Editorial
Novas alternativas para
a pós-graduação em Medicina:
residência médica e mestrado profissional

N

otícias veiculadas por diferentes
órgãos da imprensa, nos últimos dias
de junho de 2009, nos dão conta de
que é intenção do Ministério da Educação incentivar a criação de mais
“mestrados profissionais” no país.
Para tanto uma portaria, estabelecendo novas regras para o credenciamento e a avaliação desses cursos, estaria
sendo preparada pelo Ministério.
Para quem não tem ideia, o “mestrado profissional”, que tanta polêmica
gerou quando de sua criação, também é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu. Esta última é
feita no país, na atualidade, através
dos cursos de “mestrado acadêmico”
(o mestrado propriamente dito),
“mestrado profissional” e “doutorado”. A pós-graduação stricto sensu
objetiva finalidades acadêmicas e de
pesquisa, envolvendo busca de novos conhecimentos.
A pós-graduação lato sensu, ao contrário, fomenta o lado profissional; não
está em busca, primordialmente, de
conhecimento novo, mas de expandir
e aprimorar a aplicação e o uso do
conhecimento já disponível. Na área
médica constituem modalidades de
pós-graduação lato sensu os cursos de
especialização e a residência médica.
O “mestrado profissional” foi criado
oficialmente pela Portaria 80/98 de
16/12/1998, pela Capes, com o objetivo de articular ensino com aplicação profissional. O corpo docente
desses cursos pode ser composto por
doutores e profissionais de notório
saber, não doutores, necessariamente.
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Já no “mestrado acadêmico” há a exigência de que todos os docentes do
curso sejam doutores. No profissional
os estudos podem ser feitos em dedi-

parte, como mostramos, oficialmente,
do sistema de pós-graduação; tais cursos são voltados para profissionais do
mercado. Na época de sua criação, os

cação parcial; no acadêmico, o produto do curso é uma tese, enquanto
que no profissional pode não ser –
pode ser, por exemplo, a produção de
uma patente ou um invento. Ambos
são rigorosamente avaliados pela Ca-

“mestrados profissionais” despertaram
muita polêmica, porque a Portaria
pela qual foram criados assinalava
que eles possuíam a “vocação do autofinanciamento”; em outras palavras,
poderiam ser cursos pagos, o que não

pes a cada três anos, e esse órgão do
MEC considera as duas modalidades
de curso em igualdade de condições.
Ou seja, para alguém se inscrever no
doutorado, havendo o pré-requisito
do mestrado, tanto faz se esse é acadêmico ou profissional.

acontece com os mestrados acadêmicos e os doutorados ministrados nas
universidades públicas, que são cursos gratuitos e que, além disso, ainda
podem fornecer bolsas de estudo para
estudantes, conquistadas mediante
demonstração de mérito acadêmico.

A dupla titulação, residência e mestrado,
encurtaria caminhos, sem dúvida, pois na
atualidade a formação médica no campo
acadêmico é por demais longa
A meu ver, o “mestrado profissional”
não deveria ter recebido o nome de
mestrado. Melhor seria se tivesse sido
caracterizado de uma outra maneira,
embora a Portaria o considere em pé

O que o MEC e a Capes parecem desejar com a nova iniciativa seria incentivar instituições que tenham boas
especializações para que elas sejam
transformadas em “mestrados profissi-

de igualdade com o “mestrado acadêmico”. O que acho que acaba desvalorizando os cursos de especialização
é que estes não são avaliados. Se o
fossem, não precisariam, para serem
mais valorizados, mudar de nome, tor-

onais”. E isso poderia ocorrer até
mesmo com residências médicas.
Segundo informações, a Capes esperaria que, com isso, esses cursos chegassem
a ser pelo menos 25% dos mestrados
existentes no país hoje. Como o “mes-

nando-se “mestrados profissionais”.
O fato é que, na atualidade, também
os “mestrados profissionais” não têm
despertado muito interesse por parte
das universidades, mesmo fazendo

trado profissional” não exige que todo
o corpo docente seja formado por doutores, a Capes acha possível que algo
como 40% dos professores dos “mestrados profissionais” fossem profissionais
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de notório saber. Os demais, apesar de
serem titulados com doutorado ou livre-docência, teriam de ter experiência
profissional na área do curso.

diploma de doutor em medicina. São
iniciativas, contudo, isoladas e quase que experimentais.
A dupla titulação, residência e mestra-

Uma das vantagens vistas é que o curso assim estruturado passaria a ser avaliado pela Capes, a cada três anos. Os
cursos de especialização não são avaliados pela Capes ou mesmo pelo
MEC, incluídos aí os famosos MBA,

do, encurtaria caminhos, sem dúvida,
pois na atualidade a formação médica
no campo acadêmico é por demais longa. O médico se forma com idade entre
23 e 24 anos; termina sua residência por
volta dos 28 ou 29 anos, quando não

que não são mestrados, são cursos de
especialização. O nome master, que
dá origem ao “M”, de MBA, está usado inadequadamente. Os MBAs não
são avaliados pela Capes e não recebem nota; sua fama provém de uma
aceitação por parte do mercado.

mais tarde. Candidata-se ao mestrado
e o conclui, se for o caso, com 31 ou 32
anos. Se engrenar no doutorado, sai
doutor e pesquisador por volta dos 35
ou 36 anos, em contraposição, por
exemplo, a um físico ou biólogo, muitos deles já doutores com 23 anos.

Na verdade, já há nas universidades
muitos cursos de especialização lato
sensu que teriam condições e características para se tornarem “mestrados
profissionais”, segundo a definição
destes e, com isso, sofrerem avaliação

É evidente que não seria viável que
todas as residências médicas oferecessem também o mestrado profissional.
Isso seria vocação de alguns programas
e também seria importante que, assim,
a residência médica não sofresse uma

– o que, afinal, a meu ver, só pode
valorizar o curso.
A transposição da ideia para aplicação nas residências médicas, contudo,
merece mais profundas reflexões.
Nenhuma residência médica no Bra-

descaracterização como um programa
de treinamento médico em serviço,
com tempo integral e com percepção
de bolsa. A residência médica é exemplo de um programa indispensável
para a boa prática médica e, além dis-

sil confere grau de mestrado, mesmo
porque, como já dissemos, a residência médica é um curso lato sensu. Elas
possuem, entretanto, grande carga
horária e muitas se acompanham de
alto grau de especialização. A inten-

so, sofre avaliação. O mestrado seria
um ganho a mais para o aluno e um
justo e desejável encurtamento na carreira acadêmica.

ção do MEC seria que algumas delas
passassem a ser também mestrados,
dando ao médico o grau de mestre,
além do certificado de especialista em
uma área. A propósito, já há alguns
poucos programas de residência médica em que o estudante, por opção,
prolonga um pouco seus estudos e sai
com o certificado de residência e o
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RESUMO – Trata-se do caso de paciente de 50 anos, do sexo feminino, com início dos sinto-

mas há aproximadamente cinco anos, quando começou a apresentar episódios de febre intermitente, tosse seca, astenia e mal-estar, evoluindo com fadiga aos pequenos esforços (como
deambular), palpitações e edema de membros inferiores. Há quatro anos ocorreu piora da
fadiga, com diminuição da força muscular, assim como episódios de queda. Foi internada
para esclarecimento diagnóstico na 34ª Enfermaria da Santa Casa do Rio de janeiro, onde seu
caso foi discutido pelo corpo clínico. (Conduta Médica 2009-11 (42) 4-8)
ABSTRACT – It is a case report about a 50-year-old female patient whose clinical manifestations began
five years ago, and included fever, cough, asthenia, weakness when walking, palpitations and edema on
lower limbs. Four years ago she worsened of asthenia, developed muscle weakness and had some drops.
She was admitted to 34 th Infirmary of Santa Casa, where the case was discussed by the clinical staff.
(Conduta Médica 2009-11 (42) 4-8)
DESCRITORES – Fraqueza muscular; astenia; queda
KEY-WORDS – Muscular weakness; asthenia; drop

INTERNA RAQUEL
Identificação: M.T.S.R, feminina, 50 anos,
parda, casada, doméstica aposentada e testemunha de Jeová. Nascida no Rio Grande do
Sul, mas residente no Rio de Janeiro desde os
17 anos, no Grajaú. Internada na 34ª enfermaria da Santa Casa de Misericórdia no dia
12/1/2009.
Queixa Principal: “dificuldade para andar”
História da Doença Atual: Paciente refere
início dos sintomas há aproximadamente cinco anos, quando começou a apresentar episódios de febre (não aferida) intermitente, tosse
seca, astenia e mal-estar, durando cerca de 15
dias. Os sintomas evoluíram com fadiga aos
pequenos esforços, como deambular e trocar
de decúbito no leito, palpitações e edema de
membros inferiores. Há quatro anos ocorreu
piora da fadiga, com diminuição da força da
cintura escapular, tendo dificuldade em pentear os cabelos, além de diminuição da força da
cintura pélvica, exibindo grande dificuldade em
deambular e subir escadas, assim como episódios de quedas da própria altura.
Procurou pela primeira vez a Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Janeiro (34ª Enfer-

maria), onde foi internada para investigação
diagnóstica e tratamento. Apresentava disfagia para alimentos sólidos, engasgando com
facilidade, e alterações de coloração das extremidades, principalmente no frio, além de
máculas hipercrômicas em região periorbitária em ambos os olhos. Iniciou-se o tratamento com anti-inflamatório e corticóide
(prednisona em altas doses), havendo alta
hospitalar após 30 dias, devido a melhora clínica significativa.
No início deste ano (jan/09) procurou novamente a 34a Enfermaria da Santa Casa devido
à permanência de alguns sintomas (embora de
forma mais atenuada) como fraqueza muscular
em cinturas escapular e pélvica, além de dificuldade para deambular. Não tinha disfagia e
nem as outras manifestações da primeira internação, há quatro anos.
História Patológica Pregressa: VCI (sarampo, catapora). Sabe ser hipertensa e dislipidêmica há quatro anos, quando foi diagnosticada e teve iniciado o tratamento específico. Relata um episódio de pneumonia há cinco anos
(jan/04) e trombose venosa profunda (set/04).
Nega alergias, tuberculose, diabetes, cirurgias,

traumatismos, DSTs e neoplasias. Hemotransfusão há mais de 30 anos e laqueadura tubária
há 20 anos.
História Fisiológica: Nascida de parto eutócico, a termo, em domicílio. Bom desenvolvimento psicomotor. Menarca aos 16 anos.
G3P3N1.
História Familiar: Mãe viva, portadora de
hipertensão arterial sistêmica. Não soube relatar a causa da morte do pai. Tem dois filhos
hígidos. Nega história familiar de câncer.
História Social: Boas condições de moradia,
casa de alvenaria com água encanada e saneamento básico. Alimentação quantitativamente e qualitativamente satisfatória. Nega etilismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Cursou
até o quinto ano do ensino fundamental.
Antes da internação hospitalar utilizava omeprazol 20mg um comprimido de 12/12h, nifedipina 20mg um comprimido de 12/12h, hidroclorotiazida 25mg um comprimido uma vez
ao dia, AAS 100mg um comprimido uma vez
ao dia, prednisona 10mg um comprimido uma
vez ao dia, metotrexate 2,5mg dois comprimidos de 12/12h em três tomadas uma vez por
semana e ácido fólico 5mg um comprimido uma
vez ao dia.
INTERNA MIRELA
Ao exame físico, a paciente tinha altura de
1,55m, peso de 70kg, PA de 130x80 mmHg,
FC de 80 bpm, FR de 22 irpm e temperatura
axilar de 36,7°C. À ectoscopia a paciente estava lúcida, orientada no tempo e no espaço,
em bom estado geral, com fácies atípica e mu-

cosas hipocoradas (1+/4+), hidratada, anictérica e acianótica. Apresentava marcha anserina.
Pescoço: Ausência de turgência jugular. Traquéia centrada. Tireoide visível, elástica, de
superfície lisa, simétrica, palpável, indolor.
Ausência de linfonodos palpáveis.
Tórax: Atípico. Expansibilidade e elasticidade preservadas universalmente. FTV normal.
Som atimpânico à percussão. Murmúrio vesicular diminuído em 1/3 inferior de hemitórax
direito. Ausência de ruídos adventícios.
Aparelho Cardiovascular: Ausência de abaulamentos ou depressões. Ictus invisível e impalpável. Ritmo cardíaco regular em dois tempos. Bulhas hipofonéticas. Ausência de sopros ou extrassístoles.
Abdômen: Atípico. Flácido, indolor à palpação superficial e profunda. Peristalse presente. Som timpânico à percussão. Fígado impalpável. Espaço de Traube livre. Ausência de
massas ou visceromegalias.
Membros Inferiores: Ausência de edema,
panturrilhas livres, pulsos pediosos palpáveis
e simétricos.
A graduação da força muscular apresenta os
seguintes graus: grau 0, a musculatura não contrai; grau 1, a musculatura contrai, porém não
executa movimento algum; grau 2, executa o
movimento sem a gravidade; grau 3, executa o
movimento com a gravidade; grau 4, executa
o movimento com a gravidade, vencendo apenas uma pequena resistência; grau 5, executa
o movimento com a gravidade, vencendo uma
grande resistência. (ver tabela abaixo)

INTERNO THIAGO
O hemograma desta paciente, realizado em
14 de janeiro de 2009, apresentou uma anemia normocrômica e normocítica (hemácias 3,92 milhões/mm 3, hemoglobina 12g/dl,
hematócrito 37,7%, VCM 96,1 fl, HCM
30,6 pg/dL, CHCM 31,8%, RDW 14,6%),
caracterizando uma doença crônica. O leucograma revelou alterações muito discretas,
não sendo relevante neste caso. As plaquetas estavam normais (260 mil plaquetas/
mm 3), assim como a bilirrubina total e frações. Sódio, potássio e magnésio estavam
sem alterações, ureia e creatinina normais,
TAP e PTT normais. A transaminase oxalacética (TGO) estava elevada (89 U/L - referência até 31U/L para mulheres) e a fosfatase alcalina algo diminuída (24 U/L - referência mínima de 35 U/L para mulheres
nessa idade). A gama-GT estava normal.
No dia 15 de janeiro, o EAS de rotina apresentou presença de bactérias na sedimentoscopia.
No dia 27 de janeiro um novo hemograma
evidenciou anemia discreta (hemácias 3,86
milhões/mm3, hemoglobina 12,3 g/dL, hematócrito 36,6%, VCM 94,8 fl, HCM 31,8 pg/
dL, CHCM 33,6%, RDW 14,3%), leucograma normal e VHS aumentado (40mm, referência < 20mm). Bilirrubina total e frações,
sódio, potássio, ureia, creatinina, TAP, PTT,
TGO, TGP, fosfatase alcalina e glicose estavam todos normais. A gama-GT estava um
pouco elevada (51 U/L - referência até 43 U/
L para mulheres).

