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Muitos colegas nos escrevem e também nos indagam sobre a
importância e o valor de se comunicar o fato científico. Entendemos aqui por divulgação do fato científico o ato de relatarmos algum achado de observação ou pesquisa para a comunidade científica em geral e, em particular, para a comunidade médica.
Há uma regra geral no mundo científico para que tal comunicação seja feita. Ela foi sugerida, no seu formato, pela primeira vez, por Bradford Hill, e ganhou aceitação internacional, tendo esse modelo se tornado o modelo universal para
comunicação do fato científico, seja na sua modalidade oral,
seja na escrita.
Trata-se do famoso sistema IMRAD, tão ignorado por muitos, mesmo na área médica, mas tão importante para que o
conhecimento científico seja difundido e atinja os mais variados segmentos.
A sigla IMRAD designa cinco termos em inglês que significam: I, de introduction (introdução); M de methods (métodos);
R de results (resultados); A de analysis (análise) e D de discussion (discussão). Correspondem os termos, respectivamente,
aos fundamentos em que o trabalho científico de baseia (I); à
descrição dos métodos escolhidos para executá-lo (M); aos
resultados provenientes da investigação (R); à análise dos
achados (A) e, por fim, à sua discussão (D). Modernamente
os leitores de revistas médicas verificam que o item A, de
análise, foi suprimido, pois, com o tempo, verificou-se que
muitas vezes se confundia com a própria discussão. Por tradição, contudo, o sistema proposto por Bradford Hill continuou
sendo conhecido por sistema IMRAD.
Quem quer que leia um artigo científico vai verificar que este
é estruturado sempre nesse sistema, universalmente, não só na
Medicina mas em todas as ciências (na Física, na Química,
na Biologia, etc).
Da mesma forma, os colegas que desejarem fazer suas comunicações científicas, seja através de um artigo, seja por meio
de poster, ou também via comunicação oral num evento, devem cuidar para que o texto ou os slides de apresentação sigam o modelo IMRAD, pois isso costuma ser adotado não só
por publicações, como também nos eventos e congressos
médicos.
Há, contudo, algumas exceções, em especial quando se fo-

Editorial

O famoso sistema IMRAD é muito
importante para que o
conhecimento científico seja
difundido e atinja os mais variados
segmentos

lheia publicação dedicada majoritariamente ao campo da
Epidemiologia. Recentemente, com o desenvolvimento da
Epidemiologia Clínica, algumas revistas passaram a sugerir,
em algumas situações (em especial naquelas que envolvem
trabalhos epidemiológicos), ligeiras modificações com variações em que são introduzidos alguns itens, a saber: “background”, muitas vezes em substituição à introdução, quando os autores formulam a questão a ser estudada; “objetivos”,
em que se explica a intenção do autor, sucintamente, em realizar o estudo; “desenho”, para configurar o modelo de estudo epidemiológico adotado pelo autor na pesquisa; “setting”
ou “local”, onde se diz mais precisamente o local onde foram
arregimentados os pacientes que participam da pesquisa, e
“intervenção”, tópico usado principalmente para pesquisas
com medicamentos, descrevendo terapêuticas a serem utilizadas. O restante segue dentro do modelo IMRAD. Tudo isso
visa favorecer o melhor entendimento por parte do leitor e
também a classificação do artigo escrito nas bases de dados
mais abrangentes.
Artigos de revisão e relatos de caso
Logicamente, os artigos de revisão seguem modelo um pouco diferente, começando com a introdução (I), os critérios
para escolha dos artigos a serem revistos (M), a apresentação dos resultados comparados dos artigos lidos (R) e, finalmente, as conclusões dos autores, após discussão (D).
Nesse caso, o modelo IMRAD reflete ligeira modificação,
mas mantendo seus tradicionais análogos: I (para introdução), M (para método usado na seleção dos artigos a serem
revistos), R (para apresentação, sob forma de tabelas ou gráficos dos resultados comparados dos artigos lidos) e, afinal,
D (para discussão dos dados relevantes lidos e comparados
entre os diversos autores).

Os relatos de casos, muito importantes no meio médico e,
junto com as sessões clínicas, os mais efetivos instrumentos
em educação médica continuada, também sofrem adaptação
para serem comunicados no sistema IMRAD. A orientação
que se dá é que a introdução (I) exponha o assunto, a importância de se estar relatando o caso; em seguida, recomenda-se
que os autores relatem o caso, com todas as suas nuances e
informações – o que, comparando-se com o modelo IMRAD
tradicional, corresponderia aos itens M (métodos) e R (resultados). No caso particular do relato de caso, os conteúdos
dos dois itens se confundem e são apresentados ao mesmo
tempo neste tópico do artigo; por fim, correspondendo ao
item D (discussão), os autores do relato de caso discutem os
aspetos relevantes do caso apresentado, comentam muitas
vezes sobre o diagnóstico diferencial ou mesmo sobre uma
nova terapêutica utilizada no caso relatado, tudo isso em
comparação com o registrado na literatura.
Itens de praxe
Em todas as situações, contudo, é bom lembrar que há itens
anteriores ao conteúdo IMRAD que são praxe nas publicações. Em primeiro lugar, sempre se situa o título do trabalho,
autores e suas qualificações, palavras-chave, key-words, resumo e abstract (resumo em inglês); ao fim de tudo situam-se as
referências bibliográficas e endereço dos autores.
Há variações pequenas em uma ou outra revista médica, mas
a norma geral costuma ser a descrita. As apresentações orais
em eventos seguem as mesmas regras já especificadas.
O conhecimento dessas particularidades é muito importante
para que o médico não só compreenda a literatura que lê, como
também possua elementos para preparar suas próprias apresentações ou mesmo elaborar os artigos, de diversas modalidades, que deseja submeter ao corpo editorial de uma revista
científica.

PROF. DR. GILBERTO PEREZ CARDOSO
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Doutor em Endocrinologia pela UFRJ
Consultor Ad Hoc do CNPq e da Facepe
Editor da revista Conduta  Médica
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RESUMO – Trata-se de uma sessão clínica de discussão de caso de paciente com esclerose sistê-

mica apresentando fenômeno de Raynaud, dispnéia aos esforços e plenitude pós-prandial associados a pirose retroesternal. Durante a internação foram realizados exames complementares
para melhor avaliação do caso. (Conduta Médica 2007-8 (31) 4-7)
ABSTRACT – This is a clinical session with the report of a patient with systemic scleroderma

who presents Raynaud’s phenomenon, dyspnea on exertion and dyspepsia with retroesternal burns. During internation, complementary examinations were performed to evaluate the clinical case. (Conduta Médica 2007-8 (31) 4-7)
DESCRITORES – esclerodermia; fenômeno de Raynaud; dispnéia

KEY
KEY-- WORDS – scleroderma; Raynaud’s phenomenon; dyspnea

PROF. FERNANDO

Este parece um caso simples de uma paciente que foi internada pela terceira
vez em um ano e meio, portadora de doença do colágeno. Nós fizemos questão
desta apresentação porque essas doenças
às vezes se assemelham, e cada doente
tem uma forma de apresentação. Para
vocês terem uma idéia, nessas três internações, houve algumas alterações de
sintomas e sinais.
As doenças reumáticas acometem 8% da
população mundial e, na sua maioria, são
doenças que prevalecem no sexo feminino. Existe uma sigla que designa essas
entidades, que é CIO: C de doença comum, I de incapacitante e O de doenças
onerosas, pois elas têm maior comorbidade, e esse fato cria um problema social
para o país. Então, esta apresentação é de
grande importância pelo que vai ser relatado; é o caso de uma paciente com estado geral bom, cujo acompanhamento inteiro foi realizado por uma equipe multidisciplinar – incluindo o clínico, o reumatologista e também o psicólogo –, porque, de um modo geral, esses são pacien-

tes que estão emocionalmente afetados.
Além disso, a influência do fator genético e do próprio fator ambiental no comportamento desses doentes é de grande
importância. Então, esta apresentação se
baseou em todos esses aspectos, como
vocês verão no decorrer da exposição.
Com a palavra, a interna Camille.
INTERNA CAMILLE

Nós somos internos do nono período e
acompanhamos esse caso nesta enfermaria.
Anamnese
Id: Z.R.S., 52 anos, feminina, casada, parda, brasileira, natural do Rio de Janeiro,
cozinheira, moradora de Seropédica,
evangélica.
QP: cansaço e queimação na barriga.
HDA: Em março de 2005 teve início edema de mão esquerda, associado a dor tipo
queimação, hiperemia, parestesia e ulcerações em polpas digitais. Relata palidez,
rubor e cianose das mãos (fenômeno de
Raynaud), principalmente quando expostas à água fria. Além disso, apresentava
artrite de caráter migratório (mão E, mão

D, pé D), que também piorava com o frio.
Nessa ocasião foi diagnosticada esclerodermia; a paciente inclusive fez um anticentrômero e um anti-Scl 70, que foram positivos
na época. Desde então faz uso contínuo de
prednisona, nifedipina e omeprazol.
Em maio de 2006 a paciente foi internada nesta enfermaria relatando persistência do fenômeno de Raynaud, e com queixa de astenia e dispnéia. Relatava, ainda, pirose retroesternal e plenitude pósprandial. Foi realizada endoscopia digestiva alta, com resultado normal.
HPP: Alega doenças comuns da infância.
Esclerodermia, com diversas internações
no ano anterior. Tem conhecimento de
HAS há um ano. Perineoplastia há 18
anos. Cesariana há 22 anos. Nega DM,
BK, hepatite B e C. Nega hemotransfusão. Refere alergia a dipirona.
História Familiar: Nenhuma história de
colagenose na família. Pais falecidos devido a insuficiência cardíaca; pai aos 65
anos e mãe aos 75 anos. Possui sete irmãos
saudáveis. Relata uma filha falecida aos
quatro anos de idade por leucemia, além
de três filhas saudáveis.
História Pessoal e Social: Desenvolvimento e crescimento normais. Menarca
aos 14 anos, sexarca aos 18, G=4/P=4
(três partos e uma cesariana)/A=0. Com
menstruação irregular (climatério). Mora
em casa de alvenaria com cinco cômodos
e três habitantes. Casa possui rede de esgoto e água filtrada. Dieta rica em legumes, verduras, carboidratos e proteínas.
Ex-etilista social (parou há 28 anos). Extabagista (três cigarros/dia por dois anos,
parou há 28 anos).
Ao Exame
Paciente lúcida, orientada no tempo e no
espaço. Cooperativa ao exame. Pouco
ansiosa. Anictérica, hidratada, hipocorada (+1/+4), com enchimento capilar periférico satisfatório. Peso: 57,5kg; Altura: 1,56m. PA: 130x80mmHg; FC:79bpm;
FR:17irpm.

Cabeça e Pescoço: Implantação capilar
normal. Fácies típica da esclerodermia,
com perda da capacidade de abrir completamente a boca (microstomia). Os lábios contêm pregas verticais que conferem
um aspecto enrugado (ver figuras A e B).
Tireóide sem alterações. Ausência de adenomegalias. Carótidas sem sopros.
Ap. Respiratório: Apesar da queixa de
dispnéia progressiva, FTV normal, expansibilidade normal, som claro atimpânico,
murmúrio vesicular audível sem ruídos adventícios.
Ap. Circulatório: Pulsos radiais simétricos, amplos, com ritmo regular e freqüência de 79 bpm. Precórdio: ictus de VE
palpável (1 polpa digital), móvel, 5º EIE
em LHC esquerda. Ritmo cardíaco regular em 2T, bulhas normofonéticas, ausência de sopros ou extra-sístoles.
Abdômen: Atípico, timpânico, indolor à
palpação superficial, doloroso à palpação
profunda de região epigástrica. Ausência
de massas e/ou visceromegalias. Traube
livre. Peristalse presente.
MMSS: Mãos sem edemas, sem alterações
de cor. Lesão por queimadura em falange
proximal do terceiro dedo da mão esquerda (ver figura C). Sinal de Tinel e Phalen
negativos. Presença do fenômeno de Raynaud quando mãos expostas ao frio.
MMII: Sem edemas, panturrilhas livres, sem
sinais de empastamento. Pulsos pediosos e
tibiais simétricos, amplos e palpáveis.
Conduta
Mantida medicação tomada em casa (prednisona 10mg/dia, omeprazol 20mg/dia,
nifedipina 30mg/dia). Solicitados exames
laboratoriais (hemograma completo, VHS,
bioquímica e eletrólitos), radiografia de
tórax, espirometria e ECG. A paciente
evoluiu com um quadro estável, aguardando os exames complementares.
No quarto dia de internação hospitalar
(D4IH) recebemos a radiografia de tórax
com um laudo revelando um espessamento pleuro-apical que, antes, em outras in-

ternações, não foi demonstrado (ver figura
D). No D5IH paciente se queixava de
epigastralgia, pirose retroesternal e plenitude pós-prandial, com dor à palpação profunda em região epigástrica. Foi aumentada a dose de omeprazol para 40mg/dia.
O laudo da endoscopia digestiva se apresentava sem alterações, embora houvesse
sintomas de doença do refluxo.
No D13IH: paciente estável, com dedo
médio da mão esquerda edemaciado.
Fenômeno de Raynaud presente. Sinais
de Tinel e Phalen negativos.
D14IH: realizado espirometria, com laudo
normal. ECG sem alterações.
D16IH: recebe alta hospitalar com orientação de retorno em 15 dias para revisão.
Terapia medicamentosa mantida e orientação com medidas de anti-refluxo (elevar cabeceira da cama, evitar certos tipos
de alimento, evitar deitar-se logo após a
alimentação, etc).
PROF. FERNANDO

Com relação ao caso, vocês teriam alguma dúvida pela seqüência como foi demonstrado? Fariam alguma pergunta à relatora? Está claro, em relação à doença de
base, que se trata de uma esclerose sistêmica? Apresentam dúvidas quanto à própria orientação terapêutica? Fazemos sempre esta pergunta, porque se trata de uma
doença que tem como característica as
várias formas de apresentação; nem todos
os pacientes são iguais. Se forem observados quatro pacientes esclerodérmicos, por
exemplo, cada um vai ter as suas formas
clínicas de apresentação. Essa nossa paciente, pela evolução, mostrou manifestações diferentes das últimas internações.
O direcionamento do caso e o estudo da
doente foram bem conduzidos. Apesar da
queixa de dispnéia, ela tinha exame clínico normal, o que foi ao encontro da espirometria, também normal. O exame do
aparelho cardiovascular e ECG, idem. Por
que nós fizemos todos esses tipos de avaCONDUTA MÉDICA
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Figura A

Figura B

Figura C

liação, tanto cardiológica quanto respiratória? Porque é uma doença na qual nós temos sempre que investigar trato digestivo,
respiratório e, em uma proporção bem menor de acometimento, o coração.
Então, o estudo foi muito bem feito, porque
foi voltado para as queixas que a paciente
tinha, com os exames quase todos normais.
Agora, é óbvio, como é uma doente que já
fazia tratamento visando doença do refluxo,
vimos que a endoscopia não tinha nenhum
comprometimento, até porque ela já estava
em uso de inibidores da bomba de prótons.
Mas as medidas comportamentais e dietéticas também têm papel importante. Entre as
doenças do tecido conjuntivo, a que mais
compromete trato digestivo é esta; então,
temos sempre que investigar o esôfago.

