Editorial

R

A anamnese e o exame físico
não morreram

ecentemente troquei mensagens e impressões com professores de Medicina da Alemanha sobre um tema que interessa a todos:
a Semiologia Médica. Um dos professores,
inicialmente um clínico especializado em
Hematologia-Oncologia, inclinou-se depois
de certo tempo para as pesquisas em Economia
de Saúde, disciplina que analisa e compara
custos (não somente de ordem econômica)
e consequências da aplicação de métodos
clássicos e alternativos no setor de investigação diagnóstica em Medicina. Segundo ele
próprio me declarou, está convencido de que
“gastamos em Medicina cerca de 10 vezes mais
recursos econômicos inúteis nos diagnósticos
do que nos tratamentos, já que é mais fácil
reconhecer tratamentos sem utilidade do
que reconhecer meios diagnósticos inúteis”.
Para minha surpresa, declarou-me “nunca ter
ouvido falar de Semiologia como uma disciplina ensinada aos estudantes de Medicina na
Alemanha”. Contou-me ele que os estudantes
de Medicina em seu país são educados para
interpretarem bem diversos testes complementares biomédicos e que desconhecem
grande parte dos sinais e sintomas e seu valor
diagnóstico.
No momento, o professor se dedicava à orientação de dois estudantes de Medicina em suas
teses de doutoramento, com o objetivo de
demonstrar que há informação útil na determinação da validade de sinais e sintomas. Ele
estava envolvido em projetos visando mostrar
custo-benefício favorável mediante o uso de
métodos semiotécnicos clássicos em diagnóstico clínico. Quando lhe contei que nossos
alunos do terceiro ano médico tinham uma
disciplina obrigatória nos currículos denominada Semiologia Médica, ele se surpreendeu
e me solicitou mais informações. Tive de
lhe dizer que a Semiologia Médica, embora
constando dos currículos de nossas escolas
médicas e sendo ministrada por pelo menos
um período letivo, corre ainda o perigoso risco
do esquecimento. Não costuma ser valorizada
como deveria, em detrimento dos espetaculares métodos complementares de diagnóstico.
Contei-lhe que vejo tal caminho com grande
preocupação, porque sempre considerei essa
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disciplina como uma das bases da Medicina,
em qualquer especialidade. Disse-lhe, enfim,
que constatava em nosso meio o injustificável e indesejável desprestígio da Semiologia
Médica.
Parece, entretanto, que os ventos estão
soprando em novas direções. A literatura
médica tem registrado estudos científicos
publicados em revistas médicas importantes
que apontam no sentido de uma revalorização
do exame físico, da anamnese e da correta interpretação e aplicação do conhecimento dos
sinais e sintomas. Recentemente, no 134th
Annual Meeting of the American Neurological
Association, em outubro de 2009, um poster
muito interessante, apresentado no evento
pelo Dr. David Newman-Toker (da famosa
Johns Hopkins University School of Medicine,
de Baltimore, Maryland) procurou demonstrar
que o exame clínico ocular, baseado em três
simples testes, executado à beira do leito do
paciente, superaria a ressonância magnética
na identificação de casos de acidente vascular
encefálico. Na sessão científica do Encontro,
destacou ainda a Dra. Nina Schor, MD e PhD
da University of Rochester Medical Center, de
Nova York, que os testes propostos pelo Dr.
Toker eram eficientes, simples de serem executados e (melhor ainda), segundo o cálculo
estatístico, mais eficazes no diagnóstico do
acidente vascular encefálico do que a ressonância magnética! Ponto para o exame clínico.
Concluiu, brincando, na sessão, o Dr. Toker: “o
exame neurológico não morreu”.
Essa situação de pouco prestígio e reconhecimento da Semiologia Médica não favorece
nem a pacientes, nem a médicos. A anamnese
e o exame físico bem feitos dispensam, como já
afirmamos em outras ocasiões, os numerosos (e
muitas vezes inúteis) exames complementares
a que são submetidos nossos pacientes nas
várias visitas a centros de diagnóstico anualmente. Estamos frente ao que foi muito bem
definido como a “epidemia de diagnósticos”
por Gilbert Welch, Lisa Schwartz e Steven
Woloshin, em notável artigo publicado em
2/1/2007 no The New York Times, mas que
continua bem atual. A análise da situação
feita por eles é muito interessante, e pode

" Nós, médicos,

às vezes nos
esquecemos
do significado
importantíssimo
de comunicarmos
a um paciente
que ele não está
doente

"

Welch, Schwartz, Woloshin
servir como um necessário alerta à nossa
prática médica. Falam os autores da “medicalização” da vida cotidiana. Lembram (e isso é
inteiramente verdadeiro) que a maioria de nós
apresenta, ao longo de nossa existência, sensações físicas ou psicológicas desagradáveis que,
no passado, eram consideradas como parte da
vida. Hoje muitas dessas manifestações são
taxadas como sintomas de doenças. Como
eles mesmos dizem, “eventos como insônia,
tristeza, inquietação de pernas e diminuição
do apetite sexual hoje se transformaram em
diagnósticos: distúrbio do sono, depressão, síndrome de pernas inquietas e disfunção sexual”.
Destacam que isso é pior ainda na infância:
“tosse depois de se exercitar vira asma; problema com leitura torna-se dislexia; sensação
de infelicidade significa depressão; alternância
de tristeza e alegria, distúrbio bipolar”. Se o
paciente tiver mesmo um desses distúrbios, a
descoberta diagnóstica pode ter sido benéfica,
pois propiciará a introdução do tratamento
adequado. Mas se, por outro lado, tais sintomas forem brandos e passageiros (como ocorre
na esmagadora maioria dos casos) estaremos
frente a excessos de diagnósticos e tratamentos
inadequados.
Outro aspecto que, paradoxalmente, preocupa e também é abordado pelos autores é o
empenho da Medicina por descobrir doenças
o mais precocemente possível. Hoje a Medicina está mirando os chamados “grupos de
risco” e as “pessoas com predisposição”. E a
tecnologia avançada tem colaborado nisso.
Podemos descobrir, ainda segundo Welch,
Schwartz e Woloshin, “artrite em pessoas sem
dores articulares”; “úlceras naquelas sem dores
epigástricas”; “cistos e nódulos em indivíduos
assintomáticos”, lesões que, na maioria das
vezes, não possuem significado patológico;
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“câncer de próstata em milhões de pessoas que,
não fosse pelos exames, viveriam da mesma
forma e sem serem consideradas pacientes com
câncer” (aliás, recentemente o Inca e a OMS
divulgaram na imprensa que não consideram
o nível de PSA e o próprio toque retal como
indicadores infalíveis de câncer de próstata,
contrariando uma noção muito sedimentada
no meio médico e leigo).
Comitês de especialistas (que se reúnem periodicamente) frequentemente vêm baixando
os valores de referência para o diagnóstico de
doenças de razoável prevalência na população como diabetes, hipertensão, osteoporose
e obesidade. Em função disso, condições
taxadas como “pré-hipertensão”, “intolerância
à glicose”, “sobrepeso” e “osteopenia” não raro
têm merecido a recomendação de tratamento
medicamentoso  com o que pessoalmente
não concordo. O critério para o diagnóstico
de hipercolesterolemia, por exemplo, hoje
utiliza um valor de corte muito inferior ao que
era aceito há 30, 20 ou 10 anos. Com os novos
critérios, mais da metade da população está
“doente”, de uma condição ou de outra, ou de
mais de uma delas. Seria isso verdadeiro, coerente? Os autores, de forma muito pertinente,
perguntam: “se mais de metade da população
está doente, o que significa ser normal?”.
Ninguém questiona o fato de que muitas
pessoas são predispostas a doenças, e que
prevenir a sua instalação é um bom caminho.
Por outro lado, o fato de rotular pessoas como
“doentes” pode deixá-las ansiosas e vulneráveis, em especial as crianças (e isso não só os
psiquiatras reconhecem, mas todos os médicos
também deveriam fazê-lo). Rotular alguém de
doente, por si só, não teria forte efeito iatropatogênico? Onde está a Psicologia Médica?
O que faria mais mal ao paciente: rotulá-lo de
“doente”, ou “predisposto”, iniciando imediatamente um tratamento medicamentoso, ou
ter com ele uma atitude mais conservadora,
tranquilizando-o e acompanhando o caso,
sem medicá-lo?
Não se pode esquecer também do fato de que
médicos são cada vez mais processados. Incrivelmente, nossa atividade vem sendo vista
pela Justiça cada vez mais como uma atividade
que envolve relação de consumo, a despeito
de nosso código de ética não situar a relação
médico-paciente como uma relação dessa natureza. Como médico, acho inaceitável (uma

aberração!) a classificação de nossos pacientes
como “clientes” ou “fregueses”, típico de uma
atividade enquadrada no Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Nossa atividade nada
tem a ver com consumo e assim deveria ser
tratada pela legislação. A ameaça e concretização cada vez maior de processos judiciais
têm contribuído para essa solicitação exacerbada de exames complementares por parte
do médico, numa tentativa de documentar
melhor o caso, em atitude defensiva contra a
possibilidade de futura ação judicial. Trata-se
de mais uma grave distorção, que merece ser
corrigida o quanto antes.
Concluem os autores que a “epidemia de diagnósticos” deságua numa “epidemia de tratamentos”. Alguns, sem dúvida, benéficos, mas
outros podendo trazer malefícios que levam às
vezes anos para serem detectados. Pessoas com
doenças graves relevam os malefícios dos tratamentos perante os óbvios benefícios. Mas,
e aquelas com doenças de pouca gravidade?
E os “predispostos”, que, não raro, já estão
sendo tratados? Não viveriam melhor (e até
mais!) sem os “tratamentos” precocemente
instituídos? Penso que sim.
A “epidemia de diagnósticos” movimenta
excesso de exames complementares, de consultas, de internações, de tratamentos. Pareceme que incrementa em muito o número de
angustiados e neurotizados a perambularem
pelos consultórios, clínicas e hospitais com
diagnósticos nem sempre precisos. Cresce o
número de “predispostos” e de doentes. Como
dizem os autores, “nós, médicos, às vezes nos
esquecemos do significado importantíssimo
de comunicarmos a um paciente que ele não
está doente”. Às vezes nos esquecemos de que
a Medicina surgiu para o bem do paciente e
em função deste. Sem dúvida, é hora de pausa
para reflexão. Como dissemos no início, a
anamnese e o exame físico não estão mortos.
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Sensação de Desmaio e
Vômitos em Atleta de Futebol
Collapse and Vomiting in a Football Player