PARA ESTA PACIENTE, O EXAME DA FORÇA MUSCULAR REVELOU:
Membros superiores:

Membros inferiores:

Abdução dos braços (grau 3)

Flexores das coxas (grau 2)

Flexores dos braços (grau 4)

Extensores das coxas (grau 2)

Extensores dos braços (grau 4)

Abdutores das coxas (grau 4)

Adutores dos braços (grau 4)

Adutores das coxas (grau 1)

Flexores dos antebraços e mãos (grau 5)

Flexores das pernas (grau 5)

Extensores dos antebraços e mãos (grau 5)

Extensores das pernas (grau 2)

Pronação e supinação dos antebraços (grau 5)

Flexores dos pés (grau 5)

Flexão e extensão dos dedos das mãos (grau 5)

Extensores dos pés (grau 5)

Flexores e extensores do pescoço (grau 5)

Músculos da inversão e da eversão dos pés (grau 5)

A paciente apresentou mais acometimento da força muscular dos membros inferiores do que dos membros superiores.
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Durante a internação realizou-se radiografia de
tórax em PA, que não apresentou alterações.
O ECG revelou ritmo sinusal, frequência de
100bpm, PR de 0,14s, Â QRS de 0o. A endoscopia digestiva alta mostrou gastrite enantematosa leve de antro.
Na tabela 1, à página 8, mostramos alguns exames realizados desde a primeira internação da
paciente na 34ª Enfermaria.
Além dos exames já mencionados, foi realizado ultrassom transvaginal, que evidenciou
“útero com contornos regulares, tamanho
normal, sem nódulos; endométrio com calcificação de 11mm; ovário esquerdo com volume
estimado em 3,0 cm³, sem alterações; ovário
direito com volume estimado em 9,0 cm³, duas
imagens anecóicas, com reforço acústico posterior, medindo cerca de 1,2 x 1,3 cm e 1,8 x
1,5 cm, devendo corresponder a cistos.”
Na primeira internação foi solicitada uma eletroneuromiografia dos membros superiores e
inferiores, que sugeriu “acometimento miopático inflamatório difuso”, e também uma manometria esofágica que mostrou “grave disfunção
da musculatura estriada”. Na internação anterior, também realizou sorologia que mostrou anticorpo anticardiolipina IgM não reativo, anticorpo anticardiolipina IgG reativo (11,6 GPL
U/mL) e anticoagulante lúpico negativo.
Durante a sua internação deste ano (2009), a
paciente foi submetida a:
● Dieta oral branda hipossódica;
● Omeprazol 20mg 1cp. 12/12h VO;
● Metotrexate 2,5mg 2cp. 8/8h VO, todas as
sextas-feiras;
● Ácido fólico 5mg 1cp. 1x/dia VO, exceto às
sextas-feiras;
● Prednisona 10mg 4cp. 1x/dia VO, pela
manhã;
● Losartana 50mg 2cp. 1x/dia VO, pela manhã;
● Nifedipina 20mg 1cp. 1x/dia VO, pela manhã;
● Hidroclorotiazida 25mg 1cp. 1x/dia VO, pela
manhã, e
● AAS 100mg 1cp. 1x/dia VO.
Durante essa internação a paciente evoluiu
sem alterações do quadro clínico de fraqueza
muscular. Contudo, no 14o dia de internação
passou a apresentar grau 4 para a cintura esca6
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pular, não tendo mais dificuldades para pentear os cabelos e elevar os braços, porém a dor
em queimação e a fraqueza muscular em membros inferiores permaneceram sem alterações
significativas. A partir do próximo mês a paciente irá começar o tratamento fisioterápico.
PROF. FERNANDO
Na primeira internação a paciente chegou em
cadeira de rodas, não conseguia ficar sentada
no leito, e a enfermeira tinha que auxiliá-la
tanto na troca de vestes quanto na alimentação. Também se engasgava com alimentos
sólidos, principalmente. Foram administradas
altas doses de corticoide, que foram sendo diminuídas progressivamente. O relato das alterações da força muscular foi muito bem detalhado. Lembro que a paciente apresenta o levantar miopático, ou seja, assumia o decúbito
lateral e apoiava-se nos membros superiores.
Devido à falta de condição financeira e ao sistema de saúde pública atual, não conseguimos
submetê-la a fisioterapia como complementação do tratamento. Apesar de a psicoterapia
não mudar o parâmetro biológico de inflamação, o tratamento psicoterápico foi imprescindível. A confiança mútua que foi criada entre
nós e a paciente facilitou sobremaneira o seu
acompanhamento por nós. Alguém gostaria
de fazer alguma pergunta?
INTERNA DANIELLE
Em 2005 ela usou metotrexate?
INTERNO THIAGO
Não. A história dela começou em 2004, com
uma trombose venosa profunda. E, em 2005
começaram então a surgir, mesmo antes da
perda da força muscular, pápulas de Grotton e
heliotropo. Convém lembrar que, antes de
iniciar o tratamento, TGO, TGP e as enzimas
musculares já estavam aumentadas.
PROF. FERNANDO
Realmente, o metrotexate pode elevar as enzimas hepáticas, mas não tanto quanto os valores apresentados. O corticoide poderia levar a
uma miopatia, mas esse tipo de acometimento
não seria tão específico (cintura pélvica e escapular), ocorreria de forma generalizada, e as
enzimas musculares estariam normais.

INTERNO WALTER
Ela faz corticoide desde quando?
INTERNO THIAGO
Desde a internação em 2005, mas hoje em dose
menor. O nosso objetivo é retirar essa droga e
manter apenas o metotrexate.
RESIDENTE MAURO
Você comentou que ela tinha alterações dermatológicas, tais quais pápulas de Grotton e heliotropo. Adicionando a fraqueza muscular proximal, devemos pensar na possibilidade de dermatomiosite ou polidermatomiosite. Conseguiram
excluir outras doenças reumatológicas como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e
outras que poderiam complicar com miosite?
INTERNO THIAGO
Não chegamos a pensar em artrite reumatoide
pelo sinal de Grotton, que é patognomônico
de dermatomiosite. Poderíamos até pensar
numa síndrome de superposição, mas os dados
clínicos da paciente não levavam a isso.
RESIDENTE MAURO
Não pensaram em alguma neoplasia?
ACADÊMICA STEPHANE
Quais exames deveriam ser feitos para se buscar neoplasia neste caso?
INTERNO THIAGO
Realmente, com o diagnóstico de dermatomiosite, devemos ficar atento a risco de duas
a três vezes maior de desenvolvimento de neoplasia do que na população em geral. Não
significa dizer que todos os pacientes com dermatomiosite terão neoplasias... além do mais,
as chances de neoplasias são iguais nos dois
grupos.
PROF. FERNANDO
O anticorpo anticardiolipina e a correlação da
positividade ou negatividade de IgG e IgM é
muito importante no que tange ao desenvolvimento de neoplasias nesses pacientes. Geralmente a IgM positiva se associa a neoplasias,
infecções ou uso de drogas. A IgG positiva se
associa de modo exclusivo às doenças reumatológicas, o que ilustra bem o caso apresentado.

INTERNO THIAGO
As sorologias para anticorpo anticardiolipina
e anticoagulante lúpico foram pedidas no contexto da trombose venosa profunda, a fim de
se explorar o diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a qual seria a associação de uma característica clínica (TVP, neste
caso) com um teste sorológico positivo.
PROF. FERNANDO
Eu gostaria que a psicóloga Lisandra falasse um
pouco do perfil psicológico dessa paciente.
PSICÓLOGA LISANDRA
O nosso Serviço de Psicologia Hospitalar não
realiza psicoterapia, mas dá apoio psicológico
ao paciente internado. Como essa paciente
possui um longo histórico de internações aqui
na Santa Casa, irei fazer um apanhado do caso
dela. Quando começou a sentir fraqueza muscular, ela (que era empregada doméstica) não
conseguia mais realizar as funções de seu serviço. Houve um descrédito por parte dos patrões
e da família, que acreditavam que ela estava
“fazendo corpo mole”. O primeiro atendimento a ela por parte da Psicologia foi em agosto
de 2006, durante uma das internações para
controle da doença. Acontecia algo como uma
negação da doença, somado ao fato da objeção
à sua condição por parte da família e dos patrões. Em maio de 2007, ela começa a se conformar com o seu estado doentio. Num primeiro momento ela apresenta dificuldade de
comprar o remédio; num segundo momento
ela já consegue a medicação, e agora, em janeiro de 2009, ela já aparece num terceiro momento totalmente diferente dos demais: já se
apropriou do conhecimento da doença, fazendo pesquisas pela internet, acompanhando os
resultados dos exames e dizendo “eu não sou
doente, eu preciso de cuidados especiais; minha cabeça não está doente, meu corpo sim”.
E, a partir de então, ela começa a fazer um movimento antecipatório, prevendo a provável
total dependência de outras pessoas para a locomoção, alimentação e limpeza. A paciente
passa para o estágio onde consegue assumir a
doença e tenta aprender a lidar com os percalços e limitações que a mesma pode trazer. Se
fôssemos acompanhar essa paciente em um tratamento psicoterápico, provavelmente tenta-

ríamos fazê-la diminuir essa defesa tão intelectualizada e a colocaríamos diante do seu sentimento sobre a doença. Contudo, não trabalhamos com psicoterapia no contexto da enfermaria. O nosso papel, neste caso, não é tirar essa defesa, mas sim reforçá-la, pois é isso
que a impulsiona para a adesão ao tratamento.
Essa história nos mostra que cada paciente tem
seu tempo para a compreensão de seu estado
mórbido.
INTERNO ANDRÉ
Eu irei, agora, falar dos diagnósticos diferenciais desse caso que foi apresentado. Uma das
primeiras doenças que se encaixaria nesse diagnóstico seria a miastenia gravis, que é uma
desordem autoimune adquirida desencadeada
pela produção de anticorpos contrarreceptores de acetilcolina na placa motora. O paciente apresenta fraqueza muscular proximal que
piora ao longo do dia com a utilização repetida
da musculatura. Porém, aqui se tem comprometimento da musculatura facial e ocular extrínseca, ao contrario das miopatias. Quanto
aos exames complementares, encontramos
níveis de enzimas musculares normais (a fibra
muscular está íntegra); à eletroneuromiografia
(EMG) encontra-se resposta decrescente dos
potenciais de ação muscular, além de presença
de anticorpos contrarreceptores da acetilcolina que podem ser titulados no plasma.
Outro diagnóstico diferencial seria a síndrome
miastênica de Eaton-Lambert, na qual ocorre
produção de autoanticorpos que são responsáveis pela redução de canais de cálcio na porção terminal do neurônio motor, assim reduzindo a extrusão de vesículas ricas em acetilcolina. As manifestações clínicas são perda da
força muscular proximal, havendo maior intensidade nos membros inferiores. Ocorre a
típica melhora da força com o uso repetitivo
da musculatura. Manifestações autonômicas
ocorrem com frequência (sudorese excessiva,
hipotensão, impotência, alterações dos reflexos pupilares, etc.). Quanto aos exames complementares, a EMG revela potenciais de amplitude muita baixa, que, após estímulos repetitivos, alcança níveis dentro da normalidade.
A esclerose lateral amiotrófica também entraria no hall de diagnósticos possíveis. Sua fisiopatologia envolve o comprometimento con-

comitante do primeiro e segundo neurônios
motores na medula espinhal, manifestando-se
clinicamente com fraqueza muscular distal
principalmente, podendo também acometer
musculatura proximal e causar disfagia. Existem sinais associados compatíveis com doença
do primeiro neurônio motor (espasticidade,
hiperreflexia e sinal de Babinski). A EMG não
demonstra um padrão miopático, e as enzimas
musculares são geralmente normais, embora
eventualmente possam ser encontrados valores bastante elevados.
No hipotireoidismo, os pacientes com doença de longa duração e de maior gravidade estão mais propensos a apresentar alterações
musculares, em alguns casos fraqueza muscular simétrica e proximal com elevação da CK.
Nesse caso, o que vai diferenciar é a coexistência de um quadro clínico de hipotireoidismo, incluindo hiporreflexia, pele seca e bradicardia, entre outros. A EMG é normal e,
na biópsia do músculo, constata-se ausência
de inflamação – o que nos auxilia na diferenciação com a PM.
A distrofia muscular de Duchenne, menos
provável neste caso, é uma desordem autossômica recessiva ligada ao cromossoma X, ocasionando a não codificação da molécula de distrofina, o que propicia o enfraquecimento do
sarcolema e uma série de eventos intracelulares
que acabam levando à necrose da fibra muscular. A doença afeta meninos, e os sintomas se
iniciam em torno dos três a cinco anos de idade. Aos oito anos de idade eles já utilizam
andadores, e aos 12 se encontram restritos à
cadeira de roda. A morte por complicações respiratórias ocorre ao final da segunda década de
vida. A biópsia muscular evidencia a deficiência da distrofina. A análise genética de leucócitos periféricos também fecha o diagnóstico.
INTERNA RAQUEL
Por fim temos a dermatopolimiosite, doença
onde há desenvolvimento inexplicado de um
processo inflamatório não supurativo na musculatura esquelética. As manifestações musculares são fraqueza progressiva habitualmente proximal e simétrica, acometendo músculos
da cintura pélvica e escapular, progredindo
para a musculatura proximal dos membros.
Pode haver comprometimento dos flexores do >>
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SESSÃO CLÍNICA / CLINICAL SESSION