PROF. FERNANDO

PROF. FERNANDO

As investigações cardiológicas e respiratórias foram feitas. Interessante é que
a alteração que apareceu na radiografia
do tórax (espessamento pleuro-apical)
é diferente do comprometimento respiratório da esclerose sistêmica, que geralmente começa nas bases, obedecendo à
rede vascular. E a espirometria, bem realizada, mostrou que não havia nenhum
padrão de doença relacionada à fibrose
pulmonar, com padrão restritivo.

A nossa paciente não apresentava, tanto
no exame físico quanto nas avaliações
laboratoriais e cárdio-respiratória, nenhum indício de comprometimento. Portanto, é importante caracterizar a dispnéia
apresentada por ela. Será que não era uma
dispnéia de ansiedade?

INTERNO RODRIGO

Mas é comum a epigastralgia, ou é mais
comum a disfagia?

INTERNO RODRIGO

Na verdade, eu notei que ela estava muito ansiosa com os seus exames e sua saúde. Minha primeira impressão foi de que
ela estava muito assustada.

A pele tinha alguma alteração, independente do Raynaud?

PROF. FERNANDO

INTERNA CAMILLE

Ela estava, claro, bem no início da doença. A única alteração que eu notei foram
as pregas verticais nos lábios e a perda da
capacidade de abrir completamente a
boca (microstomia).

PROF. FERNANDO

A epigastralgia referida é, na realidade, a
pirose, pois ela apontava para a região retroesternal e epigástrica também. A disfagia é sintoma de complicação, é quando
ocorre a fibrose de esôfago ou algum distúrbio motor associado. A paciente não
tinha queixa de disfagia baixa; a queixa era
ligada ao refluxo gastroesofágico.
INTERNA CAROLINA

Essa queixa de dispnéia eu achei realmente estranha, já que a espirometria não
mostrou alterações.
6 CONDUTA MÉDICA
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INTERNA CAMILLE

PROF. FERNANDO

Entre as complicações, qual nós devemos
temer mais e ter cuidado na avaliação do
doente?
INTERNA LAYLLA

O esôfago de Barret, por se tratar de uma
lesão pré-maligna.
Outra é a manifestação gástrica conhecida como “estômago em melancia”, que
acontece pela ectasia vascular antral, e é
causa de sangramento alto em pacientes
com esclerodermia.

Por isso, temos que ver sempre o lado psico-emocional desses doentes, que quase
sempre está afetado. Laylla, quais as manifestações cutâneas da paciente?

INTERNA LAYLLA

Antes, vou comentar sobre as formas clínicas de cada apresentação da esclerose
sistêmica:
(1) Forma cutâneo limitada: a maioria dos
pacientes desenvolve um conjunto de sinais e sintomas que definem a síndrome
de Crest. Na verdade, esta é a forma branda de apresentação da esclerose sistêmica, e tem menor chance de desenvolver
lesões graves de órgãos centrais. Além
disso, as lesões cutâneas costumam se restringir a áreas específicas do corpo. A síndrome de Crest é mais comum em mulheres, entre 35-50 anos. O fenômeno de Ray-

INTERNO HUGO

Figura D

naud costuma aparecer de forma isolada por
anos antes de surgir qualquer outro sinal, e
a primeira manifestação não-Raynaud costuma ser a pirose. Apesar de esta ser a forma branda da esclerose sistêmica, pode
evoluir para complicações potencialmente mais graves: comprometimento do esôfago, hipertensão pulmonar e lesão arterial obstrutiva periférica.
(2) Forma cutâneo difusa: há lesões cutâneas típicas em qualquer parte do corpo.
Na doença avançada, aparecem lesões fibróticas disseminadas em tronco e abdome. As lesões são graves em órgãos internos, e o fenômeno de Raynaud pode surgir em qualquer momento da doença:
logo antes, logo após, ou mesmo junto
com outros sinais.
(3) Forma visceral: Forma rara de apresentação, caracterizada apenas pelo acometimento visceral. Ocorre em menos de 5%
dos casos e, na maioria das vezes, é um
diagnóstico de exclusão.
PROF. FERNANDO

Então, o que nós concluiríamos sobre a
nossa paciente? Em que forma ela se enquadraria?
INTERNA LAYLLA

Na forma cutâneo limitada, pois nós fizemos
toda uma investigação e ela não tem nenhum comprometimento visceral. Geralmente essa forma cutânea se desenvolve de
uma forma bem lenta, com fenômeno de
Raynaud, às vezes artralgia. Além disso, a
paciente também se queixava de pirose.

Eu vou falar agora sobre o tratamento da
esclerodermia que, ao contrário do das
outras doenças reumatológicas, não tem
critérios bem definidos para ser fechado.
O principal objetivo do tratamento é evitar ou diminuir o dano vascular e o processo fibrótico. As drogas consistem em
anti-fibróticos, imunossupressores e drogas de ação vascular.
Estudos mostram que a d-penicilamina,
aliada a um antifibrótico e um imunossupressor, parece reduzir o processo fibrótico na pele e em órgãos internos. Os principais problemas da d-penicilamina são
os efeitos adversos, sendo os mais importantes a síndrome nefrótica e a mielotoxicidade-pancitopenia. Um estudo bastante recente comparou o uso de baixas
doses de d-penicilamina (125 mg em dias
alternados) com as doses convencionais
(0,5-1,5g VO por dia), observando que
não houve diferenças em termos de resposta clínica, havendo porém uma incidência bem menor de efeitos adversos graves. A azatioprina, o metotrexate, a ciclofosfamida e outros imunossupressores
devem ser reservados para pacientes com
doença rapidamente progressiva.
O tratamento do fenômeno de Raynaud
inicialmente é feito com medidas não farmacológicas: aquecimento de extremidades, abstenção do fumo, não uso de betabloqueador, e não exposição a correntes
de ar frio. Episódios freqüentes e graves
necessitam de medidas farmacológicas em
quase todos os casos.
Os antagonistas de cálcio, em especial a
nifedipina ou a amlodipina, são as drogas
mais utilizadas no tratamento do fenômeno
de Raynaud. Vasodilatadores – como a nitroglicerina tópica, aplicada ao longo do
curso das artérias digitais dos dedos mais
afetados pela isquemia – podem ser também
bastante úteis. Para as queixas de refluxo
gastroesofágico, além de medidas gerais antirefluxo, tem sido preconizado o uso preco-

ce de drogas estimuladoras da motilidade
(como bromoprida, metoclopramida e
domperidona), associadas a inibidores de
bomba de prótons (como o omeprazol).
PROF. FERNANDO

No esclerodérmico, quanto menor a dose
do corticóide, melhor. A nossa paciente
saiu fazendo 10mg/dia de prednisona. Em
relação à d-penicilamina, realmente ficam algumas interrogações. Antigamente se faziam 750mg/dia (250mg 3x /dia).
Mas agora há esse trabalho que mostrou
que uma dose menor tem o mesmo efeito,
só que também tem efeitos colaterais, principalmente voltados para a parte renal,
além de relatos de indução de outra doença do colágeno, no caso do lúpus like.
Na verdade, ainda não temos um tratamento que seja eficaz, não só na esclerodermia
como também em outras doenças do colágeno. No caso apresentado, a terapêutica
foi direcionada para as manifestações cutâneas, e os comprometimentos vascular
(Raynaud), articular e esofagiano.
Vamos dar continuidade ao acompanhamento ambulatorial, e programar a realização do estudo manométrico do esôfago, visto que ele é a víscera mais atingida nessa
doença, e também pela queixa de pirose.
Por tudo o que foi relatado, e depois da
brilhante exposição a que assistimos, alguém tem alguma pergunta ou alguma
dúvida sobre o caso?
Parabéns aos relatores, e está encerrada a
sessão. ■

Os internos Hugo, Laylla e Camille com o
Prof. Fernando Nascimento na sessão na
Santa Casa
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Síndrome Carcinóide
Carcinoid Syndrome

Autores:
Abílio Moura Cardoso Lopes
André Raposo da Câmara
Ana Paula Ramos Silva
Bernardo Mendes Guimarães Geoffroy
Henrique Ferreira Vale
Internos de Medicina da Universidade Federal
Fluminense
Prof. Jorge Mugayar Filho
Professor Assistente de Gastroenterologia da
Faculdade de Medicina da UFF

RESUMO - Paciente de 40 anos, internada no dia 21/3/06 no Hospital Universitário Antonio

Pedro (Huap), da Universidade Federal Fluminense, com suspeita diagnóstica de síndrome
carcinóide feita pelo seu cardiologista, através do ecodoppler e refratariedade do tratamento
para insuficiência cardíaca congestiva direita. Apresentava rubor facial associado ao estresse,
diarréia e hepatomegalia pelos implantes tumorais secundários. O tumor primário não foi
identificado após intensa investigação. Recebeu alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial e estadiamento com cintilografia com I 131, aguardando resultado da biópsia. (Conduta Médica 2007:8 (31) 8-10)
ABSTRACT - 40 year-old female patient who was admitted at Antonio Pedro Academical
Hospital on march twenty-one of this current year with a diagnostic suspicion of carcinoid
syndrome. The diagnostic suspicion of carcinoid syndrome was made by the patient´s
cardiologist through a Doppler ultrasound of the heart and by the fact that the patient did
not respond to the usual treatments for her primary symptoms. The patient also presented
hepatomegaly due to the secondary tumorous implants. The primary tumor was not identified after intense investigation. The patient was discharged from the hospital for ambulatorial treatment, clinical staging of the tumor with scintigraphy marked with I 131 and is
waiting the result of the biopsy. (Conduta Médica 2007:8 (31) 8-10)
DESCRITORES - insuficiência cardíaca direita, diarréia, rubor facial, hepatomegalia

KEY-WORDS - right congestive heart failure, diarrhea, facial flushing, hepatomegaly

INTRODUÇÃO

Tumores carcinóides são neoplasias neuroendócrinas formadas por células integrantes do sistema APUD (amino precursor uptake descarboxilase). São encontrados em diversos órgãos, incluindo, mais
comumente, os pulmões, os brônquios e
o trato gastrintestinal, sendo neste último
responsável por cerca de 60% das neoplasias endócrinas.1,2
Sua incidência é de cerca de um a dois
casos por 100.000 pessoas, e a importância primária dos tumores carcinóides é o
seu potencial de malignidade, já que a síndrome carcinóide ocorre em apenas 5%
dos portadores de carcinóides malignos.2
RELATO DO CASO

Identificação
CSNP, sexo feminino, 40 anos, moradora
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de São Gonçalo, natural do Rio de Janeiro, do lar, 3o grau incompleto (estudou até
o terceiro ano de medicina), branca, divorciada, sem religião. Possui dois filhos.
QP: “inchaço, diarréia e calor no rosto”
HDA
Início, em junho de 2005, de quadro de
diarréia, a princípio pastosa e, posteriormente líquida que se alternava com episódios de evacuações normais. Foi notando que os episódios se iniciavam entre 10
a 15 minutos após alimentação, e que
continham restos alimentares. Nega hematoquezia e hemoptise. Relata perda de
15 kg desde o início dos sintomas.
Em novembro de 2005 evoluiu com intenso edema de membros inferiores, o que
dificultava sua marcha. A partir de janeiro de 2006 iniciou quadro de dispnéia
associada aos esforços, negando sintomas

de precordialgia. Faz acompanhamento
cardiológico desde 2005.
Relata também rubor facial, somente quando submetida a momentos de estresse.
No dia 21/2/06, após realização de ecocardiograma, foi sugerido diagnóstico de
síndrome carcinóide, sendo a paciente
encaminhada para investigação e tratamento no Huap pelo seu cardiologista. A
paciente permaneceu internada na emergência de um hospital particular por 12h
antes de ser admitida no Huap.
HPP
Varicela, sarampo e caxumba na infância. Nega hepatite, asma, HAS e cirurgias anteriores, além de duas cesarianas
(há 10 e 19 anos). Nega história de transfusões sangüíneas, fraturas ou internações
anteriores, passado de tuberculose pulmonar ou alergias medicamentosas. ICC
direita em acompanhamento cardiológico.
História Familiar
Pai falecido aos 52 anos por cardiopatia
dilatada, assim como avó materna aos 72
anos. Nega história de doenças genéticas
ou neoplasias malignas. Irmão refere ter a
mesma cardiopatia que seus ascendentes.
História Fisiológica
Nasceu de cesariana, a termo, com menarca aos 11 anos, com ciclos regulares, fluxo intenso e duração de mais ou menos
15 dias desde o início do quadro. Sexarca aos 20 anos. GIII PII AI (provocado
com um mês de gestação).
História Social
Nega fumo, uso de bebidas alcoólicas,
drogas, contato com animais domésticos.
Mora em casa de alvenaria com boas condições sanitárias, com sua filha de 10 anos.
Revisão de Sistemas
Cabeça: gosto ácido na boca, sem relação
com horário ou com tipo de alimentação.
Perda do paladar há uma semana, com piora progressiva.
Tórax: dispnéia associada aos esforços,
desde janeiro de 2006.