Sessão clínica realizada em 14 de maio de 2009
pela Sociedade de Medicina do Esporte do
Rio de Janeiro (Smerj) e Conselho Regional
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
(Cremerj) (Rio de Janeiro/RJ)
Relatora:
Pamela Borges
Acadêmica da Universidade Estácio de Sá (Unesa)
Estagiária da Divisão Soma
Coordenador:
Dr. Serafim Borges
Médico do Clube de Regatas do Flamengo (CRF) e
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Diretor Médico do Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro (Iecac - RJ)

RESUMO – Trata-se de sessão clínica para discussão do caso de um atleta de 15 anos de idade, do sexo masculino, jogador de futebol, previamente sem queixas e com avaliações normais que, durante o treinamento,
queixou-se de sensação de desmaio e vômitos, tendo sido encaminhado ao serviço médico para avaliação.
À consulta não apresentava queixas e seu exame físico era normal. Um eletrocardiograma revelou marcantes alterações de repolarização ventricular. O caso foi investigado e agora discutido em sessão clínica.
(Conduta Médica 2010-11 (43) 4-9)
ABSTRACT – It is a case report of a young 15- year-old male, football player, previously without complaints
and with normal physical exam that, during training, presented collapse and vomiting and was directed to medical
valuation. On exam there was no complaints and the physical examination was normal. An electrocardiogram
revealed marked alterations in ventricular repolarization. The case was investigated and now discussed in a clinical
session. (Conduta Médica 2010-11 (43) 4-9)
DESCRITORES – Desmaio; vômitos; cardiopatia
KEY-WORDS – Collapse; vomiting; cardiopathy

Participantes:
Dr. Dirson de Castro Abreu
Professor Assistente da Uerj e UFRJ / Iecac

DR. SERAFIM

de desmaio e vômitos, sendo encami-

Esta sessão tentará mostrar a impor-

nhado à Divisão Soma para avaliação

tância da realização do eletrocardio-

do quadro. Na sua apresentação o

grama de repouso em todos os atletas

atleta não tinha queixas, e o exame

nas avaliações pré-participações. No

físico era normal. Foi realizado ECG,

Clube de Regatas do Flamengo rea-

que demonstrou marcantes alterações

Dr. Ricardo Vivacqua
Responsável pelo Serviço de Reabilitação CárdioPulmonar do Hospital Pró-Cardíaco

lizamos essas avaliações anualmente.

da repolarização ventricular. Foi

Este é um caso de um atleta do CRF

solicitado ecocardiograma transto-

Dr. Michel Wasserstem
Médico do Fitcenter-Niterói

avaliado pela Divisão Soma.

rácico com vistas à complementação

Dr. Carlos Gerk
Coordenador da Câmara Técnica de Medicina
Aeroespacial do Cremerj

ACAD. PAMELA

História Patológica Pregressa: Nada

Identificação: J.G., 15 anos, branco,

digno de nota.

futebolista.

História Social: Boas condições

História da Doença Atual: Atleta de

de moradia; casa de alvenaria com

futebol, com suas avaliações anuais

saneamento básico. Negado uso de

periódicas atualizadas e normais.

drogas ilícitas.

Refere queixa de mal-estar indefinido

História Fisiológica: Nascido de

durante treinamento, com sensação

parto normal a termo.

Dra. Daniela Borges
Médica do Hospital Pró-Cardíaco e da UFRJ
Dr. Marcos Brazão
Diretor Científico da Sociedade de Medicina do
Esporte do Rio de Janeiro
Professor da Universidade Veiga de Almeida
Dr. Luiz Cláudio Baldi
Médico do CRF, CBF e Iecac
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diagnóstica.

História Familiar: Pais vivos, sem

ela está acuminada em V1, sugerindo

do Flamengo. Deveria existir, ao

doenças sistêmicas. Avô paterno

a possibilidade de crescimento de

menos, um excesso de treinamento.

teve morte súbita aos 38 anos.

aurícula direita e, possivelmente,

Exame Físico: Paciente lúcido, orien-

de aurícula esquerda. É um ECG

DR. SERAFIM

tado, normocorado, hidratado, anic-

mostrando uma hipertrofia septal e

O que nos chama a atenção, falando-

térico, eupneico, afebril. Sinais

uma provável hipertrofia ventricu-

se de supertreinamento, é que o in-

vitais: FC = 58bpm; FR = 18irpm; PA

lar esquerda, ambas incipientes. O

tervalo R-R começa a ficar regular.

(braço direito) = 110 x 60 mmHG;

ECG do dia 13/3/2009 (ver figura

Aqueles pacientes com síndrome co-

(braço esquerdo) = 110 x 70mmHG.

2) apresenta alterações importantes

ronariana aguda e que possuem esse

ACV: RCR 2T; BNF; sopro sistólico

da repolarização ventricular, bem

intervalo fixo têm o prognóstico pior,

2+/6+ em base esternal esquerda em

evidentes, com supradesnivelamento

e aqueles onde existe desbalanço

3º a 4º EIE. AR: MVUA sem ruídos

do segmento ST e ondas T negativas.

autonômico têm prognóstico melhor.

adventícios. Abdômen e MMII:

Há a possibilidade de miopericardite,

Este atleta possui um intervalo R-R

Nada digno de nota.

coração de atleta ou cardiomiopatia

que não é regular, indicando desba-

Os exames complementares pedidos

hipertrófica.

lanço autonômico. É comum que

(hemograma, bioquímica sanguínea,

esses garotos façam diversas ativida-

EAS e EPF), vieram todos normais.

DR. LUIZ CLÁUDIO

des – joguem futsal, vão ao inglês,

A radiografia de tórax e os eletro-

Quando começamos a acompanhar

à natação, judô –, ou seja, têm uma

cardiogramas serão comentados pelo

esse caso, averiguamos que o atleta

carga de atividade exagerada. Não

Dr. Dirson.

já era visto por um fisiologista fora

vemos essas alterações ventriculares

DR. DIRSON

FIGURA 1

Radiografia de tórax

Pela radiografia de tórax (ver figura 1),
a circulação pulmonar é inteiramente normal; deve haver um ligeiro
aumento do coração, mas nada digno
de nota; consegue-se ver uma ligeira
protusão do arco da artéria pulmonar;
o ventrículo esquerdo está normal
como todo o resto. É uma radiografia
pouco significativa.
O eletrocardiograma do dia 9/3/2007
(portanto, de três anos atrás) mostrase com ritmo sinusal, frequência de
72bpm, PR e QT normal, ÂQRS
desviado para a esquerda a 70 o, dis>

cretas alterações de onda P  pois
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FIGURA 2

ECG do dia 13/3/2009

tão marcadas no caso do supertrei-

denciou um cronotropismo normal.

DR. MARCOS

namento. Quando o atleta possui

O despendimento calórico de 16,52

É importante, já que foi aventada

supertreinamento parassimpático,

MET é compatível com o nível de

uma hipótese de cardiomiopatia

onde há um esgotamento adrenal

atleta adolescente. A frequência

hipertrófica (CMPH), observarmos

que não é capaz de mobilizar suas

cardíaca no período de recuperação

que a curva pressórica foi normal

catecolaminas, ele não consegue au-

imediato foi de 200 a 176 em um

durante o esforço. O indivíduo que

mentar a frequência cardíaca quando

minuto, indicando boa recuperação fi-

tem CMPH e faz hipotensão durante

é colocado da posição supina para

siológica, não indicando disautominia.

o esforço é considerado como tendo

ortostática.

É um teste de esforço com parâmetros

um critério de mau prognóstico.

hemodinâmicos normais. O ECG

Tenho um caso de um paciente que

ACAD. PAMELA

realizado durante o teste evidencia

queria fazer triatlon para emagrecer

Convidamos o Dr. Ricardo para co-

alterações de pequena expressão diag-

após ter se casado, contudo ele tinha

mentar o teste ergométrico.

nóstica porque ele mobiliza muito bem

história familiar de síncope de repe-

a reserva miocárdica, sem arritmias ou

tição em seu pai e em seu irmão. O

DR. RICARDO

alterações significativas. A recupera-

exame clínico e o eletrocardiograma

A ausculta foi normal durante o

ção no primeiro minuto foi rápida e

eram normais. Pela história, pedi,

teste, e a frequência cardíaca evi-

adequada para um teste não isquêmico.

já de antemão, um ecocardiograma
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e uma ressonância magnética. O

súbita de seu avô aos 38 anos, também

da CMPH, ele pode estar desenvol-

ecocardiograma veio normal, mas a

nos leva a pensar em isquêmica, mas

vendo essa doença e, gradativamen-

ressonância mostrou CMPH. Então,

os demais comemorativos são a favor

te, os ECGs irão todos se alterando.

a ressonância pode ser mais sensível

de CMPH.

que o eco para diagnosticar CMPH,

DR. MARCOS

principalmente naqueles casos onde

DR. MICHEL

Todos os guidelines falam em idades

a lesão é muito localizada. O maior

Entre o quarto e o quinto ECGs, com

abaixo de 35 anos para morte súbita

desafio da Cardiologia do Esporte é

intervalo de um mês (onde houve

por CMPH, e sabe-se que, quando

diferenciar a CMPH da síndrome do

aumento das alterações da repola-

maior a idade, menor o risco da

coração do atleta. Ficaria entre esses

rização ventricular), esse atleta foi

mesma, além de outros critérios de

dois diagnósticos, que discutiremos

submetido ao detreinamento?

gravidade.

DR. SERAFIM

ACAD. PAMELA

DR. DIRSON

Não, mas agora ele está em detrei-

A Dra. Daniela Borges irá comentar

Ele tem um sopro sistólico que não

namento.

o ecocardiograma e a ressonância.

de regurgitação quase sempre é pa-

DR. CARLOS

DRA. DANIELA

tológico.

