Editorial
"Novas Doenças"

N

Será que estamos
todos doentes e
necessitados
de algum tipo de
terapêutica?
Será essa a Medicina
de que precisamos?

ão faz muito tempo um aluno me fez

atual de câncer parece estar em mutação, uma

uma indagação, no mínimo curiosa, querendo

vez que, ao se admitir a origem diversa para

saber se haveria “doenças novas”. O assunto é

diferentes tipos de neoplasia, a tendência é

interessante, uma vez que os estudos médicos

ver diferentes tipos de “câncer” como doenças

tradicionais enfocam, de hábito, listas e clas-

distintas. Lembremo-nos ainda, por exemplo,

sificações de doenças que parecem se repetir

do diabetes mellitus, nos seus tradicionais tipos

a cada nova edição dos compêndios e dos

1 e 2, que (a despeito de terem muitos aspectos

tratados médicos. A cada nova edição, as

em comum) possivelmente no futuro poderão

cessidades que normalmente vêm a reboque (1).

mesmas doenças. Ou quase as mesmas... A

vir a serem consideradas duas doenças distintas,

Como clínico tenho constatado um exagero de

pergunta, porém, tem sua razão de ser. Porque,

com causas e deficiências localizadas em pontos

rótulos diagnósticos para certas manifestações

realmente, doenças novas são catalogadas de

diferentes do organismo. Isso tudo configura

que, num passado não muito distante, seriam

tempos em tempos nas várias áreas e especia-

o progresso do conhecimento, o avanço da

fugazes e naturais para certas fases de vida da

lidades médicas, e se inserem nos livros em

Ciência, novos conceitos que surgem. Quando

pessoa, e que hoje tendem a ser encaradas

novas edições. Algumas delas pode ser que

apareceu, a Aids se apresentou para nós,

dentro do conceito de uma nova síndrome,

nem sejam realmente “novas”; talvez existam

médicos, como uma nova doença, totalmente

uma nova doença, uma nova enfermidade e

há tempos, só que não tiveram anteriormente

desconhecida em termos de etiopatogenia,

(o que é pior) muitas vezes configurando uma

a oportunidade de ser devidamente estudadas.

fisiopatologia, epidemiologia e manifestações

evolução aflitiva e desesperançosa.

Na história da Medicina há relato de enfer-

clínicas. A despeito das dúvidas e discussão

Ora, em alguns desses casos o que observamos

midades desconhecidas que eram classificadas

acerca do exato momento em que o primeiro

é a criação de uma fantasia e a consequente

como sendo uma só doença, mas pesquisas em

caso teria sido catalogado, podemos dizer que

e inevitável aflição por parte da pessoa que,

épocas contemporâneas revelaram se tratar

a Aids surgiu como uma “doença nova”, não

sentindo-se enferma, parte para a busca do

de doenças distintas. Surgiram, portanto,

existindo como tal em edições de livros de

que ela pensa ser uma terapêutica para a sua

“doenças novas” (para os estudiosos), mas

Medicina de antes da década de 1980.

“anormalidade”. Isso desemboca, via de regra

que já acometiam os seres humanos em épocas

Doenças novas, portanto, existem. Precisamos

e caso o médico não possua adequado senso

remotas. Um caso clássico e tradicional foi

é ter cuidado na definição destas e também

crítico, em extensa, demorada e estressante

o da hanseníase, antigamente conhecida

com a possibilidade de interferências que não

peregrinação por consultórios e diferentes

por “lepra”, hoje termo em desuso; a “lepra”,

sejam estritamente acadêmicas e científicas

especialistas, semanas gastas com marcação de

no passado, certamente englobava grupos

na catalogação de “novas enfermidades”.

exames complementares dispendiosos e cuja

distintos de doenças que acometiam a pele.

Em especial, parece-me muito importante e

execução é no mínimo desconfortável e, por

Muitas dermatoses de difícil diagnóstico pos-

pertinente que o médico fique vigilante com

fim, no uso de medicamentos também novos,

sivelmente foram taxadas e abordadas como se

relação a novos diagnósticos, novas síndromes

tidos como “perfeitos” para remediar aquela

fossem casos de hanseníase. A Ciência e seus

ou novas manifestações que não tenham uma

inquietante condição.

progressos nos permitiram saber que muitas

sólida base científica de estudos. Tais estudos

Continuo convicto de que muitas queixas que

referências à “lepra” feitas por textos e descri-

precisam ser de fato independentes e repetidos

são trazidas pelos nossos pacientes são passa-

ções clínicas antigas na realidade significavam

por grupos diversos. Por extensão, hoje o

geiras e típicas de alguma situação ou de ciclo

um leque de possibilidades diagnósticas, não

médico precisa ficar atento às “novas doenças”.

de vida que estão longe de configurar o que em

apenas o que hoje conhecemos por hansení-

A imprensa leiga e a própria literatura médica

Medicina denominamos de enfermidade ou

ase. A mesma coisa com relação ao câncer,

têm publicado recentemente artigos alertando

doença, como queiram. Permaneço conven-

que no passado já foi termo utilizado para

médicos e população sobre a “construção”

cido de que certas oscilações da adolescência,

denominar um extenso rol de enfermidades,

artificial que poderia estar ocorrendo em torno

climatério, menopausa, tristeza, envelheci-

muitas delas (hoje sabemos) nada tendo a ver

de supostas “novas doenças” ou “novas síndro-

mento, ansiedade, diminuição de atenção e

com uma neoplasia maligna. A própria noção

mes”, com as correspondentes criações de ne-

muitas outras manifestações naturais de nossa
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existência biológica, emocional e psicológica

enquanto que pequenos aumentos nos riscos

sessÃO clínica

não constituem aquilo que a Medicina catalo-

de doenças futuras estão sendo apresentados

Palpitação e Mal-Estar

ga sob o nome de doença. E não necessitam,

como pré-condições cada vez mais amplas (...)”.

a rigor, de nenhuma terapêutica, a não ser da

Preocupa-me, no âmbito de competência

paciência e da atenção do médico. Falo de

das mais diversas especialidades médicas, a

uma maioria, é óbvio, ressalvando a minoria

crescente tendência à classificação de certas

que possa precisar, realmente, de investigação

condições em estratificações, aparentemente

e tratamento. Sutis diminuições da libido,

com o nobre objetivo da prevenção, mas que

“inadequação” sexual, tristeza, ansiedade, va-

também acabam por enquadrar segmentos

riações leves do humor, modificações corporais

populacionais cada vez mais numerosos em

ou emocionais, ligeiro sobrepeso, pequena de-

público-alvo de algum tipo de intervenção.

O DESAFIO DA IMAGEM

ficiência de atenção, são exemplos de questões

Será que estamos todos doentes e necessita-

frequentemente trazidas aos consultórios e que

dos de algum tipo de terapêutica? Será essa a

Cardiopata com Dispneia
e Ortopneia

não necessitam, em sua maioria, de extensa e

Medicina de que precisamos?

exaustiva investigação complementar e muito

O que precisamos cada vez mais é da atenção

menos de intervenção farmacológica. Não

e do uso do bom senso médico. A prevenção

deveriam, a meu ver, sequer merecer certos

de doenças teve um salto excepcional em

rótulos, que mais aumentam a aflição do

função do grande avanço da tecnologia a

coitado do paciente.

serviço da Medicina, em especial na segunda

A persistência e a intensidade desses sinais

metade do século XX. Entretanto, todo

e sintomas e a desarmonia que eles estejam

esse aparato só faz sentido se trouxer mais

RELATO DE CASO

causando à pessoa poderão indicar ao médico

segurança, tranquilidade, felicidade e bem-

Paracoccidioidomicose

experiente quando intervir, levando à frente

estar ao ser humano. É fundamental que os

a investigação e subsequente tratamento. Isso

médicos reflitam e usem seu senso crítico para

sempre constituiu e continuará a ser o que

investigarem e tratarem aquilo que realmente

denominamos de bom senso clínico. E o bom

necessita de intervenção. E se lembrarem de

senso clínico não é uma abstração, baseia-se na

que ainda é possível (e que faz parte da boa

teoria das probabilidades e nas bases científicas

prática médica) despedir-se de um paciente

que sustentam nossa atividade. Como informa

após uma consulta comunicando-lhe que ele

e critica o texto já citado , cuja leitura reco-

não tem nada de sério e que não precisará fazer

mendo a todos, estaríamos sob a ação do marke-

nenhuma intervenção.

(1)

ting inadequado, interferindo na área médica,
envolvendo indústria farmacêutica, médicos

(1) “Sexo, mentiras e remédios”. Seção Ciência,

formadores de opinião e meios de comunicação.

Jornal O Globo, página 42, 01-10-2010.

Isso traria intranquilidade a parte dos pacientes;
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sessão clínica / Clinical Session

Palpitação e Mal-Estar
Palpitations and Physical Discomfort

Sessão clínica realizada em 23 de setembro de
2009, pelo Grupo de Estudos de Arritmias do
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de
Castro – Iecac (Rio de Janeiro – RJ).
Relatora:
Dra. Marina Azevedo de Vasconcelos
Residente de Cardiologia do Iecac
Coordenador:
Dr. Washington Maciel
Coordenador do Grupo de Estudos de Arritmias
do Iecac

RESUMO – Trata-se de paciente masculino de 18 anos com queixas de desconforto precordial de início
súbito associado a palpitação e tonteira e que, após atendimento inicial em UPA, foi transferido para a
Unidade Cardiointensiva do Iecac. Uma sessão clínica discutiu o caso. (Conduta Médica 2010-12 (47) 4-7)
ABSTRACT – It is the case of an 18-year-old male with precordial discomfort of sudden onset, palpitations and
dizziness, which was first seen in an emergency unit and then interned in the cardiointensive unit of Iecac. A clinical
session discussed the case. (Conduta Médica 2010-12 (47) 4-7)
DESCRITORES – desconforto precordial; palpitação; tonteira
KEY-WORDS – precordial discomfort; palpitation; dizziness

RESIDENTE MARINA

História Familiar: Nada digno de nota.

Participantes:
Dr. Serafim Borges
Coordenador Clínico do Iecac

Identificação: Paciente masculino de 18

Exame Físico de Admissão na UPA:

anos de idade, pardo, natural do Ceará,

Paciente lúcido e orientado no tempo e

Dr. Dany David Kruczan
Professor de Semiologia Cardiovascular do Curso
de Pós-Graduação Médica do Iecac

solteiro, pescador.

no espaço, hipocorado (+/4+), anictérico,

Queixa Principal: “palpitação e mal-

acianótico, afebril. PA 130 x 80 mmHg;

estar”.

FC 240 bpm; FR 24 irpm; SpO 2 98%.

História da Doença Atual: O paciente

Aparelho respiratório: murmúrio vesicular

foi atendido na Unidade de Pronto Aten-

presente sem ruídos adventícios. Aparelho

dimento (UPA) no dia 28 de agosto de

cardiovascular: ritmo cardíaco regular,

Dr. Ricardo Maia
Médico do Grupo de Estudos de Doença Valvar
do Iecac
Dr. Reinaldo Hadlich
Coordenador do Grupo de Estudos de Métodos
Complementares do Iecac

2009 referindo desconforto precordial

bulhas normais. Abdome: flácido, peristal-

Dr. Dirson de Castro Abreu
Professor Assistente da Uerj/UFRJ

de início súbito associado a palpitação e

se presente, indolor à palpação superficial e

Dr. Hugo de Castro Sabino
Médico do Serviço de Ecocardiograma do Iecac

tonteira enquanto pescava. Refere que,

profunda. Ausência de sinais de irritação

apesar do mal-estar, foi nadando até a

peritonial. Membros inferiores: ausência

praia, tendo sido socorrido por unidade

de edema e empastamento de panturrilhas.

Dr. Roberto Bassan
Professor Titular de Cardiologia da PUC/Iecac

de atendimento móvel pré-hospitalar.

Hipótese Diagnóstica: Taquiarritmia

Dr. Cláudio Assumpção
Coordenador do Grupo de Estudos de Cirurgia
Cardíaca do Adulto e da Criança do Iecac

Relata que teve episódio semelhante de

com estabilidade hemodinâmica.

palpitação associado a síncope há um ano.

Conduta na Emergência: Oxigenio-

Dra. Maria Eulália Pfeifer
Coordenadora do Grupo de Estudos de
Cardiopediatria do Iecac

História Patológica Pregressa: História

terapia, acesso venoso, monitorização

de cardiopatia na infância (sem acompa-

cardíaca, ECG, exames laboratoriais e

nhamento médico). Nega outras pato-

radiografia de tórax.

Dra. Magnólia Cartacho
Coordenadora do Grupo de Estudos de Doenças
Valvares do Iecac
Dra. Mônica Celente
Médica do Serviço de Cardiopediatria do Iecac

4 Conduta médica

●

ano XII - n047 - jan/fev/mar/2011

logias, uso de medicações ou internações
prévias.

DR. WASHINGTON

História Social: Nega etilismo, tabagis-

O ECG mostra complexos QRS muito

mo ou uso de drogas.

anômalos e bizarros; trata-se, portanto, de

uma taquicardia ventricular (TV). Um

DRA. MARINA

haja um átrio esquerdo pouco aumentado.

paciente jovem poderia chegar hemodi-

O próximo ECG foi feito após 15 minutos

Não existe derrame pleural. A artéria

namicamente estável em TV.

da cardioversão química com amiodaro-

pulmonar é normal, sem inversão da

na, realizada devido à estabilidade he-

trama vascular e sem sinais de hipertensão

modinâmica que o paciente apresentava.

pulmonar.

V3 e aVR o complexo QRS começa de

DR. WASHINGTON

DR. DIRSON

uma forma muito alentecida, o que me faz

Ainda observamos uma taquicardia com

Quando encontramos essa morfolo-

pensar em condução anômala.