Abdome: diarréia, vômitos desde janeiro
de 2006.
Aparelho genito-urinário: ITU de repetição. Forte odor menstrual desde janeiro de 2006.
Músculo-esquelético: dificuldade para
deambular devido a grande edema de
membros inferiores.
Neurológico: insônia há duas semanas,
depressão e tristeza desde o início do quadro, em junho de 2005. Anorexia há aproximadamente um mês, com piora na última semana.
Medicações prescritas pelo seu
cardiologista:
● furosemida 40mg 3 vezes ao dia;
● captopril 50 mg 3 vezes ao dia;
● aldactone 25mg 1 vez ao dia;
● carvedilol 12,5mg 2 vezes ao dia.
Ecodoppler (21/2/06) trazido pela paciente: aumento de átrio direito, movimentação paradoxal de septo interventricular,
sobrecarga de volume de ventrículo direito, valva tricúspide espessada com mobilidade reduzida e falha de coaptação dos
folhetos com refluxo tricúspide importante, valva pulmonar com folhetos espessados com turbulência do fluxo ao colordoppler e refluxo leve. Exame sugestivo
de síndrome carcinóide.

culo, alças jejunoileais de calibre, topografia e relevo mucoso normais, análise do
íleo terminal prejudicada pela sobreposição de alças.
TC de abdome (30/3/06): fígado com nódulos distribuídos pelo parênquima.
Biópsia de lesão nodular hepática - histopatológico (6/4/06): dilatação sinusoidal e colestase leve. Ausência de malignidade.
Nova biópsia de nódulo hepático guiada por
US (18/4/06): padrão morfológico observado no nódulo hepático de tumor carcinóide bem diferenciado. (figura 1)
Dosagem de 5-HIAA: 4,10mg em 24h (5/4/06).
9,5 mg em 24h (10/4/06). Valor de referência
é < 10, com limites entre 11 a 20.
CEA (18/4/06): 0,84ng/ml. Normal de 0 a
3,0 ng/ml.
US transvaginal (18/4/06): útero em
AVF, contornos regulares, de ecotextura heterogênea, medindo 59 x 91 x 48
mm. Eco endometrial centrado, homogêneo, parcialmente visualizado, medindo 4,6mm. Ovário direito tópico,
de ecotextura preservada, medindo
37x32x22 mm, com volume de 14,3
cm 3. Ovário esquerdo não visualizado.
Ausência de lesões expansivas na topografia anexial esquerda. Presença de
líquido livre em fundo de saco posterior.

EXAMES SOLICITADOS

Telerradiografia de tórax em PA e perfil (23/
3/06) - Normal
Biópsia de estômago por EDA (24/3/06) –
Gastrite erosiva de antro.
Histopatológico (24/3/06) - Gastrite crônica leve em borda de lesão erosada de antro. Ausência de atrofia e metaplasia intestinal. Pesquisa de H. pylori pelo GIEMSA negativa.
Videocolonoscopia (29/3/06): introduzido até
25cm do íleo terminal cuja mucosa apresenta-se íntegra. Os segmentos analisados apresentam calibre e pregueamento sem alterações. Conclusão: íleocolonoscopia normal.
Trânsito de delgado (30/3/06): sem obstá-

EVOLUÇÃO

Como a paciente já foi internada com
suspeita da síndrome, no primeiro dia de
internação na enfermaria de gastroenterologia do Huap foram solicitados alguns exames para tentar elucidar o diagnóstico.
A paciente evoluiu com regressão do
edema em membros inferiores e da diarréia. Os episódios de rubor facial foram
ficando mais espaçados. A paciente referia melhora dos sintomas, apesar de
apresentar-se, em alguns momentos, com
depressão devido ao longo tempo de internação.
CONDUTA MÉDICA
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Figura 1

CONCLUSÃO

DISCUSSÃO

Através dos exames encontramos ascite
leve, ICC direita com dupla lesão tricúspide e estenose pulmonar leve, aumento
de TSH com T4 livre normal (hipotireoidismo subclínico?) e anemia ferropriva.
Também encontramos, através da TC de
abdome, nódulos hepáticos, os quais foram
biopsiados e o resultado foi sugestivo de
tumor carcinóide. A dosagem do 5-HIAA
também contribuiu para o diagnóstico,
apesar da primeira ter dado negativa.
Conduta: captopril, carvedilol, espironolactona, furosemida, sulfato ferroso,
ácido ascórbico e sintomáticos. Como a
paciente referia queixas ginecológicas e
apresentava anemia, passou a ser acompanhada pela Ginecologia também.
Após fechado o diagnóstico, a paciente
recebeu alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial e estadiamento. De
acordo com a Oncologia do Huap, a paciente deve fazer tratamento quimioterápico, já que se trata de tumor bem diferenciado; caso contrário, deve-se seguir acompanhamento ambulatorial sem
quimioterapia.

Os tumores carcinóides são classificados de
acordo com sua origem a partir de segmentos embriológicos do intestino e de acordo com as substâncias secretadas.1 Os tumores derivados do intestino anterior (trato
respiratório e timo) produzem baixos níveis de serotonina, mas podem secretar 5hidroxitriptofano ou o hormônio adrenocorticotrópico; os derivados do intestino
médio (estômago, duodeno proximal, jejuno, íleo e cólon direito) são caracterizados pela grande produção de serotonina; e
intestino inferior (cólon distal e reto) raramente produzem serotonina, mas podem
produzir somatostatina e peptídeo Y.3
Grande parte dos tumores carcinóides não
provoca síndrome carcinóide. Esta está
normalmente associada a tumores do intestino delgado, apesar de também poder
ocorrer em outros locais, como brônquios, pâncreas, ovários e testículos. Inúmeras substâncias estão implicadas na gênese da síndrome, tais como a serotonina,
histamina, dopamina, calicreína, substância P, prostaglandinas e o 5-hidroxitriptofano. Os sinais e sintomas mais comuns
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incluem o rubor facial, diarréia, hepatomegalia, doença orovalvar cardíaca, telangiectasia, sibilos e hipotensão arterial.
O diagnóstico é realizado com a dosagem
urinária ao longo de 24h de 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), metabólito farmacologicamente inativo da serotonina (níveis normais: 2 a 9ng/24 h).1,2,3
A localização do sítio primário nem sempre é uma tarefa exeqüível, porém podemos lançar mão de instrumentos como
raios-X, TC, enema baritado, colonoscopia, US, angiografia das artérias mesentéricas e cintilografia para o receptor da
somatostatina.
Os tumores carcinóides devem, sempre
que possível, ser ressecados, já que seu
crescimento implica em diversas complicações.1,3
A terapia clínica é direcionada para alívio dos sintomas, e, para isso, podemos
utilizar agentes antidiarréicos; antagonistas dos receptores H1e H2 para alívio de
sintomas vasomotores; broncodilatadores
para alívio de manifestações associadas à
hiperreatividade brônquica; interferonalfa para melhora do rubor e da diarréia;
além do octreotídeo, principal agente inibidor da secreção hormonal pela célula
tumoral. A quimioterapia é utilizada nos
pacientes com doença metastática não responsiva a outras terapias. A combinação
mais utilizada é a estreptozotocina e o 5fluorouracil ou a ciclofosfamida.3
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) Kuck M. H., Mayer R. J. Medical Progress: Carcinoid Tumors. N Eng J Med
1999;340: 858-868, Mar 18, 1999.Review articles.
2) Kema I. P., Willense P. H. B. Carcinoid
Tumors. N Eng J Med 1999; 341: 453-451,
aug 5, 1999.
3) Towsend, Courtney M. et al. Sabiston:
Tratado de cirurgia: a base biológica da
moderna prática cirúrgica. 17ª ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005. ■

‘Projeto Arredores’ da Unimed-Rio proporciona
dignidade a cidadãos de 22 comunidades
Iniciativa da cooperativa carioca cuida do entorno de sua sede, revitalizando o mangue e
oferecendo cursos de informática para moradores da região
Nova vertente de atuação do Programa de
Responsabilidade Social da UnimedRio, o Projeto Arredores é uma iniciativa
voltada para os moradores e os recursos
naturais da área ao redor da sede da Unimed-Rio, na Barra da Tijuca.
Com a proposta de oferecer condições essenciais para os cidadãos, como saúde e
bem-estar, em pleno acordo com os valores
da cooperativa, o projeto é composto por
duas ações: a criação e manutenção de uma
Escola de Informática e Cidadania (EIC), na
Ilha da Gigóia, e o Mangue Saudável, ação
de limpeza e resgate do mangue, sistema de
importância fundamental para toda a região
da Baixada de Jacarepaguá.
A importância dessa iniciativa é destacada pelo presidente da Unimed-Rio,
Celso Barros. “O Arredores foi concebido e desenvolvido internamente e cuidará de um público que está próximo à
cooperativa. Ele é uma oportunidade
de aprofundar as relações e contribuir
efetivamente para o desenvolvimento
da qualidade de vida dessas pessoas”, explica Barros.
A EIC, que foi inaugurada no dia 24 de
outubro, oferece cursos gratuitos para os
moradores das comunidades. Ela se diferencia de uma escola de informática comum pela metodologia e pela utilização
de ferramentas para uma formação cidadã. Para Celso Fernandes, coordenadorgeral do CDI (Comitê para a Democratização da Informática) no Rio de Janeiro,
parceiro da Unimed-Rio no projeto, “promover inclusão digital não é botar um
computador e uma banda larga. É mudar

Na inauguração das
atividades do Mangue
Saudável, quatro
toneladas de lixo foram
retiradas do manguezal
atrás da sede da
Unimed-Rio

Inserida no Projeto Arredores, a Escola de
Informática e Cidadania da Ilha da Gigóia oferece
cursos gratuitos para as comunidades próximas à
cooperativa

a vida das pessoas, pela geração de renda,
socialização e cidadania”. A ação conta
também com a parceria do Instituto Terrazul, em cuja sede foi montada a EIC. A
cooperativa é responsável pela estrutura
da escola, com a doação de mobiliários e
computadores, além dos recursos financeiros necessários.
Também foi criado o Mangue Saudável,
ação que busca a revitalização do ecossistema localizado atrás da sede. Em sua inauguração, no dia 7 de outubro, a iniciativa reuniu cerca de 100 pessoas, entre colaboradores da Unimed-Rio, moradores
das comunidades próximas à cooperativa e os parceiros Marcos Santana, presidente do Instituto Terra Azul, Luciano
Souza, presidente da Associação de Barqueiros da Ilha da Gigóia, e Mário Moscatelli, biólogo responsável pela recuperação do mangue.

Durante as atividades, profissionais da
equipe do biólogo retiraram quatro toneladas de lixo do manguezal – que eram, na
grande maioria, constituídas de derivados
do petróleo, como isopor e borracha, que
demoram mais a se decompor. Moscatelli
aprova a iniciativa. “A sociedade, que diz
pedir proteção ao meio ambiente, deve agir
para preservá-lo enquanto ainda temos
tempo. O que me anima é o comprometimento de empresas que investem na conservação ambiental”, disse o biólogo.
O projeto beneficia 22 comunidades da
Laguna da Tijuca, localizadas no entorno da sede da Unimed-Rio, em especial
os moradores da Ilha da Gigóia, onde vivem mais de 3 mil pessoas. Em 2007, o
projeto continuará se adequando às necessidades das comunidades, beneficiandoas com a promoção de seu maior objetivo: a dignidade dos cidadãos. ■
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Doença Metastática
Peniana por Carcinoma
de Próstata
Metastatic Disease in Penis
Secondary to Prostate Carcinoma
Autores:
Dr. Ricardo Teixeira Fernandes
Oncologista Clínico, com Título de
Especialista em Oncologia Médica pela AMB
Fellow do Instituto Nacional de Oncologia da
Espanha
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Rio de Janeiro
Dr. Ricardo Augusto de Vasconcelos
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Residente do 2º ano de Clínica Médica do
Hospital Cardoso Fontes (Ministério da Saúde
- Rio de Janeiro – RJ)

RESUMO - Os autores apresentam caso clínico de paciente portador de blastoma maligno de

próstata que evoluiu, no curso de sua doença de base, com metástase peniana, confirmada por
biópsia incisional e imunohistoquímia, para realizar a exclusão do principal diagnóstico diferencial com blastoma maligno de pênis, primário (mais concretamente, com carcinoma epidermóide de pênis). Em seguida, os autores realizam uma revisão bibliográfica sobre a terapêutica
dessa intercorrência, incomum, de secundarismo. (Conduta Médica 2007:8 (31) 12-13)
ABSTRACT – The authors present a clinical case of a patient with prostate carcinoma with

metastasis to penis, confirmed by biopsy and immunohistochemistry, to exclude the chief
differential diagnosis of primary carcinoma of penis. There is also a bibliographic revision
about this rare condition. (Conduta Médica 2007:8 (31) 12-13)
DESCRITORES – carcinoma de pênis; carcinoma de próstata; imunohistoquímica

KEY-WORDS – penis carcinoma; prostate carcinoma; immunohistochemistry

APRESENTAÇÃO
O paciente J.M., de 75 anos, portador de blastoma maligno de próstata, cuja histologia era
adenocarcinoma, com estadiamento clínico II
pela União Internacional Contra o Câncer
(UICC), sem co-morbidades associadas, realizou, há dois anos, radioterapia externa de loja
prostática, combinada a bloqueio androgênico completo, associando agonista LH-RH na
posologia de 7,5mg, via intramuscular, a cada
28 dias, e acetato de ciproterona 200mg, via
oral, ao dia, por um ano.
O paciente teve evolução clínica favorável por
24 meses, com anamnese, exame físico e dosagens séricas de PSA (prostate specific antigen)
livre e total a cada três meses. Ao final desse
período, apresentou queixa de lesão tumoral,
plana, não-ulcerada e não-vegetante, em glande, com dimensão aproximada de 3 cm em seu
maior diâmetro, sem prurido. Ao exame físico,

12 CONDUTA MÉDICA

●

ANO VIII/N 031 - JAN/FEV/MAR/2007

não se observaram adenopatias palpáveis e/ou
hepatoesplenomegalia; fizemos, então, as suspeitas diagnósticas de blastoma maligno de pênis e
doenças metastáticas de pênis (por adenocarcinoma de próstata). Realizamos toda a rotina
clínica pré-operatória, com telerradiografia de
tórax, ecocardiograma com doppler, tomografia computadorizada helicoidal abdominal total
e pélvica, e cintilografia óssea, além de rotina
laboratorial, incluindo estudo de coagulação
sangüínea. Todos os exames foram normais,
exceto o PSA total, de 18,0. O paciente não
apresentava secundarismo ósseo, visceral e/ou
ganglionar pelo blastoma maligno de próstata.
O risco cirúrgico foi A.S.A.II para a cirurgia
proposta, de biópsia incisional, realizada pelo
urologista Dr. Mauro Muniz. A biópsia mostrou tratar-se de adenocarcinoma, confirmado,
inclusive, por estudo de imunohistoquímica. Finalmente, realizamos os diagnósticos de blastoma maligno de próstata, estádio clínico IV
(UICC), com doença metastática peniana.
Indicamos e procedemos à quimioterapia antineoplásica ambulatorial a cada 21 dias com carboplatina, na posologia de 300mg por metro
quadrado, endovenosa, no primeiro dia, combinada a emitropoietina recombinante na posologia de 4.000 UI e filgrastima 30mg, ambas
subcutâneas, por cinco dias consecutivos, subseqüentes à quimioterapia sistêmica, para pre-

venção de neutropenia e anemia, proporcionando boa tolerância clinica e hematológica. Fizemos, até a presente data, quatro ciclos, obtendo resposta parcial.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A doença metastática peniana por carcinoma
de próstata é enfermidade rara, de pobre prognóstico, não havendo tratamento padronizado ou de consenso por sociedades médicas
como a Sociedade Americana de Oncologia
Clínica e a Sociedade Européia de Oncologia
Médica.
As modalidades terapêuticas disponíveis são a
quimioterapia antineoplásica sistêmica, a radioterapia externa, a hipertermia combinada à
radioterapia externa, e a amputação total de
pênis.
Desde 1885 foram descritos 73 casos clínicos de
metástases por carcinoma de próstata primário
na literatura médica mundial.
É relatado que a amputação total de pênis pode
aliviar a dor intolerável, quando o tumor metastático de pênis não respondeu aos tratamentos prévios, com quimioterapia sistêmica
e outros.
Os estudos histológicos com imunohistoquimica
e de citometria de fluxo mostram, sempre, alto
potencial de malignidade na metástase peniana por
carcinoma de próstata. Por isso o rastreamento
desses fatores prognósticos, de início, pode favorecer a abordagem cirúrgica radical, em alguns casos, evitando, assim, progressão tumoral tardia.
O tratamento combinando hipertermia com radioterapia externa tem se mostrado modalidade
efetiva, sendo bem tolerado, exceto por dor local
durante a hipertermia, que é controlada por temperaturas limitadas.
Em câncer de próstata hormoniorefratário e no
estádio IV (ou D2), estes são os esquemas de
quimioterapia, independentemente dos sítios
das metástases:
● docetaxel e estramustina;
● mitoxantrona e prednisona;
● docetaxel e talidomida;
● paclitaxel, estramustina e carboplatina;
● docetaxel, estramustina e carboplatina;
● vinorelbina e estramustina.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1) Wing P.A. - An Adjustment to the 1997
estimate for new prostate cancer cases - Ca
Cancer J Clin 47:239-242 , 1997
2) Craw ford E.D. – Prostate cancer clinical trials
of the SOG/Oncology 11:1154-1163, 1997 ■

Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 23.