TABELA 1

Evolução de Parâmetros Laboratoriais da Paciente

pescoço. O comprometimento da musculatura da parede posterior da faringe e do terço
proximal do esôfago dá origem a disfagia de
transferência. As manifestações dermatológicas principais são as pápulas de Gottron e o
heliotropo. Também podem estar presentes
hemorragias das cutículas, “mão do mecânico”
e erupções eritematosas em face. Pode ocorrer
fenômeno de Raynaud. O rash malar da dermatomiosite se diferencia do lúpus pelo acometimento do sulco nasolabial. As manifestações constitucionais incluem fadiga e mal-estar; as articulares são artralgia, principalmente
nas mãos; as pulmonares dizem a respeito à
miosite do diafragma e da musculatura intercostal, prejudicando uma incursão respiratória adequada e favorecendo um acúmulo de secreções e hipoventilação alveolar. As manifestações cardíacas são distúrbios do ritmo e
condução cardíaca, caracterizados por palpitação e arritmias sintomáticas. Ao laboratório,
encontramos anticorpos antinucleares (FAN)
em até 80% dos pacientes; porém não são específicos para essas doenças (dermatomiosite
e polimiosite). Das enzimas musculares, devem ser solicitadas a creatinoquinase (CK), a
lactato desidrogenase (LDH), a aldolase, a aspartato aminotransferase (AST) e a alanina
aminotransferase (ALT). A EMG vai mostrar, nos pacientes com miosite, um padrão miopático. A biópsia muscular, exame padrãoouro, mostraria necrose da fibra muscular, de8
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generação e regeneração e infiltrado de células
inflamatórias mononucleares.
INTERNO THIAGO
Para o fechamento do diagnóstico, as sorologias são fundamentais. No início de 2006 a
paciente possuía 12153 U/L de CPK, que se
manteve elevado até 2008, quando caiu em
2009 para 687 U/L.
ACADÊMICA STEPHANE
Houve a melhora do quadro?
INTERNO THIAGO
A CPK tem uma forte relação com a atividade
da doença. Essa queda poderia ser uma melhora do quadro clínico, contudo também
poderia indicar atrofia muscular pela agressão
crônica da doença ao tecido. Como houve uma
melhora clínica do quadro dessa paciente em
questão, a queda da CPK indica diminuição
da atividade da doença.

desenvolve com quadro de déficit motor simétrico, de início agudo, após episódio de uma
infecção, principalmente de vias aéreas superiores, com comprometimento progressivo e ascendente; 20% dos casos necessitam de tratamento em centro de tratamento intensivo
devido ao comprometimento respiratório.
Outros exames complementares, como esofagomanometria e eletroneuromiografia, foram ao
encontro da nossa hipótese diagnóstica desde a
sua internação inicial, além dos outros exames
e características clínicas próprias da miopatia inflamatória, que é a dermatopolimiosite.
INTERNA MIRELA
A esofagomanometria dessa paciente mostrou
alteração na musculatura estriada, compatível
com o diagnóstico de polimiosite. É importante a caracterização da alteração esofágica
para a diferenciação com esclerodermia.
PROF. FERNANDO
Na polimiosite a caracterização manométrica
revela diminuição da contração da faringe,
hipomotilidade do terço superior e alteração
(hipotonia) do esfíncter esofagiano superior.
Na esclerodermia há uma diminuição da pressão do esfíncter esofagiano inferior, assim
como alterações nos dois terços inferiores do
esôfago, isto é, ondas sincrônicas e de baixa
amplitude.
Quero parabenizar os relatores e agradecer a
presença de todos, especialmente das psicólogas, e sobretudo agradecer à revista Conduta
Médica pela oportunidade de divulgar mais
esse caso vivenciado por todos nós e diagnosticado no nosso Serviço – onde, com todo o
cuidado, soubemos conduzir e tratar mais um
paciente. ■

INTERNA KAMILA
No início da doença, poderíamos pensar em
Guillain-Barré?
PROF. FERNANDO
As características clínicas – tais como o heliotropo, e a forma como foi se desenvolvendo a
fraqueza muscular – não sugeriam a síndrome
de Guillain-Barré, que caracteristicamente se
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Insuficiência Cardíaca
Refratária em Cardiopatia
Isquêmica
Refractory Heart Failure in Ischemic
Heart Disease
Autores:
Dr. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia
da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Annie de Azeredo Coutinho
Ariane Binoti Pacheco
Camila Castelo Branco Pupe
Jorge Costa Junior
Michelle de Oliveira B. Fernandes
Renata Uliana
Thiago Thomasin Queiroz
Acadêmicos de Medicina da UFF

RESUMO – Trata-se do relato de caso de um paciente de 63 anos com IC direita grave, com

volumosa ascite refratária e em desproporção ao edema de membros inferiores. Os autores
relatam a evolução dessa síndrome restritiva, que possui a cardiomiopatia isquêmica como
provável causa. (Conduta Médica 2009-11 (42) 10-11)
ABSTRACT – This is the case of a 63-year-old man who had severe right heart failure, presenting with
volumous ascites, disproportional to the leg edema. In this article, the authors discuss the evolution of
this restrictive syndrome, which was probably caused by a ischemic cardiomyopathy. (Conduta Médica 2009-11 (42) 10-11)
DESCRITORES – Doença coronariana; insuficiência cardíaca refratária; ascite volumosa; aquaréticos
KEY-WORDS – Coronary artery disease; refractory heart failure, volumous ascitis, aquaretics

INTRODUÇÃO

É incomum a evolução da cardiopatia isquêmica (CI) para insuficiência cardíaca
direita grave, refratária, com volumosa
ascite. Os autores apresentam o caso de
um paciente com tal evolução.
RELATO DO CASO

Identificação: O.A.C., 63 anos, divorciado, natural e residente em São Gonçalo
(RJ), desempregado.
Queixa Principal: “aumento da barriga”
História da Doença Atual: Refere aumento progressivo do volume abdominal
há 39 dias associado a dispneia aos grandes esforços, edema de membros inferiores discreto (desproporcional à ascite).
Sem outras queixas. Em uso de furosemida 40mg 2x ao dia, captopril 25 mg 2x
ao dia, espironolactona 100 mg 1x ao dia,
AAs 100 mg 1x ao dia.
História Patológica Pregressa: IAM há
cinco anos com angina pós IAM e realização de cirurgia de revascularização miocárdica. Diabetes mellitus não tratado.
Ex-tabagista (dois maços/dia) por 20
anos, tendo parado há oito meses. Nega
10
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etilismo, viagens ou uso de outras medicações.
História Familiar: Pai falecido aos 56 anos
de IAM.
História Social: Habita em casa de três
cômodos com irmão; nega possuir animais
domésticos; refere condições adequadas
de saneamento básico.
EXAME FÍSICO

Ectoscopia: Paciente lúcido e orientado
no tempo e espaço, hipocorado +/4+, anictérico, acianótico, taquipneico, hidratado.
PA: 90 x 60mmHg; FC: 62 bpm; FR: 22
irpm; CA: 119 cm
Cabeça/Pescoço: Turgência jugular importante a 90º, pulso venoso jugular –
onda A e V-, sinal de Kussmaull, sinal de
Musset direito.
Aparelho Respiratório: MV diminuído
em bases pulmonares
Aparelho Cardiovascular: Levantamento paraesternal, RCI, bulhas hipofonéticas, sopro sistólico 3+/6+ em FM, que aumenta à inspiração profunda; sopro sistólico 2+/6+ em LAA, que irradia para
dorso.

Abdome: Batimento epigástrico, ascite
volumosa, fígado palpável 2cm abaixo
do apêndice xifoide de consistência pétrea, com contornos rombos e superfície
heterogênea, indolor, peristalse inaudível.
Membros Inferiores: Edema +/4+, sem
sinais de empastamento de panturrilhas,
pulsos pediosos diminuídos.

fícil controle e prevenção terciária da
doença coronária. O curso clínico foi
tempestuoso pelo fato de se manter em
classe funcional III / IV, com redução
muito discreta da ascite, de tal modo que
culminou com óbito em alguns meses de
evolução.
DISCUSSÃO

EXAMES COMPLEMENTARES

ECO: AD e VD: aumento moderado; AE:
aumento importante; VE: aumento global;
função sistólica deprimida leve a moderada; hipocinesia septo-inferior e medial;
acinesia inferior; regurgitação mitral e tricúspide importante, aórtica e pulmonar
leve. PSAP: 83,62 mmHg.
ECG: fibrilação atrial.
TC de abdome: Fígado reduzido de volume, contornos levemente lobulados e
densidade homogênea, baço com discreto aumento de volume, veia cava inferior calibrosa, ascite volumosa.
EDA: Gastropatia congestiva leve, gastrite erosiva moderada de antro.
Sorologia para hepatites virais: Negativas.
Bioquímica: glicose:157 mg/dL; ureia:
121 mg/dL; creatinina: 2,20 mg/dL; Na:
134 mEq/l; K: 4,8 mEq/l.
Ferro sérico: 36 mcg/dl; ferritina: 323ng/
ml; ISFe: 14%; TIBC: 258mcg/dl; função
hepática: normal; proteínas totais: 5,2 g/
dl, albumina: 2,8 g/dl.
Coagulograma: TAP: 60%; PTT: Relp/c:
1,6 ; INR: 1,7.
Hemograma: Hb: 10,3 g/dL; Ht: 30,9%.
Líquido ascítico: gradiente albumina
soro-ascite >1,9, contagem de polimorfonucleares: 150/ mm3, ausência de células
neoplásicas, culturas negativas.
RX tórax: cardiomegalia, sinal do duplo
contorno, inversão da trama vascular pulmonar, seios costofrênicos velados.
EVOLUÇÃO

Paciente foi tratado com esquema convencional para insuficiência cardíaca de di-

Diante de um paciente com grande ascite
em desproporção ao edema de membros
inferiores, devemos formular algumas hipóteses diagnósticas, entre as quais podemos citar endomiocardiofibrose, doença
de Davis, pericardite constritiva e doença de Ebstein.
A endomiocardiofibrose se manifesta em
idade adulta ou jovem (doença de Becker).
Por outro lado, a doença de Ebstein se apresenta com cianose já ao nascimento, e a
pericardite constritiva, por sua vez, tem curso clínico bem diferente do apresentado.
No caso relatado, o paciente apresentava
doença coronária que necessitou de cirurgia de revascularização miocárdica. Tais
casos evoluem com morte súbita ou insuficiência cardíaca esquerda com possibilidade de edema agudo de pulmão. Quando ocorre insuficiência cardíaca direita,
devemos pensar na possibilidade de tromboembolismo de repetição, que no caso
relatado não esteve presente.
Tornou-se mister o relato deste caso pela
incomum e até mesmo rara evolução de uma
cardiopatia isquêmica, que, na ausência de
embolia pulmonar, evoluiu com grave síndrome restritiva, inclusive com sinal de Kusmaull, ascite volumosa e extremamente refratária às medidas habituais, além de cirrose hepática de provável etiologia cardíaca1,2,3, uma vez excluídas causas mais prevalentes como alcoolismo, hepatites virais e
medicamentos, entre outras.
Tais casos podem apresentar um curso
melhor com a utilização dos aquaréticos4,5,6,7. São tais fármacos inibidores da
vasopressina, ainda não habitualmente

disponíveis em nosso meio, mas que representam a possibilidade de modificar a
evolução desses enfermos, os quais, na
verdade, só terão solução quando o transplante de miocélulas-tronco (não de medula óssea) for implementado8,9.
Finalmente, realçamos que, diante de
uma síndrome restritiva com ascite refratária, apesar de rara, não podemos excluir
a cardiomiopatia isquêmica como causa.
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Hipertensão Renovascular
Renovascular Hypertension
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RESUMO – Doença renovascular é uma desordem comum, mas complexa. Suas causas mais
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comuns são displasia fibromuscular e aterosclerose. Clinicamente, pode se apresentar como
estenose de artéria renal assintomática, hipertensão renovascular ou nefropatia isquêmica.
Relatamos o caso clínico de paciente portadora de hipertensão arterial e a conduta médica
adotada. (Conduta Médica 2009-11 (42) 12-16)
ABSTRACT – Renovascular disease is a common but complex disorder. Its most common causes are

fibromuscular dysplasia and atherosclerosis. Clinically, it can present as asymptomatic renal artery
stenosis, renovascular hypertension, or ischemic nephropathy. We report a clinical case of arterial
hypertension and discuss about therapeutic conduct. (Conduta Médica 2009-11 (42) 12-16)
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ANAMNESE

ACV: RCR, A2 hiperfonética, FC 98 bpm,

Identificação: M.E.M., 48 anos, sexo fe-

PA=230/136 mmHg (deitada e decúbito).

minino, natural de Juiz de Fora (MG).

