiratórios e o teste foi interrompi-

PROF. ESPORCATTE

Apresentou uma recuperação que, em seu

do devido ao cansaço. Contudo, no oi-

Vejam que, aparentemente, o paciente

primeiro minuto, já evidencia uma que-

tavo minuto de realização, apresentou epi-

estava bem controlado e apresentava so-

da fisiológica da frequência cardíaca e da

sódio não sustentado de taquicardia ven-

mente uma síndrome metabólica que tra-

pressão arterial.

tricular com ciclo sustentado de taquicar-

zia um risco a mais. Quando se esmiuçou
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a anamnese, vimos que nos últimos meses

um anti-isquêmico, e realizaria novo tes-

obstrução em óstio de descendente anteri-

ele não praticou com a mesma frequên-

te. Minha segunda opção seria a realiza-

or de 60% e lesão de 40% em terço médio.

cia sua atividade física e que talvez não

ção de cintigrafia.

tenha emagrecido o suficiente. Então,

PROF. EDUARDO NAGIB

esse paciente não estava controlado da

PROFA. MARIA ELIANE

Agora, sim, esse paciente possui indica-

maneira mais adequada. Nesse segundo

Eu também realizaria cintigrafia miocárdi-

ção de Aspirina e estatina. Pela falta da

momento, temos uma situação bastante

ca para avaliar a quantidade de músculo

cintigrafia, fico sem saber se esse pacien-

peculiar, que é receber vários exames ao

cardíaco em risco antes de realizar qual-

te realmente realizava isquemia e se a ar-

mesmo tempo. Qual teria sido a conduta

quer método anatômico. Esse paciente

ritmia durante o teste de esforço era devi-

se nós fizéssemos a MAPA sem o teste er-

retrata tudo aquilo que falamos no início:

da a uma isquemia ou ao aumento pressó-

gométrico? Provavelmente um ajuste

risco médio, com todo o cenário de fatores

rico. O professor Esporcatte fez uma colo-

farmacológico do BRA. Mas, num paci-

de risco pessoais e familiares e presença de

cação interessante sobre a realização de

ente jovem, eu pensaria mais em betablo-

doença subclínica, afirmando e referendan-

exames em série e em paralelo. Quando se

queador do que em bloqueador dos canais

do o que a Diretriz de Dislipidemia diz so-

fazem exames em paralelo, pode-se ter cer-

de cálcio, caso eu recebesse um MAPA de

bre uma investigação adicional, quer seja

ta dificuldade de analisar os dados que che-

pressão não controlada. Mas é difícil não

por métodos de imagem ou provocativos

gam. Quando o padrão em série é realiza-

pensar em cardiopatia isquêmica com esse

de isquemia. Sobre o betabloqueador,

do, e isso é o que mais se aproxima do nos-

tipo de arritmia, que surge no esforço, num

gostaria de lembrar que ele absolutamente

so cotidiano ambulatorial, as decisões po-

quadro de pressão arterial não controlada.

não é a droga inicial de escolha, salvo se o

dem ser tomadas mais adequadamente.

Diante do exposto, eu vejo duas possibili-

paciente possui cardiopatia isquêmica.

dades: entender melhor a perfusão miocár-

Num paciente com síndrome metabólica,

PROF. ESPORCATTE

dica ou definir a anatomia. A disponibili-

como é o caso, pode-se desenvolver dia-

Bom, eu tomaria uma conduta um pouco

dade da angiotomografia é uma facilida-

betes mellitus, além de se piorar o perfil li-

diferente. Caso receba um paciente com

de; por vezes talvez seja mais fácil realizar

pídico. Essas são as recomendações moder-

todos esses exames e um escore de cálcio

uma coronariografia e, assim, já ter a possi-

nas dos guidelines, inclusive o europeu.

baixo, continuaria não satisfeito e refor-

bilidade de alguma intervenção. Pessoal-

çaria a avaliação da perfusão. A corona-

mente, gosto de ter uma compreensão da

PROFA. LÍLIAN

riografia mostrou uma lesão intermediá-

carga isquêmica: localização, extensão e

Por opção do local onde ele realizava seu

ria, que deve ser estudada. Deve-se reali-

gravidade da isquemia miocárdica; por-

check-up, foi feita uma tomografia de co-

zar uma cintigrafia ou outros exames para

tanto, neste paciente jovem, eu faria uma

ronárias, que mostrou três lesões em des-

avaliar melhor a isquemia e se ela está

cintigrafia, apesar de concordar que a ana-

cendente anterior, nenhuma lesão em tron-

controlada. Por que esse paciente fez uma

tomia é muito interessante de se conhecer.

co coronário esquerdo e na coronária di-

taquicardia ventricular ao esforço? Foi

reita. O escore de cálcio foi de 36, que é

pela hipertensão arterial? Não foi, pois

PROF. EDUARDO NAGIB

uma calcificação discreta. Neste momen-

sabemos que hipertensão arterial não faz

Eu controlaria melhor a hipertensão des-

to, estamos diante de um paciente hiper-

taquicardia ventricular de esforço.

se paciente e o submeteria a um novo tes-

tenso, não controlado satisfatoriamente,

te ergométrico, visto que ele só possui um

com nível baixo a moderado para evento

PROF. LUIZ ANTONIO

sinal que me faz suspeitar de isquemia,

cardiovascular em 10 anos, com arritmia

Discutirmos de maneira clara e objetiva

que é a arritmia, ainda assim em níveis

complexa ao teste ergométrico e escore de

à luz do conhecimento científico é a for-

pressóricos bastante elevados. Então, eu

cálcio discreto. Foi definida a realização

ma de melhoramos nossa prática assisten-

prescreveria amlodipino, que também é

da cinecoronariografia, que demonstrou

cial. Agradeço a presença de todos. ■
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UNIMED-RIO PROMOVE

IV CONGRESSO MÉDICO

A

Unimed-Rio promove, entre

os dias 9 e 11 de julho, um de seus
mais tradicionais eventos
científicos: seu congresso médico,
que chega à quarta edição.
O IV Congresso Médico Unimed,
destinado aos médicos cooperados
da operadora de planos de saúde,
será realizado no Hotel Windsor
Barra, no Rio de Janeiro (RJ).
A abertura do encontro será uma

Público da cerimônia de abertura
do último Congresso Médico
Unimed-Rio, realizado em 2007

apresentação do publicitário
Washington Olivetto, tendo como

Para o presidente da cooperativa,

tema “a descoberta da cura do

Celso Barros, “o congresso é um dos

consumidor desatento”.

maiores símbolos do compromisso
da Unimed-Rio com a educação

Neste ano o congresso tem

continuada de seus sócios e já está

novidades em sua programação

consolidado como fonte ímpar de

científica. Além das quatro

conhecimento e troca de

especialidades básicas (cirurgia

experiências, além de ser uma

geral, pediatria, clínica médica e

ocasião muito propícia para

ginecologia), a programação

estreitar relacionamentos”.

contemplará também apresentações
e debates sobre otorrinolaringologia,

Durante o IV Congresso Médico

dermatologia, oftalmologia e

acontece uma feira de negócios,

cirurgia vascular. Além disso, com

onde as empresas parceiras e a

o objetivo de proporcionar

própria Unimed-Rio realizam ações

reflexões mais profundas a respeito

de relacionamento, promoções,

dos temas, serão realizados cursos

distribuição de brindes e

pré-congresso. O evento também

informações sobre produtos e

conta com momentos de

serviços.

confraternização, com uma grade

Para mais detalhes, acesse o site

social que inclui coquetel e festa de

www.angraeventos.com.br/

encerramento.

unimed2009.