Com 15 anos de idade, esse atleta

Esse atleta realizou o ecocardiograma

ainda está com o coração em desen-

no Hospital Pró-Cardíaco. Ele já

DR. MARCOS

volvimento. E, por mais que não

tinha um laudo de um ecocardiogra-

A história familiar, com a morte

apareçam todas as alterações próprias

ma que veio normal e, no entanto,

a seguir.

pode ser desprezado. Sopro sistólico

FIGURA 4

Ecodoppler tissular

FIGURA 3

Ecocardiograma realizado no PróCardíaco mostrando as quatro câmaras
Conduta médica
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parede septal, lateral, basal, média,
inferior e anterior, que foi normal
nesses segmentos.
Nesta figura, mostramos o strain
bidimensional, que é uma nova
modalidade dentro da ecocardiografia que permite avaliar a função
sistólica miocárdica ponto-a-ponto.
O strain mede a velocidade de desFIGURA 5

locamento do miocárdio em dois

Stream bidimensional

pontos próximos, conseguindo,
assim, avaliar a velocidade de deo exame realizado conosco mostrou

não apresentava obstrução da via

formação do músculo em tempo

um aumento da espessura parietal

de saída devido ao fato de a hiper-

real. É uma forma objetiva de ava-

principalmente na região da ponta,

trofia se localizar mais em região

liação da contratilidade segmentar,

látero-apical e apical (ver figura

apical. Contudo, a hipertrofia do

sendo mais precisa que a forma com

3). No corte de duas câmaras ficou

papilar pode causar uma obstrução

que era avaliado antigamente, “no

bem evidenciado que a parede an-

dessa via, que pode estar normal

olho”. Na figura está representa-

terior também é espessada. Até o

no repouso, mas ser evidenciada

do o momento máximo da sístole,

músculo papilar está hipertrofiado,

durante o esforço. Não é o caso

onde, no coração normal, todas as

o que se pode observar também no

deste atleta, pois o eco de esforço

fibras deveriam estar contraindo.

corte tridimensional. Esse atleta

também não evidenciou obstrução

Contudo, como podemos observar

da via de saída. Apesar das altera-

pelas cores (vermelho significa

ções suspeitas do ecocardiograma,

maior contração e azul, menor), esse

com hipertrofia localizada, essas não

atleta apresenta uma área hipocon-

são as alterações comuns do coração

trátil na região lateral e inferior.

do atleta, onde se tem, geralmente,

Os trabalhos atuais mostram que

uma hipertrofia simétrica. E, não

esta pode ser uma alteração bas-

obstante essas alterações, a função

tante precoce dentro da evolução

diastólica era normal.

da CMPH, mesmo antes de possuir

Aqui é uma representação diferente

disfunção sistólica detectável pelos

do Doppler tissular (ver figura 4),

métodos convencionais.

onde representamos as ondas em

Esse atleta foi, então, submeti-

forma de gráfico. Por aqui, podemos

do a uma ressonância magnética

avaliar a função diastólica no seg-

do coração, que evidenciou um

mento miocárdico que desejamos.

mínimo espessamento da região

Analisamos a função diastólica na

ântero-apical em relação aos outros

FIGURA 6

Ressonância magnética do coração
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segmentos, mas não fechou critérios

obstrução. Essa obstrução tem alta

ser usados critérios funcionais para

para CMPH apical (ver figura 6).

associação com evolução para insu-

avaliação. No coração de atleta, a

A imagem da ressonância mostra

ficiência cardíaca classe funcional

função diastólica é normal ou supra-

a ponta do coração com a confor-

grau III e IV, morte relacionada

normal; quando está no limite do

mação lembrando o característico

à insuficiência cardíaca e AVE,

normal ou diminuída, se desconfia

“ás-de-espadas”.

além de morte súbita pela própria

de patologia. Um átrio esquerdo

CMPH.

muito aumentado e obstrução da

DR. DIRSON

As alterações do músculo papilar

via de saída do ventrículo esquerdo

Havia regurgitação no ecocardio-

têm importância dentro da CMPH,

fazem suspeitar de patologia.

grama?

pois 2/3 dos pacientes com CMPH
têm alteração no aparelho valvar

DR. SERAFIM

DRA. DANIELA

mitral, que pode ser por hipertrofia

Para finalizar, gostaria de perguntar

Não, somente regurgitações fisio-

do papilar ou por inserção direta do

ao Dr. Ricardo se o atleta em questão

lógicas. Agora irei falar um pouco

papilar sem cordoalha, papilar ex-

continuaria jogando futebol.

sobre CMPH. É uma doença gené-

tranumerário ou mal-posicionado.

tica autossômica onde há obstrução

Um estudo publicado recentemen-

DR. RICARDO

médio-ventricular, com hipertrofia

te mostrou que a principal causa

Certamente não jogaria mais futebol

importante dos músculos papilares,

de morte súbita em atletas são as

competitivo. Somente de lazer, e

gerando gradiente intraventricular

doenças cardiovasculares e, dentre

olhe lá.

que pode estar associado com disci-

elas, a CMPH é a causa mais fre-

nesia da ponta e tronco. A CMPH

quente.

DR. SERAFIM

apical ou Yamaguchi é rara; existem

A diferenciação da síndrome do

Esse atleta ficará em 90 dias de de-

poucos trabalhos e estudos falando

coração de atleta da CMPH é com-

treinamento, como preza a literatu-

desse assunto. É uma hipertrofia

plexa. Geralmente o coração de

ra. Será realizado ECG a cada mês.

restrita à ponta do ventrículo es-

atleta apresenta hipertrofia simé-

querdo, mais comum em asiáticos

trica, diferentemente da hipertrofia

DR. MARCOS

e associada a ondas T profundas e

localizada da CMPH. Além disso,

Um parâmetro que temos usado

negativas no ECG. A CMPH apical

o coração de atleta apresenta hi-

atualmente é a soma onda S de V1

não causa obstrução da via de saída

pertrofia geralmente associada à

e S de V6 que, quando abaixo de

porque, para tal, deve haver hiper-

dilatação cavitária. Na CMPH, a

35mm, indica que provavelmen-

trofia do septo basal. A hipertrofia

cavidade é normal ou diminuída.

te esse atleta não desenvolverá

do septo basal causa estreitamento

No coração de atleta, raramente

insuficiência cardíaca crônica no

da via de saída, aumento da veloci-

a espessura parietal é maior que

futuro.

dade de fluxo e, então, o chamado

1,7cm; contudo, espessuras entre

efeito Venturi (sucção dos folhetos

1,3 e 1,5cm são classificadas dentro

mitrais em direção à via de saída

da “zona cinzenta de Maron”, com

do ventrículo esquerdo), causando

diagnóstico indefinido, devendo

n
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Angioceratoma de Fordyce
Angiokeratoma of Fordyce

(Relato de caso vinculado ao Serviço de
Dermatologia Sanitária do Instituto de
Dermatologia Prof. Rubem David Azulay da
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro)

RESUMO – Os autores apresentam um relato de caso de angioceratoma de Fordyce de localização escrotal,
inicialmente tratado como HPV. Após revisão da literatura, comentam aspectos clínicos, etiológicos e
histopatológicos, e concluem que, apesar de a localização ser típica de doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs), não podemos excluir outros diagnósticos mais raros. (Conduta Médica 2010-11 (43) 10-12)

Autores:
Prof. José Augusto da Costa Nery
Chefe do Serviço de Dermatologia Sanitária do
Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David
Azulay da Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro

ABSTRACT – The authors present a case report of Fordyce angiokeratoma of scrotal location, initially treated as

Dra. Carla G. Di Giácomo
Dra. Júlia R. C. Faria
Dra. Luciana Klein V. M. Santos
Dra. Rafaela A. Marotta
Médicas Participantes da Liga de DST/ Hanseníase
do Serviço de Dermatologia Sanitária do Instituto
de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay da
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro

HPV. After literature revision, they comment clinical, etiologic and histopathology aspects, and they conclude that
other rare diagnosis could not be excluded in spite of the location be a typical one of sexually transmittable diseases.
(Conduta Médica 2010-11 (43) 10-12)
DESCRITORES – Angioceratoma, Fordyce, DST, lesões escrotais
KEY-WORDS – Angiokeratoma, Fordyce, VD, scrotral lesions

INTRODUÇÃO

tologicamente, o angioceratoma é

O angioceratoma de Fordyce cons-

representado por ectasia capilar as-

titui uma lesão vascular assinto-

sociada a hiperceratose de epiderme

mática, caracterizada por pápulas

suprajacente3,5.

vermelho-purpúricas, com superfície

O angioceratoma de Fordyce ou an-

ceratótica . Localiza-se mais comu-

gioceratoma escrotal é uma condição

mente na região escrotal e na base

que ocorre em homens a partir da

do pênis em homens, e nas mulhe-

segunda ou terceira década de vida,

res ocorrem na região dos grandes

assim como as DSTs, que ocorrem

lábios e vulva, sendo mais raras no

com maior frequência nestas faixas

sexo feminino

etárias6,7.

1

2, 3

. As lesões podem

apresentar sangramento espontâneo

No Brasil, o programa nacional de

ou secundário a traumas, o que leva

DSTs e Aids do Ministério da Saúde

o paciente a um estado de ansiedade

registra 10 a 12 milhões de novos

e constrangimento social . Nesses

casos de DSTs por ano 6 . Apesar

casos o tratamento faz-se necessário2.

disso, poucos serviços têm sido es-

Existem quatro tipos de angioce-

truturados para a capacitação de seu

ratoma: solitário, circunscrito, de

diagnóstico e tratamento corretos.

Mibelli e do escroto ou vulva. Há

Isso faz com que o profissional de

ainda o angioceratoma corporal

saúde muitas vezes subdiagnosti-

difuso e lesões associadas à síndrome

que outras patologias que ocorrem

de Klippel-Trenaunay . Histopa-

também em área genital.

1,2

3,4
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FIGURA 1

Pápulas eritemato-vinhosas
em bolsa escrotal

FIGURA 2

Ectasia vascular na derme
superficial e hiperceratose

FIGURA 3

Após duas sessões de eletrocoagulação

FIGURA 4

Após quatro sessões de eletrocoagulação
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

RELATO DE CASO

total resolução do quadro apresen-

Dermatology, Cútis 2002, Jan; 69 (1):

Anamnese:

tado. As lesões foram retiradas com

50-1.

Paciente masculino, 47 anos, branco,

sucesso, e o paciente ficou muito satis-

2. Ozdemir, M; Baysal, I; Engin, B;

solteiro, músico. Procurou o serviço

feito com o resultado do tratamento,

Ozdemir, S. Treatment of angiokera-

com queixas de “manchas roxas, que

pois a cicatrização no local ocorreu

toma of Fordyce with long-pulse neo-

sangram no escroto” (sic). Relata sur-

de forma esteticamente satisfatória.

dymium-doped yttrium aluminium

gimento de lesões eritemato-vinhosas

(figuras 3 e 4)

garnet laser. S. Dermatol surg. 2006

e sangrantes em bolsa escrotal há

Sep.; 32(9): 1147- 50.

15 anos, com aumento progressivo.