QRS largo, bloqueio de ramo direito, mas

gia na prática clínica, pensamos em

compatível com a normalidade. Agora,

dois diagnósticos: ou grande derrame

DR. WASHINGTON

sim, poderíamos falar em taquicardia

pericárdico ou uma doença cardíaca

Vale dizer que não cabem as aberrâncias

supraventricular com aberrância de con-

congênita. A circulação pulmonar é

do complexo QRS características neste

dução. E essa taquicardia – onde o início

pobre, o pedículo vascular da artéria

ECG, ou seja, não se trata de um blo-

do QRS é tão tardio em relação à onda

pulmonar é pequeno. Há essa enorme

queio. Mas, como o Dr. Roberto observou

P

provavelmente é devida a uma via

aurícula direita empurrando o ventrículo

bem, trata-se de um ECG anormalmente

acessória. O primeiro ECG, então, pode

esquerdo posteriormente. Considerando

iniciado, podendo indicar uma TV ou

ser explicado como sendo uma fibrilação

um crescimento auricular direito, lembra

uma pré-excitação ventricular denomi-

atrial na presença de uma via acessória.

doença de Ebstein.

DRA. MARINA

DR. RICARDO

DR. RICARDO

Esta é a radiografia de tórax. Na radio-

Concordo completamente com a colo-

Não existiriam, nesse ECG, as chamadas

grafia em perfil, observamos que o espaço

cação do Dr. Dirson. Tal enfermidade

ondas épsilon em V2?

retroesternal está ocupado, sugerindo um

é clássica por cursar com arritmias e vias

aumento do ventrículo direito. Talvez

acessórias.

DR. ROBERTO

O que me chama a atenção é que em V2,

–

nada taquicardia antidrômica.

DR. WASHINGTON

Sim, outro diagnóstico diferencial. Essas

FIGURA 1

ECG realizado na UPA

ondas são mais observadas nas derivações
precordiais, indicando displasia arritmogênica. Mas ainda teríamos a taquicardia
ventricular.
DR. SERAFIM

Apesar da alta frequência cardíaca, me
parece que o intervalo R-R está irregular.

FIGURA 2

ECG realizado na UPA após cardioversão química com amiodarona

DR. WASHINGTON

Essa ligeira irregularidade do R-R nos leva a
pensar numa fibrilação ou flutter atrial, afastando minha hipótese de TV. Mas, sendo
essa irregularidade discreta e momentânea,

>

o diagnóstico inicial continua sendo TV.
Conduta médica
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audível, desdobrada, B2 desdobrada; em

DR. DANY

foco mitral sopro sistólico (protossistó-

Quando eu examinei o paciente, palpei

lico) 3+/6+, Rivero-Carvalho positivo,

na região do apêndice xifoide uma discre-

handgrip positivo (discreto aumento);

ta impulsão. Na verdade, o que eu estava

em foco tricúspide sopro sistólico 3+/6+,

palpando era o átrio direito.

Rivero-Carvalho positivo. Foi realizado
um fonomecanocardiograma, que será

DR. RICARDO

comentado pelo Dr. Reinaldo.

Quando se tem uma regurgitação tricúspide sem ondas venosas importantes no

DR. REINALDO

exame físico, pensa-se num aumento da

Observa-se a presença de um sopro sistóli-

complacência da cavidade atrial.

co tipo regurgitação, que tem relação com
o complexo QRS e que envolve a primeira

DRA. MARINA

bulha. Na sequência, há um sopro diastó-

Foi, então, realizado o ecocardiograma

lico. A mesma morfologia pode ser vista

do paciente, com o seguinte laudo: Ao

na região mesocárdica. No foco aórtico

2,5; AE 3,0; DDVE 4,0; DSVE 3,2; SIV

observamos um conjunto de vibrações as-

0,9; PP 0,9; FE 41%; DDVD 8,0; PSAP

sociadas ao sopro e desdobramento de B2.
O pulso carotídeo está um pouco atrasado
em relação ao QRS, mas morfologicamente normal, apesar de uma leve variação da
amplitude. No pulso venoso observamos
FIGURAS 3A E 3B

Radiografia de tórax em PA e perfil

a onda A em relação assincrônica com a
onda P do ECG. O enchimento ventricular direito rápido, então, é assincrônico.

DRA. MARINA

O paciente foi transferido para a Unidade

DR. RICARDO

Cardiointensiva do Iecac após melhora

A presença de múltiplos cliques (ruídos de

clínica no mesmo dia. Foi mantida

alta frequência) dentro do sopro é, também,

amiodarona em dose de manutenção.

característica da anomalia de Ebstein.

O exame físico, aqui no Instituto, foi o
seguinte: pulsatilidade venosa discreta;

DR. WASHINGTON

pulso arterial carotídeo regular, amplitude

Foi realizado outro ECG dois dias após o

discretamente diminuída, célere; relação

início da amiodarona. Nesse ECG obser-

artéria radial/artéria femoral preservada;

vamos claramente a condução anômala.

impulsão discreta de VD na região epigás-

Há a sugestão de uma via acessória na

trica; ictus difuso (4 polpas digitais – 4º

região póstero-septal. Neste momento já

EIE ao 8º EIE / 2 cm à esquerda da linha

temos o diagnóstico praticamente feito.

hemiclavicular); palpação de frêmito

Essa é uma virtude de nossas sessões.

sistólico em área mitral. À ausculta

Alguém gostaria de discutir mais esse

cardíaca: RCR 3T (B3 VD), B1 bem

diagnóstico?
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FIGURAS 4A E 4B

Fonomecanocardiograma

FIGURAS 6A E 6B

Ecocardiograma

FIGURA 5

ECG realizado após dois dias de início da amiodarona

de ambas as vias. O paciente evoluiu

queador iria atuar mais no nó atrioventri-

com ECG sem pré-excitação. Contudo

cular do que na via acessória, permitindo

ocorreu recidiva, fato incomum nesse tipo

uma resposta ventricular muito rápida. A

de procedimento. Ele foi internado no-

droga indicada é a amiodarona, tal como

vamente após um episódio de síncope. E

foi feito. Se não fosse uma fibrilação atrial

vai ser submetido novamente à cirurgia de

e fosse uma taquicardia reentrante, essa

ablação por radiofrequência para corrigir

conduta não seria letal.

estimada 55 mmHg; insuficiência mitral

a via anômala que não foi ablacionada no

leve; insuficiência tricúspide grave, im-

primeiro procedimento.

Gostaria de ouvir da Cardiopediatria a

plantação baixa com ventrículo direito
atrializado; válvulas aórtica e pulmonar

UM MÉDICO DA PLATEIA

normais. Conclusão: doença de Ebstein.

Como se conduz, no caso do atendimento

DR. WASHINGTON

DR. SERAFIM

evolução natural da doença de Ebstein.

inicial desse paciente, a prescrição de

DRA. MÔNICA

terapia medicamentosa?

Os pacientes podem conviver com essa
enfermidade. Já tratei de pacientes que

O paciente foi submetido ao estudo
eletrofisiológico. Nesse estudo estimula-

DR. WASHINGTON

até ficaram grávidas. A evolução para

se o átrio, numa frequência cada vez

Em presença de instabilidade hemodi-

bloqueio atrioventricular total não é a

maior. Num determinado instante, a via

nâmica, a indicação primária é a car-

comum.

anômala começa a ser a preferência para

dioversão. Na presença de estabilidade,

a condução do estímulo ao ventrículo,

deve-se controlar a resposta ventricular.

DR. WASHINGTON

até o padrão de pré-excitação máxima.

Esse controle deve ser feito com betablo-

Agradeço a todos pela belíssima discussão

A estimulação ventricular no Wolff-

queadores ou bloqueadores dos canais de

e declaro encerrada a sessão. n

Parkinson-White se faz por somatório

cálcio.

do que vem pelo átrio-ventricular com
o que vem pela via acessória. Nesta, a

UM MÉDICO DA PLATEIA

velocidade de condução é maior, sendo

O verapamil não poderia ser letal?

o inicio do complexo QRS devido à via
acessória e o final devido à via normal.

DR. WASHINGTON

No paciente foram identificadas duas

Não necessariamente. Pensando-se numa

vias acessórias, uma póstero-septal e uma

fibrilação atrial, essa conduta realmente

ântero-lateral. Foi realizada ablação

seria letal, pois o verapamil ou o betablo-

Participantes da sessão no Iecac
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Hipertensão Arterial Pulmonar
Primária: Um Dilema
Terapêutico
Primary Pulmonary Arterial Hypertension:
A Therapeutic Dilemma
Autores:
Prof. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO – O artigo relata o caso de uma paciente de 23 anos com história de síncope de repetição de
difícil controle, em que foi formulado o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar primária. Os autores
discutem o que pode ser feito sob o ponto de vista terapêutico para mudar a evolução rapidamente fatal
desta enfermidade. (Conduta Médica 2010-12 (47) 8-10)

Camila Maria Luna do Valle
Caroline Delcides Ramos
Renata Cristina Teixeira Coelho
Renata Rodrigues Garcia Lino
Rodrigo Medeiros Lanzoni
Washington Costa
Acadêmicos de Medicina da UFF

ABSTRACT – The AA present the case of a 23- year- old woman with several bouts of fainting not responding to
treatment, and whose diagnosis was primary pulmonary hypertension. The AA discuss the treatment of this severe
disease. (Conduta Médica 2010-12 (47) 8-10)
DESCRITORES – hipertensão pulmonar; terapêutica
KEY-WORDS – pulmonary hypertension; therapeutics

INTRODUÇÃO

Identificação: Paciente feminina de 23

A hipertensão arterial pulmonar (HAP)

anos, parda, residente em Alcântara (RJ),

ocorre quando há uma sustentação de

natural do Rio de Janeiro (RJ), frentista/

níveis médios de pressão nas artérias

operadora de caixa, evangélica, casada.

pulmonares, a partir de 25 mmHg em

Queixa Principal: Nódulo no peito.

repouso e 30 mmHg no exercício. Os

História da Doença Atual: Em consulta

principais sintomas são dispneia progres-

ambulatorial na Ginecologia, a paciente

siva, síncope, fadiga, edema de membros

se queixou de que, pouco mais de duas

inferiores e dor precordial. Esses sintomas

semanas antes, após um grande aborreci-

são decorrentes da sobrecarga ventri-

mento, teve forte e súbita dor precordial

cular direita resultante do aumento da

em pontada, com irradiação para as

resistência vascular pulmonar. Quando

escápulas, seguida de evacuação involun-

não detectamos a causa da hipertensão

tária e, após cinco minutos, síncope. Não

pulmonar, esta é considerada hipertensão

soube informar por quanto tempo ficou

pulmonar primária. Um paciente com

inconsciente. Estando sozinha em casa

essa condição pode estar na classe fun-

no momento em que passou mal, acabou

cional NYHA de I a IV. É importante

não sendo socorrida e, ao se restabelecer,

o tratamento precoce para tentar mudar

não buscou atendimento médico. Nas duas

a história natural desses pacientes que,

semanas seguintes apresentou dispneia aos

quando estão na classe IV, têm expecta-

mínimos esforços, vômitos, náuseas, edema

tiva de vida inferior a um ano.

de membros inferiores, palpitações e cianose
de extremidades. Foi internada no Hospital
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Universitário Antônio Pedro (Huap) para

Data da Anamnese: 4/5/2009

avaliação de seu estado geral, e assim per-

Data da Internação: 4/5/2009

manece até a presente data.

Paciente relata ter praticado atletismo

diabetes, hipertensão arterial sistêmica,

esquerda, descoberto na internação atual

na infância até seus 13 anos, quando

transfusão sanguínea e acidentes. Reali-

por mamografia e ultrassonografia. Sem

teve síncope durante uma corrida. Após

zou duas cesáreas.

queixas nos aparelhos gastrointestinal e

investigação minuciosa no Hospital Cle-

História Fisiológica: Menarca aos 12

urinário.

mentino Fraga Filho, teve diagnosticada

anos. Possui ciclos menstruais irregulares

hipertensão arterial pulmonar primária.

mensais, com pouco volume de sangue às

EXAME FÍSICO

A partir de então foi tratada na Cardio-

menstruações, que duram de três dias a

Sinais Vitais: 84 bpm; 22 irpm; temp.

pediatria, que instituiu tratamento à base

uma semana; faz preventivo ginecológi-

axilar 36,50C; PA 110x70 mmHg.

de nifedipina. Aos 16 anos foi transferida

co regularmente. Gesta 2 para 2 (duas

Ectoscopia: Lúcida e orientada no tempo

para o ambulatório de adultos do Huap,

cesáreas), prematuros, ambos de oito

e no espaço; emagrecida; fácies atípica;

onde manteve esse mesmo tratamento.

meses. No primeiro parto (há cinco

anictérica; normocorada; hidratada;

Com a gravidez aos 17 anos, suspendeu a

anos), o recém-nascido apresentou

eupneica; com cianose de extremidades;

medicação por ordens médicas, retoman-

icterícia, sendo tratado sem intercor-

cabelos ralos; máculas hipercrômicas e

do-a após o parto. Um ano e oito meses

rências. No segundo parto (há três

pruriginosas peribucais e nas pernas.

depois, em 2005, descobriu nova gravidez

anos), referiu eclampsia. O neonato

Cabeça e Pescoço: Pupilas fotorreagen-

e tornou a suspender a nifedipina, não

apresentou cianose, ficando internado

tes; mucosa oral hidratada; língua sabur-

tendo retomado a terapia após o parto.

quinze dias, recebendo alta sem seque-

rosa; dentição bem cuidada; linfonodos

No 15º dia do puerpério apresentou

las. Após a última gravidez, queixou-se

e tireoide impalpáveis; turgência jugular

vômitos, náuseas e tosse seca durante o

do surgimento de máculas pruriginosas

a 45° com onda A gigante; carótidas

dia inteiro. Melhorou progressivamente

peribucais e nas pernas.

com boa amplitude, simétricas e sem

da tosse com o uso de antitussígeno, mas

História Familiar: Pai hipertenso, fale-

sopros.

não soube informar em quanto tempo essa

cido por complicações de insuficiência

Tórax: Atípico, com abaulamento para-

melhora evoluiu. Voltou a trabalhar dois

cardíaca congestiva. Mãe hipertensa.

esternal visivelmente pulsátil à esquerda

meses após o fim da última gravidez. Um

Avós falecidos: avô paterno hipertenso,

no 3º, 4º, e 5º EICE; padrão respiratório

mês após o retorno, já em 2006, notou

avó paterna com arritmia cardíaca e avô

predominantemente abdominal; expan-

emagrecimento insidioso, edema ascen-

materno com cirrose. Não sabe informar

sibilidade normal; som claro e atimpâ-

dente de membros inferiores (melhorava

sobre saúde de sua avó materna. Filhos e

nico bilateralmente; murmúrio vesicular

com repouso, especialmente à noite),

marido saudáveis.

normal, sem ruídos adventícios.

cansaço, vômitos e náuseas durante o

História Social: Residente em Alcân-

Aparelho Cardiovascular: Ictus de ven-

trabalho, fato que a levava a se alternar

tara (RJ) desde a infância, em casa de

trículo direito difuso, ocupando 3º, 4º

nos cargos de frentista e operadora de

alvenaria com três quartos, sala, cozinha,

e 5º EICE; ictus de ventrículo direito

caixa para aguentar o turno. Quando

saneamento básico e água tratada. Reside

palpável ao ângulo xifoide; choque valvar

apresentou quadro de ascite buscou

com marido e dois filhos. Tem ensino

diastólico palpável nos focos aórtico

auxílio médico, quando foram prescritos

fundamental completo. Começou a

acessório e pulmonar; click de ejeção no

diurético de alça, digoxina e espirono-

trabalhar aos 14 anos (já trabalhou como

foco pulmonar; sopro de Graham Steel;

lactona. Desde então usou regularmente

vendedora, balconista, babá e atualmente

P2 hiperfonética; desdobramento para-

esses medicamentos, mas não fez mais

como frentista e operadora de caixa).

doxal de B2 audível no foco pulmonar;

acompanhamento ambulatorial. Convi-

Nega tabagismo e etilismo.