Participantes assistem a uma das
apresentações científicas no último
Congresso Médico da Unimed-Rio

■
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Fístula Colecistocólica
Associada a Colecistite
Crônica e Coledocolitíase
Cholecystocolonic Fistula Associated
with Chronic Cholecystitis and
Choledocholithiasis
Autores:
Prof. Aniello Palombo
Professor Associado de Cirurgia Geral da
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Prof. Cláudio Fainstein
Professor Adjunto de Cirurgia Geral da UFF
Dr. Bernardo Mendes Guimarães Geoffroy
Residente do Serviço de Cirurgia Geral II
do Huap/UFF
Genaro Fahrnholz Bonsanto
Interno do Curso de Medicina da Universidade
Federal Fluminense

RESUMO – A fístula colecistocólica é uma condição pouco comum associada a colecistite

crônica e resultado de episódios repetidos de isquemia da vesícula biliar. Os pacientes se
apresentam com uma variedade de sintomas biliares que não são específicos dessa condição,
embora diarreia crônica e pneumobilia possam sugeri-la. O tratamento recomendado é a
colecistectomia com exploração do ducto biliar comum e colangiografia per-operatória. O
objetivo deste relato é apresentar e discutir o caso de um paciente com fístula colecistocólica
associada a colecistite crônica e coledocolitíase tratado no Hospital Universitário Antonio
Pedro. (Conduta Médica 2009-10 (41) 12-15)
ABSTRACT – The cholecysocolonic fistula is an unusual condition associated with chronic cholecystitis,
resulting from repeated episodes of gallbladder ischemia. Patients present with a variety of biliary symptoms witch are no specific from this condition, although chronic diarrhea and pneumobilia may suggest
it. The recommended treatment is cholecystectomy, assessment of the biliary tract and peroperatory
cholangiography. The objective of this report is to present and discuss the case of a patient with cholecystocolonic fistula associated with chronic cholecystitis and choledocholithiasis treated at Antonio Pedro
Academic Hospital. (Conduta Médica 2009-10 (41) 12-15)
DESCRITORES – Fístula colecistocólica; pneumobilia; colecistite
KEY-WORDS – Cholecystocolic fistula; pneumobilia; cholecystitis

INTRODUÇÃO

sem causa aparente. O tratamento re-

A fístula colecistoentérica é uma

comendado na literatura é a colecis-

condição incomum, sendo relatada

tectomia com exploração do ducto

uma incidência de 0,15% a 5% nos

biliar comum e colangiografia per-

casos de doenças biliares. A fístula

operatória.

colecistocólica (FC) corresponde de
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10% a 20% desses casos. Esta condi-

RELATO DO CASO

ção, na maior parte dos casos, está as-

Paciente do sexo feminino, 49 anos

sociada a colecistite crônica. Os pa-

de idade, procurou assistência médi-

cientes apresentam um longo históri-

ca em novembro de 2007 relatando

co de sintomas biliares, e a fístula se

dor súbita em hipocôndrio direito,

forma devido a repetidos episódios de

do tipo cólica, associada a vômitos

isquemia da parede da vesícula. O

e febre, tendo sido tratada com me-

diagnóstico clínico é difícil, pois não

dicação sintomática. Evoluiu com

é comum o surgimento de complica-

novos episódios de febre, dor em hi-

ções em decorrência da FC, embora

pocôndrio direito e icterícia até que,

esta possa estar associada a íleo bili-

em abril de 2008, retornou ao Am-

ar, diarreia crônica e pneumobilia

bulatório de Cirurgia Geral queixan-

do-se de dor intermitente do tipo

A sequência de eventos que leva à fís-

e os exames baritados não têm uma

cólica em hipocôndrio direito e

tula resulta de aderência entre serosas

boa sensibilidade, embora a passagem

emagrecimento de 15 kg em seis me-

de vísceras adjacentes, após repetidos

de contraste do interior da vesícula

ses, sendo internada para investiga-

episódios de inflamação da vesícula

para o cólon confirme o diagnóstico.

ção diagnóstica.

biliar. Durante esses episódios ocor-

Mais de 50% dos casos relacionados

Ao exame físico, palpava-se uma mas-

re isquemia e necrose da parede da ve-

na literatura são diagnosticados no

sa no hipocôndrio direito dolorosa à

sícula, levando à formação de fístula

período per-operatório

palpação profunda, sem sinais de irri-

com o órgão adjacente pelo aumento

A dificuldade no diagnóstico pré-

tação peritonial. Na tomografia com-

da pressão no interior da vesícula bi-

operatório de fístula decorre da au-

putadorizada de abdômen (Figura 1),

liar, mais comumente o duodeno

sência de sinais e sintomas específi-

foi visualizada uma massa heterogê-

(70% dos casos). No caso aqui apre-

cos, embora possam estar presentes

nea em topografia de vesícula biliar,

sentado, a fístula se formou entre a

manifestações como sangramento, di-

associada a aerobilia. A endoscopia

vesícula e o cólon transverso, o que,

arreia de causa desconhecida e íleo

digestiva alta não evidenciou altera-

segundo a literatura, ocorre em 14 a

biliar, no caso de uma fístula colecis-

ções. Foi então a paciente submetida

20% dos casos. Podem ocorrer tam-

toduodenal. A paciente deste relato

a laparotomia por incisão subcostal

bém fístulas colecistogástricas (6%) e

também não apresentava sinais clíni-

(2 e 3)

.

(2 e 3)

.

direita com exploração cirúrgica das

coledocoduodenais (4%)

vias biliares, sendo observadas fístu-

O diagnóstico pré-operatório é impor-

térica, estando presentes apenas sinais

la colecistocólica, colelitíase e cole-

tante no planejamento do ato opera-

e sintomas da colecistite crônica liti-

docolitíase na colangiografia per-

tório, e depende de exames comple-

ásica. No entanto, a TC com pneu-

operatória. Foram realizadas colecis-

mentares, sendo utilizados principal-

mobilia e massa mal definida na to-

tectomia, rafia da lesão do cólon

mente TC do abdômen, enema bari-

pografia da vesícula biliar aponta

transverso e papilotomia transduode-

tado, colonoscopia, colangiopancre-

para a possibilidade de fístula bilio-

nal com retirada de cálculo.

atografia retrógrada e o raio X simples

entérica. O diagnóstico só foi conclu-

A paciente evoluiu bem no pós-

de abdômen. Não há, na literatura, a

ído em ato operatório

operatório, recebendo alta hospita-

indicação de um único método-ouro

O tratamento cirúrgico adotado na

lar para controle ambulatorial em

para o diagnóstico de fístula colecis-

literatura é a colecistectomia com

sete dias.

toentérica, embora sejam citados

exploração do ducto biliar comum,

(5, 4

rafia da lesão colônica e colangio-

achados sugestivos em todos esses

cos sugestivos de fístula colecistoen-

(3 e 4)

.

DISCUSSÃO:

e 6)

A FC é uma complicação secundá-

O principal achado é a pneumobilia,

mento pode ser realizado através de

ria à colecistite crônica litiásica,

relatada em apenas 15% dos casos nas

cirurgia convencional (laparotomia

sendo o tempo de início dos sinto-

radiografias simples de abdômen. Na

com acesso subcostal) ou por video-

mas variável. Segundo a literatura,

tomografia computadorizada de abdô-

laparoscopia, onde são utilizados

a incidência é maior em mulheres,

men, a pneumobilia associada a cál-

grampeadores para fechar a fístula

com idade média entre 56-64 anos,

culos no interior da vesícula e infla-

entérica. Neste caso a paciente foi

e história de sintomas relacionados

mação de tecidos adjacentes sugere

submetida a colecistectomia, rafia da

a doença do trato biliar por três a

fortemente uma fístula bilioentérica.

lesão colônica, exploração das vias

A colangiopancreatografia retrógrada

biliares com colangiografia per-ope-

quatro anos

(3 e 1)

.

.

grafia per-operatória. Esse procedi-
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ratória e papilotomia transduodenal
com retirada do cálculo, por cirurgia
convencional

(4)

.

CONCLUSÃO

A FC é uma complicação rara da colecistite crônica litiásica, de difícil
diagnóstico clínico, dependente de
métodos de imagem para sua elucidação e de tratamento cirúrgico.
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FIGURA 3

Abertura da
fístula no cólon
transverso

FIGURA 4

Abertura da fístula
na vesícula biliar

FIGURA 5

Rafia da lesão
colônica

FIGURA 6

Colecistectomia

FIGURA 7

Colangiografia per-operatória,
evidenciando obstáculo no
colédoco terminal, impedindo a
passagem de contraste para o
duodeno (seta)
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Abortos de Repetição,
Contraceptivo Oral e
Hipertensão Pulmonar
Recurrent Miscarriages, Oral Contraceptive
and Pulmonary Hypertension
Autores:
Dr. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia
da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Annie de Azeredo Coutinho
Ariane Binoti Pacheco
Caroline Barbosa Batista
Clarissa Neves Spitz
Larissa Ribas Carestiato
Acadêmicas de Medicina da UFF

RESUMO – Os autores apresentam um caso de hipertensão pulmonar severa em mulher de 40

anos com história prévia de abortos de repetição e uso ininterrupto de contraceptivo oral
durante um ano. (Conduta Médica 2009-10 (41) 16-18)
ABSTRACT – The authors report the case of a severe pulmonary hypertension in a 40-year-old woman
who had a previous history of repeated miscarriages and continuous use of oral contraceptive for one
year. (Conduta Médica 2009-10 (41) 16-18)
DESCRITORES – Hipertensão pulmonar, contraceptivo oral, abortos de repetição
KEY-WORDS – Pulmonary hypertension; oral contraceptive; repeated miscarriage

INTRODUÇÃO

ção, evoluindo, no início de 2007,

Nos casos secundários de hipertensão

com cansaço e dispneia aos mínimos

pulmonar progressiva é mister desco-

esforços e episódios frequentes de sín-

brir a causa para se evitar a inexorá-

cope e tosse seca. Procurou atendi-

vel e fatal hipertensão pulmonar se-

mento em vários serviços de emergên-

vera. A grande vantagem quando se

cia, sendo prescrito warfarim 5mg por

descobre a causa precocemente é a

dia, AAS 100mg por dia e alprazolam

possibilidade de intervenção na his-

60mg três vezes ao dia. Após 15 dias

tória natural – prevenção que não

em uso apresentou epistaxe e gengi-

pôde ser implementada no caso a se-

vorragia, interrompendo o uso de

guir.

warfarim e AAS por conta própria.
Procurou Ambulatório de Cardiolo-
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gia do Hospital Universitário Anto-

Identificação: D.L.S.B, sexo femini-

nio Pedro, da UFF, tendo sido inter-

no, 40 anos, casada, evangélica, do

nada.

lar e artesã, natural e residente no Rio

História Patológica Pregressa: Nega

de Janeiro (RJ).

hipertensão arterial sistêmica, diabe-

Queixa Principal: “Cansaço”

tes mellitus, tabagismo e etilismo.