DISCUSSÃO

3. Fitzpatric, Tratado de Dermatolo-

Nega prurido ou dor. Incomoda-se

Comparando nossos resultados

gia, Vol I; 5ª edição; Editora Revinter.

com aparência estética das lesões.

com dados da literatura pesquisada,

4. Bisceglia, M; Carosi, I; Castelvete-

Nega história prévia de DSTs. Relata

podemos observar que a utilização da

re, M; Murgo. Multiple Fordyce-type

diagnóstico prévio de HPV para essas

eletrocauterização é uma excelente

angiokeratomas of the scrotum. An

lesões e realização de tratamento com

alternativa ao uso do laser, pois se

iatrogenic case. R. Pathologica 1998

ácido tricloroacético (TCA 90%),

apresenta como um método prático,

Feb.; 90(1): 46-50

autoadministrado.

seguro, de menor custo e de boa

5. Luis-Dosil, VM; Alipo-Serrano, F;

Exame Físico:

eficácia.

Aviles-Izquierdo, JA; Lazaro-Ochaita,

Ao exame dermatológico apresentava

O diagnóstico assertivo também é de

P; Lecona-Echeverria, M. Department

pápulas eritemato-vinhosas, ceratóti-

grande importância para uma conduta

of Dermatology. Hospital General

cas em bolsa escrotal (figura 1).

adequada com os menores danos pos-

Universitário Georgio Maranón,

Hipótese Diagnóstica:

síveis ao paciente. Esclarecer correta-

Madrid, Spain. Angiokeratoma of

Angioceratoma de Fordyce.

mente o paciente sobre a etiologia das

the glans pennis: clinical, histopatho-

Exames Realizados:

lesões, deixando claro que não se trata

logical and dermoscopic correlations.

Sorologia anti-HIV 1 e 2, FTA-ABS

de doença grave, DSTs ou doença

Dermatology online J. 2007, may 1,

IgM e IgG,VDRL, teste do ácido

infecciosa, foi de grande importância

13(2) : 19 Epub 2007 may1.

acético e biópsia de lesão escrotal.

para sua adesão ao tratamento.

6. Manual de Doenças Sexualmente

Os testes sorológicos foram negativos.

Ressaltamos, mais uma vez, o quanto

Transmissíveis - Ministério da Saúde,

A biópsia apresentou histopatológico

é importante a capacitação dos pro-

2006.

compatível com angioceratoma de

fissionais médicos aptos a realizar ou

7. Azulay RD, Azulay DR, Abulafia

Fordyce (figura 2).

excluir corretamente o diagnóstico de

LA. Dermatologia. Rio de Janeiro:

Conduta Adotada:

DSTs em áreas genitais.

Guanabara Koogan, 5ª ed, 2008. Cap

Eletrocoagulação das lesões. Foram

15 (213). n

realizadas quatro sessões, com interva-

BIBLIOGRAFIA

los de vinte dias entre cada uma delas.

1. Miller, C; James, WD; Depart-

O aparelho utilizados nas sessões

ment of Dermatology, Milton S.

foi Wavetronic, potência 3, corrente

Hershey Medical Center, Hershey,

contínua.

Pennsylvania, USA. Angikeratoma

Resultados:

de Fordyce as cause of red scrotum.

O prognóstico foi muito bom, com

Miller, C; James, WD; Department of
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100% PARAOLÍMPICO
Ações reforçam a presença da Unimed-Rio
no esporte paraolímpico brasileiro

a marca Unimed demonstra mais uma
vez sua vocação no apoio ao esporte e
à diversidade. A cooperativa carioca
anunciou, em novembro de 2009, a
criação da Equipe Unimed-Rio de
Natação Paraolímpica e o patrocínio à
construção de um centro de treinamento
próprio para os atletas paraolímpicos da
cidade. As novidades foram divulgadas
durante o Campeonato Mundial de
Piscina Curta, patrocinado pela Unimed
do Brasil e apoiado pela Unimed-Rio,
realizado entre os dias 29/11 e 5/12.
Essas ações mostram como todo o
sistema Unimed está alinhado no
esforço de se tornar a maior referência no apoio ao esporte paraolímpico
nacional, dando continuidade a uma
trajetória que se iniciou em 2004,
quando a Unimed selou uma aliança
com o Comitê Paraolímpico Brasileiro,
se tornando o plano de saúde oficial da
equipe paraolímpica que competiu nos
jogos de Atenas.

Nadador Daniel Dias,
dono de nove medalhas
conquistadas nos
Jogos Paraolímpicos de
Pequim

Um dos destaques da Equipe Unimed-Rio
de Natação Paraolímpica é o atleta Daniel
Dias, dono de nove medalhas e quatro
recordes mundiais conquistados nos Jogos
de Pequim 2008. O atleta passa a morar e
treinar no Rio de Janeiro, sob orientação
de Murilo Barreto, técnico da Seleção
Paraolímpica de Natação. A equipe
Unimed-Rio será formada ainda por
Phelipe Andrews, 19 anos, vencedor de
duas medalhas de prata em Pequim 2008,
Marcelo Santos, 16 anos, e Giovanni
Villas-Bôas, 14 anos. Marcelo e Giovanni
são oriundos do Nadando Contra a Corrente, projeto desenvolvido pelo Instituto
Superar, com apoio da Unimed-Rio, que
busca e orienta futuros talentos do esporte
paraolímpico brasileiro.

em um centro de referência para o
esporte paraolímpico no Brasil.
Com 40 mil metros quadrados disponíveis e boa localização, a Casa do Atleta
Paraolímpico será adaptada para alojar
atletas de várias modalidades paraolímpicas, em suas diversas etapas de
treinamento. No primeiro ano, além de
servir de local de treinamento da Equipe
Unimed-Rio de Natação Paraolímpica, a
CAP servirá basicamente para hospedagem e trabalhos extracampo, utilizando
as instalações esportivas da Prefeitura do
Rio, no Complexo Miécimo da Silva,
para os treinamentos de campo. n

casa do atleta Paraolímpico

Idealizada pelo Instituto Superar e
apoiada pela Unimed-Rio, a Casa do
Atleta Paraolímpico será criada em
Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. As
reformas se iniciaram em dezembro de
2009, e o complexo tem como finalidade transformar as instalações existentes
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Cardiomiopatia Diabética
Diabetic Cardiomyopathy

Autores:
Dr. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO – Os autores relatam o caso de um paciente de 64 anos, diabético, que, na ausência de hipertensão arterial sistêmica, forma clínica de doença coronária ou outra condição, desenvolveu insuficiência
cardíaca estágios III e IV com várias internações. Os autores discutem o diagnóstico e o tratamento, além
dos mecanismos dessa condição incomum. (Conduta Médica 2010-11 (43) 14-16)

Annie de Azeredo Coutinho
Ariane Binoti Pacheco
Jorge Costa Junior
Acadêmicos de Medicina da UFF

ABSTRACT – The authors report the case of a 64-year-old diabetic patient, who didn´t have systemic arterial
hypertension, coronary artery disease or any other condition, and developed heart failure stage III and IV, being
admitted to hospital several times. The authors discuss diagnostic and treatment, besides the mechanisms of this
uncommon condition. (Conduta Médica 2010-11 (43) 14-16)
DESCRITORES – Cardiomiopatia diabética; insuficiência cardíaca; diabetes mellitus
KEY-WORDS – Diabetic cardiomyopathy; heart failure; diabetes mellitus

INTRODUÇÃO

branco, 64 anos, casado, natural de

O diabetes tipo II é considerado

Pernambuco, residente em Niterói

atualmente como doença cardiovas-

(RJ) há 62 anos, comerciante.

cular. Entretanto, o acometimento

Queixa principal: “Falta de ar e

cardíaco habitual, que nessa con-

inchaço”

dição leva à insuficiência cardíaca,

História da Doença Atual: Há 20

é o comprometimento isquêmico

anos, após descobrir ser diabético,

decorrente da obstrução das grandes

iniciou uso irregular de hipoglice-

artérias coronárias. Assim o pa-

miante oral. Há 10 anos iniciou

ciente, após vários infartos, pode

quadro progressivo de dispneia aos

evoluir com disfunção miocárdica.

esforços e dor precordial, que não

Apesar de a disfunção diastólica ser

soube relacionar com os esforços. Há

encontrada em até 60% dos diabé-

sete anos foi internado, após piora

ticos, a disfunção miocárdica grave

importante da dispneia no repouso,

por cardiomiopatia diabética é uma

com o diagnóstico de “insuficiência

condição pouco frequente, como

cardíaca descompensada”. Desde

veremos neste caso.

en t ão v em ap r es en t ando vários
episódios semelhantes. Há duas
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RELATO DO CASO

semanas evoluiu com dispneia im-

Identificação: D.P., masculino,

portante e anasarca, sendo internado

no Serviço de Emergência deste hos-

Aparelho Respiratório: MVUA

diastólica estágio II; regurgitação

pital com quadro de edema agudo de

sem RA.

tricúspide leve; PASP: 50mmHg.

pulmão. Faz uso regular de captopril,

Abdome: Flácido, dor à palpação

carvedilol, furosemida, espironolac-

HCD, sem visceromegalias.

DISCUSSÃO

tona, digoxina e AAS.

Membros Inferiores: Edema +/4+,

Apesar de a entidade cardiomiopa-

História Patológica Pregressa:

ausência de empastamentos, pulso

tia diabética não ser habitual, ela

Nega hipertensão arterial sistêmica,

pedioso diminuído à esquerda.

pode ser definida como a presença
de doença do músculo cardíaco em

tabagismo, etilismo ou uso de drogas.
Relata erisipela há 20 anos em perna

EXAMES COMPLEMENTARES

pacientes sob controle adequado da

esquerda.

Laboratório: Bioquímica -

doença endócrina e que não tenham

Glicose: 160mg/dl; Ur: 51mg/dl;

necessariamente hipertensão arte-

EXAME FÍSICO

Cr: 1,02mg/dl; Na: 139mEq/l; K:

rial, doença coronariana ou outra

Cabeça e Pescoço: Turgência jugular

4,8mEq/l.

condição cardíaca conhecida, como

patológica, onda V.

Ecocardiograma (ver figura 1): AE:

aconteceu no caso relatado.