Ausência de turgência jugular patológica,

Queixa Principal: “Pressão alta”

pulsos presentes simétricos, normais.

História da Doença Atual: Paciente

MV: Preservado, sem alterações.

encaminhada de Unidade Básica de Saú-

Abdome: Flácido, sem megalias. Ausên-

de com história de estar apresentando, há

cia de sopros ao exame clínico.

aproximadamente cinco meses, quadro de
hipertensão arterial de difícil controle,

RESULTADOS DOS EXAMES

apesar da medicação anti-hipertensiva

SOLICITADOS

referida como em uso. Refere apenas can-

Exames Laboratoriais: Glicemia 104 /

saço físico aos esforços, encontrando-se

Creatinina 1,0 / Colesterol total 260 /

em uso de furosemida, metildopa, nifedi-

HDL 48 / LDL 176 / Triglicérides 180 /

pina, propranolol e captopril.

Sódio 140 / Potássio 4,5 / Ácido Úrico 7,0

História Patológica Pregressa: Hiperco-

/ Urina: EAS normal.

lesterolemia.
História Familiar: Pais hipertensos.

Demais Exames Complementares:

História Social: Tabagista por 18 anos,

- Eletrocardiograma:

10 cigarros/dia, não etilista, sedentária.

Ritmo sinusal regular, ÂQRS + 60, FC
76, dentro da normalidade.
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EXAME FÍSICO

- Ecocardiograma Bidimensional Dop-

Bom estado geral, peso 58 Kg, altura

pler:

1,60 m.

Disfunção diastólica tipo alteração do

relaxamento de VE, função sistólica de
VE preservada, diâmetros cavitários normais, discreta hipertrofia concêntrica das
paredes de VE (SIV = PP = 1,1).
- Ultrassonografia Renal com Doppler
de Artérias Renais:
Doppler de aorta mostra fluxo trifásico
(Vs = 61 cm/s, VD = 10 cm/s). Rim esquerdo tópico, medindo 10,1 X 6,0 cm.
Artéria renal esquerda (VS = 38 cm/s / Vd
= 38 cm/s). Rim direito tópico, medindo

FIGURA 2

Renograma com radioisótopos revelando baixa perfusão no rim direito

7,8 X 3,5 cm (escleroatrófico). Artéria
renal direita com fluxo de baixas veloci-

teral, porém com depuração presente e

dades (7 cm/s) (ver figura 1).

boa eliminação. Sua curva renográfica se

- Estudo Renal com Radioisótopos:

encontra rebaixada em relação ao rim es-

Fluxo sanguíneo renal - revelou fluxos san-

querdo e sem definição de suas fases.

guíneos assimétricos, estando o rim es-

Cálculo da função renal proporcional - Rim

querdo melhor perfundido do que o seu

esquerdo: 82,5% / Rim direito: 17,5%.

contra-lateral (ver figura 2).

Foi realizado estímulo diurético (furose-

Cintilografia renal dinâmica e renograma - o

mida) aos 10 minutos do estudo, com boa

rim esquerdo apresenta acúmulo preserva-

resposta a este, bilateralmente.

do, boa depuração e eliminação eficaz,

Conclusão - Rim esquerdo normoperfundi-

apesar da pequena estase transitória ob-

do, com função glomerular e urodinâmi-

servada em pelve renal. Sua curva reno-

ca preservadas. Rim direito hipoperfundi-

gráfica demonstra ascensão, pico de segun-

do, com acúmulo reduzido, sinais de pre-

da fase e descenso característicos. O rim

juízo funcional glomerular, porém com boa

direito apresenta acúmulo bastante redu-

eliminação daquilo que depurou.

zido, quando comparado ao seu contrala-

- Arteriografia Renal:

FIGURA 3

Arteriografia de artéria renal pré-stent

Estenose de artéria renal direita, rim esquerdo vicariante. Artéria renal esquerda isenta de aterosclerose significativa
(ver figura 3).
CONDUTA

FIGURA 4

Arteriografia de artéria renal pós-stent

Paciente apresentava alta probabilidade

FIGURA 1

Doppler de artéria renal demonstrando baixo
fluxo em artéria renal direita

de hipertensão renovascular (HRV) (ver

renal através de angioplastia por balão

tabela 1). Apesar da terapia farmacológi-

com colocação de stent na artéria renal

ca instituída, mantinha níveis tensionais

direita (balão Hyperlite 2.75X10 / stent

elevados. Em decorrência da injúria re-

Duraflex 3.5X11), procedimento realiza-

nal observada pelos exames descritos,

do sem intercorrências, obtendo-se suces-

optou-se pela revascularização da artéria

so (ver figura 4).
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

TABELA 1 – Hipertensão renovascular - Indicadores clínicos de probabilidade e
proposta de investigação
GRUPOS DE PACIENTES

SEQUÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
Baixa Probabilidade (0,2%)

Hipertensão limítrofe, leve ou
moderada, não complicada
●

Não necessária

Média Probabilidade (5 a 15%)
Hipertensão grave
● Hipertensão refratária
● Hipertensão recente em idade abaixo
de 30 anos e acima de 50 anos
● Presença de sopros abdominais
o u lombares
● Assimetria de pulsos radiais
ou carotídeos
● Hipertensos moderados
fumantes com doença renovascular
em outro território
● Redução mal definida da função renal
● Redução pressórica exagerada
aos inibidores da ECA
●

cedida promove a normalização da pressão arterial na ausência de fármacos antihipertensivos (Bloch & Basile, 2007).
Hipertensão renovascular é a elevação da
pressão arterial consequente à presença de
estenose da artéria renal (EAR), ou de um
de seus ramos principais, que pode ser re-

Teste de captopril com renina
periférica ou renina de veias renais
Se negativo, interromper investigação
Se positivo, realizar arteriografia

vertida total ou parcialmente pela revascularização renal (Woolfson, 2001).
É prevalente em 1% a 4% da população
hipertensa não-selecionada. A intervenção visa à cura ou ao controle da hipertensão e à preservação ou ao resgate da

Alta Probabilidade (25%)
● Hipertensão grave ou refratária com
insuficiência renal progressiva
● Hipertensão moderada ou maligna
● Elevação dos níveis de creatinina
induzida por inibidores da ECA
● Assimetria renal no tamanho
ou na função

te quando uma revascularização bem-su-

função renal (Connolly & Woolfson,
2005). Estima-se que 12% dos pacientes
em programa de diálise apresentem doen-

Arteriografia imediata

ça renovascular (Mailloux et al, 1994).
EAR pode ser causada por doença renovascular aterosclerótica (DRA) (90%) ou
por displasia fibromuscular (DFM)

DISCUSSÃO E REVISÃO

O tratamento instituído objetivou a re-

(Schreiber et al, 1984). Outras causas

BIBLIOGRÁFICA

vascularização de artéria renal e a melho-

incluem aneurisma de artéria renal, arte-

Observamos, neste relato, o caso clínico

ra funcional do rim isquêmico, que cul-

rite de Takayasu, tromboembólica, síndro-

de mulher com 48 anos de idade que de-

minou com normalização da pressão arte-

me de Williams, neurofibromatose, dis-

senvolve quadro de hipertensão arterial

rial.

secção espontânea de artéria renal, más-

de difícil controle, apesar da medicação

Na vigência de estenose ocorre redução

formações arteriovenosas, fístulas, trauma

instituída. A paciente apresentava vári-

da perfusão renal, ativando o sistema re-

e radiação abdominal prévia (Safian &

os fatores de risco para aterosclerose, in-

nina-angiotensina-aldosterona. A angio-

Textor, 2001). Embora a maioria dos

cluindo hipercolesterolemia, tabagismo e

tensina II circulante promove vasocons-

casos de hipertensão arterial seja de ori-

sedentarismo. Apesar de o exame clíni-

trição direta e estímulo à secreção de al-

gem essencial, a possibilidade de HRV

co não revelar sopros abdominais, o exa-

dosterona, com posterior retenção de só-

deverá ser considerada em grupos de alto

me de ultrassonografia detectou redução

dio e líquidos. Atuando paralelamente

risco, pois, além de ser potencialmente

volumétrica de um rim e o estudo com

nesse processo e modulando esses meca-

curável, poderá evoluir para injúria isqu-

Doppler constatou fluxo de baixas velo-

nismos principais estão o hiperaldostero-

êmica e insuficiência renal.

cidades em artéria renal direita. O estu-

nismo secundário, as prostaciclinas, o

O diagnóstico da enfermidade deve, por-

do renal com radioisótopos mostra hipo-

tromboxane, o sistema nervoso simpático,

tanto, contemplar a presença de hiperten-

perfusão no rim direito e sinais de preju-

o sistema calicreína-cininas, a vasopres-

são arterial, de estenose de artéria renal e

ízo funcional glomerular. Posteriormen-

sina e o fator atrial natriurético, entre

a atenuação ou a normalização da pressão

te, a angiografia de artéria renal confir-

outros. O diagnóstico definitivo de hi-

arterial, após revascularização do rim en-

mou a presença de estenose significativa.

pertensão renovascular é firmado somen-

volvido.
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Várias técnicas de exames, não invasivas,

40% com doença vascular periférica e 5

liar a progressão, não apenas no grau do

como o eco-Doppler em cores, a tomogra-

a 20% com coronariopatia (Woolfson,

estreitamento luminal mas também na

fia computadorizada helicoidal e angior-

2001; Connolly & Woolfson, 2005).

extensão do dano do parênquima renal.

ressonância magnética, permitem a inves-

O diagnóstico poderá ser considerado em

Na EARA ocorre redução mais evidente

tigação de estenose de artéria renal, ten-

pacientes com hipertensão resistente, hi-

no fluxo sanguíneo cortical comparado à

do como padrão-ouro a arteriografia re-

pertensão que recentemente saiu do con-

DFM (Lerman et al, 1996).

nal. Por outro lado, o estudo dinâmico

trole clínico, ou naqueles casos com co-

renal e o renograma possibilitam investi-

ronariopatia ou doença cerebrovascular,

Displasia Fibromuscular

gar a repercussão da estenose da artéria

no contexto de uma hipertensão descon-

Ocorre em cerca de 10% de todos os ca-

renal sobre a função renal.

trolada. Outros pacientes se apresentam

sos de doença renovascular, sendo mais

com progressiva insuficiência renal, pro-

comum entre mulheres (geralmente entre

Causas de HRV

teinúria, síndrome nefrótica (Thadhani et

15 a 50 anos). Em 85% dos casos existe

A etiologia mais comum é a doença re-

al, 1996), ou mesmo achado acidental de

fibroplasia medial caracterizada por um

novascular aterosclerótica (DRVA), em-

assimetria renal. Sugere-se ainda o diag-

aneurisma observada à angiografia. Ou-

bora em muitos casos possa não haver sig-

nóstico caso ocorra elevação da creatini-

tros casos são devidos à fibroplasia peri-

nificativa estenose de artéria renal. Mui-

na (ou raramente insuficiência renal) após

arterial ou fibroplasia intimal e podem ser

tos pacientes apresentam longa história de

introduzir inibidor de angiotensina II,

associados com dissecção arterial. Aco-

hipertensão arterial, no contexto de uma

prescrito com frequência. Podemos ob-

mete mais comumente do meio à parte

aterosclerose sistêmica, exacerbada pela

servar, nos sinais clínicos, pulso arterial

distal da artéria renal, mas ramos de seg-

obliteração da vasculatura de artéria re-

amplo (que reflete a perda da complacên-

mentos intrarrenais podem estar envolvi-

nal distal, levando a isquemia e insufici-

cia), sopros sobre artérias renais, ausência

dos. A história natural de DFM é variá-

ência renal. O diagnóstico deverá consi-

ou reduzidos pulsos poplíteo e pedioso, e

vel e não necessariamente benigna, com

derar se existe evidência de aterosclerose

reduzido índice tornozelo-braquial (Con-

relatos (Pohl & Novick, 1985) de pro-

em artérias coronárias, cerebral ou peri-

nolly & Woolfson, 2005).

gressão da doença de 33% em 66 pacien-

féricas. Outros fatores de risco incluem

Estenose de artéria renal de etiologia ate-

tes (sem progressão para estenose total), e

idade, gênero masculino, tabagismo, hi-

rosclerótica (EARA) é bilateral em 50%

relatos (Goncharenko et al, 1981) de que

pertensão arterial, diabetes e hiperlipide-

dos casos. Estudo prospectivo utilizando

em 42 pacientes (metade do sexo masculi-

mia. A prevalência de DRVA é desco-

Doppler renal estimou a taxa de progres-

no) havia evidências angiográficas de do-

nhecida, mas existem dados relativos ao

são em três anos em 35%, com taxa de

ença progressiva em 4-136 meses de segui-

encontro de doença aterosclerótica de

oclusão anual de 3,1%. Atrofia renal

mento. Nesse estudo, 25% das artérias aco-

artéria renal. Estudos em autópsias rela-

pode ser um marcador de progressão e está

metidas desenvolveram oclusão total e

tam aumento de incidência relacionada

presente em 20% dos rins com estenose

62% dos rins afetados atrofiaram (>0.5 cm

com a idade, variando de 5% (abaixo de

maior de 60% (Guzman et al, 1994). Es-

de redução no tamanho renal). Contraria-

64 anos) a 42% (acima de 75 anos). Ou-

tudo prospectivo usando ultrassonografia

mente à ARVD, a microcirculação renal é

tros dados obtidos pelas imagens de arté-

Doppler mostrou que a incidência acumu-

normal e a atrofia renal poderá progredir

rias renais de pacientes investigados para

lada de dois anos de atrofia renal foi 5,5%,

se houver estenose de artéria proximal aci-

outras doenças arteriais revelam que ate-

11,7% e 20,8% em rins sem estenose,

ma de 75–80% de seu lúmen.