História da Doença Atual: Iniciou,

Pendência prolongada de membros

há um ano e meio, cansaço e dispneia

inferiores; dor em panturrilha de

aos médios esforços que melhorava

membro inferior direito antes da in-

com o repouso, ortopneia e nebuliza-

ternação.

História Fisiológica: Oito abortos

ta de barragem). (ver figura 1)

espontâneos entre o segundo e o ter-

ECO: Válvula tricúspide anormal -

ceiro mês de gestação, necessitando

anel alargado; válvula pulmonar

“transfusões sanguíneas” após o abor-

anormal; AD e VD - aumento impor-

to, devido a “hemorragia importante”.

tante. Conclusão: Hipertensão arte-

Dismenorreia e hipermenorreia com

rial pulmonar importante, com pres-

ciclos menstruais irregulares. Uso de

são na artéria pulmonar estimada de

anticoncepcional oral por longa data,

102 mmHg.

sendo interrompido por um ano e tendo retornado no início de 2005, com

Medicações Durante a Internação:

uso contínuo por um ano.

diltiazem 60mg; sildenafil 50mg;

História Familiar: Pai e mãe hiperten-

Marevan  5mg.

sos. Sem outras patologias na família.
História Social: Nada digno de nota.

DISCUSSÃO

A hipertensão pulmonar geralmente é
EXAME FÍSICO

decorrente de enfermidade do lado

Sinais Vitais: PA: 100 x 80mmHg;

esquerdo do coração como, por exem-

FC: 84bpm; FR: 22irpm; T.Ax.:

plo, as lesões orovalvares da mitral.

o

36,7 C

Entretanto, a hipertensão pulmonar

ACV: Onda V patológica e colapso

secundária pré-capilar pode ocorrer

Y; choque valvar pulmonar; levanta-

no embolismo pulmonar de repetição,

mento paraesternal; desdobramento

na esquistossomose, nas doenças pul-

paradoxal de B2; B1 hipofonética;

monares e da caixa torácica, e nas si-

B2 hiperfonética; B3.

tuações de tromboembolia. Os casos

AR: Murmúrio vesicular audível uni-

de tromboembolia mais frequentes

versalmente sem ruídos adventícios.

são representados pela síndrome do

ABM: Refluxo hepatojugular e pul-

anticorpo antifosfolipídio e fator V

so hepático sistólico.

de Lyden. Quando não se reconhece

FIGURA 1

ECG

a causa dessa grave condição, que
EXAMES COMPLEMENTARES

leva ao óbito num prazo de um a dois

Exames Laboratoriais: TAP - 18 seg

anos, se diz que o diagnóstico é hiper-

– 51%; PTT - 29,8 seg; INR - 1,452.

tensão pulmonar primária. Nesse caso

Sem demais alterações.

o tratamento é absolutamente palia-

ECG: Eixo elétrico desviado para a

tivo, mesmo com bosentan (bloquea-

o

direita (90 ); infradesnivelamento de

dor de endotelina) ou sildenafil em

ST em V1, V2 e V3 (sobrecarga direi-

altas doses.
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No caso em discussão há de se pesqui-

ceptivo oral por um ano, o que servi-

CONCLUSÃO

sar o diagnóstico de síndrome do an-

ria de gatilho para uma condição sub-

Causas secundárias de hipertensão

ticorpo antifosfolipídio, cujos crité-

jacente ou mesmo se responsabilizaria

pulmonar somente terão reduzidas as

rios diagnósticos incluem os elemen-

por tromboembolismo venoso de re-

consequências se fizermos o diagnós-

tos trombose vascular, morbidade ges-

petição, culminando com grave hi-

tico precoce e retirarmos a causa (con-

tacional (critérios clínicos), anticor-

pertensão pulmonar [2,3]. Vários

traceptivo) e/ou tratarmos precoce-

po anticardiolipina e anticorpo anti-

mecanismos são prováveis no trombo-

mente (síndrome antifosfolipídio).

coagulante lúpico (critérios laborato-

embolismo com anticoncepcional.

riais) [1].

Há de se pesquisar a sensibilidade re-

BIBLIOGRAFIA

No caso em discussão, a presença de

duzida da proteína C ativada em de-

1. LEVINE, J.S.; BRANCH, D.W.;

abortos de repetição com hipertensão

corrência da redução plasmática de

RAUCH, J. The antiphospholipid

pulmonar infelizmente só detectada

glucosilceramida [4].

syndrome. N Engl J Med, 346(10):

tardiamente embasariam a possibili-

Quaisquer que sejam as causas da
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dade do diagnóstico de uma causa

trombofilia, não são os exames labo-

2. MARTINEZ, F.; AVECILLA, A.

secundária como a síndrome antifos-

ratoriais, porém uma boa história

Combined hormonal contraception

folipídio, condição subjacente co-

clínica, familiar e pessoal com ade-

and venous thromboembolism. The

mum nesses casos e atualmente trata-

quado exame cardiovascular, que

European Journal of Contraception

da com enoxiheparina.

melhor presume a possibilidade do

and Reproductive Health Care June;

Por outro lado, a paciente fez há pou-

desenvolvimento de hipertensão

12(2):97–106, 2007.

co tempo uso ininterrupto de contra-

pulmonar.
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Professor Antonio Alves de Couto
com duas das demais autoras
do trabalho: Ariane Binoti Pacheco e
Annie de Azeredo Coutinho
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O Desafio da Imagem
The Image Challenge
Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 30.

Paciente masculino, de 57 anos, com

Quadro de Anemia e Hepatoesplenomegalia a Esclarecer
Case report of a 57-year-old man, with

Clinical Picture of Anemia, Hepatomegaly and Splenomegaly

RESUMO – Trata-se do caso de um paciente do sexo masculino, com 57 anos de
idade, apresentando um quadro clínico de
anemia e hepatoesplenomegalia, queixando-se, além disso, de dor abdominal,
emagrecimento, cansaço e tonteiras a
esclarecer. Uma TC de alta resolução do
tórax foi realizada. (Conduta Médica
2009-10 (41) 19;30)
ABSTRACT – It is a case report of a 57-year-

A TCAR com janela para parênquima
pulmonar mostra massas arredondadas,
bilaterais e simétricas, de contornos lisos e
regulares, nas regiões paravertebrais
torácicas inferiores

old man with clinical picture of anemia, hepatomegaly and splenomegaly, complaining of
abdominal pain, weight loss, asthenia and
dizziness. A TCAR of thorax was performed.
(Conduta Médica 2009-10 (41) 19;30)
DESCRITORES – Anemia; hepatomegalia;
esplenomegalia.
KEY-WORDS – Anemia; hepatomegaly; sple-

nomegaly.

Autor:
Prof. Edson Marchiori
Professor Titular e Chefe do Departamento de Radiologia da UFF
Coordenador Adjunto do Curso de Pós-Graduação em Radiologia da UFRJ
Profa. Gláucia Zanetti
Doutoranda em Radiologia pela UFRJ
Professora de Clínica Médica (Pneumologia) da Faculdade de Medicina de Petrópolis
Dra. Juliana Franca Carvalho
Médica Residente do Departamento de Radiologia da UFF
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A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina respondem
sobre sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.
O leitor pode enviar sua pergunta para condmed@globo.com.

Professor, qual
sua conduta na
pré-hipertensão?

O termo pré-hiperten-

com baixos níveis de

tanto, trabalhos mais

vada entre os pacientes

são, para designar indi-

gordura total e satura-

recentes

observaram

que receberam apenas

víduos com pressão ar-

da, foi acompanhada de

também uma significa-

aconselhamento (que-

terial (PA) sistólica en-

uma queda de 3,5/2,1

tiva queda dos níveis

da de 2,1 mmHg), o

tre 120 e 139 mmHg e/

mmHg na PA da popu-

pressóricos com o acú-

que tem implicações

ou PA diastólica entre

lação

pré-hipertensa.

mulo de atividades físi-

clínicas relevantes rela-

80 e 89 mmHg, foi ini-

Posteriormente, uma res-

cas através de sessões

cionadas à prevenção

cialmente apresentado

trição da ingestão de só-

não contínuas.

de eventos cardiovas-

em 2003 pelo JNC 7.

dio foi combinada com a

Para avaliar a efetivida-

culares 2 .