Homem de 80 anos com

Dispnéia sem Febre e
Constipação Crônica
Eighty-Year-Old Man with Dyspnea without
Fever and with Chronic Constipation
FIGURA 1A

FIGURA 1B

FIGURA 1A
Radiografia do tórax em PA
demonstrando consolidação
localizada no lobo superior
direito, e discretas
opacidades nos lobos
inferiores
FIGURA 1B
Tomografia
computadorizada com
janela para mediastino
demonstrando áreas de
baixa atenuação no interior
de consolidação, com
medidas de densidade
variando de -53 a -74 UH

RESUMO – Este desafio da imagem se refere a um homem com 80 anos de idade,
portador de doença de Parkinson, acometido de constipação intestinal crônica, que
fazia uso freqüente de laxativos oleosos.
Queixava-se de tosse e engasgos freqüentes,
após o uso dos laxativos, tendo uma radiografia de tórax demonstrado presença de
consolidações bilaterais. (Conduta Médica
2007:8 (31) 13;23)
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of an 80-years-old man, with Parkinson
disease and chronic constipation, often
using oily laxatives. He refers cough and
embarrassment when he swallowed after
taking laxatives. An X-ray photograph of
thorax revealed bilateral consolidations.
(Conduta Médica 2007:8 (31) 13;23)
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RESUMO – O mergulho é geralmente um esporte muito popular e seguro. É a atividade espor-

tiva que mais cresce em número de praticantes em todo o mundo, com 2 mil novos mergulhadores a cada ano apenas nos EUA. Mas, apesar de suas regras intrínsecas e específicas e de
medidas de segurança muito efetivas, mergulhar em certas circunstâncias pode levar a riscos
consideráveis, podendo ocasionar perigo extremo e até a morte, como é o caso do mergulho
em caverna. Este é considerado a mais perigosa e radical modalidade do esporte, e tem ocasionado a maioria dos eventos fatais de mergulho nos últimos anos.
Ao mergulhar em cavernas inundadas profundas, os mergulhadores têm que atravessar pequenas passagens e buracos e respirar gases misturados artificialmente (cuja porcentagem varia
de acordo com a profundidade), além de serem expostos à imersão em água muito fria, à visibilidade reduzida, e à dificuldade de orientação em escuridão completa.
Este caso que vamos discutir demonstra muitos dos fatores e perigos que um mergulhador
espeleólogo precisa estar apto a enfrentar para poder sobreviver à experiência. Conduta Médica
2007:8 (31) 14-22)
ABSTRACT - Diving is generally a safe and very popular sport. It is considered the fastest

growing sportive activity practiced throughout the world, with 2.000 new divers each year
in the United States only. But, in spite of its very effective intrinsic and specific safety rules
and safety measures, diving under certain circumstances brings some considerable hazards that may lead to extreme danger and even death; i.e. cave dive. This is considered the
most dangerous and radical diving modality and has been the source of most fatalities that
happened underwater in the recent years.
When diving in deep flooded caves, divers must pass through small passages and holes,
breathe artificially mixed gases which percentage varies according to depth and they are
also exposed to immersion in very cold water, reduced visibility and difficult orientation
in complete darkness.
This case we are about to discuss demonstrates several of the features and dangers a cave
diver must be able to face, to survive this experience. Conduta Médica 2007:8 (31) 14-22 )
DESCRITORES – mergulho, mergulho em caverna, mergulho com mistura gasosa, riscos do

mergulho, câmara hiperbárica
KEY-WORDS – dive, cave dive, mixed-gas dive, dive hazards, hyperbaric chamber

DR. TOMAZ

Este caso foi escolhido porque é muito
interessante e muito simbólico, já que
reúne vários elementos e aspectos de algumas doenças próprias do mergulho em
um único evento. Não é apenas um caso
de doença descompressiva, mas é um
caso de doença descompressiva também.
Trouxemos uma apresentação de slides
para melhor ilustração.
A caverna onde o mergulho foi realizado chama-se Ceita Corê, e é localizada
na região de Bonito, no Mato Grosso do
14 CONDUTA MÉDICA
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Sul (ver slide 2). Esta é uma região muito
procurada por mergulhadores espeleólogos. Lá existem pelo menos nove cavernas alagadas identificadas e parcialmente exploradas. A Ceita Corê, especificamente, é um atrativo muito grande para os mergulhadores, porque até
hoje não se sabe qual é sua real profundidade máxima. A maior profundidade até agora identificada é de 156 metros. Mas trabalhos com ecosonda já
mostraram que ela possivelmente deve
atingir algo em torno de 200 metros de

profundidade – o que, para uma caverna, é muito em qualquer lugar do mundo. Esse é um mergulho extremamente
técnico, realmente difícil de ser realizado, exigindo um nível de treinamento e experiência, além de conhecimento técnico, muito acima da média.
Mesmo assim, neste caso as coisas não
deram muito certo.
Essa caverna tem uma característica interessante: a partir da superfície é formada por uma piscina com aproximadamente quatro metros de diâmetro; têmse acesso, aos seis metros de profundidade, a uma área de pequeno diâmetro semelhante a um gargalo, com cerca de 12
metros verticais, que permite a passagem
de apenas um mergulhador por vez. Ultrapassado esse gargalo, surge uma grande área de contorno interno semelhante
a uma garrafa, lembrando grosseiramente o mapa do Brasil, segundo avaliações
disponíveis. É importante destacar que
essa caverna está localizada numa região
distante da própria cidade de Bonito, a
qual, por sua vez, está a 280 km de Campo Grande, incluindo-se longos trechos
de estradas de terra. Ou seja, é um lugar
de difícil acesso. Logo, a possibilidade
de acidente é significativa, e a demora
até o primeiro atendimento em caso de
acidente é muito grande.
Este mergulho em destaque tinha previsão de ser realizado até os 157 metros.
Essa era a intenção dos mergulhadores:
chegar a 157 metros numa caverna de
água doce, gelada, escura, cuja superfície está localizada a 330 metros acima do
nível do mar, que é a altitude de Bonito.
Ou seja, eles já sairiam de uma posição
relativamente hipobárica. O plano previamente estabelecido para esse mergulho indicava que haveria um tempo calculado para a descida, com paradas estratégicas para a troca ou recomposição
das misturas gasosas artificiais a serem
ventiladas de acordo com as profundidades. No retorno à superfície estavam
previstas outras paradas estratégicas, tanto para as trocas e recomposições das
misturas gasosas quanto para os períodos

de descompressão. Essas trocas de gases
são necessárias porque, dependendo da
profundidade e, portanto, de suas pressões parciais, alguns gases se tornarão
tóxicos. Já as paradas para descompressão são necessárias para a eliminação
gradual do gás inerte, o nitrogênio, retido nos tecidos por efeito da pressão
ambiente.
O intervalo de superfície de ambos os
mergulhadores era de 45 horas, ou seja,
o último mergulho tinha sido há 45 horas atrás. Conseqüentemente, teoricamente eles não tinham motivo para temer esse mergulho, porque sua carga de
gás residual inerte (nitrogênio) retida
nos tecidos corporais desde o mergulho
anterior seria inexpressiva ou inexistente.
O mergulho teve início às 12 horas, tendo o primeiro dos mergulhadores a sair
da caverna chegado à superfície às 16 h,
e o segundo às 16h45 – sendo que a profundidade máxima atingida foi de 151
metros.
De acordo com a previsão, nos primeiros
seis metros os mergulhadores ventilaram
oxigênio puro; a partir dessa profundidade e até os 21 metros a ventilação foi
com EAN (enriched air nitrogen) ou Nitrox 50/50, uma mistura de 50% de nitrogênio com 50% de oxigênio. E, a
partir desse ponto, teve início a ventilação com Trimix (nitrogênio, hélio e
oxigênio), inicialmente, dos 21 metros
até os 66 metros na proporção de 20%
de oxigênio e 45% de hélio e, a partir
dessa profundidade, 8% de oxigênio e
77% de hélio. Ou seja, várias misturas
gasosas progressivamente diferentes, de
acordo com a profundidade. Oxigênio
puro, ar comprimido enriquecido com
oxigênio e depois Trimix , e o retorno
da profundidade novamente com Trimix 8/77 e 20/45, novamente Nitrox , e
finalmente oxigênio. Esta era a previsão
feita antes do mergulho. O que aconteceu, na verdade, é que eles desceram e,
num determinado ponto do mergulho,
simplesmente perderam a noção do que
estavam fazendo esquecendo-se das di-

versas trocas programadas e das paradas
de descompressão.
Os dois mergulhadores são extremamente técnicos e bem treinados. Quando
chegaram a 151 metros, ou seja, quase na
profundidade final programada, um deles percebeu que alguma coisa estava errada, porque se deu conta de que eles não
tinham feito as paradas para as trocas de
gases previstas. Essa constatação levouos a abortar o mergulho nesse ponto e a
tentar o retorno à superfície imediatamente. A partir de então teve início outra seqüência de erros, pois, em vez de fazerem as paradas descompressivas sucessivas e as trocas de gases previstas, eles subiram direto até os 66 metros.
Neste ponto, temos um outro aspecto a
destacar. A figura 3 mostra um dos mergulhadores com o equipamento de ventilação usado nesse mergulho (ver slide 3).
Trata-se de um equipamento chamado
Rebreather , um sistema automatizado
de seleção, filtragem e reaproveitamento de gases, especialmente o oxigênio.
Seu sistema de filtragem utiliza filtros de
carvão e de cal soldada semelhante aos
sistemas circulares dos equipamentos de
anestesia geral. Parte do gás expirado é
reaproveitado e retorna para nova ventilação. Além disso, essa modalidade de
mergulho com misturas diversas de gases
exige também que o mergulhador tome
a iniciativa de, nas profundidades calculadas, abrir ou fechar válvulas manuais,
tipo torneiras, localizadas na parte superior dos tanques que contêm esses gases e
localizadas nas suas costas – fora, portanto, de seu ângulo de visão.
Esses mergulhadores são instrutores do
PDIC, que é uma classificadora internacional de mergulho. Eles são qualificados para mergulhar em cavernas de vários níveis, qualificados em mergulho técnico e treinados na utilização desse equipamento de ventilação – sendo, portanto, técnicos capacitados e conhecedores
do equipamento com grande experiência em mergulho em cavernas. A figura
5 ilustra o aspecto externo do equipamento utilizado. Nas laterais são os tanCONDUTA MÉDICA
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ques de Trimix e o amarelo é o de Nitrox. Então, na medida em que o mergulhador vai mergulhando ou retornando à superfície, através da abertura dessas torneiras ele vai trocando o gás, de
acordo com a profundidade.
Na investigação do acidente, as misturas
gasosas previamente calculadas foram
comparadas com as que foram efetivamente encontradas nos tanques, constatando-se grande diferença entre elas.
No retorno à superfície, já cometendo o
segundo erro por retornarem rápido demais, eles enfim fizeram as trocas dos gases que estavam sendo ventilados de
acordo com o previsto, porém não respeitando os tempos de parada para descompressão. Ambos relataram posteriormente que, na profundidade de 151 metros,
constataram estar com dificuldade de
concentração e com comprometimento
da lucidez. O mais treinado, apesar de
reconhecer que estava desconcentrado e
com a capacidade de raciocínio comprometida, percebeu pelo menos que tinha
alguma coisa errada, e que o que eles
estavam fazendo estava fora das normas.
Eles tinham que ter feito uma lavagem
do contrapulmão, ou seja, promover a
remoção do CO2 abrindo uma válvula do
sistema do Rebreather liberando o CO2
e admitindo mais oxigênio no sistema.
Eles deveriam ter feito essa lavagem na
descida e em várias etapas na subida.
Eles não fizeram nenhuma na descida, e
só a fizeram na subida aos 66 metros.
Além disso, deveriam ter feito aquelas
etapas de descompressão na medida em
que ascendiam, e não fizeram nenhuma.
Somente aos 66 metros é que esse mergulhador percebeu ter sido acometido de
uma amnésia completa, e que esqueceu
de fazer o que deveria ter feito. Ele tomou consciência de que não havia feito
nenhuma descompressão no retorno aos
66 metros. Aos 40 metros começou a
sentir dificuldade ventilatória, com sensação de ventilação pesada. Essa ventilação pesada poderia também ser decorrente de problemas com o equipamento,
mas juntamente com a ventilação pesa16 CONDUTA MÉDICA
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da havia também descoordenação motora. Havia, portanto, dificuldade em ventilar e dificuldade em nadar para voltar
à superfície. Especialmente no caso de
um dos mergulhadores, LT, isso foi notado particularmente nos membros inferiores, evoluindo para franca paraplegia
aos 22 metros. Aos 18 metros, o outro
mergulhador, MW, relatou vertigem intensa e inundação da roupa que o protegia do ambiente externo. Em algum momento, na tentativa de consertar as coisas, por alguma razão que também não foi
esclarecida, ocorreu o alagamento de seu
traje, levando-o à hipotermia. Nesse
ponto, aos 18 metros, o quadro já estava
definido, ou seja, eles deviam ter feito
várias lavagens no Rebreather, descido
em várias etapas, trocado os gases várias
vezes. Não fizeram nada disso. Deveriam ter subido em etapas sucessivas, trocado os gases várias vezes e parado para
descomprimir em várias etapas. De novo,
não cumpriram o programa necessário.
Finalmente, só tomaram conhecimento
de sua situação quando já estavam a 66
metros, tentando voltar.
O que os salvou foi em parte o treinamento e em parte o instinto. Eles foram treinados por classificadoras internacionais
e tinham várias experiências no currículo. Talvez por isso alguma coisa ainda
funcionou e o alarme tocou. Algo como
“se tem alguma coisa errada, é melhor subir”. Na verdade, se mais alguns minutos tivessem se passado lá embaixo, eles
jamais teriam conseguido voltar à superfície. Foi seu nível técnico e experiência também que permitiu que, aos 18
metros, esse mergulhador, sofrendo vertigem intensa, tenha sido capaz de perceber que estava entrando em hipotermia por inundação da roupa com água
muito fria e que tudo estava errado, levando-o a tomar a decisão de tentar uma
medida heróica, que, apesar de ser tecnicamente também errada, naquele ponto da história talvez fosse a única coisa
possível para não morrer afogado: ele
simplesmente subiu direto, ignorando
conscientemente as paradas dos 18 e dos