B3 funcional em VD; sopro tricúspide

veu com a sintomatologia intermitente

Revisão de Sistemas: Alega perda pon-

holossistólico (2+).

até a instalação do quadro atual.

deral de 10 Kg. Tem cabelos quebradiços

Abdome: Atípico, sem abaulamentos e

História Patológica Pregressa: Catapora

pelo uso de tintura. Relata prurido na

retrações. Peristaltismo presente. Traube

e caxumba. Vacinação em dia. Alérgi-

região orbicular e no pescoço. É porta-

livre e abdome timpânico. Indolor à pal-

ca a poeira, linguiça e dipirona. Nega

dora de nódulo fibrocístico mamário à

pação e com ausência de massas palpáveis. >
Conduta médica
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Fígado palpável a 2 cm do rebordo costal

DISCUSSÃO

Ultimamente, em vários estudos, de-

direito, de consistência normal e bordos

A hipertensão arterial pulmonar primária

monstrou-se a eficácia e a efetividade

livres; leve pulso hepático; refluxo hepa-

sempre teve prognóstico pouco melhora-

do bloqueador de endotelina que é o

tojugular presente.

do com a terapêutica clássica, que incluía

bosentan. A utilização de um comprimi-

Membros Inferiores: Ausência de

oxigênio e anticoagulante oral do tipo

do por dia na dose em torno de 600 mg

edemas, panturrilhas livres, pulsos pe-

warfarin. Quando o paciente evolui

reduz significativamente a pressão arterial

diosos simétricos.

com insuficiência cardíaca direita, há a

pulmonar em todos os estágios da HAP

necessidade de digital e diurético. Nessa

primária, embólica e Einsenmenger. Em

EXAMES COMPLEMENTARES

enfermidade sempre se contraindicam

uma situação de gravidade maior pode-se

Bioquímica: Creatinina - 0,94 mg/dl;

procedimentos anestésicos e cirúrgicos,

associar o bosentan com o epoprostenol.

TGO - 38U/L; fosfatase alcalina - 125

pois a morte súbita é muito comum.

Embora a hepatotoxicidade não seja um

U/L; gama GT - 237; bilirrubina direta

Felizmente, no caso relatado, apesar da

forte efeito colateral do bosentan, se

- 0,79mg/dl; amilase - 102 U/L; fósforo

doença, a paciente conseguiu conceber

houver disfunção hepática opta-se pelo

- 4,7mg/dl.

dois filhos. Certamente o fato de ter

ambrisentan na dose única diária de 2,5 a

RX Tórax: Abaulamento do arco médio,

engravidado contribuiu para a progressão

10 mg, via oral. Apesar de cara, o sistema

pulmões limpos e aumento de AD e VD.

da HAP, já que a gravidez por si só é um

de saúde patrocina essa droga mediante

ECG: Ritmo sinusal, com sobrecarga de

estado de hipercoagulabilidade sanguínea.

justificativas adequadas.

AD e VD e padrão isquêmico secundário

É importante ressaltar que a síndrome do

em precordiais direitas. Desvio do eixo

anticorpo antifosfolipídio fica fortemente

BIBLIOGRAFIA

para a direita.

excluída, pois uma das manifestações da

1. Croxtall, JD; Keam, SJ., Ambrisentan

ECO: Sinais de hipertensão arterial

trombofilia dessa síndrome é o aborta-

– Drugs, 2008; 68(15):2195.

pulmonar (HAP) severa; válvula mitral,

mento de repetição.

pulmonar e aórtica normais; válvula

Com o tempo surgiram medicamentos

tricúspide alterada com regurgitação

como hidralazina e nifedipina, que de-

importante; PSAP de 107,89 indicando

terminaram uma melhora não muito

uma HAP importante; AD com alteração

expressiva da HAP. Todavia, nos últimos

importante; VED - 3,36; VES - 2,86;

anos, os inibidores da fosfodiesterase-5

SIV - 08; PPVE - 0,5; fração de ejeção de

– como sildenafil, vardenafil e tadalafil –

32%; função diastólica prejudicada; VD

determinaram um substancial aumento

com hipertrofia e dilatação; septo IV e IA

da sobrevida em pacientes tanto com

abaulado para a esquerda; função sistólica

hipertensão pulmonar embólica primária

global normal.

quanto com síndrome de Einsenmenger.

2. Rubin, LJ; Badesch, DB; Barst,
RJ; Galiè, N; Black, CM; Keogh, A;
Pulido, T; Frost, A; Roux, S; Leconte,
I; Landzberg, M; Simonneau, G. Bosentan Therapy for Pulmonary Arterial
Hypertension. New England Journal of
Medicine. V. 346, n. 12, p. 896-903,
Mar. 2002.
3. McLaughlin, VV; Sitbon, O;
Badesch, DB; Barst, RJ; Black, C; Galiè,
N; Rainisio, M; Simonneau, G; Rubin,
LJ Survival with first-line bosentan in
patients with primary pulmonary hypertension . European Respiratory Journal.
V. 25, p. 244-249, 2005.
4. Galiè, N; Rubin, LJ; Hoeper, M;
Jansa, P; Al-Hiti, H; Meyer, G; Chiossi,
E; Kusic-Pajic, A; Simonneau, G. Treatment of patients with mildly symptomatic
pulmonary arterial hypertension with
bosentan. Lancet. Bologna, Italy. V. 371,
n. 9630, p. 2093-100, Jun. 2008. n

Considerando-se que a prostaciclina é
um potente vasodilatador da circulação

Os autores do caso

pulmonar, investigou-se e comprovou-se
o benefício terapêutico do epoprostenol
nessa condição. Mesmo na classe IV
conseguiu-se aumentar a sobrevida em
alguns anos, de 38% para 68%. Entretanto, esse medicamento necessita de uso
permanente de cateter, o que favorece a
instalação de infecção – não sendo, portanto, prático o seu uso.
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Marco histórico
Primeira unidade assistencial própria da Unimed-Rio
está em operação e supera expectativas

D esde outubro de 2010, a Unimed-Rio

o hospital, vão ocupar um espaço assistencial

tem uma rede assistencial própria em fun-

que hoje está completamente tomado por

cionamento. A cooperativa inaugurou

estabelecimentos contratados, a um custo

em 25/10 o Pronto Atendimento Barra da

muito elevado, e com um padrão de qualidade

Tijuca, o marco inicial do projeto de ver-

no atendimento que não corresponde à nossa

ticalização da cooperativa, que inclui dois

expectativa”, salienta o presidente da Unimed-

outros pronto atendimentos, o Espaço Para

Rio, Celso Barros. “Cooperados e clientes vão

Viver Melhor (voltado para a prevenção

ganhar muito com essa iniciativa”, explica.

e gestão de saúde) e um hospital de alta
complexidade, também na Barra da Tijuca.

O projeto do PA Barra demandou investimentos de R$ 6 milhões, aproximadamente,

Diretores da Unimed-Rio e da
Unimed-Rio Empreendimentos
descerram fita de inauguração do
Pronto Atendimento

A escolha da Barra como endereço da primeira

entre obras civis e equipamentos médicos. A

unidade própria foi fruto de pesquisa. Parte

unidade tem 175 profissionais – entre médicos,

significativa dos clientes da cooperativa reside

enfermeiros, técnicos e pessoal administrativo

Alta procura

na região ou em bairros próximos. Além disso,

– para prestar atendimento pediátrico e adulto,

O primeiro mês de atividade mostra que a

o volume de atendimentos de urgência e emer-

com foco na resolutividade máxima dos

escolha do bairro foi acertada. Ao final de 30

gência de beneficiários da Unimed-Rio na Barra

casos. A unidade é preparada para atender,

dias a média diária de atendimentos era de 76

é o mais elevado em todo município: 96 mil

em período integral, a urgências clínicas e

pacientes, sendo que, na última semana do

num período de um ano, mostrando a demanda

pediátricas. Os plantões de atendimento

primeiro mês, esse número foi de 110 clientes

existente na área. “O PA Barra, e futuramente

ortopédico, outra especialidade contemplada

a cada dia. O volume de atendimentos já

no projeto, serão de 12 horas. A unidade

demandou a revisão da expectativa inicial de

vai oferecer ainda serviços de laboratório e

fechar o primeiro ano de atividades do PA

imagem, todos com funcionamento 24 horas

Barra com 150 atendimentos diários. Atu-

em todos os dias da semana. O PA Barra tem

almente os gestores da unidade já estimam o

2 mil m² de área e capacidade de atender a até

número em 225 atendimentos/dia ao final do

12 mil pessoas por mês.

primeiro trimestre de 2011.

Celso Barros e a parte da equipe
que presta atendimento no PA
Barra. Unidade já recebe mais
de 100 pacientes por dia

O PA Barra, primeira unidade
assistencial própria da Unimed-Rio,
fica à Avenida das Américas, 777
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Infiltrado Pulmonar Migratório
Migratory Pulmonary Infiltrates

(Serviço de Pneumologia da Universidade
Federal Fluminense/UFF, Hospital Universitário
Antônio Pedro – Niterói/RJ)
Autores:
Leonardo Souza do Nascimento
Acadêmico de Medicina da UFF
Prof. Nicolau Monteiro
Professor Associado 2 da Faculdade de Medicina
da UFF
Prof. Carlos Roberto M. Andrade
Professor Adjunto 4 da Faculdade de Medicina
da UFF

RESUMO – Os autores descrevem o caso de uma mulher branca de 55 anos admitida por dispneia progressiva aos médios e pequenos esforços, com dor retroesternal em pontada, tosse seca e febre há três meses.
Apresentava eosinofilia periférica e no lavado bronco alveolar, raio-x de tórax com condensações de limites
imprecisos no terço médio do pulmão direito e tomografias computadorizadas de alta resolução de tórax
demonstrando áreas de infiltrado alveolar multifocal migratório de distribuição irregular em ambos os
pulmões. Houve marcada melhora clínica, radiológica e funcional após corticoterapia. (Conduta Médica
2010-12 (47) 12-14)
ABSTRACT – The authors describe the case of a 55-year-old white woman with progressive dyspnea on medium

and small efforts, stabbing retrosternal pain, dry cough and fever for three months, presenting peripheral and broncho
alveolar lavage eosinophilia, chest x-ray with ill-defined borders infiltrate in the middle third of the right lung and
chest high resolution computadorized tomography showing migratory alveolar infiltration areas with multifocal
distribution in both lungs. There has been a significant clinical, radiological and functional improvement after
corticosteroid therapy. (Conduta Médica 2010-12 (47) 12-14)
DESCRITORES – pneumonia eosinofílica crônica; doenças eosinofílicas pulmonares; terapia com corti-

costeroides
KEY-WORDS – chronic eosinophilic pneumonia; eosinophilic lung diseases; corticosteroid therapy
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tava alergia a diclofenaco, cetoprofeno

Mulher branca, 55 anos, residente em

e soro antitetânico.

Niterói (RJ), com história de tabagismo

Paciente em bom estado geral, leve-

(três anos/maço) com abandono há 10

mente dispneica, acianótica e anicté-

anos, sem relato de exposição ocupa-

rica; cabeça e pescoço sem alterações;

cional ou medicamentosa, admitida no

expansibilidade, frêmito toraco-vocal

Hospital Universitário Antônio Pedro,

e murmúrios normais; ausculta cardí-

com queixa de, há cinco meses, disp-

aca sem evidências de anormalidade;

neia aos médios e pequenos esforços,

abdome sem alterações; membros sem

progressiva, com despertares noturnos,

edema ou hipocratismo digital.

dor torácica retroesternal em pontada

Exames Realizados Antes da Inter-

com melhora ao fazer uso de broncodi-

nação:

latador, tosse seca e febre há três meses,

Hemograma: 9.900 leucócitos (4%

diariamente, por volta das 10h e 18h.

bastões, 43% segmentados e 26% eo-

Negava asma, hipertensão arterial

sinófilos). ASO e fator reumatoide

sistêmica ou diabetes melitus; fazia uso

negativos.

contínuo de clonazepam, bromazepam,

Raio X de tórax: condensações de

dipirona, formoterol e budesonida; rela-

limites imprecisos no terço médio do

pulmão direito, coração de configu-

Com contagem de eosinófilos no hemo-

26% de eosinófilos (2574 eosinófilos/

rações, diâmetros anatômicos e seios

grama maior que 1.500 células/mm , as-

mm3) − evidenciando, portanto, eosi-

costofrênicos normais.

sociada a pneumopatia, deve-se pensar

nofilia periférica2, 4.