Desde então, muitos

dieta DASH, resultando

de de um regime base-

No estudo TOHP, pré-

questionamentos surgi-

em uma queda de 7,1

ado em modificação do

hipertensos com sobre-

ram em relação ao sig-

mmHg na PA sistólica.

estilo de vida, o estudo

peso, com até 165% do

nificado dessa classifi-

Além da dieta, outra

PREMIER avaliou 810

peso ideal, beneficia-

cação e a melhor forma

abordagem preconizada

indivíduos pré-hiper-

ram-se de uma pequena

de abordagem. O de-

para o tratamento não-

tensos ou hipertensos

redução de peso, em tor-

bate sobre a melhor

farmacológico da pré-

leves.

Um grupo foi

no de 4,5 kg, com ou

conduta nessa situação

hipertensão é a prática

submetido a uma inter-

sem restrição de sal. Nos

é de extrema importân-

de exercícios físicos.

venção comportamen-

primeiros seis meses,

cia, com implicações

As diretrizes atuais re-

tal utilizando recomen-

houve uma queda da PA

diretas sobre a saúde

comendam pelo menos

dações convencionais,

de 4,0/2,8 mmHg, signi-

pública. Diversos estu-

30 minutos de ativida-

outro foi submetido à

ficativa em relação ao

dos clínicos comprova-

de

moderada-

mesma intervenção as-

grupo que manteve os

ram os efeitos benéficos

mente intensa na maio-

sociada à dieta DASH,

cuidados usuais. Os in-

das modificações do es-

ria dos dias da semana,

e um terceiro grupo

divíduos que sustenta-

tilo de vida resultando

se não em todos. Na

teve apenas aconselha-

ram a perda de peso nos

na redução da PA, de-

verdade, as evidências

mento. Após seis me-

30 meses seguintes man-

finindo-as assim como

que

ses, o grupo com dieta

tiveram a redução da

único tratamento pre-

efeito benéfico da ativi-

DASH

demonstrou

PA e tiveram 65% de

conizado para a pré-hi-

dade física em reduzir a

uma redução de 4,3

menor chance de se tor-

pertensão . No estudo

PA surgiram de estudos

mmHg na PA sistólica,

narem

DASH, uma dieta rica

com sessões contínuas

significativamente mai-

Após sete anos de segui-

em frutas e vegetais,

de exercícios. Entre-

or que a média obser-

mento, a incidência de

1
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física

comprovaram

o

hipertensos.

hipertensão foi de 18,9%

tinha como objetivo

elevação

níveis

Referências bibliográficas:

no grupo com perda de

determinar se o trata-

pressóricos, atingindo

1. Nesbitt SD. Treatment opti-

peso e de 40,5% no gru-

mento medicamentoso

critério para diagnósti-

ons for prehypertension. Curr

po controle, com risco

reduziria a morbidade e

co de hipertensão. O

Opin Nephrol Hypertens. 2007;

de eventos cardiovascu-

a mortalidade nos paci-

ponto mais importante

16:250-255.

lares reduzido em 25%

entes pré-hipertensos.

no tratamento da pré-

2. Elmer PJ, Obarzanek E, Vo-

no grupo que sofreu in-

Essa resposta seria fun-

hipertensão é a adesão

llmer WM, et al. Effects of

tervenção 3 .

damental para indicar

às recomendações das

Até o presente, o maior

ou não o tratamento

diretrizes atuais para

protocolo realizado en-

farmacológico

nesse

manutenção de um es-

volvendo intervenção

grupo de indivíduos.

tilo de vida adequado,

farmacológica na pré-

Apesar do BRA apre-

com atividade física

hipertensão foi o estudo

sentar um perfil favorá-

apropriada, controle do

3. Cook NR, Cutler JA, Obar-

TROPHY, no qual um

vel ao seu uso devido à

peso, restrição de sal na

zanek E, et al. Long term effects

grupo de pré-hiperten-

baixa incidência de

dieta, evitando-se taba-

of dietary sodium reduction on

sos recebeu um bloque-

eventos adversos, deve

gismo e consumo ex-

cardiovascular disease outco-

ador de receptor de an-

haver uma grande pre-

cessivo de álcool. Até

mes: observational follow-up

giotensina II (BRA),

ocupação com seu uso

o presente, nenhum

of the trials of hypertension

candesartan, e outro

indiscriminado

pela

medicamento deve ser

prevention (TOHP). BMJ.

grupo recebeu placebo

possibilidade de ser

prescrito para trata-

2007;334(7599):885.

por dois anos. Após esse

adotado por mulheres

mento específico da

4. Julius S, Nesbitt SD, Egan

período, os dois grupos

em idade fértil, com

pré-hipertensão, pelo

BM, et al. Feasibility of treating

receberam placebo por

potencial para engravi-

menos até que surjam

prehypertension with an angi-

mais dois anos. No fi-

dar, com grande chan-

evidências de que esse

nal do primeiro perío-

ce de propiciar anoma-

tratamento reduz a inci-

do, o número de indiví-

lias fetais.

dência de eventos car-

duos que evoluiu para

Assim, pacientes com

diovasculares

hipertensão foi signifi-

pré-hipertensão, sem

uma boa relação custo-

cativamente menor no

história de diabetes,

efetividade.

grupo com candesar-

doença renal ou cardi-

tan, e após quatro anos

ovascular, devem ser

essa diferença foi menos

acompanhados periodi-

4

acentuada . Apesar de

camente,

um resultado aparente-

seus estilos de vida para

mente positivo, o estu-

hábitos saudáveis, sem

do TROPHY foi consi-

necessidade de trata-

derado uma oportuni-

mento medicamentoso,

dade perdida, pois não

a não ser que ocorra

dos

e

comprehensive lifestyle modification on diet, weight, physical fitness, and blood pressure
control: 18-month results of a
randomized trial. Ann Intern
Med. 2006;144:485-495.

otensin-receptor blocker. N
Engl J Med. 2006;354:16851697.

tem

adequando

Prof. Dr. Mario Fritsch Neves
Professor Adjunto do Departamento
de Clínica Médica da Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro - RJ)
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Perda Ponderal e
Epigastralgia
Weight Loss and Epigastric Pain

Sessão clínica realizada em 24 de setembro
de 2008, no Hospital Universitário Antônio
Pedro – Huap, da Universidade Federal
Fluminense – UFF (Niterói – RJ).
Apresentadora:
Lívia Valente Moraes
Interna da UFF
Moderador:
Prof. Agostinho Soares da Silva
Professor Adjunto de Gastroenterologista
da Faculdade de Medicina da UFF
Orientador:
Prof. Jorge Mugayar Filho
Professor Assistente III de Gastroenterologia
da Faculdade de Medicina da UFF
Participantes:
Prof. Luiz João Abrahão
Professor Titular de Gastroenterologia da UFF

RESUMO – Relato de caso de uma mulher de 51 anos de idade, que apresentou quadro de dor
abdominal, náuseas, vômitos e perda de peso de cerca de 15 kg em um ano; foi internada para
investigação e realização de exames complementares, que chegaram a um diagnóstico. A
conduta é então discutida em sessão clínica. (Conduta Médica 2009-10 (41) 22-27)
ABSTRACT – It is a case report of a 51-year-old woman presenting a clinical picture of abdominal pain,

nausea vomiting and weight loss of 15 kg in one year; she was admitted to the hospital to investigate the
problem and to perform some complementary exams, when a diagnosis was obtained. The conduct is
therefore discussed in a clinical session. (Conduta Médica 2009-10 (41) 22-27)
DESCRITORES – Dor abdominal; perda de peso; neoplasia
KEY-WORDS – Abdominal pain; weight loss; neoplasia
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nas porções. Relata perda ponderal de,

Vamos dar início à sessão clínica.

aproximadamente, 15kg em um ano, sem
anorexia. Nega disfagia. Persistindo os

INTERNA LÍVIA

sintomas, procurou o Huap em 28/8/08,

Identificação: C.G.R.S.M , 51 anos, sexo

tendo sido internada para investigação.

feminino, branca, natural do Rio de Janei-

História Patológica Pregressa: Febre reu-

ro (RJ), vive com o companheiro há 25

mática na infância; alergia a camarão;

anos, trabalha no comércio há oito anos

transfusão sanguínea há 30 anos, após abor-

(já foi escriturária), reside em São Gon-

tamento (no Hospital de São Gonçalo).

Dr. João Autran Nebel
Residente de Clínica Médica do Huap

çalo (RJ), é católica.

História Familiar: Pai faleceu aos 48 anos

Queixa Principal: “muita dor no estômago”

por tuberculose; mãe faleceu aos 72 anos

Dra. Paula de Barros
Dra. Pollyana Valente de Oliveira
Dra. Carla Alessandra
Dra. Ruth G. Ulba
Dra. Ângela D’Angelis
Dra. Tatiana Vieira
Pós-Graduandas em Gastroenterologia da UFF

História da Doença Atual: Em junho de

de AVC e IAM; tem um irmão hipertenso.