9 metros previstas. O outro mergulhador,
LT, relatou posteriormente que, quando
chegou na faixa dos 6 metros, começou
a sentir que recuperara alguma coordenação dos membros inferiores. Sua chegada na superfície foi bastante dramática também, já que, quando eles estavam
tentando chegar à superfície, o mergulhador mais qualificado, MW, percebeu
que se configurava uma situação extremamente grave. Isso porque a passagem
era muito estreita (a caverna tem aquele
formato de garrafa), e equipados como
estavam ficava difícil passar. Ele percebeu que, se não conseguissem passar naquele momento, não conseguiriam mais
e não seriam resgatados. Então ele agarrou o companheiro que não tinha condições de se mexer (já que estava “paralítico”) e o rebocou, trazendo-o literalmente pendurado.
Um pouco antes, quando ainda estavam
por volta dos 40 metros, o pessoal de
apoio acampado na margem do lago formado pela boca da caverna percebeu
que tinha alguma coisa errada, já que
naquele momento não deveria estar
chegando aquela quantidade de bolhas
na superfície. Enviaram, então, dois
mergulhadores para procurá-los, mas
eles não conseguiram encontrá-los.
Possivelmente passaram uns pelos outros sem conseguir contato visual. A
equipe de salvamento foi até os 40 metros e, quando retornou, já os encontrou
sendo retirados da água.
Nesse momento esta era a situação: dois
mergulhadores apresentando desorientação, incoordenação, paresia, cianose
intensa, náuseas, e um deles com hipotermia severa. Teve início, então, uma
conduta heróica de salvamento num
lugar distante e isolado. A conduta
adotada foi: oxigênio a 100%, aquecimento e remoção imediata para uma
pousada próxima, onde um técnico de
enfermagem foi acionado para prover
hidratação EV com SG5% e metoclopramida EV. Com a observação de que os
sinais de comprometimento neurológico central e periférico retornaram de

forma ainda mais intensa, foi providenciada a remoção urgente para uma câmara hiperbárica.
A figura 11 mostra as duas linhas de execução de mergulho (ver slide 11). O verde era o que estava planejado e o vermelho é o que foi executado. A curva
verde mostra, por exemplo, que a descida deveria ter sido muito mais lenta do
que foi. E o tempo de subida acabou
sendo semelhante ao tempo de descida:
eles desceram e subiram rápido demais.
Na seqüência, eles foram transferidos por
via aérea para tratamento em câmara hiperbárica na Base Naval de Mocanguê,
em Niterói, Rio de Janeiro, 28 horas após
o acidente, apresentando grave comprometimento neurológico.
Após serem submetidos a alguns protocolos de tratamento específico na câmara hiperbárica e a outros tratamentos coadjuvantes, ambos os mergulhadores
evoluíram sem seqüelas.
DRA. NELCY

Eu gostaria de saber se alguém tem alguma hipótese a partir de tudo isso que foi
exposto.
ACAD. HUGO LEONARDO

Narcose.
DRA. NELCY

Por que você acha que foi narcose?
ACAD. HUGO LEONARDO

Pelo quadro de amnésia e de desorientação; pelos sinais neurológicos focais que,
no momento do mergulho, se sobrepõem.
A questão da própria amnésia que foi relatada, o momento em que ele se desorienta, levam a pensar numa narcose das
profundezas. Eles iniciaram com oxigênio a 100%, não foi isso?
DRA. NELCY

A programação seria essa: fazer paradas
sucessivas e a troca dos gases ventilados.
Essa seria a programação inicial, que deveria ter acontecido e que de fato não
aconteceu. O que exatamente aconte-

ceu, que trocas aconteceram e que misturas de gases foram ventiladas em dado
momento, na realidade ninguém sabe.
DR. TOMAZ

Ele está perguntando se eles começaram
com oxigênio, não é isso? Eles começam
com oxigênio 100%, até os 6 metros.
DRA. NELCY

Depois disso, eles deveriam ter iniciado
as trocas, que não foram feitas.
DR. TOMAZ

De acordo com a previsão, nos primeiros
seis metros os mergulhadores ventilaram
oxigênio puro; a partir dessa profundidade e até os 21 metros a ventilação foi
com EAN (enriched air nitrogen) ou Nitrox 50/50, uma mistura de 50% de nitrogênio com 50% de oxigênio. E a partir desse ponto, teve início a ventilação
com Trimix (nitrogênio, hélio e oxigênio), inicialmente, dos 21 metros até
os 66 metros na proporção de 20% de
oxigênio e 45% de hélio e, a partir dessa
profundidade, 8% de oxigênio e 77% de
hélio. Ou seja, várias misturas gasosas
progressivamente diferentes, de acordo
com a profundidade. Oxigênio puro, ar
comprimido enriquecido com oxigênio
e depois Trimix, e o retorno da profundidade novamente com Trimix 8/77 e
20/45, novamente Nitrox e finalmente oxigênio. Esta era a previsão feita
antes do mergulho e, a partir daí, de 66
metros em diante, Heliox (hélio e oxigênio), e depois Trimix (nitrogênio,
hélio e oxigênio).
DR. LENNON

Eles não fizeram essas trocas?
DR. TOMAZ

Eles não fizeram essas trocas. Depois,
na descida, um deles alegou que fez as
trocas até o momento em que consegue
se lembrar, mas também não se lembra
de quantas trocas fez nem onde parou
de fazer. E o outro não se lembra de
nada.

DR. LENNON

A princípio a narcose é uma boa hipótese, porque, pelo que parece, o erro foi seqüencial. Eles não fizeram o que estava
programado logo depois do início do
mergulho.
DR. TOMAZ

Eu deixei no quadro as hipóteses diagnósticas (ver slide 12). Essas hipóteses formam as que foram colocadas na mesa.
Isso, já na base naval. Na verdade, eu
trago esse quadro por isso, porque não é
uma hipótese diagnóstica, são várias,
com várias possibilidades. Na verdade
tem mais de um diagnóstico nessa história toda.
DR. MARCOS BRAZÃO

Não caberia, nesse caso, diagnóstico diferencial com embolia gasosa?
DR. MARCOS VINICIUS

No período em que ocorreu o acidente eu estava de sobreaviso; fui o primeiro médico a recebê-lo. O que eu posso
dizer sobre esse mergulho realizado é
que foi um mergulho extremamente
técnico, extremamente arriscado, com
uma grande quantidade de atividades
a serem executadas e a serem calculadas durante o mergulho. Foi um mergulho profundo e com potencial de
narcose, mesmo com a troca de gases.
Porque, mesmo que haja cálculo de
pressões parciais através de profundidade, temos que lembrar das intoxicações gasosas onde a narcose atua como
efeito biofísico, temos que levar em
consideração a susceptibilidade individual, que é variável de um dia para
o outro, e também é potencializada
numa imersão, mais ainda numa imersão em águas frias.
Então, foi um mergulho de extremo risco. Pode haver fatores associados? Com
certeza. Com certeza houve fatores associados, sem dúvida. O fato de o mergulhador descer e esquecer das coisas que
tinha que fazer traduz claramente que ele
começou a ter um processo muito coCONDUTA MÉDICA
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mum em mergulhos profundos, que é a
amnésia a fatos recentes, a incoordenação motora, a perda de julgamento e de
raciocínio óbvio.
DR. TOMAZ

Só para lembrar: eles desceram mais rápido e sobreviveram.
DR. LENNON

Devido à densidade da água talvez, da
água doce.

tar o botão do lado, que é o da luz artificial, passam impurezas pela frente o tempo todo. Porque essas águas não são
transparentes. O fato de se passar perto
da parede da caverna faz soltar um barro
que suja a água, e não se pode procurar
uma água mais limpa. Então, tem uma
série de fatores que, na prática, fazem
desse mergulho um mergulho de altíssimo risco. Eles simplesmente se arriscaram muito.
DR. MARCOS BRAZÃO

DR. TOMAZ

À densidade, em si, não.

E você não acha que atribuir, programar
muita atribuição, foi um erro de planejamento?

DR. MARCOS VINICIUS

Eu ficaria muito mais com a profundidade, com a rapidez de descida. Excesso de
tarefas a serem executadas, quantidade
grande de gases a diferentes pressões parciais a serem trabalhadas...ou seja, não
queremos aqui estar contra ninguém, mas
tinha quase tudo para dar errado. Eles
são excelentes profissionais, eu conheço
os dois, mas mesmo assim era um mergulho extremamente arriscado.

DR. TOMAZ

Exatamente, a execução desse planejamento é feita na superfície. Mas uma
coisa é você sentar em baixo de uma árvore, tomando água gelada e começar:
bom, eu vou fazer isso, quando eu chegar a tantos metros, eu vou fazer aquilo.
Quando você chegar a esses tantos metros, a história é outra.
UMA MÉDICA

DR. TOMAZ

Eles assumiram um risco alto demais. Eles
não imaginavam que isso iria acontecer.
A seis metros de profundidade, em uma
caverna, a luminosidade é praticamente
zero. Mesmo com um computador de
mergulho para fazer as contas, nessas condições os cálculos de trocas de gases e de
pressão parcial, a decisão sobre trocar
para qual gás, com que velocidade se vai
fazer a troca, a localização da torneira,
tudo isso é muito complicado. E estamos
falando de uma seqüência que durou
quatro horas, com uma série de fatores circundantes para complicar. E, como dificuldade específica, está muito frio. Por
melhor que seja a roupa, por melhor que
seja o isolamento, sempre há uma entrada de água pelo pescoço, então sempre
dá um grau de tremor.
Além disso, o computador é pequeno, são
botões pequenos que você tem que apertar para fazer os cálculos. Se você aper18 CONDUTA MÉDICA
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Eu queria perguntar sobre aquela síndrome neurológica das altas pressões.
DR. MARCOS VINICIUS

Do hélio?
UMA MÉDICA

É.
DR. MARCOS VINICIUS

Essa síndrome neurológica das altas pressões, que é comum na mistura de Heliox,
com compressões parciais elevadas de
hélio, começa a ocorrer abaixo dos 100
metros, principalmente a partir dos 150180 metros. E isso causa no mergulhador descoordenação motora (que pode
ser pequena ou intensa), sensação grande de ansiedade e agitação, náuseas e tremores. Mas eu diria que, pelo mergulho,
eles chegaram até os 151 metros, o que
significa que eles estariam ainda no limite, eles ainda não chegariam à síndro-

me neurológica das altas pressões do hélio como fator importante nesse mergulho.
DR. TOMAZ

Eu queria mostrar para vocês o seguinte:
esta é a visão, a foto em momento real,
deles entrando na caverna (ver slide 13).
Aquela área era toda a área de entrada.
Só tinha essa passagem. Sendo que não
se trata exatamente de um poço reto, a
entrada é cheia de pedras que se projetam. Então, na verdade, o espaço a partir de um metro é muito mais estreito.
Aquele espaço lá em cima, aquele gargalo por onde eles passaram, dependendo da posição de mais um metro para
cima, mais um metro para baixo, mede
coisa de 2 metros de diâmetro, no máximo. Com aquele equipamento todo, dois
metros é muito pouco.
E aqui está a foto do atendimento de um
deles. As cores da foto não transmitem e
não traduzem as cores da realidade (ver
slide 15). O mergulhador estava absolutamente cianótico. E essa cianose era
pela hipotermia severa em que ele estava; ele chegou a fazer arritmia por hipotermia, inclusive.
E, só para concluir: o atendimento de superfície se consistiu, naquele momento,
em dar oxigênio e em pedir socorro. Exatamente isso, porque eles precisavam ser
transferidos com urgência para uma câmara hiperbárica, já que existia um quadro sugestivo de doença descompressiva
grave, neurológica, com paralisia de
membros inferiores. Isso, fora um quadro neurológico central de confusão,
tontura, náuseas, vômitos, etc.
UM MÉDICO

Na descida ocorreu algum acidente de
percurso que levou a desestabilizar a descida?
DR. MARCOS VINICIUS

Olha, dizer que não houve nenhum incidente como esse seria até forçar uma
barra, ser presunçoso. Que poderia ter
ocorrido, até poderia. Não se pode des-

cartar totalmente essa idéia. Mas ela seria um fator menos relevante do que a
própria atividade em questão e a mistura gasosa utilizada. Porém, é claro que
um incidente desses poderia até piorar,
potencializar, agravar, predispor a todo
o problema que ocorreu a posteriori.
DRA. NELCY

Todos esses incidentes que poderiam ter
acontecido seriam relativos ao Rebreather, porque esse tipo de aparelhagem
é muito difícil de ser usado, é muito
complicado. Não é todo mergulhador
que consegue usá-la, e a própria fábrica
recomenda que ela não pode ser usada
com o mergulhador em posição horizontal. Para funcionar perfeitamente, esse
equipamento deve ser usado sempre na
posição vertical. Se, em algum momento, ele ficar na posição horizontal – o que
pode ter acontecido durante esse período de que os mergulhadores não se lembram, esse período da amnésia – pode
haver, sim, um erro de concentração do
Rebreather  . Então, isso poderia ser
também um incidente; não um acidente, mas um incidente.
DR. MARCOS VINICIUS