Tomografias computadorizadas de alta

nas síndromes pulmonares eosinofílicas,

A TCAR de tórax realizada antes

resolução (TCAR) de tórax (ver figuras

especialmente pneumonias eosinofí-

da internação demonstrava áreas de

1 a 4).

licas aguda (PEA) e crônica (PEC),

infiltrado alveolar multifocal, de distri-

Exames Realizados na Internação:

pneumonites por hipersensibilidade,

buição irregular e predominantemente

Hemograma: 13.400 leucócitos (1%

aspergilose broncopulmonar alérgica,

periférica, em ambos os pulmões. Nova

bastões, 45% segmentados, 26% eosi-

bronquiolite obliterante com pneumo-

tomografia demonstrou áreas de mesmo

nófilos). Marcadores para pesquisa de

nia em organização (BOOP) primária

aspecto descrito na TCAR inicial,

doenças autoimunes: negativos. HIV

e secundária, pneumonite relacionada

porém com mudança dos locais de aco-

negativo.

a medicamentos, síndrome de Löeffler,

metimento. Broncoscopia com LBA

Fosfatase alcalina, gama GT e PCR

pneumonias eosinofílicas idiopáticas

demonstrou 23% de eosinófilos em lobo

alterados: 188, 138 e 3,31, respectiva-

e angeite de Churg-Strauss. No caso

superior esquerdo e 54% de eosinófilos

mente.

relatado houve 9.900 leucócitos com

em língula.

Exame de fezes com o método de
Hoffman, Willis e Baerman: negativos.

3

figura 1

EAS: infecção do trato urinário, 30
piócitos por campo, 1 a 2 hemácias,
nitrito negativo. Urinocultura negativa.
figura 2

Ultrassonografia de abdome normal.
Lavado bronco alveolar (LBA):
23% de eosinófilos em lobo superior
esquerdo e 54% de eosinófilos em
língula, BAAR negativo, cultura

figura 3

negativa para crescimento de microorganismos.
Prova de função pulmonar: distúrbio
ventilatório obstrutivo leve, capacidade
figura 4

vital forçada normal e prova broncodilatadora positiva.
DISCUSSÃO

A chave para o diagnóstico neste caso
deve estar focada em dois achados
importantes: eosinofilia periférica e pulmonar e infiltrado alveolar migratório
nos exames de imagem.

Tomografias Computadorizadas de alta resolução
(TCAR) de tórax, realizadas com intervalo de
aproximadamente três meses, mostrando áreas de
infiltrado alveolar multifocal migratório de distribuição
irregular e periférica em ambos os pulmões: TCAR
de 31/3/09 (figura 1); TCAR de 19/6/09 (figura 2);
TCAR de 31/3/09 (figura 3), e TCAR de 19/6/09
(figura 4)
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Considerando que não havia história

múltiplas de acometimento e mais de

A doença é diagnosticada quando

de exposição a drogas ou alergenos

25 eosinófilos em LBA. Outras anor-

ocorre quadro clínico compatível, com

orgânicos, que os exames para doenças

malidades incluem contagem de células

intensa eosinofilia no LBA; porém, em

parasitárias e autoimunes estavam nega-

brancas elevadas, taxa de sedimentação

alguns casos, esses sintomas não são sufi-

tivos, e que a evolução em cinco meses

de eritrócitos e nível de IgE elevados .

cientes, sendo necessário procedimento

caracterizava doença crônica, permitiu-

A PEC foi descrita inicialmente por

cirúrgico para confirmação diagnóstica.

se chegar ao diagnóstico de PEC sem a

Carrington et al, que relataram casos de

A PEC possui prognóstico excelen-

necessidade de biópsia pulmonar, uma

nove mulheres com doença subaguda

te. Entretanto, em alguns casos há

vez que a paciente apresentava eosino-

caracterizada por sintomas respirató-

necessidade de terapia contínua em

filia periférica e pulmonar associada a

rios e sistêmicos, infiltrado pulmonar

baixas doses de corticosteroide, a fim de

infiltrado pulmonar migratório.

de configuração periférica à radiografia

impedir recidivas, que são frequentes.

A paciente recebeu corticoterapia oral

de tórax e marcada melhora clínica e

com prednisona, 50mg/dia, com res-

radiológica após corticoterapia oral1.
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posta clínica, radiológica e funcional

Trata-se de uma entidade clínica rara,

1. Carrington CB, Addington

significativas em sete dias. Foi mantido

que se caracteriza por infiltrado alveolar

WW, Goff AM, Madoff IM, Marks

tratamento com redução de prednisona.

e eosinofilia, com incidência maior no

A, Schwaber, JR, et al. Chronic

No momento (três meses depois), a

sexo feminino, de causa desconhecida.

Eosinophilic Pneumonia. N Engl J

paciente está com 15mg/dia, sem evi-

Segue um curso mais lento quando

Med 1969; 280:787-98.

dências de recidiva da doença.

comparada à PEA, e os sintomas de

2. Pulmonary Eosinophilia - J.

Pneumonia Eosinofílica Crônica

febre, falta de ar e perda de peso se

Bras. Pneumol. vol.35 - n o 6, São

A PEC é uma doença pertencente ao

desenvolvem em meses, sendo comum

Paulo June 2009.

conjunto das chamadas pneumonias eo-

o diagnóstico de asma antes do diagnos-

3. Wechsler ME. Pulmonary Eosinophi-

sinofílicas, caracterizadas por acometi-

tico de PEC

lic Syndromes. Immunol Allergy Clin

mento pulmonar associado à eosinofilia

de PEC quando existe paciente com:

North Am. 2007;27 (3):477-92.

sanguínea e/ou no escarro. São causas

infiltrado pulmonar na radiografia de

4. JR, et al. Chronic Eosinophilic

conhecidas de síndrome pulmonar

tórax associado a eosinofilia periférica;

Pneumonia. N Engl J Med 1969;

eosinofílica: medicamentos, infecções

evolução não esperada do processo

280:787-98.

parasitárias, câncer ou alterações do

pneumônico; presença de eosinófilo

5. Rom, WN, Weiden, M, Garcia, R, et

sistema imune . A maioria dos casos de

no LBA.

al. Acute Eosinophilic Pneumonia in a

pneumonia eosinofílica tem sintomas

O padrão radiológico é o infiltrado

New York City Firefighter Exposed to

semelhantes, como tosse, febre, falta de

na periferia dos campos pulmonares

World Trade Center Dust. Am J Respir

ar e suores noturnos.

(a imagem negativa do edema agudo

Crit Care Med 2002;

A PEA segue um curso rápido, tipica-

de pulmão). Eosinofilia periférica

6. Samman YS, Wali SO, Abdelaal

mente com febre e tosse, e se desen-

está presente em 70% dos casos. A

MA, Gangi MT, Krayem AB. Chronic

volve em uma a duas semanas. É mais

resposta ao corticosteroide sistêmico é

Eosinophilic Pneumonia Presenting

provável acontecer dispneia depois de

rápida, ocorrendo melhora importan-

Effusion – Case Report. Chest 2001;

uma doença febril aguda, normalmente

te dos sintomas após 48h. A ausência

119:968 -70. 166:797. n

com menos de uma semana, associada

de resposta praticamente afasta o

a uma radiografia de tórax com áreas

diagnóstico.
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2, 5

. Deve haver suspeita

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 23.

Paciente feminina, 47 anos, cardiopata, com

Dispneia e Ortopneia

Case report of a 47-year-old woman with heart disease,

Dyspnea and Orthopnea

RESUMO – Trata-se do caso de paciente feminina de 47 anos, portadora de cardiopatia,
com dispneia e ortopneia. Uma tomografia
computadorizada foi realizada para esclarecimento diagnóstico. (Conduta Médica 2010-12
(47) 15;23)

FIGURA 1

Tomografia computadorizada de alta resolução evidenciando consolidações
associadas a opacidades em vidro fosco e espessamento septal liso, além
de derrame pleural bilateral. Observar que as lesões parenquimatosas
predominam nas porções medulares dos pulmões

ABSTRACT – It is a case report of a 47-year-old
woman with heart disease, dyspnea and orthopnea.
A high-resolution computed tomography was performed. (Conduta Médica 2010-12 (47) 15;23)
DESCRITORES – cardiopatia; dispneia;

ortopneia
KEY-WORDS – heart disease; dyspnea; orthopnea

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
Doutora em Radiologia pela UFRJ,
Professora de Clínica Médica (Pneumologia) da Faculdade de Medicina de Petrópolis
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Professor, qual sua conduta
na primeira consulta
ambulatorial do recém-nascido
de alto risco?

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

O

atendimento do neonatologista e equipe
ao recém-nascido de risco não para na alta
hospitalar, prosseguindo até que o pequeno
bebê esteja apto a ser inserido no ambulatório
geral de pediatria. O atendimento no ambulatório de seguimento dos recém-nascidos internados nas unidades de tratamento intensivo
neonatal – conhecido como ambulatório de
follow-up do recém-nascido de alto risco (ou
ARNR) – permite que procedimentos específicos promovam crescimento e desenvolvimento adequados e contribuam na diminuição de
morbidade resultante ou não de tratamentos
instituídos naquelas unidades. Trata-se de
um ambulatório multidisciplinar que recebe
crianças independentemente do motivo da
internação, mas em que recém-nascidos com
peso inferior a 1.500g ao nascer (por apresentarem maior morbidade) são os que têm sido
atendidos com maior frequência. Entre as
principais complicações observadas durante a
internação dos recém-nascidos que são enviados ao ARNR estão prematuridade, doença de
membrana hialina, displasia broncopulmonar,
retinopatia da prematuridade, hemorragia intracraniana, doença metabólica óssea, anemia
da prematuridade, refluxo gastroesofágico,
hidrocefalia, mielomeningocele, cardiopatia
congênita, enterocolite necrosante, diagnóstico suspeito de erro inato do metabolismo,
hipoglicemia sintomática, hiperbilirrubinemia
tratada com exsanguineotransfusão, variados
graus de asfixia e síndromes genéticas. A
combinação de prematuridade com um ou
mais desses diagnósticos é, em regra, o motivo
para que o acompanhamento se faça no ambulatório de alto risco e se estenda, em geral,
até no mínimo os 18 meses de vida.
1ª Consulta - Na primeira consulta, o resumo
de alta hospitalar fornecido pela equipe que fez
o atendimento na UTI-Neo permite ao neonatologista do ARNR programar a periodicidade
dos atendimentos e o manejo da morbidade
que se apresenta. É comum o atendimento
ambulatorial quinzenalmente (e às vezes semanalmente) nos primeiros dois meses seguintes
16 Conduta médica
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à alta daquelas crianças que permaneceram
internadas por tempo prolongado ou necessitam revisão, ou por apresentarem alguma
intercorrência que possa levar à reinternação.
Afora esses casos, a marcação de atendimento
é realizada mensalmente.
n Avaliações solicitadas na 1ª consulta ao
ARNR:
Algumas crianças já são encaminhadas diretamente da UTI Neonatal para os diversos
especialistas, dependendo do(s) problema(s)
apresentado(s) durante a hospitalização;
outras chegam ao ambulatório apenas com
o relato das intercorrências à internação
hospitalar. À primeira consulta, além do
exame físico geral, é realizada avaliação antropométrica básica (peso, estatura e perímetro
cefálico), avaliação nutricional e avaliação do
desenvolvimento pela psicóloga especialista.
l Avaliação clínica geral
Peso e estatura e perímetro cefálico – A avaliação
do peso é sempre baseada no que chamamos
de idade corrigida, calculada da seguinte
forma: 40 (semanas) – idade gestacional (IG)
ao nascer (em semanas). O peso deverá ser
corrigido até 24 meses de idade cronológica.
Da mesma forma são calculados a estatura
e o perímetro cefálico (PC). A estatura
(comprimento) deverá ser corrigida até três
anos e seis meses; o PC é corrigido até 18
meses. Existem vários gráficos utilizados no
seguimento ambulatorial do peso, da estatura
e do perímetro cefálico dos prematuros. Mas
os gráficos publicados pela OMS em 20062007 para uso de crianças em geral têm sido
propostos para o seguimento, desde que se
corrija a idade gestacional até os períodos
já mencionados, pois facilitam o posterior
encaminhamento ao ambulatório de pediatria
geral, não necessitando mudança de curva e
evitando confusão na avaliação das condições
pondero-estaturais reais.
Desenvolvimento psicomotor - Esta avaliação
também deverá acompanhar a idade gestacional corrigida. No caso das crianças prematuras
nosso ambulatório tem utilizado o método de

Helena Marinho, que usa uma escala consistente de parâmetros evolutivos capazes de
detectar atrasos importantes. Nos postos de
saúde, de modo geral, é utilizada uma escala
que também é usada para a criança que nasceu
a termo – o que faz com que muitas vezes seja
erroneamente observada história de atraso de
desenvolvimento (quando na verdade a idade
corrigida mostra que o bebê ainda não atingiu
aquele marco). Estamos desenvolvendo um
trabalho especial (orientado pela psicóloga
Márcia De Martino) onde “corrigimos” a
escala de desenvolvimento preconizada pelo
Ministério da Saúde para crianças nascidas a
termo e a adaptamos para prematuros.
l Avaliação nutricional
A consulta à nutricionista tem como objetivo
informar, motivar e incentivar o aleitamento
materno exclusivo (com o cuidado de não
tomar decisões pela mãe, mas tornar-se cúmplice do processo), além de, na impossibilidade
de se estabelecer a amamentação, orientar a
dieta adequada, acompanhando o desenvolvimento do lactente até o momento de sua alta
ao ambulatório de pediatria geral.
l Avaliação audiométrica
Todas as crianças que procuram o ARNR são
encaminhadas para avaliação auditiva, independentemente de terem ou não realizado o
teste audiométrico durante a internação hospitalar, pois a maioria absoluta dos prematuros
utiliza antibióticos ototóxicos e permanece por
muito tempo em ambiente cuja intensidade
sonora pode contribuir no prejuízo auditivo.
Caso seja detectada alguma alteração, há
continuidade do acompanhamento no setor
de fonoaudiologia.
l Avaliação oftalmoscópica
Os recém-nascidos prematuros – principalmente aqueles de muito baixo peso, que
necessitaram de oxigenoterapia constante,
foram submetidos a uma FiO2 elevada, e/ou
receberam transfusões de sangue – podem vir
a desenvolver a chamada retinopatia da prematuridade. Como o exame oftalmoscópico
deve ser realizado entre a 2ª e a 4ª semanas de

vida (período no qual a criança ainda está internada), no ARNR é solicitada realização de
um novo exame e a criança passa a ser acompanhada pelo oftalmologista, caso necessite.
l Complementação vacinal
Ao nascer, o recém-nascido prematuro recebe
a 1ª dose da vacina para hepatite B (que
chamamos dose zero, para aqueles que pesam
menos de 2.000g) e, como o recém-nascido a
termo, é encaminhado, após alta hospitalar,
para vacinação obrigatória no posto de saúde,
respeitando-se sua idade cronológica e sendo
então aplicadas as outras doses, com um, dois
e sete meses de vida. Mas algumas vacinas
não são aplicadas ainda nos postos de saúde,
por não fazerem parte no calendário vacinal
obrigatório do governo. As crianças são então
encaminhadas para um Centro de Referência
de Imunobiológicos, onde a vacina antipneumocócica polivalente e a vacina contra
influenza estejam disponíveis.
Também não disponível nos postos de saúde, o
palivizumabe – anticorpo monoclonal indicado para prevenção de infecção por vírus sincicial respiratório (responsável por muitos casos
de bronquiolite, que pode levar o lactente
pequeno à morte, principalmente se for portador de doença pulmonar crônica) – é de altíssimo custo. Por isso muitas crianças acabam
por não recebê-lo. Mas recém-nascidos com
idade gestacional inferior a 32 semanas, os
que apresentem displasia broncopulmonar ou
sejam cardiopatas em tratamento clínico nos
últimos seis meses, e os de idade gestacional
superior a 32 semanas mas que apresentem
algum fator de risco (anomalias congênitas
de vias aéreas, doenças neuromusculares
graves, estadia em creches) deverão receber
o palivizumabe.
l Atendimentos complementares em fisioterapia
e fonoaudiologia
Os atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos fazem parte do arsenal complementar,
uma vez que os prematuros necessitam de
estímulos extras tanto na área respiratória
quanto motora, em especial.