2007 iniciou quadro de dor abdominal

História Social: Tabagista de longa data

em região epigástrica, tipo queimação,

(70 maços/ano), tendo parado há aproxi-

constante, de média intensidade, com ir-

madamente dois meses. Etilista social.

radiação para hipocôndrio direito, que

Reside em casa de alvenaria, com boas

piorava com alimentação e melhorava

condições sanitárias.

com Buscopan®. A epigastralgia era

História Fisiológica: Menarca aos 11

acompanhada de plenitude pós-prandial,

anos, menopausa aos 47 anos, sem terapia

náuseas e vômitos aproximadamente duas

de reposição hormonal, GIII PII AI.

horas após a alimentação (“vômitos com

Revisão dos Sistemas:

alimentos mal digeridos”). Passou a in-

Cabeça e pescoço - miopia e astigmatismo,

gerir alimentos mais pastosos e em peque-

uso de órtese ocular.

Dr. Waldomiro Teixeira
Médico do Serviço de Cirurgia Geral II
do Huap
Dra. Mariana Leal de Oliveira Santos
Dra. Priscila de Castro Smith
Residentes de Gastroenterologia do Huap

Vanessa Ramos
Carlos Bruno Nogueira
Internos da UFF
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Aparelho osteoarticular - artrose em colu-

lobo direito, de contorno regular. Estôma-

entre adenocarcinoma pouco diferencia-

na cervical há 10 anos, tendo realizado

go com nódulo lobulado, com densidade

do ou carcinoma neuroendócrino.”

tratamento fisioterápico por um ano. Es-

de partes moles, exofítico, a partir da por-

coliose lombar.

ção inferior da grande curvatura, envol-

A ultrassonografia de abdome revelou fí-

MM - Edema e dor em MMII quando per-

vendo focalmente o segmento parietal,

gado de volume normal, contorno regu-

manece muito tempo em pé.

com tênue lobulação intraluminal (3x 2,5

lar e ecotextura heterogênea, área nodu-

Exame Físico:

x 2,1cm). Aspecto não específico.

lar ecogênica de 2,9cm e outra hipoecóica de 1cm; nódulos hipoecóicos de 2,5cm

Sinais vitais - PA 120 x 80mmHg; FC 64
bpm; paciente emagrecida, hipocorada

À internação no Huap, foram solicitados

peripancreáticos.

(1+/4+), hidratada, anictérica, afebril.

os seguintes exames complementares:

Foi realizada uma TC de abdome com

Cabeça e pescoço - dentes em mau estado

Hemograma - Hb: 10,8; Htc: 32,5; VCM:

contraste, que revelou fígado de dimen-

de conservação, prótese em arcada den-

76; CHCM: 24; Leucócitos: 5500; VHS:

sões e contornos normais, múltiplas e pe-

tária superior, linfonodo supraclavicular

58; Glicemia: 100; Proteínas totais: 6,6;

quenas imagens hipodensas esparsas que

esquerdo de 2cm, de consistência pétrea,

Albumina: 3,4; Globulina: 3,1; CEA : 2,6

não realçam pelo contraste; não há dila-

superfície lisa, fixo e indolor.

(3,0); Alfafetoproteína: 5,1 (5,5); marca-

tação das vias biliares.

Tórax - nódulo de 4 cm em região dorsal,

dores de Hepatite B e C negativos.

Estômago com volumosa e extensa lesão

de consistência firme, superfície lisa,

Pelo hemograma, revelou-se uma anemia

expansiva envolvendo pequena e grande

móvel, indolor (lipoma?).

hipocrômica e microcítica. A radiogra-

curvaturas gástricas, de contornos lobula-

Aparelho respiratório e cardiovascular - nada

fia de tórax não revelou alterações.

dos, estendendo-se para a luz, hipodensa,

digno de nota.

Foi realizada uma nova endoscopia diges-

com áreas de menor realce pelo contras-

Abdômen - escavado, peristáltico, timpâni-

tiva alta, com os seguintes achados:

te, e áreas de densificação de gordura me-

co, indolor, fígado e baço não palpáveis.

Estômago - ultrapassada a cárdia sem di-

sentérica adjacente; não se evidencia pla-

Membros - nada digno de nota.

ficuldade, lago mucoso limpo. Lesão ul-

no de clivagem com o corpo e cauda do

cerada de 4cm, fundo com hematina e in-

pâncreas.

A paciente trouxe alguns exames realiza-

filtração mucosa difusa de todo o corpo,

Além disso foi realizada, no dia 17/9/08,

dos fora do Huap:

redução difusa da luz, além de áreas com

biópsia de linfonodo supraclavicular, que

vegetações pequenas. Foram realizadas

revelou adenocarcinoma metastático.

●

EPF - ascaridíase (Obs: informa que fez

tratamento específico).
●

22/6/07: US abdome - esteatose hepáti-

ca leve.
●

metro normal. Sob retrovisão, hiato ajus-

PROF. AGOSTINHO

tado ao aparelho.

Mariana, você que é a residente respon-

20/5/08: Endoscopia digestiva - pangas-

trite enantematosa moderada.
●

biópsias. Antro normal. Piloro de diâ-

Teste para H. pylori - positivo (sic), me-

sável pela enfermaria feminina, gostaria
Conclusão: lesão infiltrante de todo o

de fazer algum comentário?

corpo gástrico (Borrmann IV).
Laudo da biópsia: “padrão antral e fúndi-

DRA. MARIANA

12/8/08: US abdome - pequena imagem

co com áreas de neoplasia maligna ulce-

Internamos essa paciente para a investi-

cística no terço inferior de rim esquerdo

rada representada por ninhos sólidos.

gação de epigastralgia. Tínhamos uma

(15 x 15mm) e pequena imagem sólida,

Coexiste gastrite crônica discreta sem

endoscopia realizada há três meses, que

ecogênica em lobo hepático direito (16

metaplasia intestinal ou atrofia. Teste

mostrava apenas gastrite enantematosa,

x 12mm)

para H. pylori negativo (método Giemsa).

sem nenhuma lesão ulcerada. Mediante

19/8/08: TC abdome e pelve sem contras-

O estudo imuno-histoquímico está em an-

a TC realizada sem contraste, que revela-

te - Fígado pouco aumentado às custas de

damento para o diagnóstico diferencial

va uma lesão exofítica na grande curva-

dicada com claritromicina.
●

●
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tura gástrica, resolvemos realizar outra

PROF. ABRAHÃO

PROF. ABRAHÃO

endoscopia.

Na evolução deste caso, algumas opor-

Esses fatores devem ser valorizados cada

tunidades foram perdidas: há três meses

vez mais. O tipo de dieta, fumo, a presen-

PROF. AGOSTINHO

deveria, sim, haver lesão. Para uma le-

ça ou não do H. pylori. Essas são as obser-

A tomografia mostrou uma lesão exofítica?

são ulcerada do tamanho que foi apre-

vações que devemos nos atentar em paci-

sentado, como diagnóstico diferencial

ente jovem. Esse quadro de um paciente

DRA. MARIANA

teríamos principalmente o linfoma. E

que apresenta vômitos alimentares que

Ela mostrava uma lesão exofítica da pa-

esse linfonodo de Virchow poderia ter

ocorrem algum tempo depois que se ali-

rede gástrica na grande curvatura. Havia

sido abordado em qualquer hospital,

menta configura uma síndrome gastropa-

um abaulamento muito discreto para den-

onde se chegaria ao diagnóstico sem

rética. Esse estômago está parado, não está

tro da luz gástrica. Então, foram realiza-

sacrificar muito o doente. Bom, o que

esvaziando normalmente. Outro fato que

das tomografia contrastada e outra endos-

fazer com essa senhora, 51 anos, inicial-

fala a favor de uma lesão maligna é a per-

copia, que estadiou a lesão como neopla-

mente H. pylori positivo, mas com se-

da de peso, que ocorreria também na gas-

sia gástrica Borrmann IV. A nova tomo-

gundo teste negativo? A primeira coisa

troparesia, qualquer que fosse a causa.

grafia mostrou duas nodulações hepáticas

a se pensar seria em linfoma MALT e va-

que não captaram contraste; interrogamos

lorizar a presença do H. pylori, carcinó-

PROF. MUGAYAR

metástase. Resolvemos então abordar o

geno do tipo I, que deve, sobretudo se

A finalidade de trazermos este caso clíni-

gânglio de Virchow. O resultado da pa-

houver história familiar de neoplasia

co foi mostrar a apresentação inicial do

tologia mostrou adenocarcinoma metas-

gástrica, ser tratado sistematicamente.