rosclerose de artéria renal (AAR) acima

<60% estenose e >60% estenose, respec-

de 50% tem sido relatada em 35% dentre

tivamente. Esses estudos confirmam a

Tratamento Preconizado

os idosos com insuficiência renal e cardí-

ideia de que, quando consideramos a his-

Com relação à decisão terapêutica deve-

aca, 20-35% com doença aorto-ilíaca, 15-

tória natural de EARA, é importante ava-

mos considerar a idade do paciente, a preCONDUTA MÉDICA

●
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sença de comorbidades, a viabilidade re-

Salvo as indicações citadas, o tratamento

SON, JA et a. Renal atrophy and arterial

nal e a natureza e localização da lesão. O

endovascular deverá ser a abordagem ini-

stenosis; A prospective study with duplex

tratamento visa curar ou melhorar a hiper-

cial. A angioplastia por balão está reco-

renal ultrasound. Hypertension, v.23,

tensão arterial e/ou preservar a função

mendada em lesões fibrodisplásicas, lesões

p.346-350,1994.

renal (V Diretrizes, 2006).

ateroscleróticas de terço médio/distal e

- BLOCH, MJ; BASILE, J. Diagnosis and

O tratamento clínico será instituído na

arterites. O implante de stent é conside-

management of renovascular disease and

impossibilidade técnica ou alto risco para

rado superior ao balão no tratamento da

renovascular hypertension. J Clin

intervenção, recusa do paciente, idosos

estenose de artéria renal de etiologia ate-

Hypertens,v.9,p.381-389,2007.

com bom controle pressórico e função

rosclerótica, estando também recomenda-

- LERMAN, LO; TALER, SJ; TEXTOR,

renal preservada. Os inibidores da ECA,

do em lesões ostiais, lesões calcificadas,

SC et al. Computed tomography-derived

os bloqueadores dos canais de cálcio e os

ou na ocorrência de insucesso ou de trau-

intrarenal blood flow in renovascular and

betabloqueadores são medicamentos efe-

mas com o uso do balão (V Diretrizes,

essential hypertension. Kidney Int, v.49,

tivos para o tratamento da hipertensão ar-

2006).

p.846-854, 1996.
- POHL, MA; NOVICK, AC. Natural his-

terial associada à estenose unilateral de
artéria renal. Os bloqueadores dos recep-
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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, 17 anos, com

Tosse Seca e Rouquidão
Paciente realizou vários procedimentos endoscópicos
nos últimos 10 anos
Case report of a 17-year-old man, with

Dry Cough and Hoarseness
FIGURA 1A

Corte ao nível da traqueia,
mostrando irregularidades e
formação polipoide na
parede anterior

RESUMO – Trata-se do caso de um paciente do sexo masculino, com 17 anos de
idade, apresentando um quadro clínico de
tosse seca e rouquidão, já tendo sido submetido a vários procedimentos endoscópicos nos últimos 10 anos. Uma TC foi
realizada. (Conduta Médica 2009-11
(42) 17;30)
ABSTRACT – It is a case report of a 17-year-

old man with clinical picture of dry cough and
hoarseness. A TCAR was performed. (Conduta Médica 2009-11 (42) 17;30)
DESCRITORES – Tosse; rouquidão; pul-

mão
KEY-WORDS – Cough; hoarseness; lung

FIGURA 1B

Corte ao nível dos lobos
inferiores, evidenciando
múltiplas lesões escavadas
no parênquima pulmonar

Autores:
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 e Professora de Clínica Médica (Pneumologia)
da Faculdade de Medicina de Petrópolis
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A CONDUTA DO
PROFESSOR
Professor, qual
sua conduta na
avaliação
nutricional de um
paciente?

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

Nutrição adequada é funda-

lidade de vida. Esta seção

d) Peso ajustado ou corrigi-

mas a velocidade de perda.

mental para a vida.

destina-se a avaliar a desnu-

do - quando se desconta ex-

Assim, a pergunta semiológi-

A existência de desnutrição

trição de forma simples e ob-

cesso de gordura, líquido ou

ca mais importante é:

varia de acordo com a doen-

jetiva usando a análise do

falta de membro(s), e

Houve recentemente perda

ça de base.

peso e do apetite.

e) “Peso sonhado” - aquele que

de peso rápida?

é perseguido e difícil ou impos-

O paciente só poderá respon-

A avaliação nutricional proteico-calórica para detectar

1) O que é a Regra PA?

sível de ser alcançado e algu-

der sim ou não. Se ficar em

desnutrição pode ser feita, de

Esta é uma regra de semiologia

mas vezes imposto por nós, mé-

dúvida a resposta será não,

forma prática e objetiva, atra-

usada por nós ao longo de mais

dicos. Exemplo: “o senhor tem

pois toda perda rápida é sig-

vés de uma anamnese sim-

de 20 anos de vivência em ava-

de ganhar uns 10 kg para que

nificativa, importante e lem-

ples, que chamamos de Regra

liação e terapia nutricional.

eu possa operá-lo”, ou “para

brada.

PA (P = peso; A = apetite).

Significa a interpretação das

que possam melhorar seu dia-

Desnutrição proteico-calóri-

variáveis peso e apetite.

betes e hipertensão, a senhora

4) Como interpretar as res-

tem de emagrecer 10 kg”. Mui-

postas sim e não?

ca (DPC) é resultante de: ingestão insuficiente de nutri-

2) Como avaliar peso?

tas vezes tais metas são impos-

a) Sim: significa que o prin-

entes; consumo maior das re-

Peso é o somatório das massas

síveis de serem atingidas.

cipal compartimento corpo-

servas energéticas; metabo-

muscular, gordurosa, óssea,

lismo inadequado dos nutri-

hídrica e outras, e tem como

3) Como questionar sobre o

lar, caracterizando uma des-

entes ou associação entre es-

principais elementos a serem

peso?

nutrição de predomínio pro-

ses fatores. São fatores pre-

investigados as massas muscu-

Há algumas perguntas que

teico.

disponentes a anorexia, as

lar e gordurosa. É a avaliação

devem ser feitas:

b) Não: o principal compar-

síndromes de má absorção, os

antropométrica mais utiliza-

a) Houve variação em seu

timento perdido é o gorduro-

estados hipermetabólicos, o

da e exigida em prontuários e

peso corporal recentemente?

so, caracterizando uma des-

abuso de álcool e drogas e a

protocolos, porém a que mais

b) Sabe informar de quanto

nutrição de predomínio caló-

baixa renda.

conduz a erros de interpreta-

foi essa mudança?

rico.

Em hospital geral, a preva-

ção. Há vários tipos de peso:

c) Essa mudança foi associa-

lência está em torno de 50%,

a) Peso habitual - é o que o

da com alguma alteração nos

5) O que significa desnutri-

conforme confirmação de

indivíduo costuma ter;

hábitos alimentares?

ção proteico-calórica e ca-

estudo nacional “Ibranutri”

b) Peso teórico - é aquele afe-

d) A modificação foi lenta

lórico-proteica?

(1999). A identificação e a

rido por tabelas de referên-

ou rápida?

a) Desnutrição proteico-ca-

adequada correção do estado

cia, valorizando o sexo, ida-

e) Essa variação de peso lhe

lórica é a forma rápida de

nutricional resulta em menos

de e altura;

preocupa?

instalação e não adaptativa

complicações, menor tempo

c) Peso atual - é o peso aferi-

A questão mais importante

da desnutrição, com impor-

de internação e melhor qua-

do no dia da avaliação;

não é quanto peso se perdeu,

tante hipoalbuminemia, for-
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ral perdido é a massa muscu-

mação de edema, imunodefi-

Quadro 1: Relação entre a perda de peso e alterações do apetite

ciência e esteatose hepática.
b) Desnutrição calórico-pro-

Variáveis

Perda de peso rápida

Perda de peso lenta

Apetite preservado

Desnutrição
proteico-calórica
sem inflamação
sistêmica

Desnutrição
calórico-proteica
sem inflamação
sistêmica

Hiporexia

Desnutrição
proteico-calórica
com leve inflamação
sistêmica

Desnutrição
calórico-proteica
com leve inflamação
sistêmica

Anorexia

Desnutrição
proteico-calórica
com grave inflamação
sistêmica

Desnutrição
calórico-proteica
com grave inflamação
sistêmica

teica é a forma lenta de instalação e adaptativa da desnutrição, com grande emagrecimento, hipoalbuminemia
leve sem edema, imunodeficiência e esteatose hepática.
6) Como avaliar apetite?
Apetite é diferente de fome.
Fome é um reflexo fisiológico de busca de alimento, não
importando sua natureza, en-

8) Como interpretar as alte-
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associadas a intensa resposta
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gosta, ele faria isso?

podem ser observadas com a

1 pp. 1-13, 2001.
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Para essa pergunta teremos

aplicação dessa regra.

3. DETSKY AS, McLAUGH-

6. DUARTE ACG, Avalia-

três tipos de respostas:

Conclusão: Com essa sim-

LIN JR, BAKER JP et al. What is

ção Nutricional: Aspectos clí-

a) Sim: na prática ele se ali-

ples regra podemos saber se

subjective global assessment of
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menta bem e responde sim à

há desnutrição, conhecer o

nutritional status? JPEN J Paren-
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pergunta = apetite preservado.

predomínio calórico ou

ter Enteral Nutr, 11:8-13, 1987.

neiro, RJ,2007.

b) Sim: na prática ele come

proteico, bem como saber

pouco ou menos que o usu-

se estamos diante de uma

al, mas responde sim = apeti-

síndrome inflamatória sis-

te reduzido = hiporexia.

têmica que agravará o esta-

c) Não: na prática ele quase

do nutricional, bem como

não come e a resposta é não

dificultará a terapia nutri-

= sem apetite = anorexia.

cional.
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RESUMO – Trata-se de uma paciente de 76 anos de idade, apresentando, há cerca de um ano,

quadro clínico de dispneia e dor torácica, com episódios de síncope e palpitações. Tem sete
irmãos, um deles falecido subitamente. Ao exame físico destaca-se a presença de um sopro
sistólico. O caso é discutido pela equipe do Iecac numa sessão clínica, para adoção da conduta adequada. (Conduta Médica 2009-11 (42) 20-25)
ABSTRACT – It is a 76-year-old female patient, that since last year has being presented a clinical picture

with dyspnea, thoracic pain, syncope and palpitations. She has seven brothers, and one of them has
had sudden death. On clinical examination there is a systolic murmur. The case is discussed by clinical
staff of Iecac to adopt an adequate conduct. (Conduta Médica 2009-11 (42) 20-25)
DESCRITORES – Dispneia; dor torácica; palpitações
KEY-WORDS – Dyspnea; thoracic pain; palpitation

ACAD. VICTOR HUGO

Identificação: M.B.M.S., 76 anos, do
sexo feminino, casada, do lar, natural de
Petrópolis (RJ). Anamnese feita em 9 de
janeiro de 2009.
Queixa Principal.: “falta de ar, dor no
peito e disparo no coração”
História da Doença Atual: A paciente
relata dispneia aos médios esforços, que
melhora ao repouso e em decúbito dorsal. Nega dispneia paroxística noturna e
dorme com o travesseiro baixo. A dispneia vem se agravando desde março de
2008. Também tem como queixa dor
torácica em região mamária, que se desencadeia com esforço, se localiza na parte
anterior do tórax e se irradia para a região
dorsal. A dor é “em queimação”, melhora ao repouso e em decúbito dorsal. Sua
duração é de cerca de 30 minutos. Se a
paciente, ao sentir a dor, persistir em fazer
o esforço, ocorre a síncope, que é caracterizada pela paciente por um “mal-estar
no estômago”, que a faz “perder os sentidos”, ficando “desacordada” por aproxi-

madamente 10 min; ao acordar, lembrase de tudo, inclusive da sensação de que
ia desmaiar. A paciente, durante o episódio de síncope, não tem liberação esfincteriana. Há também palpitações de intensidade mediana, desencadeadas por esforço, com duração de 20 a 30 minutos. Essas palpitações melhoram com o repouso,
são de intensidade média, com ritmo regular e cessam subitamente.
História Patológica Pregressa: Os achados positivos são hipertensão arterial sistêmica, cateterismo em 18 de abril de
2008, alergia a legumes e corantes, cirurgia de retirada do colo do útero em 1976.
Já teve gastrite, relata infecção urinária em
maio de 2008 e três episódios de síncope
de maio até a presente data.
História Social: Mora em boas condições,
não fuma, não bebe e não usa drogas ilícitas.
História Familiar: Teve ao todo sete irmãos. Morreram quatro; um de alcoolismo, outro de “câncer de garganta”, outra
por diabetes e outra teve morte súbita (re-

ferida pela paciente como “colapso cardíaco”). Além da própria paciente, ainda estão vivos um irmão e uma irmã, que
parecem ser saudáveis.
História Fisiológica: Nasceu de parto
normal a termo. Teve seis gestações, deu

teral esquerdo é discretamente palpável,
com características normais.
Na ausculta cardíaca, no foco mitral, o
ritmo é regular, com bulhas normofonéticas. Ouve-se um desdobramento de B1
por clique protossistólico. Na sístole ob-

ente de pé. O mesmo comportamento do
sopro se encontra em todo o restante do
precórdio, inclusive nas bases. A ausculta pulmonar não apresenta nenhuma alteração.