Outros problemas observados no ARNR e
suas orientações à 1ª consulta
Hemorragia intracraniana - Um grande número
de prematuros chega ao ARNR com diagnóstico de hemorragia intracraniana (HIC)
de graus variados. Assim, já na 1ª consulta
eles são encaminhados ao setor de imagens
para avaliação do quadro, sendo a ultrassonografia transfontanela (USTF) o exame de
escolha, pela facilidade de execução e pronto
diagnóstico. Felizmente na maioria dos casos
há reabsorção do quadro hemorrágico, sem
sequelas aparentes. Nos pacientes em que o
atraso neuropsicomotor é considerável, ou não
houve remissão da imagem ao USTF quando
comparada àquela já obtida no período de
internação, o acompanhamento neurológico
se faz necessário.
Displasia broncopulmonar - Algumas crianças
chegam à 1ª consulta do ARNR com história de terem sido submetidas a ventilação
mecânica prolongada, e algumas vezes ainda
dependentes de oxigênio. Realizamos encaminhamento ao setor de pneumologia pediátrica
e já avaliamos a possível retirada de alguns
medicamentos utilizados por essas crianças,
tais como hidroclorotiazida e espirolactona,
que só serão mantidos se persistir a taquipneia
e a ausculta pulmonar ainda for rica em ruídos
adventícios.
Doença metabólica óssea do prematuro Também chamada osteopenia ou raquitismo
da prematuridade, é uma alteração da mineralização esquelética em recém-nascidos de
muito baixo peso, resultante do deficiente
acréscimo mineral no período intraútero. Na
1ª consulta, caso não tenha ocorrido avaliação recente na UTI, solicitamos dosagem
de cálcio, fósforo e de fosfatase alcalina.
Alterações nesses exames podem sugerir um
quadro de doença metabólica óssea. No RN
de muito baixo peso, na terceira semana de
vida, determinamos a excreção urinária de
Ca e P em amostras de 6h. Se a calciúria é
normal, repetimos em 15 dias; caso esteja aumentada, com diminuição na excreção de P e

hipofosfatemia, fazemos suplemento mineral.
Anemia da prematuridade - É mais frequente
quanto mais jovem é o RN pré-termo, cujos
valores bioquímicos, a hematimetria e a
concentração de eritropoetina permanecem
baixos. Há reticulocitopenia. Essa anemia
normocrômica e normocítica normalmente
aparece entre a 3a e a 12a semanas de vida,
principalmente em crianças com idade gestacional menor que 32 semanas. É autolimitada, durando cerca de oito a 12 semanas,
e responde pouco ou nada à administração
de ferro, vitamina E, ácido fólico e folatos,
embora responda satisfatoriamente às transfusões sanguíneas e à eritropoetina. Na 1ª
consulta, quando o histórico da internação na
UTI nos revela pouca resposta terapêutica à
anemia, vislumbramos a possibilidade de uso
de eritropoietina recombinante, embora não
haja consenso sobre a dose ideal e o tempo
para início. Na prática, a droga é administrada aos recém-nascidos com maior risco para
transfusão sanguínea, e o mais precocemente
possível, desde que haja estabilidade clínica.
No momento nossa equipe é formada por Márcia
Salim De Martino (psicóloga), Leila Machado
Neves (nutricionista) e Ângela Maria Nunes de
Souza (enfermeira), que participam ativamente
do atendimento nesse ambulatório e que são responsáveis pelos excelentes resultados que temos
obtido durante o atendimento multidisciplinar.

Prof. Adauto
Dutra Moraes Barbosa
Professor Associado de Pediatria da
Universidade Federal Fluminense e
Neonatologista do Ambulatório de
Seguimento ao Recém-Nascido de Risco
(Niterói – RJ)
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sessão clínica / Clinical Session

Dor Abdominal em Paciente
com Artrite
Abdominal Pain in a Patient with Arthritis

Sessão clínica realizada em 23 de março de
2010, na 34a Enfermaria da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro - SCMRJ (Rio
de Janeiro – RJ).

RESUMO – Trata-se de paciente feminina de 76 anos com quadro de dor em hipocôndrio e flanco esquerdos,
tipo cólica, que variava de fraca a média intensidade e que se acentuava na posição sentada. Apresentava
também esplenomegalia e eritrocianose. Uma sessão clínica discutiu o caso. (Conduta Médica 2010-12
(47) 18-22)
ABSTRACT – It is the case of a 76-year-old female complaining of pain in the upper left abdominal quadrant, like

Apresentadores:
Alex Maltz Schul
Maria Eduarda de Vasconcellos Soggia
Patrícia Iazzetti Brentan
Internos da Escola de Medicina da Fundação
Técnico-Educacional Souza Marques e da
Universidade Gama Filho
Participantes:
Prof. Fernando Nascimento
Chefe de Serviço da 34a Enfermaria (Clínica
Médica) da SCMRJ
Professor Titular de Clínica Médica da Escola de
Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza
Marques
Professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Gama Filho
Profª Valéria Salgado
Staff da 34ª Enfermaria e Professora de Medicina
da Universidade Gama Filho
Dra. Camila Cruz Oliveira
Médica Residente (R1) da 34a Enfermaria
Carla Ester Silva
Ana Luiza Guimarães
Claudia Landau
Marylyn Storti
Internos da Fundação Técnico-Educacional Souza
Marques
Ana Carolina Telles
Paulo Bastos
Daniele de Santos Gonçalves
Edmilson da Silva Reis
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Mariana Pinheiro
Raquel Medina
Noemia Lobato Serrano
Marno Ferreira Oliveira
Lorary de Paula Constantino
Renata Loures Bueno
Paula Santo Soares
Acadêmicos do 3º Ano da Faculdade de Medicina
da Universidade Gama Filho
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a colic, from weak to medium intensity, worsening by seating. She also had splenomegaly and erythrocyanosis. A
clinical session discussed the case. (Conduta Médica 2010-12 (47) 18-22)
DESCRITORES – dor abdominal; esplenomegalia; eritrocianose
KEY-WORDS – abdominal pain; splenomegaly; erythrocyanosis

PROF. FERNANDO

Data de Internação: 22/2/2010

Bom dia a todos. Vamos iniciar a

Queixa Principal: “dor no baço”.

apresentação de uma sessão clínica cujo

História da Doença Atual: Há apro-

caso já foi publicado na revista Conduta

ximadamente quatro meses a paciente

Médica, em sua edição de número 40.

iniciou quadro de dor em regiões de

Iremos revê-lo e relatar toda a evolução

hipocôndrio e flanco esquerdos, tipo

da paciente após a primeira publicação.

cólica, que variava de fraca a média

Na época, seria bom recordar, ela se

intensidade e que se acentuava na

internou por causa de lombalgia, esple-

posição sentada. Refere melhora da dor

nomegalia, poliartralgia e eritrocianose.

em decúbito dorsal e lateral (indepen-

As hipóteses diagnósticas levantadas na

dentemente do lado) e não necessitar

ocasião foram lúpus eritematoso sistê-

de medicamentos para alívio da dor.

mico, artrite reumatoide, esclerodermia,

Procurou o Serviço de Clínica Médica

doença mista do tecido conjuntivo, leu-

na 34ª Enfermaria para avaliação da dor

cemia de grandes linfócitos granulares

e para a reavaliação da doença de base.

e síndrome de Felty, síndrome rara que

História Patológica Pregressa: Histe-

acomete cerca de 1% dos pacientes com

rectomia total, nodulectomia (nódulos

artrite reumatoide. Passo a palavra ao

benignos) de mama e hemotransfusão

primeiro relator, interno Alex Schul.

há 30 anos. Laminectomia em L4-L5
há 20 anos. Hipertensão arterial em

INTERNO ALEX

tratamento há dois anos. Relata viroses

Identificação: Paciente feminina, de 76

comuns da infância. Nega diabetes

anos, branca, natural de Minas Gerais,

mellitus, alergias, tuberculose, dislipi-

do lar.

demia e doença arterial coronariana.

História Fisiológica: Menarca aos 14

Abdome: Flácido, peristáltico, indolor

em membros inferiores e a esplenome-

anos; menopausa aos 47 anos. De-

à palpação superficial, doloroso difusa-

galia. Qual era a frequência do fenô-

senvolvimento normal. GII PII, sem

mente à palpação profunda. Traube

meno de Raynaud nas mãos?

história de aborto.

ocupado. Esplenomegalia grau II. Au-

História Social: Nega etilismo e taba-

sência de massas.

PROF. FERNANDO

gismo. Refere sedentarismo. Alimen-

Membros Inferiores: Edema 2+/4+,

O fenômeno aparecia durante o frio,

tação quali-quantitativamente satisfa-

doloroso, frio e mole com presença de

ou quando a paciente tinha contato

tória. Boas condições de moradia, com

cacifo, telangiectasias bilateralmente.

com a água fria, durante o banho ou

saneamento básico. Possui animal do-

Joelho direito apresentando crepi-

quando lavava as mãos. O fenôme-

méstico (cachorro) tratado e vacinado.

tação e dor à mobilização. Presença

no de Raynaud nos pés era mais fre-

A interna Patrícia fará o relato do

de eritrocianose em região plantar

quente e sempre se acentuava com a

exame físico.

bilateralmente, que piora com posição

posição ortostática – sendo considerado

ortostática. Pulsos pediosos isóbaros e

como “paramélico” na classificação do

INTERNA PATRÍCIA

isócronos. Panturrilhas sem sinais de

Prof. Ney Mello/1999, citada no seu

Exame Físico

empastamento.

livro Síndromes Vasculares. Aconte-

Sinais vitais: PA: 140 x 80 mmHg

Membros Superiores: Lesões puntifor-

cia quando a paciente ficava em pé e

(MSD, em decúbito); FC: 64bpm;

mes purpúricas em região distal dos 1°,

tinha caráter trifásico: palidez e cianose

FR: 11 irpm; Tax: 35,4 C. Paciente

2° e 3° quirodáctilos da mão esquerda e

seguida de rubor.

com bom estado geral, ativa no leito,

dos 1° e 2° quirodáctilos da mão direita,

lúcida e orientada auto e alopsiquica-

que não desaparecem à digitopressão.

INTERNA MARIA EDUARDA

mente, hipocorada 2+/4+, anictérica,

Desvio ulnar dos dedos; deformidade

Os exames complementares que a pa-

acianótica, hidratada, com fácies

em “pescoço de cisne” do 2° e 3º qui-

ciente realizou de novembro de 2009

atípica e marcha atípica. Apresenta

rodáctilos. Sinal de Tinel e Phalen

até a atual internação estão descritos

manchas hipercrômicas em membros

negativos. Apresenta alguns nódulos

na Tabela 1, que irei comentar.

superiores e inferiores e na língua,

de Heberden em algumas articulações

O hematócrito e a hemoglobina estão

assim como manchas hipocrômicas

interfalangeanas distais

abaixo da normalidade, ao passo que

o

em ambos os cotovelos. Há presença

VMC, HCM e CHCM estão nos parâ-

de candidíase não pruriginosa em

PROF. FERNANDO

metros da normalidade, indicando uma

regiões inframamária e pubiana, e

Todos nós, aqui presentes, vimos esse

anemia normocítica e normocrômica.

na cicatriz umbilical. Não apresenta

caso. Trata-se de uma paciente que

Houve uma discreta linfopenia em

linfadenomegalias.

apresenta vários sintomas e sinais. Estes

novembro. O VHS estava elevado

Aparelho Respiratório: Murmúrio

vão desde manifestações cutâneas até o

em março de 2010, em torno de 36,

vesicular universalmente audível; sem

comprometimento orgânico. Entretan-

estando em 20 durante o período da

ruídos adventícios.

to ela não apresenta, no momento, o fe-

internação. Houve uma leucocitose

Aparelho Cardiovascular: Ictus não

nômeno de Raynaud nas extremidades

no mesmo momento. Havia plaque-

visível e palpável com o decúbito lateral

superiores. Não tem linfadenomegalias

topenia em todo o período avaliado.

esquerdo no 5º EIE, na LHC; ritmo

e nem outro comprometimento interno.