quadro envolvendo as duas principais

tático. A grande dificuldade da patolo-

Entre adenocarcinoma e carcinóide, a

manifestações de doença neoplásica no

gia está sendo o diagnóstico diferencial

descrição não sugere carcinóide: lesão

estômago: dor epigástrica de evolução

entre adenocarcinoma pouco diferencia-

extensa, avançada, envolvente, cirróti-

arrastada e emagrecimento importante. O

do ou adenocarcinoma com diferencia-

ca, que infiltra praticamente todo o es-

interessante neste caso é que uma endos-

ção para tumor neuroendócrino. Até o

tômago. Essa descrição é bastante suges-

copia realizada três meses antes revelou

momento, os nove marcadores utilizados

tiva de carcinoma ou linfoma.

apenas uma pangastrite, sem perda da in-

na imuno-histoquímica não chegaram a

tegridade da mucosa. Associada a essa

um diagnóstico conclusivo. Para este

PROF. AGOSTINHO

endoscopia, temos uma tomografia suge-

caso, o diagnóstico histopatológico é im-

Mas a histologia não foi compatível com

rindo uma lesão gástrica exofítica: deve-

portante para a definição do tipo de qui-

linfoma.

ríamos pensar numa lesão subepitelial,

mioterapia.

que estivesse tendo um crescimento da
PROF. ABRAHÃO

parede gástrica para fora. Dentre as possi-

PROF. AGOSTINHO

Mas, falando do ponto de vista endoscó-

bilidades, não podemos esquecer dos tu-

É estranho uma paciente ter uma úlcera

pico, linfoma entraria no diagnóstico di-

mores mesenquimais, como o GIST, o car-

de 4cm e o endoscopista não ter visto.

ferencial. Carcinóide não entraria. Além

cinóide numa forma mais avançada e o

Provavelmente era enantema mesmo. A

do mais, numa mulher jovem de 51 anos

linfoma. Quando fizemos a segunda en-

impressão é que a lesão ulcerou depois.

há fatores de risco que são fundamentais

doscopia, realizada aqui no Huap e que

E a tomografia mostrou uma evolução

e de que devemos sempre nos lembrar:

sugeriu um adenocarcinoma do tipo IV da

progressiva: na primeira havia uma in-

fumo, H. pylori. Ela usava álcool?

classificação de Borrmann, houve uma interrogação. A lesão era compatível com

filtração localizada e a seguinte já mostrava envolvimento da grande e peque-

INTERNA LÍVIA

o laudo histopatológico, uma lesão indi-

na curvaturas.

É etilista social.

ferenciada, tendendo à anaplasia. É sabi-
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do que uma lesão com esse tipo de evolu-

noma ou de um carcinoma endócrino, e

ção inferior da grande curvatura, envol-

ção, poupando o antro e acometendo mais

não de um tumor carcinóide. Os carcino-

vendo focalmente o segmento parietal,

o corpo, sugere o tipo difuso da classifi-

mas endócrinos seriam como tumores mis-

com tênue lobulação intraluminal (3 x

cação de Lauren. Não há metaplasia in-

tos, com características de adenocarcino-

2,5 x 2,1cm); aspecto não específico”.

testinal, fugindo do padrão do tipo intes-

ma e de tumor endócrino não secretor. A

Junto a esse laudo, a paciente trouxe ain-

tinal com atrofia, metaplasia, displasia e

partir de então o material foi encaminha-

da o laudo endoscópico normal e uma US

neoplasia. Diante disso, trouxemos o caso

do à imuno-histoquímica, que ainda não

que poderia sugerir um nódulo sólido no

para mostrar uma apresentação de um tu-

chegou a uma conclusão. Mas, com a bi-

fígado. Com essas informações não há

mor gástrico muito avançado; uma paci-

ópsia e a retirada do gânglio, foi avalia-

como descartar o leiomiosarcoma, GIST

ente que levou mais de um ano para elu-

do que era um adenocarcinoma. O diag-

e as nossas outras hipóteses iniciais. Ago-

cidação diagnóstica e que já chegou

nóstico, agora definitivo, é de adenocar-

ra, quando foi feita a endoscopia aqui no

numa fase onde há, provavelmente, in-

cinoma gástrico metastático.

hospital, vimos que o diagnóstico era um
pouco diferente, nos levando a pensar re-

vasão local, sem plano de clivagem com
o pâncreas, com lesões peripancreáticas,

PROF. AGOSTINHO

almente no adenocarcinoma. Que, aliás,

linfadenomegalia e uma metástase lin-

Com esse quadro, antes do exame histo-

é a lesão neoplásica gástrica mais comum:

fonodal no nódulo de Virchow que, pela

patológico definitivo, vocês chegaram a

95% dos tumores gástricos são adenocar-

classificação TNM, é dita como M1, es-

pensar em tumor de camada muscular?

cinomas e os outros 5% distribuem-se pelas demais neoplasias.

tágio IV, visto que há um linfonodo fora
da cavidade abdominal. Nesse estágio,

PROF. MUGAYAR

o tratamento previsto seria quimiotera-

Sim, dos tumores subepiteliais pensamos

PROF. ABRAHÃO

pia. Não traria benefício para a paci-

em leiomiossarcoma, GIST e linfoma com

Creio que, no exame físico, deveria ha-

ente fazer a ressecção gástrica, até por-

invasão mais profunda. O exame indica-

ver massa epigástrica palpável devido a

que a lesão parece muito avançada, le-

do seria a ecoendoscopia, que tem a ca-

esse estômago todo infiltrado.

vando a possíveis complicações no per

pacidade de avaliar a profundidade da

e no pós-operatório.

lesão e, com isso, nos fornecer o estadia-

PROF. MUGAYAR

mento T e também o N, apesar de, neste

Devemos lembrar que a manifestação do

PROF. AGOSTINHO

caso, ela já ser M1, como foi dito pela

adenocarcinoma gástrico como massa

Como era o gânglio?

presença do sinal de Troisier.

epigástrica palpável ocorre somente em
20% dos casos. Poderia ser esperada, mas

PROF. MUGAYAR

PROF. ABRAHÃO

neste caso não havia. Foi investigado o

Ele possuía uma consistência pétrea, en-

A descrição do tumor não é compatível

sinal do vasculejo, que foi negativo.

durecido e fixo aos planos.

com GIST, que são lesões nodulares, polipóides. Na maioria das vezes se encon-

INTERNA LÍVIA

DRA. MARIANA

tram lesões extensas, que ocupam todo o

A sintomatologia do adenocarcinoma

Ela possuía também outro nódulo palpável

corpo do estômago.

gástrico aparece tardiamente, não é?

PROF. MUGAYAR

PROF. MUGAYAR

PROF. MUGAYAR

Mas, se voltarmos para a primeira tomo-

Sim. Essas manifestações, dor epigástrica

Outro dado interessante é que, quando foi

grafia, veremos o seguinte laudo: “estôma-

de evolução mais arrastada e perda pon-

feito o histopatológico, à primeira avali-

go com nódulo lobulado, com densidade

deral, em 75% dos casos já são de uma

ação houve suspeita de um adenocarci-

de partes moles, exofítico, a partir da por-

lesão mais avançada.

na região dorsal, mas que era um lipoma.

CONDUTA MÉDICA

●

ANO XI - N 041 - JUL/AGO/SET/2009 25

>>

SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

PROF. ABRAHÃO

DRA. MARIANA

onde há um comprometimento localmen-

Realmente, uma evolução endoscópica

Não há plano de clivagem com o pâncre-

te invasivo, a paciente apresenta muitos

de três meses foi um tanto atípica. O car-

as, pela tomografia.

riscos de complicações tanto no per quanto no pós-operatório imediato e tardio de

cinoma precoce é o tipo de lesão que
pode passar despercebida mesmo por um

DR. WALDOMIRO

uma anastomose do esôfago com o delga-

endoscopista experiente.