à luz cinco filhos e teve um aborto. A
última gestação foi há trinta e cinco
anos. Medicamentos em uso: enalapril
5mg 2 x dia, hidroclorotiazida 25mg, 1x
dia, Ictus 3,125 mg 2 x dia.

serva-se um sopro sistólico protomesossistólico de 1+ a 2+/6+. Entretanto, durante a sístole ouvem-se como se fossem múltiplos cliques. Ficamos na dúvida se eram
vibrações do próprio sopro ou se de fato
eram múltiplos cliques. Essa sensação de

DR. DANY

Exame Físico:
PA 120 x 80mmHg (ambos os membros
superiores); peso 54kg, altura 1,53m, IMC
23,1Kg/m2.
Paciente sentada: bom estado geral, eupneica, mucosas normocoradas, dentes em

múltiplos cliques era mais evidente no
foco mitral, onde B1 era bem marcada e
forte, e esse som de clique vibrava em toda
sístole. No foco tricúspide a ausculta
apresentava as mesmas características,
sempre se ouvindo, além do clique pro-

Bassan para comentar a radiografia.

regular estado de conservação. No exame do pescoço não se observa nenhuma
anormalidade. Discreta cianose nas extremidades inferiores.
Paciente deitada: observa-se uma pulsatilidade cervical discretamente aumenta-

tossistólico, um sopro sistólico protomeso e esse caráter de clique. No foco aórtico acessório a ausculta se mantinha com
as mesmas características e a segunda bulha era sempre muito bem marcada. No
foco pulmonar o sopro sistólico ficava um

bressaindo por cima da imagem do coração e, consequentemente, tornando os
pulmões hipertransparentes e impedindo
a adequada visualização da circulação
pulmonar. Dentro dessas limitações, eu
diria que a área cardíaca está, ainda, den-

da. Parece ser arterial. Na região supraclavicular esquerda observa-se uma pulsatilidade que aumenta com a inspiração,
sugerindo também existir uma pulsatilidade venosa. O pulso carotídeo mostra
uma amplitude de normal a discretamente diminuída e encontra-se regular, infil-

pouco mais intenso, não ultrapassando
2+/6+. A B2 está muito bem marcada e
há sempre a sensação de múltiplos cliques. No foco aórtico a ausculta tem as
mesmas características do foco pulmonar,
com a segunda bulha bem marcada. Há
discreta irradiação do sopro para a claví-

tro dos limites da normalidade, apesar de
que sua conformação seja um pouco suspeita, na medida em que existe uma certa
protuberância da junção do arco inferior
com o arco médio, fazendo com que o
ombro dessa junção se torne superior.
Alguns chamam essa conformação de

trado e endurecido bilateralmente. Os
pulsos radiais e braquiais se mostram de
moderados a grandemente diminuídos.
Os pulsos femorais também se encontram
diminuídos, porém com uma relação normal. Os pulsos tibiais posteriores e pedi-

cula direita e muito boa irradiação para a
clavícula esquerda. Não observamos irradiação para as carótidas.
Em decúbito lateral esquerdo, na ponta,
a característica da ausculta é muito parecida. O que ocorre é que o sopro sistóli-

“ponta levantada”. O arco médio não está
particularmente anormal, e a parte mais
superior (onde está o botão aórtico) me
parece inteiramente normal, inclusive a
aorta e o bordo cardíaco inferior direito.
A visualização da circulação pulmonar,

osos também se encontram bem diminuídos. Todos os pulsos são palpáveis.
Na palpação do abdome não encontramos nada de mais. Na palpação do precórdio não observamos impulsão do ventrículo direito e o ictus não é palpável em

co fica um pouco mais bem audível. Esse
sopro aumenta com a expiração e se torna no máximo um sopro de 2+/6+. Em
pé se continua ouvindo esse caráter de
múltiplos cliques e B1 e B2 bem marcadas. Na ponta o sopro diminui com ma-

mais uma vez, está difícil de ser analisada. Não pode ser visto nada que fale a
favor de hiperfluxo pulmonar ou hipertensão venocapilar. Os seios costofrênicos estão normais. Em resumo: é um coração com morfologia praticamente nor-

decúbito dorsal; porém em decúbito la-

nobra isométrica e se encurta com o paci-

mal.

Na realidade, o que ouvíamos era um soprete protomesossistólico. Mas tínhamos
a conotação de múltiplos cliques. Ficamos na dúvida se poderia ser apenas vibração do sopro. Convido o Dr. Roberto

DR. ROBERTO

Esta é uma radiografia de tórax de má
qualidade técnica, por estar muito penetrada: conseguimos perceber a coluna so-
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figuras 8 e 9) está um pouco distante do
pico de R; mas, de qualquer maneira, observamos que na sua morfologia há um
retardo na ascensão. Normalmente o pulso carotídeo possui uma ascensão retilínea, e o que observamos é que ela sobe

DR. DANY

mais lentamente nesta paciente, com um
tempo de ejeção de aproximadamente 30
centésimos de segundo.

cliques. Mas, com essa descrição, eu classificaria como estenose aórtica grave,
apesar dos cliques.

O ECG mostra ritmo sinusal, onde a onda
P precede o complexo QRS. O mesmo

DR. DANY

DRA. MAGNÓLIA

O conjunto de vibrações, à ausculta, dava

Concordo com a Eulália, mas também não

complexo está alargado, com a onda P
negativa, evidenciando um bloqueio de
ramo esquerdo avançado (grau II ou III pela
Classificação da Escola Americana). PR
está normal e a frequência cardíaca está ao
redor de 78 bpm. Em DII há um infrades-

a impressão de sensação “clicosa”, mais do
que “soprosa”.

podemos descartar doença arterial coronariana, pelas queixas e pela idade.

DR. REINALDO

DR. REINALDO

Em resumo, existe um clique de ejeção
precedido de um sopro sistólico de eje-

Sempre que se identifica um clique de
ejeção, ele é considerado patológico.

nivelamento semelhante a DI. Além de um
bloqueio de ramo esquerdo, podemos supor uma zona elétrica inativada no terço
médio do septo. A morfologia com S profundo sugere alterações da repolarização
da parede ventricular e hipertrofia do ven-

ção, com um pulso carotídeo que apresenta retardo na ascensão.

Quatro condições podem produzi-lo,
seja na válvula aórtica ou pulmonar: 1)
estenose ao nível das válvulas sigmoides;
2) dilatação dos grandes vasos; 3) aumento do volume do fluxo pelas válvulas sigmoides e 4) aumento da velocida-

trículo esquerdo em V4, V5 e V6.

DR. REINALDO

DR. REINALDO

Não se pode dizer, pois há muita vibração. Observe que na diástole há bastantes vibrações irregulares.

DR. DIRSON

A única coisa que observei é essa hipertransparência pulmonar e o coração algo
verticalizado, sugerindo doença vascular
pulmonar crônica.
DR. HUGO

Não há retificação pulmonar.

Pensando em estenose aórtica, daria alguma graduação?
DRA. EULÁLIA

Na estenose aórtica grave não se ouvem

DR. DIRSON

Sobre o fonomecanocardiograma, quando o aparelho estava sobre a região mesocárdica (ver figura 5), identificamos, após
o pico do complexo QRS, um ruído que

DRA. MAGNÓLIA

Existe uma B3?

DR. DANY

É interessante notar que há BRE de tercei-

de pelas válvulas sigmoides. O bloqueio
de ramo esquerdo não participa dessas
condições geradoras de clique. Todo o
quadro clínico dessa paciente nos faz
pensar em uma patologia do coração esquerdo. Nessa doente, a presença de um
clique protossistólico, introduzindo um
sopro de ejeção e um pulso carotídeo
retardado na sua amplitude, me faria
pensar numa estenose aórtica valvular.
A forma membranosa pode até produzir
um clique, mas não um clique tão intenso e tão atrasado em relação à primeira

parece um clique de ejeção e que precede uma vibração muito suave, que corresponderia ao sopro descrito na ausculta. A
segunda bulha, nessa região, identifica o
componente aórtico e o pulmonar, desdobrado fisiologicamente. Caminhando

ro grau e, no entanto, não há um desdobramento paradoxal da segunda bulha.

para o foco aórtico (ver figuras 6 e 7), observa-se o mesmo padrão morfológico
com o primeiro ruído precedendo um clique e vibrações do sopro. Eu diria que
esses múltiplos cliques que foram referidos na ausculta seriam, na realidade, vi-

Ou seja, não houve um alargamento, mas
sim uma aproximação.

Um paciente de 76 anos com dor no peito, clique sistólico e pulso diminuído... eu

bulha. O que estaria definitivamente
afastado seria uma estenose subaórtica
dinâmica, a qual seria impossível de produzir clique, e a estenose supravalvar. Em
relação à quantificação pelo exame físico, não seria de graduação severa, pois a

brações do sopro. O pulso carotídeo (ver

pensaria em uma patologia aórtica.

relação de severidade tem a ver com a
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DR. REINALDO

Sim, mas, de qualquer maneira, o componente aórtico está próximo ao pulmonar.

DRA. EULÁLIA

morfologia do sopro e com anacrotismo
precoce. A presença do clique mostra
que a válvula possui mobilidade. Seria
o sopro de menor intensidade por falência da contratilidade cardíaca (a paciente usa carvedilol) ou por um grau mais

caracterizaria, de fato, uma quarta bulha
patológica, seria a precocidade em relação ao início da onda P.
DR. ANTÔNIO

Concordo com a estenose aórtica valvu-

precoce de estenose? Acredito que seja
uma estenose aórtica valvar grave, onde
a intensidade do sopro esteja sendo mascarada pela insuficiência ventricular esquerda.

lar e também tenho dúvidas sobre a origem da cianose. A radiografia está muito
penetrada para dizer se há alguma patologia pulmonar. Tive dois pacientes adultos com estenose aórtica que vieram a
procurar o médico devido a episódios de

DR. SERAFIM

síncope.

Numa doente de 76 anos, primeiro devemos pensar em disautonomia. Outra coisa que não consegui encaixar nesse relato
foi a cianose. Também devemos pensar,
nesse contexto etário, em doença arterial
coronariana com arritmia ou estenose
aórtica, que acredito ser de leve a moderada. A semiologia caminha para o último diagnóstico: sopro que diminui com
o hand grip e com a posição ortostática.
Também acredito que há uma doença

FIGURA 1

Eletrocardiograma AVR-AVL-AVF

DR. CLÁUDIO

Eu vou concordar com os colegas que
optaram pelo diagnóstico de estenose
aórtica, e eu consideraria até grave. Não

FIGURA 2

Eletrocardiograma D1-D2-D3

sei se estou certo, mas, na radiografia de
tórax de perfil, vejo um contorno calcificado do anel valvar. Atrevo-me a dizer
que seria uma estenose aórtica grave com
calcificação valvar, esta talvez a causa do
bloqueio de ramo esquerdo.

pulmonar associada.
DR. ROBERTO

DRA. LÍLIAN

Eu gostaria de relembrar que é uma paciente idosa, com sintomas relativamente
recentes, que se caracterizam por dispneia
aos moderados esforços, que melhora ao
decúbito dorsal. Há também dor toráci-

Eu esperava que, após a descrição do Reinaldo, ele considerasse a estenose como
leve. Eu não acho que, somente pelo uso
do carvedilol, devemos pensar em disfunção do ventrículo esquerdo. Eu acredito
que essa estenose seja de grau leve. Ou-

ca, que sugere isquemia miocárdica; seria
uma dor quase típica devido ao fato de o
tempo de duração ser algo prolongado.
Há também o relato de palpitações e o
histórico de síncope. No exame físico
não há nenhuma evidência de aumento

tro ponto que diz a favor é a ausência da
quarta bulha.

A quarta bulha, na realidade (e embora
presente na estenose aórtica), deixou de

de cavidades e se encontra, como achado
clínico mais notório, um sopro pouco intenso de aspecto “clicoso”, que aumenta
com a expiração e que se irradia para a
base e para as carótidas, sugerindo um
sopro em cavidade esquerda ejetivo.

ser característica de gravidade. O que

Dentro desse raciocínio, estava pensando

DRA. EULÁLIA

Também não podemos afastar o prolapso
da válvula mitral.