Ureia e creatinina estavam dentro

cardíaco regular, em dois tempos, duas

O grau de esplenomegalia é também o

da normalidade, assim como sódio e

extrassístoles, sem sopros ou bulhas

mesmo (grau II).

potássio.

acessórias. Pulsos arteriais palpáveis;

O hepatograma de novembro de 2009

sem turgência jugular patológica ou

PROFA. VALÉRIA

mostrava bilirrubina total de 0,5 (sendo

refluxo hepatojugular.

Sobressaem-se o fenômeno de Raynaud

0,2 de direta e 0,3 de indireta), TGO >
Conduta médica
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TABELA 1

exame físico, como explicar o motivo

Evolução laboratorial
Nov/09

Jan/10

Fev/10

Mar/10

principal da internação da paciente?

Hemácias (milhões)

3,95

4,19

3,74

4,27

Hemoglobina (g%)

10,4

11,8

10,1

12

Hematócrito (%)

32

36

31,7

35

VCM (fl)

81

86,2

82

HCM (pg)

26,3

28,2

28,1

CHCM (g/dL)

32,5

32,7

34,3

Leucócitos (mil/ml)

4600

4400

4200

9000

Eosinófilos (%)

5

4

3

6

INTERNA MARIA EDUARDA

Basófilos (%)

2

0

0

0

A neutropenia faz parte do quadro

PROFA. VALÉRIA

Qual a causa da dor referida pela paciente? E qual a etiologia da neutropenia?

Bastões (%)

2

2

4

5

clínico, e a dor foi justificada pela

Mielo/Metamielócitos (%)

0

0

0

0

Segmentados (%)

63

71

67

56

distensão abdominal, ou seja, pelo

Linfócitos (%)

18

18

23

29

Plaquetas (1000/ml)

121

94

67

106

VHS (mm/h)

27

36

20

Ureia (mg%)

64

48

69

Creatinina (mg%)

1

1,3

1

PROF. FERNANDO

Sódio (mEq/l)

140

135

135

Com relação ao exame físico, não

Potássio (mEq/l)

4,8

4,2

4,4

houve mudança do tamanho do baço

excesso de gases abdominal. Na enfermaria houve melhora com o uso de
dimeticona.

no período compreendido desde a
internação anterior e durante o acomde 39, TGP de 14, fosfatase alcalina

da entre o 7° e 8° arcos costais poste-

panhamento ambulatorial até a inter-

havendo,

riores à esquerda), seios costofrênicos

nação atual?

portanto, somente aumento discreto

pouco agudos, elevação da hemicúpula

da gama-GT.

diafragmática esquerda, aorta alongada

INTERNA MARIA EDUARDA

O EAS realizado na internação em fe-

e ateromatosa, área cardíaca de avaliação

Não houve mudança do tamanho até a

vereiro de 2010 evidenciou densidade

prejudicada pela elevação da hemicúpu-

presente data.

de 1020, pH 6, proteínas, nitrito e leu-

la. Não havia nódulos pulmonares nem

cócitos positivos, indicando uma infec-

derrame pleural. O ECG evidenciou

PROF. FERNANDO

ção urinária assintomática. Colhemos

ritmo sinusal, FC= 75 bpm, intervalo PR

E com relação às manchas cutâneas e

uma amostra de urina para urocultura

de 0.14s, ÂQRS entre 0° e 30°, bloqueio

às vasculites, houve alterações signifi-

e iniciamos ciprofloxacina. Houve o

de ramo esquerdo de 1 grau e alterações

cativas?

crescimento de 900.000 colônias de

inespecíficas da repolarização ventricular.

Proteus mirabilis resistente à ciprofloxa-

A ultrassonografia de abdômen confirmou

INTERNA MARIA EDUARDA

cina e sensível à amoxacilina associada

a esplenomegalia, com baço medindo

Havia imagens mostrando manchas até

a clavulanato, sendo trocado o esquema

14cm no seu maior eixo, com contorno

maiores em outros lugares do corpo.

antibiótico imediatamente após esse

regular e ecotextura homogênea, e com

Algumas desapareceram e outras novas

resultado. A análise da urina de 24h

o restante normal.

apareceram em tamanho menor compa-

de 100 e gama-GT de 50

–

o

rado com a primeira internação. Houve

mostrou um clearence da creatinina de
38ml/min e 46mg de proteínas.

PROF. FERNANDO

melhora nesta internação. O fenômeno

A radiografia de tórax mostrou pequena

Após essa exposição dos exames com-

de Raynaud que ela apresentava nos pés

opacidade de aspecto residual (projeta-

plementares, e avaliação confirmada do

tinha a característica interessante de ser

20 Conduta médica
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Mancha hipercrômica
localizada na lateral esquerda
da língua
Manchas hipercrômicas
localizadas no braço e na mão direita

do tipo ortostático e, mesmo colocando

Esplenomegalia: linha
tracejada indica o bordo
inferior do baço, palpado
à inspiração profunda.
Linha contínua indica o
rebordo costal esquerdo

as mãos em água gelada nos dias atuais,
o fenômeno raramente surgia.
PROF. FERNANDO

Patrícia, e os nódulos de Heberden?
Qual o seu significado? Têm relação
com a sua doença de base?

Desvio ulnar dos dedos e deformidade
em ‘pescoço de cisne’ do 2º
quirodáctilo

INTERNA PATRÍCIA

São nódulos relativos à osteoartrite,
onde não há comportamento sistêmico e
encontra-se proliferação óssea e esclerose
do osso subcondral na radiografia das
mãos. Os nódulos de Bouchard são os que
acometem as articulações interfalangianas proximais, e os de Heberden as distais.
PROF. FERNANDO

Neste caso, a presença de nódulos de
Heberden demonstra comprometimento articular independente da doença
principal da paciente, pois é relativo à
idade e à degeneração articular. Vale

Radiografia de tórax em PA

Lesões puntiformes
purpúricas

ressaltar que no exame físico encontramos o comprometimento articular da
osteoartrite e da artrite reumatoide, isto
é, os nódulos referidos e o desvio ulnar e
dedos em pescoço de cisne, da primeira
e da segunda doença, respectivamente.
PROFA. VALÉRIA

Havia dor articular?

>
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mais encontrados, que é o esofágico.

controle da doença. A esplenectomia

Nesta internação não, mas havia na

Para artrite reumatoide, ela possui

está indicada nos casos de granulocito-

internação anterior. Havia dor, mas

cinco dos sete critérios diagnósticos:

penia severa com infecções recorrentes,

não havia artrite, ou seja, não havia

artrite simétrica, poliartralgia em mais

o que não foi o caso dela.

o processo inflamatório articular. Ela

de três articulações, artrite em mãos,

relatou lombalgia, que foi relacionada

fator reumatoide positivo e alterações

PROF. FERNANDO

a hérnia de disco.

radiológicas típicas. Entre as manifesta-

O metotrexate é um antagonista do

ções extra-articulares havia a vasculite.

ácido fólico, que inibe a síntese do

PROF. FERNANDO

A artrite, ou seja, o processo inflama-

DNA e é a droga de escolha para o tra-

O fenômeno de Raynaud pode aparecer

tório articular, ela não apresenta no

tamento da artrite reumatoide. Pode ser

nos membros inferiores de pacientes

momento com o tratamento específico

administrado por via oral ou injetável.

com compressão discal ou siringomielia.

Porém, é relevante citar os seus efeitos

A paciente em questão pode ter duas

PROF. FERNANDO

adversos, e dentre estes a dor abdominal

associações para o Raynaud: tanto a

Maria Eduarda, qual o diagnóstico

deve ser destacada no diagnóstico dife-

hérnia discal quanto a doença autoimu-

principal?

rencial, como a referida pela paciente.

ne. Patrícia, faça comentários sobre os

Pancitopenia, elevação das enzimas he-

diagnósticos diferenciais e o diagnóstico

INTERNA MARIA EDUARDA

páticas e reações de hipersensibilidade

principal da nossa paciente.

O que se constata nesta paciente é a

também devem ser lembradas. Todo

síndrome de Felty, composta pela tríade

paciente em uso desse medicamento

INTERNA PATRÍCIA

de artrite reumatoide, neutropenia e

deve ser acompanhado com hemograma

Eu falarei dos diagnósticos diferenciais.

esplenomegalia.

e hepatograma periodicamente. Ela

Ela possuía um FAN positivo, de padrão

está controlada com 12,5 mg semanais,

pontilhado fino; contudo o anti-DNA

PROF. FERNANDO

mas pode-se chegar até dose de 25mg a

dupla hélice era negativo e não havia

Alex, qual o tratamento que está sendo

50 mg/semana. É importante lembrar

outros critérios diagnósticos – foi por-

feito para a paciente? Justifique.

que há uma maior incidência de doença

tanto afastada a hipótese de LES. A

maligna linfoproliferativa em pacientes

dermato/polimiosite foi descartada

INTERNO ALEX

com síndrome de Felty. A esplenectomia

pela ausência de comprometimento

O metotrexate é o medicamento padrão-

é indicada nos casos que não respondem

muscular. A doença mista do tecido

ouro da artrite reumatoide e da síndrome

ao tratamento clínico, com infecções de

conjuntivo também foi descartada. A

de Felty, sendo considerado um medica-

repetição. Porém, têm que ser avaliadas

esclerodermia foi descartada pela au-

mento que altera a evolução da doença,

as comorbidades em cada caso.

sência de um dos comprometimentos

diferentemente dos anti-inflamatórios,

Agradeço a presença de todos e deixo

sejam hormonais ou não. O metotrexate

meus parabéns aos relatores, pelos seus

tem metabolização hepática e excreção

estudos e acompanhamento do caso

renal, devendo ser monitorada a função

aqui apresentado. Mais uma vez, agra-

desses órgãos. Ácido fólico deve ser ad-

decemos à Conduta Médica pelo apoio

ministrado concomitantemente. Apesar

e a oportunidade de divulgar o nosso

de ter sido orientada, a paciente tomava

trabalho. Tenham um bom dia! n

Os apresentadores da sessão da Santa Casa

na sua casa esse medicamento com leite,
e alterava a sua absorção, desenvolvendo
a não-resposta ao tratamento e o não22 Conduta médica

●

ano XII - n047 - jan/fev/mar/2011

O Desafio da Imagem da página 15

Resposta de

Paciente feminina, 47 anos,
cardiopata, com dispneia e
ortopneia

The Image Challenge

espaço retroesternal na incidência em perfil.
Outras linhas intersticiais também são reconhecidas nas radiografias de tórax (linhas A e
C de Kerley), porém são de menor importância

Diagnóstico: Edema pulmonar

e de maior dificuldade de individualização. Na

Comentários: Edema pulmonar é uma con-

TCAR, o espessamento dos septos interlobu-

dição patológica frequente e ocorre quando a

lares se expressa por opacidades lineares de 1

taxa de produção de fluido intersticial excede

a 5 mm de espessura, localizadas na periferia

megalia é um achado radiológico usual, pois

a capacidade pulmonar de eliminação desse

do lóbulo secundário. O espessamento septal

a causa mais frequente de edema pulmonar

líquido, levando a um acúmulo do mesmo.

é liso e uniforme, pois é devido ao acúmulo

hidrostático é a disfunção ventricular esquer-

Pode ser classificado em quatro tipos: edema

de líquido, embora possam ser reconhecidas

da. O derrame pleural varia de pequenos a

hidrostático, edema por aumento de perme-

áreas focais de espessamento que refletem a

grandes volumes, sendo mais frequente e de

abilidade com ou sem dano alveolar difuso,

dilatação de veias septais. Outro aspecto en-

maior volume à direita.

e edema misto, que é a associação dos dois

contrado no edema intersticial é a presença de

Os aspectos radiológicos do edema hidrostático

mecanismos (aumento da pressão hidrostática

opacidades em vidro fosco. Quando o líquido

foram bastante estudados na literatura, porém

e da permeabilidade capilar pulmonar).

atinge o espaço alveolar, caracterizando a

os achados tomográficos, principalmente os de

As alterações radiológicas derivadas do

última fase do edema hidrostático (edema al-

alta resolução, são pouco conhecidos, e sua

aumento da pressão capilar hidrostática são

veolar), ocorre formação de pequenos nódulos

identificação é importante para o diagnóstico

divididas em três estágios: congestão vascular

ou áreas acinares que tendem a confluência

diferencial com outras doenças pulmonares –

pulmonar, edema intersticial e edema alveolar.

para formar consolidações francas, definidas e

evitando, em algumas circunstâncias, a realiza-

A congestão vascular pulmonar é o mais

bilaterais, predominando nas porções centrais

ção de biópsias pulmonares desnecessárias. A

precoce e nela há redistribuição do fluxo

e inferiores dos pulmões, por provável fator

familiaridade com os aspectos tomográficos do

sanguíneo das porções basais para as zonas

gravitacional.

edema pulmonar hidrostático é essencial para

pulmonares superiores. Na tomografia com-

Edema pulmonar hidrostático que ocorre de

confirmar ou sugerir o diagnóstico, além de

putadorizada de alta resolução (TCAR), as

forma súbita pode se apresentar como um

poder servir como parâmetro para a elaboração

artérias e as veias se tornam mais calibrosas e

padrão distinto denominado “asa de morcego”

de diagnósticos diferenciais.

são mais facilmente reconhecidas nas regiões

ou “de borboleta”. O aumento pressórico

peri-hilares, onde o calibre das artérias é nor-

ocorre de forma brusca, havendo passagem

BIBLIOGRAFIA

malmente semelhante ao dos seus respectivos

rápida da primeira fase (intersticial) para a

1. Ribeiro CMC, Marchiori E, Rodrigues R,

brônquios.

segunda (alveolar), de forma que a primeira

et al. Edema Pulmonar Hidrostático. Aspectos

O edema intersticial provoca o espessamento

não é vista radiologicamente. Esse aspecto

na Tomografia Computadorizada de Alta Re-

do interstício peribroncovascular (forma

ocorre principalmente nos casos de infarto

solução. J Bras Pneumol 2006;32(6):515-522.

central de drenagem do fluido) que, na ra-

agudo do miocárdio, ruptura de cordoalha ou

2. Gluecker T, Capasso P, Schnyder P, et al.

diografia do tórax, mostra-se como uma má

infarto da musculatura papilar e insuficiência

Clinical and radiologic features of pulmonary

definição dos vasos pulmonares e aparente

renal. Radiologicamente nota-se edema alve-

edema. RadioGraphics 1999;19:1507-1531.

espessamento de paredes brônquicas (bainha

olar de distribuição central, não gravitacional.