É o que a tomografia diz, não é? Recente-

do. Discutimos o caso com a Oncologia

mente eu operei um paciente com tumor

e foi reiterado que nem a quimioterapia

PROF. AGOSTINHO

de cárdia cujas tomografia e ressonância

e, muito menos, a radioterapia, é o trata-

Agora a discussão é sobre a conduta tera-

mostravam metástase no lobo esquerdo

mento ideal para esses pacientes. Essa

pêutica.

do fígado; a proposta seria realizar uma

paciente é sintomática, porém tem con-

cirurgia paliativa com ressecção hepáti-

seguido se alimentar ultimamente. Ela

DRA. MARIANA

ca. Apesar dos laudos, no ato operatório

desenvolveu certo grau de sitiofobia, ou

A paciente possui uma luz gástrica redu-

observamos lesões metastáticas em todo o

seja, mantinha o apetite preservado, po-

zida, mas o antro é poupado, sem esteno-

fígado. Devemos tomar cuidado com os

rém passou a comer menos e em interva-

se pilórica. Ela internou com plenitude

métodos de imagens. O fato de não ha-

los mais espaçados. Portanto, eu compre-

pós-prandial intensa porque a luz gástri-

ver plano de clivagem com o pâncreas é

endo a colocação do Dr. Waldomiro so-

ca é muito pequena. O uso de procinéti-

algo relativo; a tomografia pode nos dar

bre a ressecção de um órgão que está com

co e dieta com pouco volume deixou-a

um laudo que não se confirma no momen-

uma neoplasia primária avançada, o que

sem epigastralgia durante a internação.

to da ressecção cirúrgica.

vale em casos de carcinoma de ovário e
de cólon, mas que, neste caso especifica-

PROF. ABRAHÃO

PROF. ABRAHÃO

mente, pelo tempo de evolução, pela gra-

Não há nenhuma razão de uso do proci-

Uma outra opção seria a derivação, po-

vidade do tumor e pelo grau de invasão

nético. Com uma lesão extensa de cor-

rém logo ela obstruiria. Portanto, não

local, não estaria indicado o tratamento

po, para que utilizá-lo?

existe alternativa a não ser a ressecção.

cirúrgico. Deve-se, além disso, estudar a
família dessa paciente: sabemos que os

DRA. MARIANA

DR. WALDOMIRO

carcinomas colorretais hereditários não-

Conversando com a equipe de Oncolo-

Pode-se, também, com a derivação, agra-

polipóides podem ter associação com tu-

gia, eles afirmaram que a melhor opção

var a sintomatologia por conta de reflu-

mores extraintestinais, como câncer gás-

para a paciente seria a quimioterapia, com

xo bilio-pancreático, além de a lesão ul-

trico.

o objetivo de diminuir o tamanho da le-

cerada vir a sangrar.

são.

PROF. ABRAHÃO
DRA. MARIANA

Sem fazer tratamento, quanto tempo de

DR. WALDOMIRO

Chegamos a discutir com a Cirurgia a pos-

vida teria essa paciente? Até que se prove

Acho que a quimioterapia para esse tipo

sibilidade da derivação. Eles disseram que

o contrário, o H. pylori tem relação, sim,

de doente possui um resultado bastante

não há como fazer a anastomose com o

com esse adenocarcinoma, visto que foi

precário. Além de se espoliar ainda mais

estômago por ele estar todo infiltrado;

tratado mas não se sabe se foi curado, pois

a paciente, ela possui uma diminuição

então teria que ser com o esôfago.

o esquema terapêutico utilizado tem 80%
de eficácia. Portanto, deve-se pesquisar

importante da luz gástrica. Acredito que
o melhor tratamento paliativo seria a res-

PROF. MUGAYAR

se há outros membros da família com H.

secção cirúrgica, não a derivação, mas a

Eu entendo a posição do Dr. Waldomiro,

pylori. E verificar, através de U.S., se ela

ressecção gástrica total.

mas entendo também que, neste caso,

tem metástase para ovário.
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FOTO 3

TC de abdome
evidenciando
nodulações hepáticas

FOTO 4

TC de abdome
evidenciando lesão exofítica
da parede gástrica na
grande curvatura

FOTO 1

Biópsia gástrica
evidenciando
proliferação tumoral.
Aumento 10x, HE

FOTO 2

Biópsia linfonodal do
nódulo de Virchow
mostrando
adenocarcinoma
metastático.
Aumento 40x, HE

PROF. MUGAYAR

rurgião com uma boa experiência em cirur-

toquímica, poderia haver alguma modi-

A U.S. foi realizada e está normal.

gia laparoscópica avançada. Dessa forma

ficação da conduta terapêutica?

poder-se-ia verificar a ressecabilidade atraPROF. ABRAHÃO

vés de uma cirurgia minimamente invasiva,

PROF. MUGAYAR

Talvez ela tenha uma sobrevida de três meses

onde o impacto é menor. Agora, mesmo com

Pelo tipo de quimioterapia, sim. Bem, con-

sem tratamento, mas com a cirurgia teria um

aderência ao pâncreas, não há impedimento

versei com o responsável pelo Serviço de

tempo de vida maior – acho que sim.

para a realização da ressecção cirúrgica.

Oncologia e foi decidido pela quimioterapia. O caso também foi levado ao Serviço
de Cirurgia, que concordou em não operar.

DR. WALDOMIRO

PROF. ABRAHÃO

Não se exclui a possibilidade de ela fazer

A cirurgia oncológica deve ressecar o que

quimioterapia pós-cirurgia, caso evolua bem.

for possível. Porém, não há forma de au-

PROF. AGOSTINHO

mentar sobremaneira o tempo de vida

Mais alguma pergunta? Está encerrada a

dessa paciente.

sessão. Agradeço a presença de todos.

mortalidade, melhoraria alguma coisa caso

PROF. MUGAYAR
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se fizesse uma videolaparoscopia diagnós-

A sobrevida dessa paciente é de seis a

À professora Ângela Gouveia, do Departa-

tica para ver se há plano de clivagem?

nove meses, visto estar no estágio IV.

mento de Patologia do Hospital Universi-

PROF. AGOSTINHO

Dr. Waldomiro, em termo de morbidade e

tário Antônio Pedro-UFF, pelo gentil forDR. WALDOMIRO

UM MÉDICO

necimento das fotomicrografias das biópsi-

Certamente, mas há a necessidade de um ci-

Dependendo do resultado da imuno-his-

as gástrica e linfonodal do caso descrito. ■
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Vertigem Postural Fóbica
Phobic Postural Vertigo
RESUMO – O objetivo deste trabalho é relatar um caso de síndrome vestibular equivocada-
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(Rio de Janeiro – RJ)
Dra. Lísia Soares Amisani
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mente diagnosticado e inadequadamente tratado. Trata-se de um caso de síndrome vestibular periférica do tipo vertigem postural fóbica diagnosticado através de história clínica, exame clínico-otorrinolaringológico com complementação otoneurológica e confirmado através
de avaliação psicológica. Foi realizada revisão da literatura e comparação do nosso caso aos
já publicados. (Conduta Médica 2009-10 (41)28-29)
ABSTRACT – The main goal of the present work is to report a case of vestibular syndrome, misdiagno-

sed and inadequately treated. It is a case report of peripheric vestibular syndrome, type phobic postural
vertigo, diagnosed by clinical story, clinical-otorhynolaryngologic exam with otoneurological complement
and confirmed by psychological evaluation. A literature revision and comparison was accomplished
from our case to the already published. (Conduta Médica 2009-10 (41) 28-29)
DESCRITORES – Vertigem postural fóbica; síndrome vestibular; psicoterapia
KEY-WORDS – Phobic postural vertigo; vestibular syndrome; psycotherapy

Dr. Everton Ameno
Chefe do Serviço de Otorrinolaringologia
do Hospital da Lagoa

INTRODUÇÃO

Devido às interrelações entre o sistema ves-

A manutenção do equilíbrio corporal es-

tibular e as diversas áreas do sistema ner-

tável no meio ambiente é determinada pela

voso central, o paciente com tontura ha-

integração funcional das informações pro-

bitualmente relata dificuldade de concen-

venientes das estruturas sensoriais dos sis-

tração mental, perda de memória e fadiga.

temas vestibular, visual e proprioceptivo

A insegurança física conduz à insegurança

nos núcleos vestibulares do tronco ence-

psíquica, irritabilidade, perda de autocon-

fálico, sob a coordenação do cerebelo.

fiança, ansiedade, depressão ou pânico.

Em circunstâncias normais, os sensores pro-

A intenção precípua deste relato é ofere-

movem um padrão harmonioso de informa-

cer informações diagnósticas e terapêuti-

ções que serão processadas em centros in-

cas atualizadas que possam colaborar para

conscientes e automáticos, desencadeando

um manejo mais adequado dos pacientes

reflexos oculares e espinais adequados.

vertiginosos, tanto por médicos, como

A vertigem de origem vestibular, sendo um

pelos demais profissionais de saúde.

sintoma comum na rotina clínica não so-
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mente da Otorrinolaringologia, como

RELATO DE CASO

também de outras especialidades médicas

V. M. L., feminina, de ascendência afro-

e áreas afins, pode ser secundária a doen-

brasileira, solteira, 40 anos, natural e pro-

ças sediadas em outras partes do corpo

cedente do Rio de Janeiro (RJ), procurou

humano.

assistência médica devido a crises frequen-

Os sinais e sintomas de alteração do equi-

tes de vertigem e sintomas neurovegetati-

líbrio corporal surgem quando há confli-

vos há cerca de 20 anos.

to na integração das informações vestibu-

Afirmando ter “labirintite” e após múlti-

lares, visuais e proprioceptivas.

plas consultas em serviços de Otorrino-

laringologia, Neurologia e Clínica Médica,

necessita de um fator desencadeante (“ga-

abordagem interdisciplinar adequada.

onde obtinha melhora transitória com o uso

tilho”, “gota d´água”).