Aparelho Cardiovascular: RCR,

5,0; VEd: 7,5; VEs: 6,4; SIV: 0,8;

Na cardiomiopatia diabética, a hiper-

desdobramento paradoxal de B2,

PP: 0,8; FE: 30%; VM: afastada do

glicemia (sobretudo a pós-prandial)

sopro sistólico 2+/6+ em FT que

SIV; VE: aumento global; FS: de-

causa morte celular miocárdica com

aumenta à inspiração, B3.

primida importante; FD: disfunção

consequente geração de radicais
FIGURA 1

FIGURA 1
ECG: Taquicardia sinusal e BRE completo

>
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livres oxidantes, redução de óxido

da fibrose na cardiomiopatia diabé-

W, Doughty RN. Early detection and

nítrico, piora da função endotelial e

tica com a utilização do hormônio

significance of structural cardiovas-

inflamação. Além disso, a resistên-

antifibrótico relaxina. Finalmente

cular abnormalities in patients with

cia insulínica promove hipertrofia

realçamos a existência da cardiomio-

Type 2 diabetes mellitus. Expert Rev

ventricular esquerda. Clinicamen-

patia diabética, que deve ser incluída

Cardiovasc Ther. 2008 Jan;6(1):109-

te manifesta-se, como no caso em

no screening diagnóstico das cardio-

25.

questão, com dispneia e arritmias

miopatias secundárias, como esta que

5. Fang ZY, Prins JB, Marwick TH.

(no caso relatado: BRE completo

resulta de alteração metabólica que

Diabetic cardiomyopathy: evi-

com taquicardia sinusal – denervação

pode levar à má adaptação funcional

dence, mechanisms, and therapeu-

autonômica). Pode haver, também,

e estrutural do coração. Outros ele-

tic implications. Endocr Rev. 2004

tonteira e dor precordial atípica,

mentos contribuem para o diagnósti-

Aug;25(4):543-67.

como evidenciadas nesse paciente.

co, como a doença de pequenos vasos

6. Guha A, Harmancey R, Taegt-

O tratamento deve ser precoce já na

e a neuropatia cardíaca autonômica,

meyer H. Nonischemic heart failure

fase de disfunção diastólica, quando

que no caso se manifesta como BRE

in diabetes mellitus. Curr Opin

poderemos utilizar, além de AAS e

completo e taquicardia sinusal.

Cardiol. 2008 May;23(3):241-8.

estatinas, os inibidores da enzima de
conversão da angiotensina, betablo-

BIBLIOGRAFIA

queadores (carvedilol) e bloqueado-

1. Seferović PM, Lalić NM, Seferović

res de canal de cálcio (diltiazem ou

JP, Jotić A, Lalić K, Ristić AD,

verapamil). É claro que a metformi-

Simeunović D, Radovanović G,

na, as glinidas e até as tiazolidinodio-

Vujisić-Tesić B, Ostajić MU. Dia-

nas, por melhorarem vários aspectos

betic cardiomyopathy: old disease or

metabólicos, são capazes de alentecer

new entity? Srp Arh Celok Lek. 2007

a progressão da enfermidade, prin-

Sep-Oct;135(9-10):576-82

cipalmente se considerarmos que os

2. Epshteyn V, Morrison K, Krish-

inibidores da enzima de conversão da

naswamy P, Kazanegra R, Clopton

angiotensina evitam o crescimento

P, Mudaliar S, Edelman S, Henry R,

do coração, e o carvedilol promove

Maisel A. Utility of B-type natriuret-

a redução do mesmo.

ic peptide (BNP) as a screen for left

Trabalhos recentes apontam a utili-

ventricular dysfunction in patients

zação do BNP no acompanhamento

with diabetes: Diabetes Care. 2003

desses pacientes. Em 96% dos casos

Jul;26(7):2081-7

em que haja disfunção ventricular o

3. Samuel CS, Hewitson TD, Zhang

BNP é superior a 90pg/ml, diferente-

Y, Kelly DJ. Relaxin Ameliorates

mente dos casos em que a cardiomio-

Fibrosis in Experimental Diabetic

patia está presente.

Cardiomyopathy. Endocrinology.

Estudos experimentais recentes

2008 Apr 3.

sugerem a possibilidade de redução

4. Somaratne JB, Whalley GA, Bagg
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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 nas páginas 29 e 30.

Paciente masculino, 33 anos, com

Queixas de Dispneia Progressiva e Tosse Seca
Fumante de cerca de 30 cigarros por dia; relata fazer uso
de drogas injetáveis
Case report of a 33-year-old man, with

Complaints of Dyspnea and Dry Cough

RESUMO – Trata-se do caso de um paciente
do sexo masculino, com 33 anos de idade,
apresentando queixas de dispneia progressiva
e tosse seca. O paciente é fumante de cerca de
30 cigarros/dia e relata fazer uso de drogas injetáveis. Uma tomografia computadorizada de
alta resolução (TCAR) foi realizada. (Conduta
Médica 2010-11 (43) 17;29-30)
FIGURAS 1A E 1B

A TCAR com janela para
parênquima pulmonar (A)
mostrou área de consolidação
no lobo inferior direito,
com espessamento de septos
interlobulares adjacentes.
Observam-se também áreas
de enfisema e de distorção
arquitetural, por fibrose. Na
janela para mediastino (B)
notam-se áreas de aumento
de densidade, amorfas,
irregulares, no interior da
consolidação

ABSTRACT – It is a case report of a 33-year-old

man with complaints of dyspnea and dry cough.
Patient smokes about 30 cigarettes/day and reports
injectable drugs abuse. A high resolution computed
tomography was performed. (Conduta Médica
2010-11 (43) 17;29-30)
DESCRITORES – Tosse; dispneia; pulmão
KEY-WORDS – Cough; dyspnea; lung

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,
Professora de Clínica Médica (Pneumologia) da Faculdade de Medicina de Petrópolis
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Professor, qual sua
conduta no nódulo
pulmonar solitário?

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

o indivíduo está assintomático,

É a seguinte a conduta sequencial

do NPS fica indeterminada. Realce

vai fazer uma avaliação de rotina

recomendada diante de um paciente

maior que 15 UH sugere maligni-

com um clínico geral ou outro es-

com uma radiografia com NPS:

dade.

pecialista e, entre vários exames, é

Dependendo das condições financei-

solicitada uma radiografia de tórax.

1) Exames radiográficos anterio-

ras do paciente e de seu vínculo com

Raramente ele não lê o laudo e,

res. Se o paciente possuir a mesma

convênios, seguros ou cooperativas,

entre vários termos em sua maioria

imagem em radiografias anteriores

além da residência próxima a grandes

incompreensíveis, está escrito

com mais de dois anos, tal lesão

centros de imagem, a TC por emissão

“presença de nódulo pulmonar”.

sugere alteração benigna, sendo os

de pósitrons (PET) utilizando flu-

Após ouvir vários “diagnósticos”

tuberculomas, outros granulomas

orodeoxiglicose tem encontrado

de amigos e familiares, finalmente

inespecíficos e os hamartomas as

grande aplicação no estadiamento

ele resolve voltar para o médico que

causas mais comuns. Nesses casos,

do câncer de pulmão, em especial na

solicitou a radiografia e, na maioria

uma tomografia computadorizada

detecção de metástases mediastinais,

das vezes, é encaminhado para um

(TC) do tórax deve ser solicitada

no planeja mento terapêutico, no

especialista em Pneumologia ou

e, se o NPS confirmar as caracte-

reestadiamento após radioterapia ou

Cirurgia de Tórax.

rísticas de benignidade, o paciente

quimioterapia, no controle de reci-

Nódulo pulmonar solitário (NPS) é

é acompanhado ambulatorialmente

diva local da doença e também para

definido como uma imagem pulmo-

com novas radiografias de tórax e

avaliação de malignidade no NPS.

nar hipotransparente (opacidade),

TCs de tórax.

Em caso de dúvidas, principalmente

arredondada, circunscrita, com diâ-

em tabagistas de longa data, a cirur-

metro menor ou igual a 3cm (acima

2) Se o paciente não possuir radio-

gia sempre é uma boa alternativa.

de 3cm a imagem é considerada

grafia anterior, uma TC de tórax

Prefiro errar por excesso de zelo a

massa) e completamente circunda-

ajuda a sugerir suas características de

perder a chance de curar um câncer

da por tecido pulmonar normal e

malignidade ou benignidade.

brônquico em estágio precoce.

sem outras alterações radiográficas

Nódulos com limites imprecisos, sem

Além das características de imagem

associadas.

calcificações ou com calcificações

do nódulo, outros parâmetros devem

Na maioria dos casos o paciente é

irregulares e periféricas (excêntricas)

ser considerados pelo médico as-

assintomático, sendo o nódulo um

devem ser encarados como potencial-

sistente a fim de indicar uma tora-

achado radiográfico. Mas essa si-

mente neoplásicos e encaminhados

cotomia: aspectos clínicos (idade,

tuação consiste em imenso desafio

para a toracotomia após avaliação

co-morbidades) e funcionais do

diagnóstico para o médico. Para o

broncoscópica.

paciente (risco cirúrgico clínico,

paciente é angustiante a espera de

A TC com contraste venoso é

cardíaco e pulmonar com ressecção

um diagnóstico preciso.

somente válida quando a análise

de parênquima).
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Nos pacientes com antecedentes de

consecutivos que foram submetidos

BiBlioGRaFia:

tumores malignos, fumantes ou com

ao estudo de PET/TC para avaliação

1. Hansen HH. Textbook of Lung

idade superior a 40 anos que apre-

de NPS entre 2005 e 2007. Uma

Cancer - The International Associa-

sentam NPS deve-se ter alto grau

análise de regressão logística multi-

tion for the Study of Lung Cancer.

de suspeição para doença maligna, e

variada foi ajustada para o tamanho

Editora Martin Dunitz; 2000.

a toracotomia não deve ser adiada.

e localização do nódulo, idade, sexo

2. Barcellos MG. Radiologia do

Outros procedimentos diagnósticos,

e história tabágica. O valor do SUV

câncer de pulmão. J Pneumol 2002;

tais como a biópsia transbrônquica

(standardized uptake value, padrão

28 (2): 94-99.

ou punção aspirativa percutânea

de captação da FDG18F) maior ou

3. Ost D, Fein A. Avaliação e orien-

com agulha fina (PAAF) transpa-

igual a 2,5 e a localização do nódulo

tação do nódulo pulmonar solitário.

rietal possuem baixa porcentagem

nos lobos superiores foram os únicos

RAMB 2002; 48(1): 2-3.

de sensibilidade diagnóstica quando

preditores de malignidade com odds

4. Martins RC, Almeida AS, Sicilia-

comparados à ressecção do NPS.

ratio (OR) de 77,05 e 11,22, respec-

no AAO et al. Valor do FDG[18F]-

Tal sensibilidade depende de uma

tivamente.