3. Morgan PW, Goodman LR. Pulmonary

peribrônquica). Na TCAR o aspecto é de

As causas para esse edema poupar a periferia

edema and respiratory distress syndrome.

brônquios de paredes espessadas e aparente

pulmonar não são conhecidas, mas as princi-

Radiol Clin North Am 1991;29:943-963.

aumento do calibre de vasos pulmonares

pais hipóteses seriam o efeito propulsivo da

4. Smith WS, Matthay MA. Evidence for a

centrais e periféricos. Com a manutenção do

musculatura respiratória, que age predominan-

hydrostatic mechanism in human neurogenic

aumento da pressão intersticial, há o apare-

temente na periferia pulmonar, e a contração

pulmonary edema. Chest 1997; 111:1326-33.

cimento dos septos interlobulares, que estão

dos septos alveolares, que permitem um fluxo

5. Storto ML, Kee ST, Golden JA, Webb

espessados por infiltração líquida. Na radio-

do líquido em direção aos hilos pulmonares.

WRl. Hydrostatic pulmonary edema: high-res-

grafia de tórax são denominados de linhas B de

Podem ser encontrados achados radiológicos

olution CT findings. AJR 1995;165:817-820.

Kerley, aparecendo como opacidades lineares

associados, que corroboram com o diagnóstico

6. Milne ENC. Hydrostatic versus increased

reconhecidas lateralmente nas bases pulmona-

de edema pulmonar, sendo os principais a

permeability pulmonary edema. Radiology

res na incidência em PA, e anteriormente no

cardiomegalia e o derrame pleural. A cardio-

1989; 891-892. n
Conduta médica

●

ano XII - n047 - jan/fev/mar/2011

23

RELATO DE CASO / CASE REPORT

Paracoccidioidomicose
Paracoccidioidomycosis

Autores:
Jaqueline da Silva Neves
Larissa Giacchero
Acadêmicas de Medicina da Universidade
Severino Sombra
Dr. Cristian Cremonez Vogas
Médico do Hospital Universitário Sul Fluminense
Sérgio Henrique Machado
Técnico em Radiologia do Hospital Universitário
Sul Fluminense

RESUMO – A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis.

O acometimento ganglionar pode ocorrer tanto em gânglios periféricos quanto em gânglios mediastinais
e abdominais − sendo que, neste caso, deve ser feito o diagnóstico diferencial com tuberculose ganglionar
e linfoma. Os autores descrevem um caso de acometimento ganglionar, sem outras manifestações, com
acometimento inicial de linfonodos abdominais e posteriormente periféricos (inguinal). (Conduta Médica
2010-12 (47) 24-27)
ABSTRACT – Paracoccidioidomycosis is a systemic disease caused by the Paracoccidioides brasiliensis fungus. The
involvement of lymph nodes can occur both in peripheral and in mediastinal and abdominal lymph nodes − in this in
case, differential diagnosis must be done with ganglial tuberculosis and linfoma. The authors describe a case report
of ganglial involvement, without other manifestations, initially in abdominal lymph nodes and later in peripheral
ones.(Conduta Médica 2010-12 (47) 24-27)
DESCRITORES – paracoccidioidomicose; linfonodomegalia; febre
KEY-WORDS – paracoccidioidomycosis; enlargement of lymph nodes; fever

RELATO DE CASO

Identificação: Paciente masculino de 35
anos, mecânico, casado, católico, natural
de Paulo de Frontin (RJ), residente em
Mendes (RJ).
Queixa Principal: Febre.
História da Doença Atual: Paciente
refere que há aproximadamente três
meses vem apresentando febre diária, que
oscila entre 38° e 39,5 °C, surge no final
da tarde e início da noite e que melhora
com dipirona. Relata ainda sudorese
noturna, anorexia e emagrecimento (6
kg) nesse período.
História Patológica Pregressa: Nega
hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus e outras doenças crônicas. Nega
alergia a medicamentos. Nega internações prévias e transfusões sanguíneas.
História Familiar: Pai falecido de
mieloma múltiplo. Mãe viva portadora
de hipertensão arterial e neoplasia (não
24 Conduta médica
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soube relatar qual). Possui 11 irmãos,
sendo 10 saudáveis e um portador de
diabetes mellitus.
História Social: Reside em casa de alvenaria em zona urbana, com saneamento
básico e luz elétrica, com a esposa. Nega
etilismo e tabagismo.
EXAME FÍSICO

Sinais Vitais: PA - 120/80 mmHg; FC 67 bpm; FR - 14 ipm; temp. axilar - 38°
C (às 18 horas).
Peso: 76 kg (peso habitual 82 kg)
Ectoscopia: Corado, hidratado, anictérico, acianótico, com bom enchimento
capilar.
Cabeça e Pescoço: Ausência de turgência
jugular ou pulsações em fúrcula esternal.
Ausência de gânglios cervicais palpáveis.
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos
adventícios.

Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros ou extrassístoles.
Membros Inferiores: Ausência de edema,
pulsos palpáveis e simétricos, panturrilhas
livres.
Ausência de linfonodomegalias.
EVOLUÇÃO

O paciente foi internado para investigação etiológica da febre. Foram realizados
os seguintes exames, com destaque para
os resultados transcritos: hemograma –
eosinofilia; anti HIV – negativo; radiografia de tórax – normal; EAS – normal;
urinocultura e hemoculturas – negativas;
tomografia computadorizada de tórax
– normal; tomografia computadorizada
de abdome – múltiplos linfonodos em
região retroperitonial, que se confluíam,
configurando uma massa retroperitonial;
tomografia computadorizada de pelve –
normal; imunodifusão dupla em Agar gel
para histoplasma e paracoccidioidomicose
– positiva para paracoccidioidomicose.
Programou-se laparotomia para biópsia
ganglionar. Durante a internação o paciente manteve febre vespertina em torno
de 38 graus. Um dia antes da laparotomia
apresentou linfonodo palpável em região
inguinal esquerda, que foi biopsiado e
cujo diagnóstico foi paracoccidioidomicose. Foi então iniciado tratamento
com itraconazol, e o paciente liberado
para residência. Permaneceu durante
quatro semanas em tratamento ambulatorial, com evolução clinica desfavorável,
mantendo febre e apresentando dor
abdominal de forte intensidade, sendo
novamente internado.
Nova tomografia de abdome mostrou
piora por aumento do número de linfonodos e da massa ganglionar (ver figuras 1
e 2). Foi então iniciado tratamento com

anfotericina B, com melhora clínica progressiva, sem apresentar efeitos colaterais
significativos com o tratamento.
Recebeu alta hospitalar após 30 dias,
tendo continuado o tratamento ambulatorialmente com itraconazol, que foi
mantido durante 12 meses, com melhora
clínica e radiológica completa (ver tabela
1).
REVISÃO

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma
micose sistêmica endêmica de grande interesse para os países da América Latina,
causada pelo fungo termodimórfico
Paracoccidioides brasiliensis. Apresenta
distribuição heterogênea, havendo áreas
de baixa e alta endemicidade. O Brasil
detém 80% dos casos da doença, com
distribuição irregular, concentrando-se
em áreas endêmicas nas regiões Sudeste,
Sul e Centro-Oeste 4. A faixa etária mais
acometida se situa entre 30 e 50 anos de
idade, e mais de 90% dos casos são do
sexo masculino (15:1). O grande fator
de risco para aquisição da infecção são as
profissões ou atividades relacionadas ao
manejo do solo contaminado com o fungo
− como por exemplo atividades agrícolas,
de terraplenagem, de preparo de solo,
prática de jardinagem e transporte de
produtos vegetais, entre outros. Com base
na experiência de serviços de referência
no atendimento de pacientes com PCM,
acredita-se que sua incidência em zonas
endêmicas varie de três a quatro novos
casos por milhão até um a três novos casos
por 100 mil habitantes ao ano1.
A porta de entrada mais frequente do
fungo é o trato respiratório superior,
através da inalação de conídios, sendo
os pulmões e as vias aéreas superiores os
primeiros locais acometidos. No adulto,
a forma clínica predominante é a crônica,

mas quando acomete crianças ou adolescentes apresenta-se na forma aguda ou
subaguda. Quando não diagnosticada
e tratada oportunamente, pode levar a
formas disseminadas graves e letais, com
rápido e progressivo envolvimento dos
pulmões, tegumento, gânglios, baço,
fígado e órgãos linfoides do tubo digestivo. 1
A classificação das formas clínicas se
subdivide em aguda/subaguda (que é mais
comum em crianças e adolescentes) e
crônica (mais comum em adultos). Esta
última responde por mais de 90% dos
casos e se apresenta principalmente em
adultos entre os 30 e 60 anos, predominantemente do sexo masculino, representados no caso acima. A doença progride
lentamente, de forma silenciosa, podendo
levar anos até que seja diagnosticada. As
manifestações pulmonares estão presentes
em 90% dos pacientes com tosse relatada.
Geralmente a doença envolve mais de um
órgão simultaneamente (apresentação
multifocal), sendo pulmões, mucosas, pele
e linfonodos os sítios mais acometidos
pela infecção.
Na avaliação do paciente com a forma
crônica, a anamnese e o exame físico
devem obrigatoriamente incluir a pesquisa de sinais e sintomas relacionados
ao envolvimento pulmonar, tegumentar
e laríngeo (tosse, dispneia, expectoração
mucopurulenta, lesões ulceradas de pele e
de mucosa da naso-orofaringe, odinofagia,
disfagia, disfonia, etc), linfático (adenomegalia), adrenal (astenia, emagrecimento, hipotensão, escurecimento de pele,
dores abdominais) e do sistema nervoso
central (cefaleia, déficit motor, síndrome
convulsiva, alteração de comportamento
e/ou nível de consciência). As lesões da
mucosa oral, faringe e laringe são muito
comuns e resultam da disseminação >
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hematogênica, a partir do foco primário
pulmonar. Na boca, nota-se estomatite
moriforme descrita por Aguiar Pupo,
também denominada pápulo-erosiva.
Trata-se de estomatite de evolução lenta,
exulcerada, com fundo de aspecto de finas
granulações vermelhas e múltiplas.
O envolvimento linfonodal é uma das
manifestações clínicas mais comuns da
paracoccidioidomicose, demonstrando
o tropismo eletivo do P. brasiliensis pelo
sistema reticuloendotelial. Clinicamente
podem ser observadas linfonodomegalias
regionais ou generalizadas, podendo
estas ser acompanhadas de linfedema.
As cadeias mais comumente afetadas
são as do segmento cefálico, seguidas
pelas supraclavicular, axilar e abdominal. No segmento cefálico predominam
os linfonodos submandibulares, cadeia
cervical anterior e posterior, os pré e
retroauriculares, além dos suboccipitais.
Os gânglios acometidos podem apresentar
vários padrões, variando de um linfonodo
macroscopicamente normal (forma nãosupurativa) até linfonodos aumentados
de volume (forma pseudotumoral), ou
com centro necrótico e tendência a coalescer (forma supurativa). Calcificações
também podem ser evidenciadas.
Neste relato de caso o que mais chamou
a atenção para a suspeita diagnóstica foi
o acometimento linfonodal.
Entre os exames laboratoriais e de imagem
constam radiografia de tórax (PA e perfil),
hemograma completo, VHS, provas bioquímicas hepáticas (AST, ALT, gama
GT, FA), avaliação renal e metabólica
(creatinina, sódio, potássio)1.
O exame anatomopatológico é obrigatório para o diagnóstico definitivo e
diferencial. A identificação do agente
etiológico pode ser obtida por visualização
da fase leveduriforme do fungo em mate26 Conduta médica
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rial colhido por raspagem das lesões, no
escarro ou por biópsia − sendo este, sem
dúvida, o método mais confiável5.
A partir da década de 80 a avaliação radiológica dessas alterações ganglionares
passou a ser realizada pelo ultrassom (US)
e pela tomografia computadorizada (TC)
substituindo a linfografia, por se tratarem de métodos menos invasivos e por
fornecerem informações mais fidedignas,
permitindo tanto o estudo do linfonodo
como das estruturas adjacentes. A TC
ainda é preferível pela capacidade de
avaliação de cadeias inacessíveis ao US,
como as mediastinais ou cadeias mais
profundas.
Os principais diagnósticos diferenciais
desse acometimento ganglionar são os
distúrbios linfoproliferativos, as metástases e a tuberculose6. O diagnóstico da
PCM pode se tornar difícil se o médico
não valorizou certos dados da história, e a
experiência tem mostrado frequentemente uma febre obscura como dado clínico
relevante. Desse modo, uma investigação
mais criteriosa precisa ser considerada,
estabelecendo diagnósticos diferenciais
com outras causas de febre de origem
obscura, como a tuberculose ou neoplasias
como, por exemplo, o linfoma − que é o
principal diagnóstico diferencial.
O tratamento da paracoccidioidomicose
persiste como desafio não totalmente resolvido. Sua terapêutica dispõe de arsenal
clássico e variado, de fármacos considerados eficazes, mas com limitações de toxicidade, de interação medicamentosa ou de
custo, que hão de ser sempre consideradas.
Estudos de Shikanai-Yasuda et al relatam
que o uso de itraconazol (50-100mg/
dia), cetoconazol (200-400mg/dia) e a
sulfadiazina (150mg/kg/dia fixos) restritos
a casos clínicos moderados da paracoccidioidomicose obtiveram bons resultados.