Vocês me permitem aqui um pequeno espaço? O Rebreather, que a gente utiliza muito nas unidades militares (mais
para mergulho militar de infiltração), é
uma aparelhagem com a qual já tive
oportunidade de mergulhar. Nela, a respiração para aquele iniciante que está
mergulhando com o Rebreather, e até
mesmo para o profissional, requer um
cuidado muito grande. Primeiro, porque
o indivíduo tem permanentemente que
controlar sua respiração de maneira a
sempre diminuir sua velocidade respiratória e aumentar sua amplitude. Isso tem
o propósito de proporcionar tempo suficiente para que o gás expirado tenha retido o seu gás carbônico nos filtros de cal
soldada, de criar uma recirculação mais
pura de oxigênio, e de não haver uma intoxicação (principalmente ao nível
neurológico) com as altas pressões par-

ciais de oxigênio respirado. Segundo,
existe sempre um risco de entrar umidade nessa cal soldada do filtro e provocar
o que a gente chama de “coquetel cáustico”, que pode ser aspirado pelo mergulhador. Daí o posicionamento correto da
respiração que a colega falou, não só pela
mistura gasosa em questão, mas pelo risco também de respiração do coquetel
cáustico. Ou seja, é um mergulho difícil, tecnicamente difícil.
DR. TOMAZ

Então, vocês já viram uma quantidade de
fatores possivelmente responsabilizados
pela situação, e também a possibilidade
de erros ou de defeitos ou de fatores desencadeantes desse quadro. A possibilidade maior é o Rebreather, com relação à narcose pelo nitrogênio, porque
eles desceram muito rápido e por não
terem trocado o gás na hora certa, pela
dificuldade com a qualidade do ar ventilado, pela dificuldade na posição de
ventilar o Rebreather (se vertical e não
horizontal), pela possibilidade de terem
feito misturas erradas na profundidade,
levando então à intoxicação por gases.
Há a possibilidade de doença descompressiva devido à velocidade de ascensão rápida, por não terem feito as paradas de descompressão, e mais a hipotermia. Então, só aí, já temos vários fatores
diferentes que podem ter sido responsáveis, não isoladamente, mas se somando
numa situação como essa.
DR. MARCOS BRAZÃO

E, aventadas essas hipóteses, qual seria o
delta T ideal desde a correlação da hipótese diagnóstica até o ingresso na câmara hiperbárica? Foi feita a hipótese diagnóstica. Então, quantos minutos teríamos para que se tivesse um tratamento
adequado com maiores benefícios, com
o mínimo de risco de seqüelas, por exemplo?
DR. MARCOS VINICIUS

Quanto mais precoce é o tratamento da
recompressão, que é o mais indicado para

acidentes graves, menor é o risco de seqüelas. Existe até um jargão que a gente
usa: as dores e os núcleos gasosos são passageiros, mas as seqüelas não.
Quando fui contactado já era noite, eu
estava em casa. Fui informado de que
havia ocorrido um acidente descompressivo em Bonito, e que eles estavam com
muita dificuldade em chegar até à base
da Marinha. Já comecei a ficar bastante
preocupado, porque aquilo aumentaria
tremendamente o risco de seqüelas, principalmente as de caráter neurológico. Os
pacientes chegaram lá com mais de 12
horas de evolução. Eles saíram do local
onde estavam e foram de viatura até
Campo Grande para conseguir um meio
aéreo – o que normalmente piora mais o
processo, porque no avião existe uma
maior descompressão (por mais pressurizada que seja a aeronave, nunca é a uma
atmosfera), e, além disso, um gás recircular, que normalmente é ressecado, e que
piora mais ainda. Então, tudo isso foi me
preocupando, porque eu sentia que o
fato ia se agravando, que o tempo ia passando. Para chegarem até a base da Marinha, eles tiveram que pousar no Santos
Dumont e de lá embarcar numa UTI
móvel. Isso vai piorando. Num ponto
desses, o que se espera primeiro é que o
transporte seja feito de maneira adequada. Então, normalmente eu coloco o
paciente em decúbito dorsal, em repouso, com hidratação venosa e oxigênio a
100% durante todo o tempo. Isso minimiza tremendamente o risco de seqüela.
Nós sempre avisamos que, mesmo se durante o transporte com oxigênio puro a
sintomatologia desaparece, esse indivíduo tem que ser avaliado e tratado.
Quando chegou, o paciente tinha um
distúrbio neurológico evidente e que, somado ao perfil do mergulho, levava ao
diagnóstico (apesar do conhecimento de
que poderia haver outros casos associados) de uma doença descompressiva com
sintomas tipo 2 neurológica, e como tal
foi tratada. Quando existe dúvida de
prognóstico e de diagnóstico em acidente de mergulho, por segurança trata-se
CONDUTA MÉDICA
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como o mais grave. Foi o que foi feito
para os dois, ambos foram tratados como
o diagnóstico mais grave: doença descompressiva neurológica com mais de 12
horas de evolução.
DR. TOMAZ

É preciso lembrar que a narcose pelo nitrogênio já estava tratada no momento
em que eles subiram, porque a narcose
prevalece enquanto a pressão parcial do
nitrogênio estiver alta. No momento em
que eles saíram da profundidade de 50
metros ou menos não havia mais narcose, tanto não havia que eles voltaram a
ter lucidez plena e começaram a julgar a
situação e tomar decisões corretas já a
partir dos 50 metros.
A possibilidade de intoxicação por gases sempre deixa seqüelas neurológicas.
A partir do momento em que esses gases
deixaram de ser ventilados também desapareceram lesões subseqüentes, ou não
houve seqüelas dessas lesões. Independentemente de ser hélio, CO2, ou qualquer outro gás.
O que sobrou, no final das contas? Sobrou a hipotermia de um deles e a doença descompressiva dos dois. Esta, sim,
permanente e em evolução. E que era o
que tinha que ser tratado a partir daí.
Estou mostrando para vocês a imagem de
uma câmara de transporte de emergência
(ver slides 18 a 20). Essa câmara lembra
um saco e, embora não seja uma câmara
de tratamento, é uma câmera que ajuda
muito a reduzir as seqüelas, porque é um
pré-tratamento. Ela consegue comprimir
a duas atmosferas com oxigênio a 100%
e, mesmo que o transporte seja feito
numa uma aeronave totalmente despressurizada, nesse caso o mergulhador estará protegido. Será iniciado o tratamento para reduzir seqüelas, se houver, e será
acelerada a evolução até que o paciente
chegue, dentro dessa câmara de transporte, para uma câmara hiperbárica para tratamento definitivo. Isso é uma coisa
muito importante que se conheça.
Esta é uma câmara russa de transporte (ver
slide 21). Parece um formigão, mas é ba20 CONDUTA MÉDICA
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ratinha e tem a mesma eficácia.
Este slide é pra vocês terem uma idéia de
como se realiza o tratamento com a câmara hiperbárica (ver slide 22). Basicamente o que se faz é uma recompressão
com a previsão já estabelecida pela tabela, de velocidade de compressão, tempo de fundo, tempo de descompressão, e
os gases que serão ventilados durante esse
período. Aqui as manchas em verde são
oxigênio e as manchas em azul são ar
comprimido normal, que se utiliza para
fazer intervalo, evitando aquelas lesões
que o oxigênio provoca a longo prazo.
Então existem vários tipos, vários perfis
de tabelas de tratamento e, neste caso, esta
tabela foi a escolhida. O paciente é levado a 60 pés (18 metros) ventilando
oxigênio puro durante 22.4 minutos, fazse então um intervalo de 5 minutos com
ventilação com ar comprimido para evitar a intoxicação pulmonar com oxigênio, e repete-se esse processo mais duas
vezes. Se o paciente responder ao tratamento nesse ponto, inicia-se a descompressão, alternando-se períodos de oxigênio e de ar comprimido à razão de 30/
15, 60/15 e mais 90 minutos de O2. Nesse ponto realiza-se a reavaliação para a
tomada de decisão quanto à conduta.
Já este último slide (23) se refere ao tratamento realizado na Marinha, e quem
melhor pode falar sobre ele é o Dr. Marcos Vinicius.
DR. MARCOS VINICIUS

Aquela tabela anterior é a famosa tabela 6, que nós utilizamos para doença descompressiva. Vocês repararam anteriormente que existem faixas de oxigênio e
faixas de ar. As faixas de ar são para minimizar possíveis intoxicações por oxigênio, principalmente nas profundidades
de 18 metros, 60 pés, que é quando nós
iniciamos a tabela.
O propósito básico dessa terapia é a ação
mecânica da pressão dissolvendo novamente os êmbolos gasosos, e a ação do
oxigênio para tratar os tecidos hipóxicos
– mesmo que haja ainda embolismos ou
obstruções vasculares ou extravasculares

em determinados tecidos, o oxigênio
ainda pode chegar a ele, exatamente pela
difusão. Quando nós fazemos a nossa
oxigenoterapia hiperbárica, não deixa
de ser isso aí: nós esperamos um efeito
sistêmico de solução do oxigênio no
plasma não ligado à hemoglobina. Nós
não dependemos da hemácia. Nós dissolvemos o oxigênio no plasma e, por
difusão tecidual, ele pode chegar ao tecido hipóxico ou ao tecido em sofrimento, mesmo que haja uma obstrução vascular prévia. Logicamente, como era
uma doença neurológica grave, nós optamos ainda por estender essa tabela, ou
seja, colocamos mais duas janelas de oxigênio aos 60 pés, 18 metros, e mais duas
janelas de oxigênio aos 30 pés.
Após o tratamento inicial, que foi relativamente agressivo, exatamente porque
o quadro era grave, os dois pacientes,
principalmente o MW, evoluíram com
sintomas residuais. Ou seja, o MW chegou praticamente sem movimento em
nenhum membro, com alteração respiratória, totalmente torporoso e sem responder a solicitação verbal, e saiu da câmara, após tratamento inicial, com dificuldade na deambulação, porém lúcido,
orientado e com movimentos preservados no membro superior. Isso por si já
seria, para quem não entende um pouco
de medicina hiperbárica, um verdadeiro milagre. Mas não é um milagre, é um
tratamento hiperbárico. Porém, ele ainda tinha um movimento de membros inferiores alterado, descoordenado, e foi
então prescrito para ele um tratamento
de suporte, uma oxigenioterapia hiperbárica de suporte. Foram repetidas novas tabelas de tratamento, não tão agressivas quanto essa, com menor tempo,
vamos assim dizer, de utilização de janela de oxigênio – até que ele melhorasse
substancialmente.
Ora, até quando podemos empregar tabela de tratamento? Enquanto houver
melhora dos sintomas, enquanto o poder
positivo do tratamento superar qualquer
malefício. Quando começamos a parar
de pensar em tratar o acidentado de mer-

gulho? Novamente após duas séries de
tratamento com tabela, sem nenhuma
melhora sintomatológica. Aí se começa
a pensar em outros tratamentos.
Nosso paciente teve alta após alguns dias
de tratamento, ainda com claudicação,
ainda com um pequeno distúrbio de
marcha. Realizou fisioterapias posteriores e, após um ano, eu estava circulando
no comércio quando o encontrei andando normalmente, sem queixas, sem sintomas visíveis. Ou seja, quando o tratamento é efetuado de maneira correta e
até certo modo precocemente, estatisticamente se tem 90% ou mais de sucesso
com essa terapia.

a única manifestação que o paciente tinha era uma disartria, mais nada. Então,
qual é a dica que eu dou para vocês?
Quando vocês estiverem diante de um
quadro clínico qualquer, qualquer coisa, que vocês não consigam fazer o diagnóstico pelas vias normais, diagnósticos
normais, essas coisas que a gente aprende comumente em Medicina, perguntem
ao paciente se ele mergulhou nas últimas
72 horas. Se ele disser que sim, pode
apostar em doença descompressiva, seja
qual for o sintoma, ok?
Bem, agradecemos aos colegas presentes e convidamos a todos para a nossa
próxima reunião científica. Muito
obrigado. ■

4

DR. TOMAZ

Para concluir (até por uma questão de horário), temos algumas coisas importantes
a acrescentar. O momento em que se pára
de fazer o tratamento com câmara hiperbárica é o momento em que é estabelecido que não há melhora clínica, porque
a partir desse ponto também está estabelecido que não há mais bolhas ou êmbolos de gás inerte. O que há, sim, é um
processo inflamatório provocado por
essas bolhas de nitrogênio que agem
como corpo estranho e provocam reação
antígeno-anticorpo, com liberação de
mediadores inflamatórios, levando a um
processo inflamatório regional grave e
importante. O que o mergulhador vai
apresentar, na verdade, são seqüelas clínicas desse processo inflamatório, dessa
pressão mecânica que promove uma reação tecidual importante.
Para finalizar, eu gostaria de agradecer a
todos vocês e lembrar uma coisa importante que é a minha cruz, vamos assim
dizer, a minha batalha diária no Rio de
Janeiro. Nós moramos numa cidade de
praia. Uma pequena parte de nós trabalha em pronto-socorro e, como vocês devem ter deduzido desta exposição aqui,
uma doença descompressiva pode se manifestar com as mais diversas características clínicas, com sintomas e sinais os
mais diversos possíveis. Eu já atendi a
casos de doença descompressiva em que
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Diagnóstico: pneumonia lipoídica
Comentários: O paciente era portador de
doença de Parkinson, com história de constipação crônica aliviada pelo uso freqüente de
laxativos oleosos. Esses laxativos eram ingeridos aos goles, havendo relato de tosses e engasgos freqüentes, durante e após o uso do
medicamento. As radiografias de tórax demonstravam consolidações bilaterais que não
se modificavam em exames sucessivos (Figura
1A). A tomografia computadorizada de alta
resolução demonstrou consolidações nos lobos
inferiores, com predomínio nos segmentos
posteriores, e no lobo superior do pulmão direito, limitada posteriormente pela cissura oblíqua. As medidas de densidade no interior das
áreas de consolidação variaram de -29 a -83 UH
(Figura 1B). Foi realizada broncoscopia com
lavado bronco-alveolar, que confirmou a presença do material oleoso.
Aspectos clínicos e epidemiológicos: A
pneumonia lipoídica (PL) é uma doença rara,
decorrente do acúmulo pulmonar de materiais
oleosos endógenos ou exógenos, que podem
ser de natureza animal, mineral ou vegetal. Na
forma endógena, os materiais gordurosos são
derivados do próprio pulmão, ocorrendo usualmente quando colesterol e seus ésteres se acumulam distalmente a uma lesão obstrutiva, ou
como resultado de um dano pulmonar por um
processo supurativo. São exemplos de causas
de pneumonia lipoídica endógena os tumores
brônquicos obstrutivos malignos e as bronquiectasias. A forma exógena é mais comum, sendo causada pela aspiração de óleos mineral, vegetal ou animal, encontrados em alimentos,
meios de contraste radiológicos ou medicações,
como laxativos.
A pneumonia lipoídica exógena geralmente é
secundária a aspiração de substâncias gordurosas, sendo a mais comum o óleo mineral.
Medicamentos intranasais à base de óleo, quando utilizados de modo excessivo no período
noturno, podem alcançar facilmente a árvore