PET/TC como preditor de câncer

interação entre a localização do NPS,

Para finalizar, vale a pena lembrar

em nódulo pulmonar solitário. J Bras

da experiência do cirurgião torácico

pesquisa recente de Engels e cola-

Pneum 2008; 34 (7): 473-480.

com tais procedimentos e da expe-

boradores que conclui pela possibi-

5. Engels EA, Shen M, Chapman RS

riência do patologista ao analisar o

lidade de a tuberculose poder atuar

et al. Tuberculosis and subsequent

exame de histopatologia e/ou cito-

através de um processo de inflamação

risk of lung cancer in Xuanwei,

patologia deles oriundos.

e fibrose pulmonar localizada para

China. Int J Cancer 2009; 124 (5):

Sistemas de análise em computa-

iniciar ou promover o desenvolvi-

1183-1187

dor estão sendo desenvolvidos para

mento de câncer brônquico, especial-

proporcionar aos médicos assis-

mente em fumantes ou em pacientes

tentes maior precisão em termos

com exposição a outros carcinó-

de diagnóstico por imagem para o

genos. A possível contribuição da

NPS. Numa casuística da Santa

tuberculose para o desenvolvimento

Casa de São Paulo, com 68 pacien-

de câncer brônquico sinaliza para

tes acompanhados durante 13 anos,

a necessidade contínua do desen-

33,8% dos NPS operados tratavam-

volvimento e da implementação de

se de neoplasia maligna. No Rio de

programas de prevenção e de trata-

Janeiro uma casuística foi analisada

mento da tuberculose e do câncer

da Universidade Federal Fluminense

em centro de imagem localizado em

brônquico, especialmente nos países

(Niterói – RJ)

hospital privado com 53 pacientes

em desenvolvimento.

n

Prof. Cyro Teixeira
da Silva Junior
Professor Adjunto de Pneumologia
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sessão clínica / Clinical Session

Febre, Artralgia e Manchas
Fever, Arthralgia and Spots

Sessão clínica realizada em 1o de abril de 2009
na 8a Enfermaria do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio)
(Rio de Janeiro - RJ)
Relatores:
Dra. Tássia Gomide Gomes
Dr. Bruno Dias Coelho
Dra. Manuela Correia Gago
Médicos Residentes R1 de Clínica Médica da 8a
Enfermaria do HUGG / UniRio
Participantes:
Prof. Rogerio Neves Motta
Professor de Clínica Médica da 10a Enfermaria
do HUGG / UniRio

RESUMO – Trata-se de sessão clínica para discussão do caso de uma paciente de 40 anos, negra, referindo

febre, dor nas articulações e manchas na pele. O quadro havia se iniciado há quatro meses com rouquidão e irritação em orofaringe; na mesma época notou lesões de pele e, um mês depois, artralgia e lesões
cutâneas. Apresentava anemia e leucocitose, tendo sido internada para investigação. (Conduta Médica
2010-11 (43) 20-25)
ABSTRACT – It is a clinical session to discuss the case of a 40- year-old black woman, with fever, joint pain and
spots in skin. The clinical picture had begun four months before with hoarseness and pharingitis; at the same time
lesions appeared in the skin and, a month later, arthralgia and cutaneous lesions worsened. She presented still anemia
and leucocitosis, and was admitted to the hospital for clinical investigation. (Conduta Médica 2010-11 (43) 20-25)
DESCRITORES – Febre; artralgia; manchas na pele
KEY-WORDS – Fever; arthralgia; spots in skin

DRA. TÁSSIA

lesões cutâneas passaram a ser escu-

Dr. Max Fakoury
Médico Internista da 8a Enfermaria do HUGG /
UniRio

Identificação: P.N.V, 40 anos, negra,

recidas, descamativas, pruriginosas,

professora de ensino fundamental,

na mesma topografia anterior. Nessa

Dra. Marina Canuto
Médica Residente R2 da 8a Enfermaria do HUGG
/ UniRio

solteira, natural de Duque de Caxias

ocasião buscou atendimento médico.

(RJ), residente no centro de Duque

Exames laboratoriais dessa época

Rodrigo de Carvalho Costa
Bianca Kurtz Fontoura
Renato Fleuri de Oliveira
Alexandre Martins Rocha
Leandro Loureiro Monteiro
Rodrigo Vasconcellos Tavares Bravo
Aline Bertoni Jorge
Marcella Rezende Miranda
Tamiris Moura
Mayara Bravo Borges
Acadêmicos de Medicina da UniRio

de Caxias.

(17/11/08) mostraram os seguintes

Queixa Principal: “febre, dor nas

resultados: Hemácias 3.9 milhões;

articulações, manchas na pele”

Hb.: 10,8%; Hc.: 35%; VCM: 89,7

História da Doença Atual: Paciente

Leuc.: 32.000, Segm.: 68%; Bastões:

queixa-se de, desde novembro de

15%; Linf.: 10% e Eos.: 2%; Pla-

2008, ter iniciado quadro de rouqui-

quetas: 138.000; Fator reumatoide

dão e irritação em orofaringe, sem

Waller-Rose e Latex negativos;

tratamento. Nesse período evoluiu

células LE negativo. Foi tratada, na

com lesões de pele semelhantes “a

ocasião, com dipirona, cefalexina e

picada de mosquito”, pruriginosas,

prednisona por 10 dias. Evoluiu com

em membros superiores, tronco e

melhora do quadro, mantendo-se sem

membros inferiores. Um mês após

queixas.No dia 15/12/08 realizou

evoluiu com artralgia em região

novos exames laboratoriais, com os

interfalangeana proximal do quinto

seguintes resultados: Hemácias: 3,6

quirodáctilo de mão esquerda, punho

milhões; Hb.: 9,9%; Hc.: 32%; VCM:

esquerdo e joelho esquerdo. As

88fl; Leuc.: 30.500; Segm.:78%;
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Bastões: 1%; Linf.: 15%; Eos.: 4%.

feriores. PA: 110x70mmhg; FC:

de 0,946; CPK de 35 e VHS de 100.

No dia 31/1/09 apresentou artralgia

108bpm; FR: 21irpm; Tax: 38,5 C.

No dia 12/2/2009, a urina de 24 horas

e edema inicialmente em joelho

Cabeça e Pescoço: Frágil implanta-

mostrou creatinina de 1372, 672mg

esquerdo, posteriormente em joelho

ção capilar, tonsila palatina esquerda

de proteínas e volume de 1600ml.

direito, cotovelos, punhos e mãos,

levemente aumentada e hiperemiada,

Hemocultura e urinocultura do dia

poupando interfalangeanas distais.

sem linfonodomegalias.

12/2 foram negativas.

Relata rigidez matinal maior que uma

Aparelho Respiratório: Expansibi-

No dia 12/2/09 apresentava 1,2%

hora, febre diária não mensurada,

lidade normal, murmúrio vesicular

de reticulócitos, LDH de 1328, bi-

piora do prurido e emagrecimento.

universalmente audível, sem ruídos

lirrubina direta de 0,09; bilirrubina

Quatro dias depois buscou ambula-

adventícios.

indireta de 0,17 e Coombs direto

tório de Reumatologia, que indicou

Aparelho Cardiovascular: Ritmo

negativo. No dia seguinte, AST de

novos exames laboratoriais e interna-

cardíaco regular em dois tempos,

32, ALT de 29, creatinina sérica de

ção hospitalar para fins diagnósticos.

bulhas hiperfonéticas, sem sopros ou

0,5 e uréia de 16.

História Patológica Pregressa: Nega

extrassístoles.

O ecocardiograma do dia 18/02/2009

hipertensão arterial sistêmica, diabe-

A b d o m e : Atípico, peristáltico,

revelou mínima regurgitação mitral,

tes mellitus, tuberculose, hepatites,

indolor à palpação superficial ou

função diastólica do VE preservada e

neoplasias, cirurgias prévias, trans-

profunda, timpânico, sem massas,

veia cava inferior normal.

fusões de sangue, acidentes. Relata

Traube livre. Fígado palpável em sua

A radiografia de tórax de 26/2/2009

infecções de vias aéreas superiores

porção inferior, com superfície lisa e

não mostrou alterações.

de repetição.

contorno regular.

Pelos critérios do American College of

História Familiar: Mãe diabéti-

Membros Superiores: Flexão do-

Rheumatology para artrite reumatóide

ca, em tratamento de neoplasia de

lorosa de quirodáctilos, punhos e

(ver tabela 1), ela apresentava apenas

mama, tio com história de tubercu-

cotovelos com sinais flogísticos.

três critérios. Ela possuía artrite de

lose há mais de 10 anos.

Membros Inferiores: Artrite com difi-

três ou mais articulações, artrite das

História Social: Nega etilismo ou

culdade de flexão de ambos os joelhos.

articulações das mãos e punhos e

tabagismo, mora em casa de alve-

Sem edema, pulsos pediosos finos bila-

artrite simétrica. A rigidez matinal

naria com água encanada e esgoto,

teralmente, panturrilhas livres.

durava mais de uma hora, contudo

o

ela não teve essa rigidez por seis

junto à mãe e o irmão. Na casa há
um quintal grande com jardim. Sem

Pensamos nas seguintes hipóteses

semanas, não podendo ser considera-

parceiro fixo, relata não ter relações

diagnósticas iniciais: artrite reuma-

do um critério. Também não possuía

sexuais há mais de um ano.

tóide, lúpus eritematoso sistêmico,

nódulos reumatoides subcutâneos,

Exame Físico do Dia 9/2/09: Pa-

doença de Still ou dermatomiosite.

fator reumatoide positivo ou alterações radiográficas (ver figuras 1A,

ciente em bom estado geral, ansiosa,
eupneica em ar ambiente, anictérica,

As sorologias do dia 5/2/2009 mostra-

1B e 1C).

acianótica, normoidratada, normo-

ram-se negativas para HIV, hepatite B

Pensando nos critérios diagnósticos

corada, perfusão capilar periférica

e C. O EAS do mesmo dia mostrou 6

de lúpus (ver tabela 2), na internação

satisfatória. Placas hipercrômicas

piócitos e 3 hemácias por campo. O

a lesão de pele que ela apresentava

liquenificadas, acometendo tronco,

fator reumatoide foi negativo, assim

não era tipo erupção malar nem

membros superiores e membros in-

como o FAN; T4 livre de 1,13; TSH

discoide, e nem apresentava reação >
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TABELA 1

Critérios do American College of Rheumatology para Artrite Reumatoide*

(que são geralmente encontrados).
O diagnóstico, geralmente, é de
exclusão. Quanto aos exames laboratoriais, encontramos anemia,
leucocitose na faixa de 20 a 30.000,
com predomínio de granulócitos
e trombocitose, elevação de VHS,
PCR e aminotransferases; hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia.
Pode ocorrer proteinúria discreta na
presença de febre.