Acreditamos estar nessa interdisciplinari-

de várias medicações, a referida paciente nos

A múltipla abordagem terapêutica consis-

edade mais uma importante ferramenta

questionou se o seu problema tinha cura.

te em um grupo de medidas concomitan-

para o manejo diagnóstico e terapêutico

O quadro era de vertigem objetiva e tinha

tes para tentar aliviar ou erradicar os si-

desses pacientes.

frequência quase diária, com duração de

nais e sintomas da doença em cada caso.

No relato apresentado, ressaltamos a im-

minutos. Os episódios eram acompanha-

O tratamento deve, é claro, obedecer ao

portância de uma história clínica detalha-

dos de instabilidade postural, o que a le-

princípio da individualidade, sendo, por-

da e da avaliação psicológica paralela à

vava a certa dificuldade na marcha, embora

tanto, personalizado de acordo com o fa-

propedêutica diagnóstica otoneurológica.

não apresentasse ataxia ou quaisquer ou-

tor etiológico e desencadeante, com a pre-

Outrossim lembramos que, neste caso, a

tros sinais e sintomas de comprometimen-

sença de comorbidades e a demanda ou a

abordagem psicoterápica se mostrou um

to motor. Outrossim, às crises, era fre-

predisposição de cada paciente em aderir às

valioso recurso terapêutico concomitan-

quente a associação de sintomas neurove-

respectivas medidas terapêuticas. Dessa

te à farmacoterapia.

getativos como náusea (por vezes vômito),

forma, medicações, reabilitação auditiva e

mal-estar, sudorese e lipotímia (referida

vestibular, reeducação alimentar, medidas

BIBLIOGRAFIA

pela paciente como “pressão baixa”).

comportamentais, acompanhamento psi-

1. FURMAN, G. M.; CASS, S. P. – Balan-

O quadro de tontura sempre esteve asso-

coterápico e otoneurocirurgia compõem o

ce Disorders: A Case-Study Approach. Phi-

ciado a crises de ansiedade e era precipita-

variado arsenal terapêutico que, não obs-

ladelphia, Davis, 1996.

do ou exacerbado após crises de pânico.

tante as dificuldades institucionais muitas

2. GANANÇA, M. M.; CAOVILLA, H. H.

O exame otorrinolaringológico comple-

vezes encontradas em nosocômios públicos,

– A Survey of Modern Drug Treatmente in

mentado com vectoeletronistagmografia

deve estar à disposição destes pacientes.

Presbyvertigo and Presbyataxia. Atti del II

evidenciou quadro compatível com síndro-

Metting Interdisciplinare “Diagnosi e Tra-

me vestibular periférica. Entretanto, com-

CONCLUSÃO

tamento dei Disturbi dell’ Equilibrio”. Mila-

ponente psicossomático pontual, sendo o

Pacientes com problemas labirínticos ne-

no, Italy, 1991. p.237-50.

gatilho para as crises e a exuberância dos

cessitam de muita atenção. Atenção aos

3. HOFFERBERTH, B. – Rehabilitation of

sintomas de angústia, nos remeteu à ava-

mínimos detalhes de uma história clínica,

patients with otoneurological disorders. In:

liação psicológica da paciente. A associa-

particularmente. E atenção às possíveis

Claussen cf, Kirtane mv, Schneider d, edi-

ção dos sintomas vestibulares com distúr-

etiologias que devem ser investigadas e que,

tors. Drugs and chemicals in neurotology –

bio de ansiedade e sintomatologia obses-

às vezes, exigem uma multiplicidade de

Experimental Neurotology. Procedings. Bad

sivo-compulsiva apontou para a etiologia

exames complementares. Embora ainda

Kissingen: Nes; 1995; p. 151-5.

fóbica do quadro.

não tenhamos todas as informações pato-

4. KAUFFMAN AREMBERG, I. – Dizziness

gênicas necessárias, os conhecimentos que

and Balance Disorders: An Interdisciplina-

possuímos são suficientes para curar gran-

ry Approach to Diagnosis, Treatment and

DISCUSSÃO

de número de pacientes e evitar que eles

Rehabilitation. New York, Kugler, 1993.

Apesar de cientes de se tratar de um agra-

sejam unicamente submetidos a tratamen-

5. SHEPPARD, N. T.; TELIAN, S. A. –

vo com substrato anátomo-funcional cla-

tos sintomáticos.

Practical Management of the Balance Disor-

ro, isto é, o diagnóstico de uma vestibulo-

Boa parte dos pacientes portadores de

der Patient. San Diego, Singular 1996.

patia (no caso a labirintopatia) pressupõe

transtornos do equilíbrio, apesar da gran-

6. VICINI, C.; VANNUCCHI, P.; ALPI-

o acometimento de um órgão/sistema como

de e notória associação de fatores emocio-

NI, D.; CARUSO, E. – Manuale Pratico di

causa de sinais e sintomas, é notório que

nais com o aparecimento dos sintomas

Reabilitazione Vestibolare. Firenze: f&f Par-

tal entidade, para estabelecer-se como tal,

vestibulares, não é contemplada com uma

retti; 1989.

■

CONDUTA MÉDICA

●

ANO XI - N 041 - JUL/AGO/SET/2009 29

O Desafio da Imagem

Resposta de

Paciente masculino, de 57
anos, com quadro de anemia e
hepatoesplenomegalia a
esclarecer. Queixava-se de
dor abdominal, emagrecimento,
cansaço e tonteiras.

Diagnóstico: Hematopoiese extramedular
Comentários: A hematopoiese extramedular (HEM) é considerada um mecanismo fisiológico compensatório, com a formação de células sanguíneas normais fora da medula óssea,
que ocorre quando esta é incapaz de suprir a
demanda corporal. Frequentemente está associada a hemoglobinopatias, como a talassemia, a anemia falciforme e a esferocitose, ou a
doenças mieloproliferativas, como a leucemia,
o linfoma, a mielodisplasia e a mielofibrose.
Embora qualquer órgão possa estar envolvido,
o fígado e o baço são os sítios mais comuns. O
acometimento torácico é menos frequente e
geralmente se manifesta sob a forma de massas
lobuladas bilaterais, paravertebrais inferiores,
com densidade de partes moles.
Na maioria das vezes a presença das massas não
traz sintomas para o paciente. Estes podem
surgir quando há compressão da medula, por
ocupação do espaço epidural, ou na presença
de hemotórax espontâneo, quando o paciente pode desenvolver insuficiência respiratória
aguda fatal.
Radiograficamente, a hematopoiese extramedular intratorácica geralmente se apresenta sob a
forma de múltiplas massas paravertebrais, com
densidade de partes moles, na maioria das vezes
bilaterais, lobuladas, com limites bem definidos,
sem calcificações ou erosões ósseas associadas.
Essas massas, em geral, determinam nas radiografias do tórax aspecto de duplo contorno cardíaco, lobulado, na incidência em frontal, e de
massa lobulada projetada sobre os corpos vertebrais inferiores na incidência em perfil.
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Na tomografia computadorizada podem ser
observadas massas com densidade de partes
moles, podendo ser heterogêneas, com características semelhantes às descritas na radiologia convencional, que podem ou não realçar após a administração do meio de contraste. Esse método de imagem é importante para
analisar a estrutura interna das lesões, particularmente quando ricas em gordura, para
avaliar a presença de outras massas paracostais e para detectar alterações ósseas associadas a certas doenças hematológicas, como a
talassemia e a anemia falciforme. Calcificações no baço, decorrentes de infartos múltiplos, com autoesplenectomia, podem estar
presentes. Esse achado também auxilia no diagnóstico diferencial.
O diagnóstico de hematopoiese extramedular intratorácica pode ser feito de forma nãoinvasiva, com segurança, quando os achados
radiológicos estão presentes e se associam a
anemia crônica. A biópsia por agulha deve
ser evitada, em função de a hipervascularização poder acarretar complicações hemorrágicas. Na histopatologia, em geral, encontrase tecido hematopoiético bem formado, com
processo de maturação normal das três linhagens celulares.
O diagnóstico diferencial deve ser feito com as
massas do mediastino posterior, e inclui tumores neurogênicos, linfoma, abscesso paravertebral, cistos extrapleurais, meningocele lateral,
neoplasias malignas primárias e metastáticas e
hiperplasia dos linfonodos mediastinais.
O tratamento é o da doença de base. O tecido
hematopoiético não deve ser removido, exceto no caso de haver compressão medular, já que
ele é um mecanismo compensatório para a
manutenção de uma formação eritrocitária
suficiente à demanda corporal. Em casos mais
extensos, radioterapia pode ser indicada.
Compressão medular precisa ser tratada com
urgência. Derrames pleurais ou hemotórax que
persistem apesar da drenagem em geral respondem bem à radioterapia torácica.
Em conclusão: o achado de massas paravertebrais bilaterais, bem definidas, em paciente com
doença hematológica previamente diagnosticada, deve alertar para a possibilidade diagnóstica de hematopoiese extramedular.
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