Patologia: As alterações mais precoces da PL
consistem em lesões alveolares localizadas ou
difusas. Os macrófagos fagocitam o material
oleoso e vão aumentando em número, até preencherem os espaços alveolares. Posteriormente, são incorporados às paredes alveolares e,
através dos canais linfáticos, alcançam os septos interlobulares, levando ao seu espessamento. A aspiração repetida pode levar a pneumonite fibrótica proliferativa e, raramente, resulta em fibrose pulmonar grave e cor pulmonale.
Radiologia: As alterações observadas nas radiografias de tórax são inespecíficas, havendo
predomínio das lesões nos lobos inferiores e
médio. Os achados variam de consolidações,
opacidades bilaterais pouco definidas, lesões
irregulares simulando massa, até padrão intersticial retículo-nodular bilateral e simétrico.
A tomografia computadorizada pode estabelecer o diagnóstico de pneumonia lipoídica através da detecção de conteúdo gorduroso nas
consolidações pulmonares. Os valores de densidade relatados variam de -30 a -140 UH ,
embora alguns pacientes apresentem medidas
fora desses limites. A presença de inflamação
e fibrose circunjacentes ao material oleoso
pode explicar os eventuais altos valores de atenuação. A literatura destaca que os valores de
atenuação na TC podem não ser sempre característicos de gordura, pois as medidas representam os lipídios no interior dos alvéolos,
assim como o exsudato inflamatório circunjacente. Outros achados observados nos exames
de TC desses pacientes incluem opacidades em
vidro fosco, espessamento de septos interlobulares e do interstício intralobular, padrão de
pavimentação em mosaico, e pequenos nódulos centrolobulares, pouco definidos. ■
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da página 13

brônquica de pacientes sonolentos, sem excitar reflexos inibitórios. Outras causas relatadas na literatura incluem tentativa de suicídio
através da imersão em óleo mineral, limpeza de
recipientes com óleo, extração de diesel através de sifão, jateamento de óleo em indústrias,
etc. Vale ressaltar que a aspiração do óleo
mineral comumente ocorre de forma imperceptível, não provocando respostas protetoras nas
vias aéreas, como o fechamento glótico e a tosse.

O Desafio da Imagem

Homem de 80 anos com
dispnéia sem febre e
constipação crônica

Resposta de

The Image Challenge

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

Professor, qual a sua conduta na doença arterial coronariana quanto à colocação ou não de stents?
Antes de responder diretamente à pergunta, acho importante situar o stent no contexto do tratamento da doença arterial
coronariana. Assim, na angina de peito
estável, na instável, ou no infarto do miocárdio, a sobrevida é longa e com baixa
mortalidade com o moderno tratamento
clínico que inclui o uso judicioso de estatina, ácido acetilsalicílico, clopidogrel,
inibidor da enzima conversora da angiotensina, betabloqueador (carvedilol) e
nitratos. É mister que os pacientes assim
tratados tenham, com a terapêutica, proteína C reativa ultra-sensível e peptídeo
natriurético B em níveis normais, já que
estes indicadores, quando alterados, podem presumir a possibilidade de rotura de
placa de ateroma.
A estratificação do risco na angina estável através de teste de esforço pode levar
à indicação de cineangiocoronariografia,
cujo resultado pode apontar para cirurgia
de revascularização em casos de lesão de
tronco ou de três vasos com disfunção do
ventrículo esquerdo. Outros pacientes terão indicação de tratamento intervencionista, tendo-se preferido, ultimamente,
os stents farmacológicos (paclitaxel ou
rapamicina) ou os stents não revestidos, em
detrimento da angioplastia pura e simples.
Nos pacientes com angina instável considerados de alto risco (Timi Score, Grace
Score) se indica a cineangiocoronariogra-
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fia, que não precisa ser precoce (Ictus Trial) e, dependendo do resultado, tais pacientes têm sido freqüentemente “stentizados”, preferentemente com stents revestidos. Aliás, no Ictus Trial, a estratégia invasiva precoce teve taxa de eventos superiores à estratégia invasiva mais tardia
(seletiva) num período de até um ano.
Tais resultados podem ser explicados pela
administração de drogas modernas como
heparina de baixo peso molecular, antagonista IIB/Iiia (procedimento percutâneo), redução lipídica intensa e clopidogrel, entre outras.
Nos casos de infarto agudo do miocárdio,
o próprio consenso recente americano
mostrou que só em 4% dos casos se conseguiu fazer a angioplastia dentro do tempo em que esta seria superior à trombólise, apontando a não superioridade dos
stents, revestidos ou não, em relação à angioplastia.
Como se pode notar, há uma verdadeira
stent-mania, baseada no fato de que a reestenose é bem menor quando se compara stent revestido x não revestido x angioplastia com balão.
■ O que surgiu de novo? O que a Medicina
baseada em evidências trouxe para nós?
Os stents coronários, ao serem implantados, desnudam o endotélio com dissecção
medial do vaso e exposição da subíntima,
com ativação de plaquetas e possibilidade de trombose, particularmente se a terapêutica antitrombótica adequada não
foi administrada.
Por outro lado, a penetração do stent no

núcleo gorduroso da placa de ateroma
leva à reação com produção de citoquinas, ativação de células musculares lisas
(CML) com inflamação. Em decorrência
da ativação das CML com produção de
mais linfocinas, metaloproteinases (que
podem romper a placa) e angiotensina II,
se perpetua a situação maléfica antiinflamatória.
No stent revestido com paclitaxel, este
inibe a “mitogen activated PTN kinase”,
com polimerização de tubulina e inibição
do ciclo celular com aparente grande benefício por reduzir a reestenose, em comparação com a angioplastia pura e simples.
Já o sirolimus (rapamicina) e o tacrolimus
inibem o mTOR, inibindo o ciclo celular.
Vários estudos sérios foram feitos com sirolimus (como Ravel, Sirius, E. Sirius, C.
Sirius), demonstrando redução da reestenose angiográfica em seis meses para 6%,
apenas com RR de 0,11 a 0,28, mas com
intervalo de confiança tocando a “linha
vertical”. Por outro lado, com stent não
farmacológico, a reestenose se situa em
torno de 37%.
Com o paclitaxel foram feitos vários estudos (como o Taxus-I, II e IV), com reestenose de 7,1% versus 23% com stent não
farmacológico.
Em virtude desses achados, ocorre na Cardiologia a assim chamada stent-mania,
com seus custos elevados, em particular
com o stent farmacológico.
É claro que ambos os stents reduzem reestenose e intervenções repetidas quando se

comparam com a angioplastia isolada,
porém não há redução de mortalidade ou
infarto do miocárdio!, em nenhum dos
dois. Os stents podem trazer sérios problemas como a trombose, precoce e tardia.
Em particular, tal risco aumenta se houver interrupção dos antiplaquetários.
Vale ressaltar que tanto o clopidogrel
quanto os esquemas terapêuticos são caros.
O dilema surge, então, quando tais pacientes com stent de um tipo ou outro necessitam cirurgia não cardíaca ou procedimentos invasivos. E aí? Suspendem-se
os antitrombóticos? E o risco da trombose? No momento atual, a conduta não está
definida, já que, se mantivermos a medicação, há risco de sangramento e, se esta
for interrompida, a trombose aguda pode
ocorrer.
Além do mais, a conseqüência poderá ser
trombose por outros mecanismos, como
também a hipersensibilidade sistêmica aos
stents, posicionamento impróprio e a reestenose.
Por essas razões, baseado em evidências,
o grupo de Atlanta liderado por Silverman, até admite que, em tendo angina,
prefeririam ser “balonados” sem stent farmacológico ou não, admitindo-se o risco
futuro incerto dos artefatos. Pondera-se,
inclusive, o comportamento desconhecido e irremediável do dispositivo inserido na coronária.
Como geralmente a reestenose se manifesta clinicamente com angina de peito, a
área culpada pode ser redilatada; mas, se
houver trombose aguda (?), não podemos
prever sua ocorrência, fato pertinente aos
stents.
O projeto Radar da Food and Drug Administration (EUA) assinalou 262 casos de
alergia com implante de stent farmacológico, com quatro casos fatais decorrentes
de trombose aguda. O quadro clínico de
alergia se manifesta com rash, formigamento, dispnéia, febre, eosinofilia e aumento

de IgE. Portanto, a hipersensibilidade aos
stents revestidos é um risco real, que decorre da presença de mastócitos, linfócitos e eosinófilos na íntima, média e adventícia. Aliás, os componentes do stent
são “antigênicos” como o polímero de revestimento, o sirolimus, o paclitaxel, e os
metais – reação alérgica. Inclusive, os
atópicos que recebem stent revestido necessitariam de corticóide e monitorização
de mediadores inflamatórios.
Sejamos prudentes. Não exageremos na
stent-mania. Alvíssaras à Medicina Baseada em Evidências.
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Pericarditis Complications:
Therapeutic and Diagnostic
Considerations
RESUMO - Os autores relatam o caso de uma paciente de 36 anos que evoluiu da fase de peri-

cardite aguda idiopática até a restrição diastólica inicial da pericardite constritiva. (Conduta
Médica 2007:8 (31) 26-27)
ABSTRACT - The authors report the case of a 36-year-old female with initial feature of acute

idiopathic pericarditis that evolved toward the incipient diastolic restriction related to constrictive pericarditis. (Conduta Médica 2007:8 (31) 26-27)
DESCRITORES - restrição diastólica, pericardite constritiva, dor precordial.

KEY-WORDS - diastolic restriction, constrictive pericarditis, chest pain.

INTRODUÇÃO

A dor precordial em adultos é freqüentemente decorrente de doença arterial coronária. É de grande ajuda nesses casos a
estratificação do risco, utilizando-se diagrama de Framinghan. São incluídos nessa contagem de pontos, principalmente,
dislipidemia, tabagismo, diabetes e HAS.
Assim, o homem com mais de nove pontos e a mulher com mais de 15 pontos têm
alta chance de, em tendo dor precordial,
que esta seja decorrente de doença coronária. No caso relatado, a pontuação da
paciente era baixa e, portanto, considerando-se que a dor era pleurítica, formulou-se o diagnóstico de pericardite. Aos
primeiros sinais da constrição indica-se a
pericardiectomia. Infelizmente, o grande
óbice reside em não se reconhecer tais
manifestações, que são representadas pelo
sinal de Kussmaul e o knock pericárdico.
CASO CLÍNICO

E.O.M., sexo feminino, 36 anos, solteira,
negra, professora, natural de Niterói (RJ),
residente em São Gonçalo (RJ).
Q.P.: “falta de ar e dores no peito, pescoço e costas”
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H.D.A.: No início de 2005, ao realizar
exame admissional, um raio X evidenciou aumento da área cardíaca, embora
a paciente não apresentasse qualquer
tipo de sintoma. Meses depois, quando
já apresentava cansaço a grandes e médios esforços, foi a um cardiologista, tendo sido solicitado um ecocardiograma,
que mostrou um derrame pericárdico.
Realizou, então, um PPD, com resultado
de 17 mm, dando início ao esquema RIP
(rifampicina, hidrazida e pirazinamida).
No final de 2005, o cansaço começou a
evoluir de médio para pequenos esforços,
sendo a paciente internada no Hospital
Universitário Antonio Pedro (da Universidade Federal Fluminense). Realizou um novo ecocardiograma (sem alterações) e uma pericardiocentese (que foi
inconclusiva), porém houve melhora dos
sintomas.
Em janeiro de 2006 o cansaço retornou,
iniciando com uma dor constante, constritiva, na região epigástrica, retroesternal, região do trapézio e dorso, que piorava com a respiração e ao deitar, e melhorava com analgésico. A paciente,
então, observou início de quadros febris

associados a essas dores, além de dispnéia
com piora dos sintomas. Foi internada
novamente no Hospital Universitário
Antonio Pedro em março de 2006. Realizou eco, que evidenciou derrame pericárdico, e um raio X, que mostrou também derrame pleural. No momento, teve
melhora dos sintomas e encontra-se
aguardando investigação da causa do
derrame.
Nega comorbidades previas, HAS, DM,
dislipidemias, pneumopatias e cardiopatias. Nega etilismo e tabagismo.
EXAME FÍSICO

Ectoscopia - paciente eupneica, afebril,
hidratada, normocorada, anictérica, acianótica.
Sinais vitais - PA sentada: 110 x 70
mmHg; PA deitada: 115 x 75 mmHg; FC:
59 bpm; FR: 20 irpm; Tax: 36,4°C.
ACV - pulsos regulares, simétricos e de
baixa amplitude. Presença de pulso venoso em “W”, com turgência jugular discreta.
Sinal de Kussmaul presente.
Ritmo cardíaco regular com presença de
B3 precoce (“knock pericárdico”).
AR - MV diminuído em base esquerda.
Abdome – normal.
MMII - normal.
EXAMES

Glicose, uréia, creatinina, Na+ e K+ normais; Nefelometria - ptns do complemento: C3:191,7 mg/dl; C4: 29,9 mg/dl;
EAS - aspecto turvo, sedimentoscopia Cel. epiteliais: algumas, Piócitos: 01-02
P/C, Hemácias 50-55 P/C; RX de tórax cardiomegalia e derrame pleural esquerdo; Exame parasitológico sem alterações;
Hemograma - RBC: 3,98 , HGB: 10,8 ,
HCT: 33,2 L% , PLT: 593m 10³/mm³ ,
PDW: 7,5% , NEU: 48,1 , LIN: 39,4 ,
MON: 9,1; Contagem de reticulócitos nº relativo 2,7% , nº absoluto 107mm³.
DISCUSSÃO