* Para o diagnóstico, devem-se preencher quatro dos sete critérios. Para que os critérios 1 e 4 sejam válidos, eles
devem persistir por, no mínimo, seis semanas

Como essa paciente não havia preenchido os critérios para as hipóteses
diagnósticas levantadas, resolvemos

de fotossensibilidade. A paciente

alta intermitente por pelo menos seis

colocá-la no protocolo de febre de

não possuía úlceras orais; possuía

semanas; rash de coloração salmão

origem indeterminada (FOI). Esta,

artrite mas não serosite. Havia dis-

melhor evidenciado em axilas e

por definição, é a presença de tempe-

túrbio renal (proteinúria > 500mg),

cintura (podendo afetar qualquer

ratura axilar maior do que 37,8oC, em

não havia distúrbio neurológico, as

região do corpo, e geralmente desa-

várias ocasiões, pelo tempo mínimo

alterações hematológicas não se en-

parecendo quando a febre regride);

de três semanas e após uma semana

quadravam nos critérios, não havia

artrite principalmente de joelho,

de investigação hospitalar infrutífera.

nenhum anticorpo para LES, e o

cotovelos e punhos (que também

No Brasil, num estudo realizado em

FAN era negativo.

pode afetar ATM, coluna cervical,

1989 com 54 pacientes, eram causa

Quanto à doença de Still do adulto,

quadril e mãos), e hepatomegalia,

da FOI infecções (43%, sendo a

as manifestações clínicas são febre

esplenomegalia e linfonodopatia

tuberculose a principal), seguidas

FIGURA 1A
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por neoplasias (17%) e colagenoses

No dia 18/2/2009 a Hematologia deu

histoplasma e paracoccidioidomico-

(17%). Cerca de 8% não tiveram

parecer citando provável reação leu-

se, fundoscopia, hemocultura para

diagnóstico.

cemoide. A hematoscopia mostrava

micobactéria, pesquisa de anticar-

No dia 10/2/2009, a Dermatologia

normocitose, normocromia domi-

diolipina e prova terapêutica com

deu parecer interrogando amiloidose

nante com presença de hipocromia

ceftriaxone 1g IV 12/12h + claritro-

maculosa e colagenoses (dermato-

+1, leucocitose neutrofílica à custa

micina IV 12/12h.

miosite), sugerindo que testássemos

de forma segmentadas e presença de

O fundo de olho, no dia 6/3, veio sem alte-

FAN, FR, VHS, CPK, aldolase,

grupamentos plaquetários. Citoquí-

rações vasculares de relevância, exsudatos

TGO, TGP. A única que veio al-

mica (fosfatase alcalina dos neutró-

ou hemorragias e mácula normal.

terada foi a aldolase. A biópsia de

filos): escore elevado.

No dia 5/3 a Nefrologia enviou

pele falou a favor de uma possível

Em ultra-sonografia abdominal rea-

parecer sugerindo repetir avaliação

farmacodermia.

lizada dia 2/3/2009, havia fígado de

funcional renal Cr + proteinúria e

No dia 12/2/2009, a Reumatolo-

volume discretamente aumentado,

complementar avaliação de doença

gia deu parecer dizendo que, no

homogêneo; sem líquido livre ou

autoimune com crioglobulina, anti-

momento, a paciente não apresen-

linfonodomegalias.

RMP, anti-Ro, anti-LA e PCR,

tava artrite, e que as lesões de pele

A Ginecologia deu parecer dizendo

além de solicitar complementação

poderiam sugerir dermatomiosite ou

não haver anormalidades no exame

da avaliação de doenças infecciosas

lúpus eritematoso cutâneo subagudo,

ginecológico.

com pesquisa viral, citomegalovírus

apesar de não referir fotossensibi-

A DIP, em 3/3/2009, pediu que

e parvovírus B19. Sugeriu também

lidade. A paciente evoluiu com

afastássemos síndrome infecciosa

avaliar punção de medula.

leucocitose neutrofílica sem desvio,

em paciente com lúpus eritematoso

Na urina de 24 horas (9/3/09) veio

LDH muito alto e CPK normal,

sistêmico, doença de Still, lúpus e

creatinina de 927, proteinúria de

sugerindo linfoma ou reação leuce-

tuberculose. Solicitou, também, TC

639 e volume 1420. No dia 10/3/09

moide. A conduta deveria ser com

de tórax e abdome, PPD, ferritina,

tivemos crioglobulina negativa, com-

sintomáticos.

sorologia para brucelose, clamídia,

plemento dentro da faixa normal e
hipergamaglobulinemia policlonal.

FIGURA 1C

Outros exames, dentro do protocolo
de febre de origem indeterminada,
foram TC de tórax, abdômen e pelve
(6/3/09, que vieram sem alterações,
exceto útero miomatoso) e endoscopia digestiva alta (11/3/09, que foi
normal). A colonoscopia também
veio sem alterações. A ferritina era
de 1300. O exame parasitológico de
fezes era normal.
Evolutivamente, durante a interna-

FIGURAS 1A, 1B E 1C

Radiografia de mãos em PA e perfil, e punhos

ção, a paciente mantinha a febre alta,
intermitente, diária, além de artrite >
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FIGURA 2

simétrica de punhos, dedos e joelhos;
perda ponderal de aproximadamente
10 kg em quatro meses; relato de
diarreia há uma semana, com duração
de cinco dias, sem mais episódios;
relato de náuseas e vômitos há três
dias; diminuição significativa de leucócitos a partir de 6/3/09 e PCR em
decréscimo significativo (6/3: 48,0).
Ainda aguardávamos RX de ATM e
panorâmica do quadril, TC de tórax
de alta resolução, sorologia para
brucelose, clamídia, histoplasma e
paracoco, hemocultura para micobactéria, anticardiolipina, anti-RMP,
anti-Ro, anti-LA, pesquisa viral para
citomegalovírus e parvovírus B19.
FIGURA 3

DR. MAX

Quando ela veio da Reumatologia,
disseram que era uma artrite reativa,
e que precisávamos achar o foco
e tratá-lo. E, ao examinarmos a
paciente, vimos que ela realmente

FIGURA 4

possuía uma poliartrite que, a princípio, não era reativa, com a maioria
dos exames normais. Então demos
um passo atrás, refizemos a história
e entramos no protocolo de febre de
origem obscura. E pesquisamos nos
FIGURA 5

três grandes grupos de causas que
eram as infecciosas – geralmente
uma forma atípica de uma doença
já conhecida –, causas neoplásicas e
autoimunes. E, com todas as dificuldades que temos no hospital público,
conseguimos até caminhar bem com
essa paciente. Quando quase todos
os exames deram negativos, o que
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sobrou foi a dor articular, as manchas

DRA. TÁSSIA

DR. MAX

na pele, a leucocitose, uma aldolase

Realmente, a ferritina maior que 1000 é

A biópsia de pele veio sugestiva de farma-

tocada e uma ferritina muito alta.

bastante sugestiva da doença de Still.

codermia, mas vale lembrar que, mesmo
depois de suspensa a dipirona (o único

Temos, então, como diagnóstico
quase fechado para doença de Still,

PROF. ROGERIO

fármaco que estava sendo administrado),

que é um diagnóstico difícil de uma

As lesões de pele parecem muito com

ela continuava com as lesões de pele.

doença rara, e que é feito por descar-

amiloidose cutânea. E, no rosto, parece

te de outras nosologias. A mensagem

que há um heliotropo.

PROF. ROGERIO

E qual é o prognóstico da doença de Still?

importante que podemos tomar como
aprendizagem é a postura do clínico

DRA. TÁSSIA

geral como orientador da propedêu-

Quando eu conversei com a equipe da

DRA. TÁSSIA

tica médica desse paciente. Neste

Dermatologia, eles também pensaram na

Estamos acompanhando, agora ambu-

caso, faltam apenas alguns exames

amiloidose secundária a neoplasia.

latorialmente, essa paciente. Ela não
possui condição alguma que chame a

para dar o caso por encerrado. A
paciente está sendo tratada com

PROF. ROGERIO

atenção, como cardite ou esplenome-

sintomáticos e obteve uma melhora

Por quanto tempo essa paciente ficou

galia. Pode ocorrer remissão do quadro

muito grande com ibuprofeno, que

internada para investigação diagnós-

ou continuar aparecendo de forma

é o anti-inflamatório indicado na

tica?

intermitente.

DRA. TÁSSIA

PROF. ROGERIO

PROF. ROGERIO

Foram dois meses de internação hos-

Bem, então está encerrada a sessão. Muito

Complementando o que o Dr. Max

pitalar.

obrigado a todos. n

doença de Still.

falou: hoje com a medicina dos
planos de saúde, os pacientes perde-

TABELA 2

Critérios de Classificação para Lúpus Eritematoso Sistêmico*

ram o vínculo com o “seu médico”
e estão abusando das várias especialidades que não conduzem bem o
doente. Se essa paciente, por algum
acaso, procurasse ajuda sozinha para
o seu problema, iria a várias especialidades e não conseguiria juntar
as peças desse quebra-cabeça. É
interessante, também, relembrar
aqui o protocolo de febre de origem
obscura. Como o estudo era de 1989,
não estava incluída a aids como uma
das causas, que hoje é comum. Como
neste caso, a ferritina está elevada na
doença de Still.