DR. REINALDO

FIGURA 3

Eletrocardiograma V1-V2-V3

FIGURA 4

Eletrocardiograma V4-V5-V6

FIGURA 5

Fonomecanocardiograma - região mesocárdica
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FIGURA 12
FIGURA 6

Fonomecanocardiograma - região
mesocárdica FAA

Fonomecanocardiograma - região
mesocárdica amplificada

FIGURA 14

Raio X de tórax perfil

FIGURA 7

Fonomecanocardiograma - FAA
FIGURA 13

Raio X de tórax PA

na possibilidade de obstrução do trato
de saída do ventrículo esquerdo. FiFIGURA 8

Pulso carotídeo direito

FIGURA 9

Pulso carotídeo esquerdo

FIGURA 10

Fonomecanocardiograma - foco aórtico

quei, então, com alguma obstrução mecânica e fixa da saída do ventrículo esquerdo, seja ela valvar, supra ou subvalvar. Foi chamada a atenção de que a
segunda bulha é bem nítida no foco
aórtico, o que faz com que a possibilidade de uma estenose valvar ou puramente valvar diminua. Chama a atenção, também, o pulso carotídeo, que,
apesar de não ter entalhes anacróticos,
tem uma nítida ascensão prolongada.
Na minha opinião essa senhora possui
uma estenose valvar aórtica, cuja gravidade deve ser importante, porque ela
possui sintomas que sugerem fortemente que exista uma restrição à ejeção do
ventrículo esquerdo para a periferia, caracterizada pelos sintomas de dispneia,

que estivesse diante de uma estenose aórtica grave ou disfunção ventricular. Contudo, estava diante de um coração pequeno à radiografia. O sopro era bem discreto e as bulhas, audíveis; não havia terceira bulha. A história era de estenose aórtica, mas o exame não era. Que disfunção
ventricular era essa que, associada a uma
estenose aórtica teoricamente grave, não
apresentava os pulsos diminuídos assim?
Nesse ponto, ficou difícil falar sobre uma
estenose aórtica grave mascarada pela
insuficiência cardíaca. Admitindo-se que
a função ventricular fosse normal, por
que, então, os pulsos não eram totalmente entalhados?
DR. DIRSON

Dr. Dany, como você explica o não crescimento da onda R em V1, V2 e V3?

dor torácica e episódios de síncope.
DR. DANY
DR. DANY
FIGURA 11

Fonomecanocardiograma - foco pulmonar
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O que me chamou a atenção foi a radiografia com área cardíaca normal. Pensei

Seria uma amputação do vetor pelo
BRE de terceiro grau. Vamos ao ecocardiograma.

DR. HUGO

No ecocardiograma, realizado em 20 de
março de 2008, o laudo descreveu uma
válvula aórtica com folhetos espessados
e de mobilidade diminuída, estenose aórtica leve com gradiente sistólico de

a moderada, com tal área valvar considera-se a estenose grave. Havia pequeno prolapso de válvula mitral, como
dito nas hipóteses. Não havia como
afirmar que a válvula era bicúspide devido à sua grande calcificação.

do a uma dissincronia e, consequentemente, causando uma disfunção ventricular e
retirando a culpa da estenose aórtica por
essa disfunção. Resolveu-se pedir uma
ressonância magnética para nos auxiliar,
cujo laudo foi: hipertrofia concêntrica em

DR. WASHINGTON

VE, moderada disfunção sistólica global
de VE; a análise da contratilidade segmentar de VE evidenciou hipertrofia difusa,
com movimentação paradoxal do septo;
fração de ejeção de 68%; leve aumento
atrial esquerdo; calcificação de folhetos

VE diminuído e IM leve ao Doppler. O
aspecto ecocardiográfico é de cardiomiopatia dilatada.
Em maio foi realizado outro exame, com
outro colega, que observou regurgitação
aórtica e mitral de grau leve mínimo. O

Observou-se que a condução A/V foi de
1:1 com intervalos PR e QT adequados.
Apresentaram-se extrassístoles supraventriculares num total de 94 ectopias, sendo 61
isoladas e com dois pares. Essas extrassístoles são comuns e não indicam sequer al-

da válvula aórtica e severa restrição de sua
abertura; sem sinais de necrose ou infiltração miocárdica. Quero opiniões sobre
a indicação cirúrgica e se há a indicação
de colocação de um ressincronizador junto a prótese valvar.

grau de estenose aórtica foi moderado e o
padrão de fluxo mitral ao Doppler era
compatível com déficit de relaxamento
de VE. Conclui-se por bloqueio de ramo
esquerdo (BRE), aumento das cavidades
de ventrículo esquerdo (VE), leve disfun-

guma patologia. Três episódios de taquicardias supraventriculares não sustentadas
com até 21 batimentos, assintomáticas (que
numa senhora de 72 anos são muito comuns) e, se chegarmos até lá, as teremos
certamente. Ou seja, o Holter não nos

ção sistólica global de VE, válvula aórtica calcificada e espessada, de provável
etiologia bicúspide, com moderada limitação de abertura de seus folhetos.
Foi solicitado, então, um ecocardiograma de esforço para quantificar melhor
o gradiente aórtico. Em junho, o eco-

mostrou absolutamente nada de anormal.

cardiograma de esforço realizado mostrou estenose aórtica moderada. Porém
a área valvar aórtica era fixa, em
0,65cm2, configurando estenose aórtica

total e a indicação está formalizada.

severa. Em janeiro de 2009 fizemos dois
exames nessa paciente. O primeiro re-

fia mostrou uma aorta um pouco dilatada, com regurgitação leve. A ventriculografia mostra a cavidade ventricular esquerda aumentada, sugerindo alteração
segmentar, ou seja, uma disfunção ventricular moderada. Mas perdurou a nossa

almente mostrou uma valva com calcificação no anel e com mobilidade diminuída. A valva não alcança a parede da aorta, abrindo-se muito pouco. A
área valvar em nosso exame foi em torno de 0,75cm2. Apesar de o gradiente

dúvida: será que estávamos diante de uma
estenose aórtica grave mascarada por uma
disfunção ventricular, ou será que estávamos diante de uma estenose aórtica não
tão grave, associada a disfunção do ventrículo, que caminhava paralelamente ao

de que esse é o diagnóstico da paciente.

aórtico ser considerado de estenose leve

caso? Ainda mais havendo o BRE levan-

dro mais brando. Obrigado a todos. ■

23mmHg. Descreveu também cavidades
direitas normais, ventrículo esquerdo com
diâmetros aumentados e função global
gravemente deprimida, com fração de ejeção de 48%. E movimentação paradoxal do septo, tipo BRE, relaxamento do

DR. DANY

Foi solicitado o Holter de 24h para se
avaliar a arritmia cardíaca.

DR. DANY

Foi realizado um estudo hemodinâmico.
Não foi mostrada nenhuma obstrução
coronariana. A dor torácica, provavelmente, era de origem valvar. A aortogra-

DR. WASHINGTON

O bloqueio do ramo esquerdo pode levar
a uma dissincronia interventricular e intraventricular. Corrigir essa dissincronia
melhora a disfunção. Mas, neste caso especificamente, não posso indicar primeiramente o ressincronizador antes da correção da doença aórtica.
DR. CLÁUDIO

Eu concordo com o Dr. Washington. Essa
paciente está evoluindo para um BAV

DR. REINALDO

É um caso típico de estenose aórtica de baixo gradiente, que foi muito bem estudado
e investigado. Não paira nenhuma dúvida

DR. DANY

Fica a mensagem de que deve ser realizada
sempre uma investigação, mesmo quando
os indícios semiológicos apontam um qua-
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RESUMO – Relatamos o caso de um paciente do sexo masculino, 48 anos, HIV positivo, que
vinha sendo tratado há três anos com zidovudina, lamivudina e efavirenz, e evoluiu com o
aparecimento de massa tumoral de crescimento rápido em região maxilar esquerda. Foi realizada biópsia, que revelou tratar-se de linfoma de Burkitt. No momento do diagnóstico,
possuía carga viral inferior a 50 cópias/ml e contagem de linfócitos CD4 com valor de 422. O
estadiamento do linfoma foi feito através de tomografia computadorizada de crânio, tórax,
abdome e pelve, além de biópsia de medula óssea e punção lombar. Constatou-se que o tumor acometia os ossos da face e que havia massas subpleurais, linfonodomegalia mediastinal
e massa pélvica. Não havia infiltração da medula óssea e a punção lombar foi negativa para
células neoplásicas. Foi iniciada quimioterapia seguindo o regime CODOX-M/IVAC e mantida a terapia antirretroviral, com a substituição da zidovudina pelo tenofovir. Logo após o
primeiro dia de tratamento, a massa apresentou redução maior que 50% em relação ao seu
volume anterior, demonstrando o alto turn-over celular dessa neoplasia. O objetivo deste
artigo é discutir os aspectos clínicos e histopatológicos do linfoma de Burkitt em pacientes
HIV positivos. (Conduta Médica 2009-11 (42) 26-29)
ABSTRACT – This case report presents a 48-year-old HIV-positive patient on treatment with zidovu-

dine, lamivudine and efavirenz for three years, who presented a rapid growing mass at the left maxillary
region. A biopsy confirmed Burkitt’s lymphoma. The viral count was below 50 copies/ml and CD4
lymphocyte count was 422. The staging of lymphoma was made through a computed tomography of the
skull, chest, abdomen and pelvis, bone marrow biopsy and lumbar puncture. The lymphoma affected
the face bones and there were subpleural masses, mediastinal lymphnode and pelvic mass. The bone
marrow showed no infiltration and lumbar puncture was negative for neoplasic cells. It was started
treatment with chemotherapy followed the protocol CODOX-M/IVAC, antiretroviral therapy was kept
and zidovudine was replaced for tenofovir. After the first day of chemotherapy, the mass reduced 50%
compared to its previous volume, demonstrating the high turn-over of the tumor cell. The objective of
this article is to discuss the clinical and histopathological features of Burkitt’s lymphoma in HIV-positive
patients. (Conduta Médica 2009-11 (42) 26-29)
DESCRITORES – Linfoma de Burkitt; linfoma associado ao HIV; relato de caso
KEY-WORDS – Burkitt’s lymphoma; HIV-associated lymphoma; case report

INTRODUÇÃO

O linfoma de Burkitt é uma neoplasia maligna de células B que apresenta três formas
distintas: forma endêmica ou africana, forma esporádica ou americana e a forma rela-
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quentemente sob a forma de linfadenopatia cervical. A forma associada ao HIV apresenta acometimento semelhante à esporádica. O linfoma de Burkitt responde por
40% dos linfomas não-Hodgkin associados

cionada à imunossupressão (mais comumente associada ao HIV). O acometimento mandibular é característico da forma africana, sendo encontrado em 60 a 80% dos
casos e na faixa etária de cinco a sete anos.
A forma esporádica acomete principalmen-

RELATO DO CASO

te a região abdominal, mas em 25% dos
casos envolve a cabeça e o pescoço, fre-

Identificação: J.L.V., masculino, 48 anos,
branco, solteiro, servidor público federal,

ao HIV, sendo o segundo mais comum e, geralmente, surgindo como a primeira doença definidora de aids em pacientes com contagem elevada de linfócitos T CD4.

natural do Rio de Janeiro (RJ), residente
em Maricá (RJ).
Queixa Principal: “Bochecha do tamanho de uma laranja”
História da Doença Atual: Há uma se-

cido, timpânico, indolor à palpação superficial e profunda, fígado e baço não
palpáveis. Traube timpânico.
Membros Inferiores: Sem edema, panturrilhas livres, pulsos palpáveis.

mana iniciou quadro de aumento de volume em região maxilar, associado a dor
em molares superiores à esquerda, sem
outros sinais inflamatórios. Devido ao
aumento súbito de volume, procurou dentista, que iniciou Clavulin e realizou

Hemograma Completo (6/6/08): Ht:
40,7%, Hb: 13,4g/dL, VCM: 108fl, HCM:
35pg/cel, CHCM: 33g/L, Leu: 6500/mm³
(0/1/0/0/2/62/28/7), Plaq: 500.000/mm³.

biópsia. Mesmo após o uso de antibiótico não obteve melhora, tendo inclusive
notado aumento do volume em região
maxilar esquerda nos últimos dias.
Antecedentes (História Patológica Pregressa:): Doenças comuns da infância. É
hipertenso, em tratamento irregular. Nega

Bioquímica (06/06/08): Ac. Úrico: 3,8mg/
dL, Glicose: 100mg/dL, Ureia: 27mg/dL,
Creatinina: 0,68mg/dL, Sódio: 134 mEq/L,
Potássio: 4,5mEq/L, Cálcio: 8,4mg/dL, Magnésio: 2,5mg/dL, Fósforo: 2,7mg/dL, LDH:
376U/L, Proteínas Totais: 7,6g/dL, Albumina: 3,9d/dL, Globulina: 3,7g/dL, TGO:

DM e/ ou BK. Nega cardiopatias, pneumopatias ou hepatopatias. Nega cirurgias prévias, nega alergias medicamentosas,
nega hemotransfusões ou viagens recentes.
É portador de HIV em uso de terapia antirretroviral com zidovudina, lamivudina

19U/dL, TGP: 29U/dL, FA: 95U/dL, GGT:
113 U/L, Bb Total: 0,34mg/dL, Bb Direta:
0,11mg/dL, Bb Indireta: 0,23mg/dL.
Carga Viral e Contagem de CD4 e CD8
(6/3/08):
Carga Viral: indetectável. CD4: 422;

e efavirenz desde 2005. Iniciou o tratamento após o parceiro apresentar queda
da contagem de CD4 e possuir contagem,
na ocasião, de 330. Não teve doença definidora de aids até o momento.

CD8: 1668; CD4/CD8: 0,25.
Radiografia Panorâmica da Região Maxilar (27/5/08): Dentes ausentes
(18,23,25,26,27,28,36,45 e 46); imagem
radiopaca em região anterior da maxila e
reabsorção parcial das cristas alveolares.

EXAME FÍSICO

Ao Exame: Bom estado geral, vigil, orientado, cooperativo, normocorado, hidratado, acianótico, anictérico. Presença de
massa em cavidade oral em região maxilar à esquerda. Ausência de linfonodo-

TC Crânio (5/6/08): Sinusopatia frontoetmoidal direita, esfenoidal esquerda e
maxilar bilateral.
TC Tórax (5/6/08): Formações sólidas
com densidade de partes moles, com localização subpleural, nos segmentos basal-

megalias periféricas. Peso: 84 kg, Altura:
1,72m, SC: 1,98m².
Sinais Vitais: PA: 140/80 mmHg; FC 80
bpm; FR 18 irpm; Tax. 36,1°C.
AR: MVUA, sem ruídos adventícios.
ACV: RCR, BNF, sem sopros ou extras-

posterior do LID e medial e lateral do LM.
Linfonodos mediastinais e hilares à direita, espessamento pleural contíguo à lesão.
TC Abdome (5/6/08): Formação lobulada com densidade de partes moles, medindo 8,5 x 7 cm, entre o reto e a bexiga, sem

sístoles.
Abdome: Atípico, peristalse presente, flá-

plano de clivagem com a parede vesical
posterior.