Diante de um paciente com o diagnóstico comprovado de pericardite, como
neste caso, impõe-se de início saber se

esta é aguda, subaguda ou crônica. Até
seis semanas é aguda, e depois de seis
meses é considerada crônica. No caso em
discussão, a paciente foi internada com
pericardite aguda e evoluiu para a forma crônica.
Na fase aguda, é fundamental se estabelecer o diagnóstico etiológico. Procurase a etiologia diagnosticando-se outra
doença sistêmica, já que muito raramente a pericardite é uma doença primária
do coração. No caso apresentado, os
exames foram negativos para colagenoses, bem como a própria biópsia do pericárdio também foi negativa. Fica claro
que, provavelmente, uma virose determinou a enfermidade – uma virose como,
por exemplo, uma “coxsackiose”, ou
causada pelo vírus da influenza.
O tratamento instituído para tuberculose é utilizado com freqüência como teste terapêutico que, obviamente no caso
em questão, demonstra que a etiologia
não devia ser tuberculose.
A radiografia atual (figura 1) revela derrame pleural esquerdo, cardiomegalia e
congestão pulmonar – dados inequívocos de restrição diastólica.
É mister se indicar a pericardiectomia aos
primeiros sinais de pericardite constritiva, caso contrário o paciente evoluirá
para formas avançadas, com edema generalizado e enteropatia perdedora de
proteínas. Recomenda-se ao cirurgião
iniciar a pericardiectomia pelo lado esquerdo, para se evitar o edema pulmonar.
É necessário se realçar que o pericárdio
não é essencial à vida e que, num paciente com pulso venoso em “M” ou “W”
e a presença de sinal de Lyan (knock pericárdico), deve-se formular o diagnóstico de pericardite constritiva. Às vezes,
em decorrência da acentuada hepatoesplenomegalia e ascite, tais enfermos são
confundidos com cirróticos. Porém, em
tal condição não há sinal de Kussmaul
ou B3 precoce.
Finalmente, salientamos que nas fases
mais adiantadas da pericardite constritiva a confusão diagnóstica se faz com mi-

FIGURA 1
Rx em PA: Nota-se a cardiomegalia, o
derrame pleural esquerdo e a congestão
pulmonar

ocardiopatia restritiva. Mesmo recentemente, a confusão pode culminar com
realização de toracotomia exploradora
para diagnóstico diferencial. Felizmente, atualmente se mostrou que na pericardite não há aumento do BNP, diferentemente da miocardiopatia.
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RESUMO - Nosso estudo é uma retrospectiva de oito pacientes internados no Serviço de Cirur-

gia Hepato-Biliar do Hospital Geral de Bonsucesso, entre janeiro de 2003 a outubro de 2005,
com diagnóstico de abscesso hepático. O objetivo do estudo foi analisar a evolução do tratamento aplicado nesses pacientes. A média de idade dos pacientes foi de 46 anos, sendo 50%
de cada sexo. Todos os pacientes receberam tratamento com antibióticos e realizaram drenagem percutânea. A comorbidade mais comum associada ao abscesso hepático, no estudo, foi
a presença de patologia de vias biliares em 37,5% dos pacientes. O abscesso era predominantemente de lobo direito (37,5%), seguido do lobo esquerdo em 25%, e em ambos os lobos em
37,5%. O tempo de internação e completa resolução do abscesso, variou de seis a 57 dias. Seis
pacientes receberam alta hospitalar com resolução do abscesso e dois pacientes morreram de
causas não relacionadas diretamente ao abscesso. Neste estudo, concluímos que a antibioticoterapia associada à drenagem percutânea é um procedimento seguro e bem-sucedido para
tratamento dos abscessos hepáticos. (Conduta Médica 2007:8 (31) 28-29)
ABSTRACT - This study is a retrospective one of eight patients from the Hepato-Biliary Unit of
Bonsucesso General Hospital, attended between january 2003 and october 2005, with clinical diagnosis of hepatic abscess. Our aim was to evaluate the evolution of treatment of them.
The patients were 50% of each sex, medium age of 46 years old. All of them used antibiotics
and performed percutaneous drainage. In 37,5% of them there was biliary pathology. The
abscesses were chiefly of right lobe of liver (37,5%), but 25% of them were in left lobe and
37,5% in both of them. The resolution of abscesses occurred from 6 to 57 days. Six patients
were discarded from the hospital and two patients died, from causes not related to chief disease. We concluded that antibiotics associated to percutaneous drainage are safe and successful procedures in the treatment of hepatic abscesses. (Conduta Médica 2007:8 (31) 28-29)
DESCRITORES - abscesso hepático, drenagem percutânea, tratamento

KEY-WORDS - hepatic abscess; percutaneous drainage; treatment

INTRODUÇÃO

O abscesso hepático é um acúmulo focal
de secreção purulenta dentro do parênquima hepático causado por um único ou
vários patógenos.
A infecção do fígado por patógenos nãovirais é muito comum em todo o mundo.
Nos países desenvolvidos, apesar de a hepatite viral crônica ser a doença infecci28 CONDUTA MÉDICA
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osa do fígado mais presente, os abscessos
hepáticos bacterianos e amebianos representam desafios clínicos importantes. Nas
regiões menos desenvolvidas, as amebas,
outros protozoários e helmintos, são responsáveis por graves problemas de saúde
pública.
Os abscessos hepáticos cursam com febre, dor
abdominal no quadrante superior direito e

mal-estar. Nessa situação, a presença de leucocitose, a dosagem elevada das enzimas hepáticas e exames diagnósticos por imagem
do abdome (US e TC) podem estabelecer o
diagnóstico correto. As sorologias e os aspirados de lesões focais do fígado determinam
um diagnóstico específico e, conseqüentemente, orientam a terapia ideal.
No passado, o abscesso hepático era uma
doença que acometia a faixa etária entre
20 e 30 anos, geralmente como complicação de apendicite aguda. Com o surgimento dos antibióticos, os tratamentos de
efeito imediato para as doenças inflamatórias agudas e uma população envelhecida, o quadro dessa doença mudou. Atualmente, o abscesso hepático é mais freqüente em pacientes com idade entre 50
e 60 anos, e está constantemente relacionado com alguma doença do trato biliar.
O trabalho se baseia no estudo retrospectivo dos prontuários de oito pacientes do
serviço de Cirurgia Hepato-Biliar do
Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) no
período de 2003 a 2005, visando analisar os resultados dos tratamentos aplicados. O método preconizado no serviço foi
comparado com o descrito na literatura.

esquerda. Todos os pacientes apresentavam abscessos de etiologia piogênica e
com localização mais freqüente no lobo
direito visualizada pela tomografia computadorizada. Destes, 37,5% apresentavam abscesso somente em lobo direito,
25% em lobo esquerdo e 37,5% em ambos os lobos (figura 1). O tempo de internação variou de seis a 57 dias, com uma
média de 19 dias. Ampicilina associada
a metronidazol foi o esquema mais utilizado na antibioticoterapia (50%), associados ou não a outro antibiótico. A drenagem foi realizada em todos os pacientes. A paciente de nº 8 apresentava abscessos nos segmentos II, III e VI, porém o
segmento VI, por ser muito pequeno, não
foi atingido pela drenagem, tendo sido
curado com a antibioticoterapia. A presença de comorbidade em vias biliares
ocorreu em três pacientes (37,5%). O restante apresentou comorbidades variadas
(62,5%), ou mesmo ausência de qualquer
alteração pregressa (25%). Cinco pacientes receberam alta hospitalar com melhora
do quadro clínico e três foram a óbito. No
entanto, a causa desses óbitos não está relacionada diretamente com o abscesso.

MATERIAIS E MÉTODOS

DISCUSSÃO

Foram revisados oito prontuários de pacientes internados no serviço de Cirurgia
Hepato-Biliar do HGB com diagnósticos
clínicos, laboratoriais e de imagem de
abscesso hepático no período de janeiro
de 2003 a outubro de 2005. As informações analisadas foram: sexo, idade, sinais
e sintomas na internação, etiologia, localização dos abscessos, se houve ou não
drenagem, comorbidades associadas, tempo de internação e mortalidade.

O fígado, constantemente, é exposto a uma
carga bacteriana venosa portal. No entanto, ele é capaz de eliminá-la sem qualquer
repercussão no organismo. Um abscesso
hepático aparece quando a bactéria, independentemente da rota de exposição, excede a capacidade do fígado de eliminá-

la. Isso resulta em lesão tecidual, infiltração de neutrófilos e formação de um abscesso organizado. O fígado é exposto às
bactérias através da árvore biliar, da veia
porta, da artéria hepática, da extensão direta de um foco de infecção e do trauma.
A forma mais comum de desenvolvimento de um abscesso hepático ocorre da disseminação de uma infecção no fígado
através de uma via biliar infectada (colangite). Porém, em nosso estudo, somente
37,5% dos pacientes possuíam alguma
patologia biliar. Um estudo de base populacional calculou a incidência de abscesso piogênico do fígado como 11 casos
por milhão de pessoas ao ano. Na suspeita de um abscesso hepático bacteriano,
deve ser iniciado o tratamento com antibióticos intravenosos de amplo espectro
para controlar a bacteremia progressiva e
suas complicações associadas. São utilizadas combinações como ampicilina, aminoglicosídeos e metronidazol, ou cefalosporina de terceira geração com metronidazol. A combinação de ampicilina com
metronidazol foi o esquema mais utilizado no presente estudo (50%).
Em relação ao sexo, nossos pacientes eram
50% homens e 50% mulheres, enquanto
na literatura a proporção homem-mulher
é de, aproximadamente, 1,5 para 1(4). O
tempo médio de internação foi de 19 dias,
sendo similar ao descrito por Kalil, onde
a média foi de 24,5 dias(1).
Em nosso estudo, os resultados obtidos
indicaram uma maior prevalência de abscessos em lobo direito (figura 2), concor-

FIGURA 1
TC demonstrando múltiplos abscessos em
ambos os lobos

FIGURA 2
TC apresentando abscesso hepático em
lobo direito.

RESULTADOS

A idade dos pacientes variou de 19 a 80
anos, com uma média de 46 anos. Foram
internados quatro pacientes do sexo masculino e quatro do sexo feminino. O quadro clínico na internação prevaleceu
como dor no hipocôndrio direito
(62,5%), febre (100%) e icterícia (50%),
além de leucocitose com desvio para a
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dando com Lodhi(3). Isso é atribuído ao
fato de o ramo direito da veia porta ser
uma continuação do ramo principal, enquanto o ramo esquerdo é mais horizontalizado. Complicações advindas da drenagem são variadas, as quais vão desde
hemorragia à sepse transitória. Na nossa
casuística não houve essas complicações.
Antes do uso rotineiro dos antibióticos e
dos procedimentos de drenagem, o absces-

FIGURA 4
TC demonstrando resolução de abscesso
hepático em lobo direito pós-drenagem

FIGURA 3
Punção percutânea

so hepático não tratado era quase sempre
fatal. Até 1980, a drenagem cirúrgica
aberta era o único tratamento para o abscesso hepático. Nos últimos 20 anos, graças ao desenvolvimento dos exames de
imagem e de técnicas radiológicas intervencionistas, a drenagem percutânea por

Tabela 1: Informações coletadas dos prontuários
Sinais e
Localização
Tipo
Antibioticoterapia Comorbidades
sintomas na
do
de
internação
abscesso
cateter
Dor em HD,
Lobo
Não houve
Cefotaxima +
Tumor de
80 anos
febre e icterícia
direito
drenagem
Metronidazol
vesícula e HAS
Dor em HD,
febre,
Lobo
Triplo
Amicacina +
34 anos
X
icterícia,
esquerdo
lúmen
Ampicilina +
colúria
Metronidazol
e mialgia
Dor em HD,
Lobo
Não houve
Ampicilina +
36 anos
X
e febre
direito
drenagem Gentamicina +
Metronidazol
Dor epigástrica,
plenitude pós- Segmento
Triplo
Ciprofloxacino +
Colecistite
19 anos
prandial,
IV
lúmen
Gentamicina +
e
náuseas, febre e
Metronidazol
tabagismo
hepatomegalia
Sepse, choque
Dor abdominal,
Lobos
Ampicilina +
hipovolêmico,
febre alta
direito e
Triplo
Ciprofloxacino + úlcera duodenal,
43 anos
e icterícia
esquerdo
lúmen
Metronidazol
hepatectomia
segmentar, HAS,
IRC e ICC
Dor em HD,
febre, anemia, Segmentos
Triplo
Ceftriaxona + Colecistectomizada
45 anos emagrecimento,
IV e V
lúmen
Metronidazol
e DM
icterícia e
hepatomegalia
Dor em HD,
Coleção
febre, vômitos, Segmento
Triplo
Imipenem +
subfrênica
53 anos emagrecimento,
VI
lúmen
Vancomicina
e
e queda do
derrame
estado geral
pleural
Dor em região
Ampicilina +
Apendicite
epigástrica, dor Segmentos
Duplo
Ciprofloxacino + crônica (?), HAS,
60 anos
lombar e febre II, III e VI
lúmen
Metronidazol
DM, piúria e
com calafrios
hematúria

Paciente Sexo Idade
Paciente 1

M

Paciente 2

M

Paciente 3

M

Paciente 4

F

Paciente 5

M

Paciente 6

F

Paciente 7

F

Paciente 8

F

Tempo
Resultado
de
internação
27 dias

Óbito

11 dias
PD: 6 dias

Êxito

6 dias
PD:

Êxito

15 dias
PD: 6 dias

Êxito

57 dias
PD: 22 dias

14 dias
PD: 12 dias

Óbito

17 dias
PD: 17 dias

Êxito

7 dias
PD: 5 dias

M = masculino; F = feminino; HD = hipocôndrio direito; HAS = hipertensão arterial sistêmica; IRC = insuficiência renal crônica;
ICC = insuficiência cardíaca congestiva; DM = diabetes melito; PD = pós-drenagem
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Óbito

Êxito

cateter (figura 3) associada a antibióticos
tornou-se o tratamento de escolha para a
maioria dos pacientes(5). As vantagens
óbvias são a simplicidade do tratamento
e o fato de se evitar a anestesia geral e a
laparotomia, sendo esta reservada para os
casos de fracasso da drenagem percutânea.
Em nosso serviço, o tratamento preconizado é a drenagem percutânea, já que este
é um procedimento simples e com elevada taxa de cura para o abscesso hepático
(figura 4), tendo esta sido realizada em
100% dos pacientes. Kalil utilizou a drenagem percutânea em 38,5% dos casos,
laparotomia em 19% e a antibioticoterapia isolada em 8% (1).
Os óbitos ocorreram por patologias
primárias dos pacientes, não tendo nenhuma relação direta com o abscesso
hepático.
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