* Presença de três critérios indica probabilidade de LES; presença de quatro ou mais critérios indica diagnóstico
de LES
Conduta médica

●

ano XI - n043 - JAN/FEV/MAR/2010

25

RELATO DE CASO / CASE REPORT

Esofagite Eosinofílica
Eosinophilic Esophagitis

Autores:
Prof. Agostinho Soares da Silva
Professor Adjunto IV no Departamento de
Medicina Clínica e Coordenador do Curso
de Especialização de Gastroenterologia da
Universidade Federal Fluminense
Lyse Cova Soares
Aluna de Medicina do 9º Período da Universidade
Estácio de Sá

RESUMO – Trata-se de um relato de caso de um paciente do sexo masculino de 21 anos de idade com quadro

clínico compatível de doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE) e história alérgica para determinados
alimentos. Nos exames complementares verificou-se eosinofilia no leucograma, e a endoscopia apresentou
esôfago recoberto por pontilhados brancacentos aderidos à mucosa. Na histopatologia a mucosa exibia
intensa exocitose de eosinófilos (de 15 a 30 eosinófilos/CGA-campo de grande aumento). Após o tratamento com spray de corticóide o paciente tornou-se assintomático. (Conduta Médica 2010-11 (43) 26-29)
ABSTRACT – This is a case report of a 21-year-old male patient with clinical picture compatible with disease of
gastro-esophageal reflux (GERD) and history of allergy to certain kinds of food. In additional tests it was found
eosinophilia and endoscopy esophagus covered by whitish areas adhered to the mucosa. Mucosa histopathology
showed intense exocytosis of eosinophils (15 to 30 eosinophils / CGA). After treatment with corticosteroid spray
he became asymptomatic. (Conduta Médica 2010-11 (43) 26-29)
DESCRITORES – Esofagite eosinofílica; esofagite; doença do esôfago
KEY-WORDS – Eosinophilic esophagitis; esophagitis; esophagus disease
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INTRODUÇÃO

pode haver resposta a antígenos am-

Esofagite eosinofílica é uma doença de

bientais. Contudo, a resposta incons-

patogênese não totalmente esclareci-

ciente à aspiração do alergeno sugere o

da, que foi descrita pela primeira vez

envolvimento de outros mecanismos.

em 1978 por Landres et al. como uma

Uma vez no epitélio esofágico, os eo-

infiltração anormal de eosinófilos no

sinófilos persistem devido à produção

epitélio esofágico, associada a sinto-

de substâncias como interleucina-3,

mas gastrointestinais altos. É citada

inteleucina-5 e fator estimulante de

como causa relativamente comum de

colônias de macrófagos, sendo a respos-

disfagia, pirose e impactação de bolo

ta inflamatória contínua a responsável

alimentar, principalmente em crianças

pela disfagia.²

e adultos jovens do sexo masculino.1,2

O trato gastrointestinal é o princi-

Foi, durante muito tempo, erradamen-

pal sítio não hematopoiético em que

te diagnosticada como DRGE, por

existem eosinófilos no adulto saudável.

apresentar sintomas semelhantes  o

Porém, o epitélio esofágico é desprovido

que evidencia a importância do nosso

dessas células em condições não pato-

estudo.¹

lógicas, conseguindo recrutá-las a partir

Essa patologia tem importante associa-

de estímulos inflamatórios.¹

ção com doenças alérgicas e história

Vários testes laboratoriais podem ser

familiar.¹ Em manifestações atópicas

usados para o diagnóstico, mas a en-

doscopia digestiva alta com análise dos

de pêlos, nem cicatrizes ou abaulamen-

 Estômago e Duodeno: Aspecto en-

fragmentos da mucosa esofágica obtida

tos. À ausculta foi encontrado mur-

doscópico normal.

por biópsia é essencial.1

múrio vesicular universalmente audível

O tratamento clínico tem sido em-

sem ruídos adventícios.

Histopatologia: Fragmento de mucosa

pírico e inclui o uso de corticoides

Aparelho Circulatório: Ictus impalpá-

esofágica exibindo intensa exocitose

tópicos, antagonista de receptores de

vel e invisível. Ritmo cardíaco regular

de eosinófilos (de 15 a 30 eosinófilos/

leucotrienos ou dietas de restrição

em 2 tempos, bulhas normofonéticas,

CGA-campo de grande aumento),

(exclusão de grupos de alimentos da

sem sopros. Pulsos periféricos palpáveis

ao lado de papilomatose. Ausência

dieta).

e simétricos.

de parasitas. O quadro morfológico é

Abdome: Sem abaulamentos ou depres-

compatível com esofagite eosinofílica.

CASO CLÍNICO

sões. Cicatriz umbilical centrada. Pe-

Tratamento: Cortisona oral em spray

V.H.R.A., 21 anos, masculino, branco,

ristalse presente a cada quatro incursões

da seguinte forma: 2 puffs de 220 ug bi-

solteiro, brasileiro natural do estado do

respiratórias. À palpação apresentava-

diários de fluticasona. O paciente ficou

Rio de Janeiro e estudante.

se discretamente doloroso no quadrante

assintomático na terceira semana. O

Paciente referia que há cinco anos

inferior direito.

tratamento persistiu até a sexta semana.

apresenta queimação retroesternal sem

Membros superiores: Pele íntegra com

Para diminuir o risco de candidíase oral

relação com alimentos e raramente

pulsos simétricos e mobilização articu-

foi sugerido deglutir após a inalação e

tem disfagia com sólidos, apontando o

lares indolores sem sinais inflamatórios.

depois de enxaguar a boca. Foi orien-

centro médio do esterno como local dos

Membros inferiores: Sem edema,

tado a se alimentar após 30 minutos do

sintomas. Negava tabagismo, etilismo,

pulsos palpáveis, sem sinais de empas-

uso do medicamento.

hematêmese ou melena. Referiu alergia

tamento de panturrilha ou insuficiência

a chocolate e amendoim. Relata histó-

venosa crônica.

DISCUSSÃO

ria de rinite alérgica desde os 12 anos.

Exame Complementares: No hemo-

A esofagite eosinofilica (EE) se carac-

Como apresentou piora nos últimos

grama completo foi observada, apenas,

teriza por um denso infiltrado de leu-

quatro meses, procurou tratamento com

como alteração, a presença de 12% de

cócitos eosinófilos restritos ao esôfago

clínico, que solicitou exames comple-

eosinófilos.

sem que afete estômago, duodeno ou

mentares.

Glicose: 85 mg/dl; ureia: 36 mg/dl;

outras partes do tubo digestivo. É uma

Teve pneumonia aos 12 anos; pai e

creatinina: 0,8 mg/dl.

entidade caracterizada por sintomas

mãe são hipertensos e tem um irmão

Provas de função hepática dentro dos

esofágicos, semelhantes aos da doença

com tosse frequente. Apresenta boas

limites da normalidade.

por refluxo gastroesofágico, que não

condições de moradia e alimentação.

Parasitológico de fezes: negativo em

responde somente ao tratamento com

Pressão arterial: 120/70 mmHg; tempe-

três exames.

bloqueadores da secreção ácida gástrica.

ratura axilar: 36,7 C; pulso: 84 bpm reg.

Endoscopia Digestiva Alta:

A principal manifestação clínica é a

Cabeça e Pescoço: Não foram observa-

 Esôfago: Calibre e dinâmica estão

disfagia para sólidos  que pode atingir

das alterações como gânglios, turgência

preservados. A mucosa se apresenta

até 92% dos doentes, por vezes com

jugular patológica, hipertrofia de tireoi-

encoberta por pontilhados brancacen-

episódios recorrentes de impactação ali-

de ou qualquer abaulamento ou cicatriz.

tos firmemente aderidos à mucosa em

mentar. A severidade desses sintomas

Aparelho Respiratório: No tórax não

todo o trajeto do órgão (foram realiza-

“obstrutivos” contrasta com a escassez

apresentava alterações na distribuição

das biópsias).

de achados radiológicos e endoscópi- >

1,2,3

o
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cos. Outras queixas menos comuns

Pode haver ou não ausência de altera-

tomas esofágicos ou do trato digestivo

são vômitos ou dor retroesternal, bem

ções compatíveis com DRGE, o que fez

superior, em associação com biópsia

como atraso de crescimento e perda

com que inicialmente se achasse que a

esofágica com mais de 15 eosinófilos/

de peso.

EE seria precedida do refluxo gastroeso-

campo de grande aumento em um ou

A endoscopia pode revelar vários

fagiano, hipótese essa que atualmente

mais fragmentos, na ausência de doença

achados que, se devidamente valo-

foi descartada. A diferenciação com

do refluxo gastroesofágico, descartada

rizados, nos farão colocar a esofagite

gastroenterite eosinofílica é feita com

por pHmetria do esôfago terminal

eosinofílica como hipótese diagnósti-

biópsias da mucosa gastroduodenal.²

ou por falta de resposta terapia com

ca. Assim, é frequente a observação de

Outros achados incluem hipertrofia do

dose elevada de inibidor de bomba de

vários anéis que conferem ao esôfago

epitélio com espessamento da mucosa.

prótons.5

um aspecto em “traqueia”, bem como

Recomenda-se a realização de biópsias

No estudo de Ferreira et al., que abrange

de mucosa “rígida”, esbranquiçada

em toda extensão da mucosa esofágica,

29 casos de EE em crianças e adolescen-

(por vezes granular, com múltiplas

o que facilita o diagnóstico diferencial

tes (sendo a maioria dos pacientes dessa

pápulas, que correspondem a abcessos

(uma vez que as alterações são mais

casuística do sexo masculino - 76% - o

eosinofílicos). São ainda frequentes as

exuberantes na sua porção proximal).

que está de acordo com a literatura), foi

estenoses proximais que, após transpo-

A manometria e a pHmetria geralmente

usado como ponto de corte a presença

sição do endoscópio, podem dar facil-

não apresentam alterações.

de mais do que 20 eosinófilos por campo

mente origem a lacerações (por vezes

No estudo de Moraes, a esofagite eo-

de grande aumento para diagnóstico

profundas) da mucosa. Apesar disso,

sinofílica pode ser definida como uma

da doença. Foi relatado ainda, nesse

não é rara a descrição de um esôfago

entidade clínico-patológica primária

estudo, que na esofagite de refluxo o

endoscopicamente “normal”.

do esôfago, que se caracteriza por sin-

número habitual é de aproximadamente
1 a no máximo 10 eosinófilos por campo
de grande aumento. Pacientes com

FIGURA

Aspecto endoscópico do esôfago

contagens entre 10 e 20 são considerados, muitas vezes, com diagnóstico
duvidoso, situação essa ainda controversa³.
É importante notar que não existem
evidências de que a esofagite eosinofílica diminua a expectativa de vida.
Também não existem evidências de
que as alterações histológicas possam
evoluir para adenocarcinoma.5
O objetivo do tratamento é a completa
remissão dos sintomas, e isso é conseguido através de corticoterapia associada
a terapia dietética. A corticoterapia
tópica pode ser feita com duas administrações diárias de fluticasona na cavida-
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de oral, a ser deglutida, respeitando-se
jejum oral de 30 a 60 minutos. Nos
casos muito graves utiliza-se corticoterapia sistêmica. Os efeitos colaterais da
corticoterapia sistêmica são bem conhecidos, e a tópica pode ter a candidíase
como complicação.1, 2, 5

Paciente masculino, 33 anos, com queixas de dispneia
progressiva e tosse seca. o paciente é fumante de cerca de
30 cigarros por dia e relata fazer uso de drogas injetáveis.
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