EXAMES COMPLEMENTARES

Biópsia da Mácula (29/5/08): Linfoma
não-Hodgkin difuso de alto grau - Linfoma de Burkitt.
Biópsia de Medula Óssea (6/6/08): Sem
infiltração neoplásica.
Punção Lombar (6/6/08): Líquor com
ausência de células neoplásicas.
EVOLUÇÃO

6/6/08 – Iniciou QT esquema CODOXM /IVAC, profilaxias para estrongiloidíase disseminada, pneumocistose, síndrome de lise tumoral e QT intratecal.
7/6/08 – Após primeiro dia de QT redução aparente de 50% de massa em maxilar esquerdo.
16/6/08 – Iniciou leucopenia: 3000 leu/
mm3 com 2000 neutrófilos.
19/6/08 – 440 neutrófilos.
22/6/08 – 330 neutrófilos, primeiro pico
febril 38°C, iniciado cefepime.
23/6/08 – Colocação de cateter semi-implantável.
24/6/08 – Estado geral preservado, manteve febre e neutropenia, iniciados vancomicina e metronidazol devido ao surgimento de mucosite e abscesso perianal.
26/6/08 – Pouca melhora da neutropenia
(670), iniciado filgrastim (Granulokine®
G-CSF).
27/6/08 – Manteve febre com culturas negativas, associado fluconazol e melhora
da mucosite.
2/7/08 – Queda do estado geral, aplasia pós-QT, surgimento de nódulo
subcutâneo (fungo), trocado esquema
para anfotericina B e piperacilina-tazobactan.
3/7/08 – Melhora do estado geral, culturas negativas, BAAR negativo, biópsia do
nódulo com colorações negativas para
bactérias e fungos.
10/7/08 – Bom estado geral, suspenso esquema Anfo B e Pipe-tazo.
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FIGURA 2

Radiografia da região
maxilar mostrando
imagem radiopaca em
região anterior da
maxila e reabsorção
parcial das cristas
alveolares

FIGURA 1

Massa maxilar antes do tratamento

14/7/08 – Leucograma e plaquetas normais, apenas anemia.
15/7/08 – Alta hospitalar com retorno
previsto para 21/7/08 e orientações para
retornar imediatamente em caso de febre.
4/8/08 – Após vários dias de febre, retorna ao hospital com sinais de sepse, evolui
com choque séptico e vai a óbito.
DISCUSSÃO

O linfoma de Burkitt é um linfoma altamente agressivo que pode ocorrer em
três formas clínicas distintas, considerando-se os aspectos epidemiológicos
e etiopatogênicos. O paciente em questão apresentou a forma africana, relacionada ao HIV, que corresponde a 30
a 40% dos linfomas não-Hodgkin associados ao HIV. O linfoma de Burkitt
relacionado ao HIV acomete pacientes
jovens, costuma ser doença definidora
de aids, e não está associado a baixas
contagens de linfócitos T CD4, diferentemente de outros linfomas nãoHodgkin, que estão relacionados à
imunossupressão.
Muitas teorias já foram levantadas a respeito da etiologia dessa afecção. Inicialmente, considerava-se uma forte associação do linfoma de Burkitt com a infecção
pelo vírus Epstein-Baar, porém essa asso28

CONDUTA MÉDICA

●

ANO XI - N 0 42 -OUT/NOV/DEZ/2009

ciação ainda não foi completamente esclarecida.
Sabe-se que a patogenia envolve um rearranjo do gene c-myc (no cromossoma
8), onde são detectadas translocações
envolvendo IgH t(8;14) em 80% e envolvendo IgL t(2;8) ou t(8;22) em 20%
dos casos. Além dos marcadores de lin-

FIGURA 3

TC de crânio mostrando sinusopatia frontoetmoidal direita, esfenoidal esquerda e maxilar
bilateral

fócitos B CD19, CD 20, CD22 e CD 79,
esse linfoma possui coexpressão de
CD10, Bcl-6, CD43 e p53, sendo negativo para CD5, CD23, Bcl-2, CD138 e
TdT.
O exame histopatológico revela um padrão difuso de infiltrado linfocítico, com
a presença de pequenas células não-clivadas, que se encontram em divisão, caracterizando a alta taxa de proliferação. O
aspecto clássico em “céu estrelado”, ou
starry-sky pattern, justifica-se pela presen-

FIGURA 4

TC de tórax evidenciando formações sólidas
com densidade de partes moles, linfonodos
mediastinais e hilares à direita

ça de lacunas contendo histiócitos.
Aproximadamente 70% dos pacientes
HIV positivos se apresentam com a doença em estágio avançado, com a presença
de grande massa tumoral, tipicamente na
mandíbula, sintomática, com manifestações compressivas e de síndrome de lise
tumoral, com envolvimento de linfonodos e medula óssea, em 30% dos casos.
Trinta por cento dos pacientes têm sorologia para Epstein-Barr positiva. O aco-

FIGURA 5

TC de abdome mostrando formação lobulada
com densidade de partes moles entre o reto e a
bexiga, sem plano de clivagem

metimento predominante dos ossos da
face é característico da forma africana ou
endêmica, que é a neoplasia maligna mais
frequente em crianças de quatro a sete
anos na região da África Equatorial e de
Papua Nova-Guiné, na mesma distribui-
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ção geográfica da malária.
A incidência de linfomas não-Hodgkin
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das causas de morte em pacientes com aids
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diagnóstico diferencial do linfoma de
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Burkitt inclui outros linfomas de células
B, especialmente o linfoma difuso de
grandes células B e o linfoma imunoblástico-B.
Alguns estudos demonstram que, apesar da
terapia antirretroviral ter diminuído a
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4. FERRY, J.A. Burkitt´s Lymphoma: Cli-

prevalência de tumores associados à imunodepressão, como o linfoma imunoblástico e linfoma primário de sistema nervoso central em pacientes com aids, a incidência do linfoma de Burkitt, nesses pacientes, permaneceu inalterada.

nicopathologic Features and Differential Diagnosis. The Oncologist 2006; 11:
375- 383.
5. BLUM, K.A.; LOZANSKI, G.; BYRD,
J.C. Adult Burkitt Leukemia and Lymphoma. Blood 2004; 104 (10); 3009- 20.

O tratamento de pacientes de baixo risco
ou com doença localizada (estágio I/II) é
feito com o esquema CODOX-M (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina,
metotrexate) ou hyperCVAD (MTX +
ARA-C) com rituximab, enquanto os
pacientes de alto risco (estágio II/IV) são

6. GERECITANO, J.; STRAUS, D.J. Treatment of Burkitt Lymphoma in Adults. Expert
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FIGURA 6

HE - células de médio tamanho com
crescimento em padrão difuso, tendo de permeio
macrófagos contendo restos celulares

FIGURA 7

CD20 - células neoplásicas com
imunopositividade intensa com o anticorpo anti
CD20

FIGURA 8

tratados seguindo o protocolo CODOXM/IVAC (ifosfamida, etopodídio, ara-C)
ou hyperCVAD (MTX + ARA-C) com
rituximab. A quimioterapia intratecal
com metotrexate, dexametasona e ara-C
está sempre indicada, devido ao elevado

KI67 - células
neoplásicas com
imunopositividade
nuclear difusa com o
anticorpo anti Ki-67
(maior que 90%)

risco de infiltração do sistema nervoso
central por esses linfomas.
A resposta ao tratamento costuma ser dramática, com a chance de cura se aproximando de 60%, sendo as principais complicações a mielossupressão e as infec-

FIGURA 9

Massa maxilar após
o tratamento
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Resposta de

pulmonar, de regra, é precedida de rica história clínica e diagnóstico já firmado de papilomatose laríngea. Na broncoscopia, os papilomas são polipoides, com coloração esbranqui-

Paciente masculino, 17 anos,
com tosse seca e rouquidão.
Paciente realizou vários
procedimentos endoscópicos
nos últimos 10 anos.

Diagnóstico: Papilomatose traqueobrônquica
Comentários: A papilomatose laringotraqueobrônquica é em geral uma doença benigna,
autolimitada. Ela resulta de infecção do trato
respiratório superior pelo papilomavirus humano (HPV), com a formação de papilomas, que
são os tumores benignos mais comuns do trato
respiratório na infância. A doença é mais comum em crianças, mas pode também ocorrer
em adultos. Em geral é limitada à laringe, mas
eventualmente se estende para a árvore traqueobrônquica e o parênquima pulmonar. O envolvimento da via aérea central ocorre em 2 a
5% dos pacientes com papilomas de laringe, e
o das pequenas vias aéreas ou alveolar ocorre
em menos de 1%.
Em crianças, o quadro clínico característico da
papilomatose de laringe é a tríade de rouquidão progressiva, estridor e dificuldade respiratória. Em adultos, rouquidão é o achado mais
comum. Na traqueia, os sintomas frequentemente simulam doenças pulmonares obstrutivas, como asma e doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), gerando, muitas vezes, dificuldade no diagnóstico e equívocos no tratamento. Ao exame físico podem ser vistos sibilos, estridor, taquipneia e utilização de musculatura acessória da respiração. A disseminação
periférica pode levar a pneumonias de repetição, atelectasias obstrutivas e degeneração
maligna. Clinicamente pode ocorrer febre,
tosse, hemoptise e dispneia progressiva.
O método ideal para o diagnóstico das lesões
das vias aéreas centrais é a broncoscopia, que
possibilita a realização de biópsia da lesão para
avaliação histopatológica e o planejamento terapêutico. A papilomatose laringotraqueobrônquica, na maioria dos casos, não oferece
dificuldade diagnóstica, já que a apresentação
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çada, e podem envolver laringe, traqueia ou
brônquios.
A radiografia de tórax eventualmente pode
demonstrar achados sugestivos da doença,
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ças e adolescentes, apresentando morbidade
com sérias complicações e expressiva piora da
qualidade de vida, ocasionadas por muitas excisões cirúrgicas e traqueostomias necessárias,
com prognóstico desfavorável, que inclui o
óbito. Embora na maioria dos casos o diagnóstico já tenha sido feito na infância, pelo encontro de papilomas nas vias aéreas superiores,

como a associação de nódulos pulmonares sólidos e/ou escavados, com lesões vegetantes nodulares na traqueia e/ou brônquios principais.

eventualmente o diagnóstico pode ser inicialmente suspeitado pelo encontro de lesões polipoides na traqueia, associadas a nódulos pul-

Na prática, contudo, raramente a doença é diagnosticada pela radiografia simples do tórax.
A TC, particularmente com aquisição volumé-

monares, vários deles escavados.

trica (espiral), é superior às radiografias de tórax no reconhecimento de nódulos ainda pequenos, nas fases iniciais de disseminação pul-

1. Rady PL, Schnadig VJ, Weiss RL, Hughes TK,
Tyring SK. Malignant transformation of recurrent respiratory papillomatosis associated with

monar, na sua melhor caracterização e na visualização de vegetações nodulares traqueobrônquicas. Os achados tomográficos incluem estrei-

integrated human papillomavirus type 11 DNA
and mutation of p53. Laryngoscope. 1998;
108(5):735-40.

tamento nodular da via aérea, focal ou difuso.
Os nódulos em geral são múltiplos, bem circunscritos, de dimensões variadas, habitualmente es-

2. Chang CH, Wang HC, Wu MT, Lu JY. Virtual bronchoscopy for diagnosis of recurrent
respiratory papillomatosis. J Formos Med As-

cavados, com paredes geralmente espessas, sendo muito mais numerosos nas regiões basais e
posteriores dos pulmões. Os nódulos escava-

soc. 2006;105(6):508-11.
3. Prince JS, Duhamel DR, Levin DL, Harrell
JH, Friedman PJ. Nonneoplastic lesions of the

dos podem conter apenas ar ou, quando infectados, nível líquido. Outros achados relacionados à obstrução das vias aéreas e/ou infecções

tracheobronchial wall: radiologic findings with
bronchoscopic correlation. Radiographics.
2002;22:S215-30.
4. Araújo Neto CA, Campos RMC, Bastos

associadas são atelectasias, consolidações, aprisionamento aéreo e bronquiectasias.
Degeneração maligna para carcinoma de células escamosas é relatada em cerca de 1 a 10%
dos casos de papilomatose laringotraqueobrônquica, em geral ocorrendo após irradiação ou
quimioterapia com bleomicina, ou em pacientes com história de tabagismo.
As lesões pequenas e pouco sintomáticas podem ser tratadas com corticosteroides e antibióticos. As lesões maiores, sintomáticas, podem
ser extirpadas através de procedimentos broncoscópicos, como curetagem, laser, eletrocauterização ou criocirurgia, sendo a abordagem
cirúrgica (por toracotomia ou esternotomia) raramente necessária. Radioterapia, vacinação autógena e quimioterapia não têm tido sucesso.
Tratamento antiviral também tem sido usado.
Apesar dos múltiplos protocolos de tratamento, nenhum é realmente eficaz. A recorrência
dos papilomas é comum, qualquer que seja o tratamento usado. Na prática, esses pacientes necessitam de frequentes broncoscopias.
A enfermidade adquire grande importância por
sua grave evolução e acometimento em crian-
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