FIGURA 1

FIGURA 2

Especificamente a combinação sulfametoxazol-trimetropin, na dose de ataque
de 2.400 a 3.200 mg/dia, o itraconazol na
dose de ataque de 200mg/dia durante um
ou dois meses e manutenção com 100mg/
dia por período que pode variar de seis a
oito meses, e a anfotericina B (usada no
caso relatado) para casos graves, na dose
de 0,5 a 1mg/kg/dia ou em dias alternados.
A estes últimos, abre-se a possibilidade de
agregarem-se novas formulações de antifúngicos, desde que adequados à política
de custos compatível com a realidade dos
serviços públicos de saúde e da clientelaalvo. Sempre é mister relembrar que a
terapêutica da paracoccidioidomicose vai
além da escolha do fármaco. Possíveis e
frequentes comorbidades, carência nutri-

TABELA 1

Exames laboratoriais

Data

16/7

21/7

23/7

Hematócrito

39

39

39

Hemácias

4,47

4,52

4,44

Hemoglobina

12,6

12,5

12,1

VCM

87,24

86,28

87,83

Leucócitos

13.900

13.100

13.200

Eosinófilos

30

12

14

Bastões

-

8

6

Segmentados

52

65

61

Linfócitos

12

10

15

Monócitos

6

5

4

VHS

105

102

-

Plaquetas

321.000

357.000

-

TAP

-

70,3%

50,8%

PTT

37”

38”

33”

Sódio

140

138

139

Potássio

5,1

5,3

5,5

Glicose

83

86

86

Ureia

39

43

29

Creatinina

1,1

1,2

1,3

Proteínas totais

7,5

8,1

-

Albumina

4,2

4,4

-

Globulina

3,3

3,7

-

AST

31

-

-

ALT

58

-

-

Fosfatase Alcalina

396

-

-

Gama-GT

70

-

-

Bilirrubina Total

1,0

-

-

Bilirrubina Direta

0,4

-

-

Bilirrubina Indireta

0,6

-

-

Amilase

-

45

-

Cálcio

-

1,29

cional, anemia, problemas de adesão ao
tratamento e atenção às circunstâncias
sociais dos pacientes têm que ser valorizadas e fazer parte do plano terapêutico7.
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EAS (16/7): pH - 5,5, densidade 1.030, ausência de proteínas, piócitos - 2, células epiteliais - raras, muco
aumentado. Cultura de urina - negativa.
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lombar, cefaleia, sudorese e palpitações. Durante a investigação foi diagnosticada massa em suprarrenal
direita compatível com feocromocitoma. Discutimos clínica, diagnóstico e tratamento dessa entidade.
(Conduta Médica 2010-12 (47) 28-30)

DESCRITORES – hipertensão; palpitação; sudorese; feocromocitoma
KEY-WORDS – hypertension; palpitation; sweating; pheochrocytoma

ANAMNESE

Identificação: Paciente feminina de 57
anos, natural de Saquarema (RJ), casada,
evangélica, parda, doméstica.
Queixa Principal: Dor lombar.
História da Doença Atual: Paciente
com queixa de dor tipo cólica de forte
intensidade em flanco direito com irradiação para região lombar, há cinco
meses. Em associação ao quadro relata
episódio de palpitação com cefaleia
leve e emagrecimento de 9 kg nos
últimos três meses. Procurou atendimento, quando foi realizado ultrassom
de abdome, que evidenciou pequena
tumoração mal definida situada entre
fígado e rim direito, de forma arredondada e textura levemente heterogênea,
medindo em seu maior eixo 48,1 x 46
mm. Veio encaminhada para o Hospital
Antônio Pedro, tendo sido internada no
dia 12/8/09 para investigação.
História Patológica Pregressa: Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, sem acompanhamento regular.
Ligadura tubária há 25 anos, miomectomia há cinco anos. Uso de diltiazem 60

mg duas vezes ao dia, amlodipina 5 mg
ao dia, glibenclamida 5 mg/dia.
História Familiar: Pai falecido há 40
anos por doença ulcerosa péptica. Mãe
hipertensa, oito irmãos hipertensos. Dois
filhos saudáveis.
História Familiar: Gesta II para II aborto
0, pré-eclâmpsia na segunda gestação.
História Social: Nega etilismo e tabagismo.
Ectoscopia: Paciente lúcida, orientada,
corada, hidratada, eupneica em ar ambiente, bom estado geral, queixando-se
de cefaleia e dor lombar à direita.
Sinais Vitais: PA 170 x 90 mmHg; FC 72
bpm; FR 16 irpm.
EXAME FÍSICO

Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas com sopro sistólico +/6+; foco
mitral sem extrassístoles.
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos
adventícios.
Abdome: Atípico, peristáltico, timpânico, doloroso à palpação de flanco direito

sem massas palpáveis. Punhopercussão
lombar positiva à direita.
Membros Inferiores: Edema +/4+; panturrilhas livres.

Volume Urinário: 1280 ml.
Dosagem de Ácido Vanilmandélico: 6,2
mg/24h (< 6,8).

e com bom controle pressórico com atensina 0,200 mg duas vezes ao dia. Aguardamos resultado de histopatológico para
confirmação de feocromocitoma.

EVOLUÇÃO
HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

Hipertensão secundária (feocromocitoma? hiperaldosteronismo?)
CONDUTA

Aguardando resultados de ressonância
nuclear magnética de abdome e tomografia computadorizada de abdome já
realizadas em outro hospital; controle da
pressão arterial; analgesia; hemograma e
bioquímica; EAS e urinocultura; dosagem
de aldosterona e renina plasmáticas.
EXAMES DA ADMISSÃO

Ecocardiograma Transtorácico (28/8/09):
Função sistólica de VE normal, fração de
ejeção 78%, discreto aumento de átrio
esquerdo 3.55 e função diastólica normal.
Hemograma: Hematócrito - 40,8; hemoglobina - 13,3; leucometria - 7400;
plaquetas - 181000; TAP - 80%; INR
-1,13; PTT - 0,93; glicose - 84; ureia - 24;
creatinina - 0,72; sódio - 145; potássio 4,6; cálcio - 9,3; fósforo - 3,6; magnésio
- 2,4; proteínas totais - 7,7; albumina
- 4,2; globulina - 3,3; ácido úrico - 3,8;
colesterol total - 215.
EAS: pH 7,0; densidade 1005; leucócitos
+; nitrito negativo; proteinúria negativa; 2
a 3 piócitos/campo; 1 a 2 hemácias/campo.
Urinocultura: Negativa.
Eletrocardiograma (24/8): Sinusal,
normal.
Renina Plasmática: 23,2 uUI/ml (2,8 a 39,9).
Aldosterona Plasmática: 18,5 ng/dL
(deitada: 1 a 16).
Catecolaminas Urinárias: Epinefrina
18,3 mcg/24h (< 20); norepinefrina 46,0
mcg/24h (15 a 80); dopamina 103,0 mcg/
24h (60 a 350).
Catecolaminas Urinárias Totais:
1,1mg/24h (< 1,2).

A paciente evoluiu com controle pressórico em uso de losartan 50 mg ao dia
e amlodipina 10 mg ao dia. Apresentou
episódios recorrentes de palpitação em
decúbito lateral direito, que melhoravam
espontaneamente com a mudança de
decúbito, seguidos de hipotensão postural.
Laudo da Tomografia Computadorizada
de Abdome (com contraste oral e venoso):
Massa de densidade de partes moles, pouco
captante do contraste de contorno regular,
limites bem definidos, medindo 50 mm,
projetada na topografia da suprarrenal
direita. Rins com topografia, forma e
dimensões normais, eliminando satisfatoriamente o meio de contraste.
Laudo da Ressonância Nuclear Magnética de Abdome: Massa na glândula
suprarrenal direita, ovalada, de contornos
regulares, intensidade de sinal sólida levemente heterogênea, com hipossinal em T1
e hipersinal em T2. Medidas 48 x 42 x 40
mm. Não preenche critério para adenoma.

Histopatologia: Suprarrenal referida
como direita medindo 5,0 x 4,5 x 4,0
cm e pesando 40 g, representada por
formação nodular recoberta por cápsula
pardoacastanhada, com pontos amarelados e área onde se evidencia tecido
amarelo, untuoso e lobulado. Aos cortes,
nota-se lesão central medindo 3,5 cm
de diâmetro, acinzentada, com focos
de hemorragia e áreas esbranquiçadas,
sendo mal delimitada. Observam-se
formações císticas de conteúdo hemorrágico de permeio à lesão. Na região
subcortical há tecido amarelo-ouro,
com fina lobulação e área acastanhada
(B1 a B4 1F cada, B5 2F, B6 3F CR).
CONCLUSÃO

Feocromocitoma (3,5 cm de diâmetro).
Não observamos invasão vascular ou capsular. Estudo imuno-histoquímico positivo
para cromogranina e sinaptofisina; negativo
para citoqueratina pan. S100 inconclusivo.
DISCUSSÃO

Pela hipótese de feocromocitoma, solicitamos dosagem de catecolaminas urinárias e
iniciamos alfabloqueio com prazosin 1 mg/
dia, seguido de betabloqueio com propranolol 40 mg/dia. A paciente se manteve
estável. Discutimos o caso com a Cirurgia
Geral, e optou-se por remoção cirúrgica.
Em 21/9/09 foi realizada adrenalectomia
direita com relato de pico hipertensivo à
mobilização da massa e choque após clampeamento da vascularização, reforçando
a hipótese de feocromocitoma. Foi feito
pós-operatório em unidade fechada para
desmame de amina vasoativa e monitorização cardíaca contínua.
A paciente retornou para a enfermaria
em 25/9/09, mantendo-se assintomática

O feocromocitoma, por definição, é
um tumor secretor derivado das células
neurocromafins da medula adrenal ou de
gânglios simpáticos (paragangliomas). Os
sintomas são decorrentes da hipersecreção
de catecolaminas – noradrenalina, adrenalina, dopamina e ácido homovanílico
–, sendo os dois últimos mais comuns
nos tumores malignos. É uma causa rara
(0,2%) de hipertensão secundária. De
acordo com alguns estudos, 10% dos casos
são extra-adrenais, malignos, bilaterais,
e 10% dos casos estão associados a síndromes hereditárias como Von Hippel
Lindau, neoplasia endócrina múltipla tipo
2 (carcinoma medular de tireoide e hiperparatireoidismo) e neurofibromatose. Por >
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Ressonância nuclear magnética
motivos inexplicáveis, quando unilateral
o tumor tem predileção pelo lado direito.
Pode crescer e atingir grandes dimensões
(>3 kg); porém a maioria tem menos de
10 cm e a malignidade se dá pela invasão
local e metástases. Há predomínio em
jovens até meia-idade e mulheres.
Os tumores geralmente são pouco inervados e, por isso, a liberação de catecolaminas não resulta de estimulação neural. São
muito vascularizados, e alterações no fluxo
sanguíneo e necrose no interior podem ser
os estímulos para liberação. Armazenam
vários peptídeos como opioides endógenos,
eritropoietina, neuropeptídeo Y e adrenomodulina, entre outros, e isso explica uma
série de sintomas que podem ou não estar
associados ao quadro geral.
As manifestações clínicas mais comuns
são hipertensão arterial associada a taquicardia, sudorese excessiva e cefaleia.
A hipertensão pode ser persistente ou
somente nas crises. Com frequência é
grave e pouco responsiva aos tratamentos
convencionais, podendo alternar com
hipotensão postural pós-crise ou hipotensão inexplicada. Crises e paroxismos
geralmente são de início súbito, associados à sensação de apreensão que pode
acompanhar o quadro de palpitação e
hipertensão (mas ansiedade não costuma
desencadear crise). Hipotensão ortostática
ocorre decorrente da redução do volume
plasmático e reflexos simpáticos acentua30 Conduta médica
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dos facilitados pelo peptídeo hipotensor
(adrenomodulina). Outros sintomas e
sinais incluem angina/ IAM, alterações
eletrocardiográficas, hipertrofia de ventrículo esquerdo, intolerância a carboidratos,
hemoconcentração, elevação da temperatura (IL-6), hipercalcemia (liberação
de paratormônio), queixas miccionais e
hematúria (quando acomete bexiga), interações medicamentosas (opiáceos, antihistamínicos, antidepressivos tricíclicos).
Define-se o diagnóstico através da demonstração do aumento da produção das
catecolaminas ou de seus metabólitos.
Utiliza-se a dosagem sérica e a urina
de 24h, idealmente com o paciente em
repouso, sintomático no momento da
coleta, ou até duas horas após um episódio
de crise. Dentro dos testes bioquímicos há
a dosagem urinária de acido vanilmandélico (menos sensível e menos específico),
metanefrinas e catecolaminas livres. Falso
positivo pode ocorrer em uso de drogas
como metildopa, levodopa, labetalol e
aminas simpaticomiméticas, e também
em situações como hipoglicemia, esforço,
doença do sistema nervoso central com
hipertensão intracraniana, hipóxia grave
e abstinência a clonidina. Catecolaminas
e metanefrinas plasmáticas são utilizadas
quando há manifestações clínicas sugestivas de feocromocitoma e os ensaios
urinários foram limítrofes. Geralmente
o teste urinário já é satisfatório. Hoje,

os testes mais sensíveis são a dosagem
dos níveis urinários de normetanefrina
e níveis plaquetários de norepinefrina.
Além disso, há o uso do radioisótopo 131
metaiodobenzilguanidina (MIBG), que é
um análogo da epinefrina e aumenta para
100% a sensibilidade da dosagem plaquetária de epinefrina. Também pode ser
usado o teste de supressão com clonidina
(delta de queda das catecolaminas três
horas após administração da droga).
Dentro dos exames de imagem, tomografia e
ressonância nuclear magnética são boas para
determinar tamanho, localização e disposição da massa; para pesquisa de metástases o
PETscan é o padrão-ouro.
Alguns dos diagnósticos diferenciais incluem
hipertensão essencial associada a manifestações adrenérgicas, uso de drogas (cocaína),
tumores de fossa posterior, hemorragia subaracnoide, epilepsia diencefálica ou autonômica (que geralmente é precedida por aura).
Quanto ao tratamento, a cirurgia é o
tratamento definitivo, e deve haver o
preparo pré-operatório – que consiste em
iniciar bloqueio α-adrenérgico, dando
preferência a fenoxibenzamina 10 mg
12/12h com incremento de 10-20 mg
após alguns dias até controle pressórico e
dos sintomas. Após, iniciar β-bloqueio,
que visa controle de arritmias e taquicardias, mantendo até 10 a 14 dias antes da
cirurgia. Cuidados devem ser tomados
no pós-operatório, principalmente com
o controle pressórico, pois catecolaminas
permanecem sendo excretadas até duas
semanas após cirurgia bem-sucedida.
O prognóstico geralmente depende da
extensão da massa e presença ou não de
metástases, sendo que em 75% dos casos
de ressecção total há cura da hipertensão.
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