Editorial
Reprodução Assistida
e Nobel de Medicina

O

Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia de 2010 foi conferido a Robert Geoffrey
Edwards, conhecido pesquisador inglês da área
da reprodução humana, cujo notável feito foi o
primeiro caso bem sucedido de fertilização in vitro
em seres humanos já registrado. Edwards nasceu
em Batley, na Inglaterra, em 1925. Doutorou-se
em Medicina em 1955, pela Universidade de
Edimburgo, e é professor emérito em Cambridge.
O trabalho de Edwards finalizou de forma bem
sucedida os esforços anteriormente feitos por
outros investigadores, que obtiveram a fertilização in vitro em animais, em especial em
coelhos. Edwards teve sucesso pela primeira
vez em humanos. A técnica desenvolvida por
ele permitiu que mais de quatro milhões de
casais (número estimado até o momento) portadores de impedimentos – como obstrução de
trompas de Falópio ou azoospermia – pudessem
ter um filho biológico. É importante considerar a colaboração do colega de Edwards, o
ginecologista Patrick Steptoe, já falecido, em
1988, no sucesso da empreitada.
Não se pode limitar a contribuição de Edwards
e de Steptoe somente à questão da obtenção
da gravidez, mas principalmente ao fato de as
pesquisas que levaram ao sucesso da fertilização in vitro terem permitido o entendimento
dos mecanismos finos de interação entre
gametas, indispensáveis para levar a termo a
gravidez do chamado “bebê de proveta”, como
também terem possibilitado elucidar outras
situações muito investigadas no campo da
reprodução humana, como o caso de mulheres
que engravidam e abortam repetidamente, por
exemplo. O curioso é que a técnica deriva de
estudos de reprodução de peixes e aproveita
a injeção citoplasmática de espermatozoides,
quando um deles é inserido no óvulo.
Fato é que a introdução da técnica no terreno
da medicina prática originou certos abusos e
distorções, o que levou a medidas balizadoras
por parte das autoridades responsáveis pela
fiscalização do exercício da medicina. Recentemente o Conselho Federal de Medicina,
considerando uma série de questões – tais
como a importância da infertilidade humana
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como problema de saúde, a legitimidade de
se tentar superá-la, os avanços científicos,
a efetividade das técnicas de reprodução
assistida e a necessidade de harmonizar o uso
das técnicas desenvolvidas com os princípios
da ética médica –, baixou uma resolução (a
de número 1957/2010, publicada no Diário
Oficial da União em 6 de janeiro de 2011) que
estabeleceu normas éticas para a utilização das
técnicas de reprodução assistida.
O caso do Nobel de Medicina para Edwards
é um dos que ligam intimamente a pesquisa
básica com a aplicação clínica no terreno da
Medicina. Nem sempre, na lista dos laureados
com o Nobel da Medicina, vamos encontrar
situação semelhante.
Alfred Nobel nasceu em Estocolmo, na
Suécia, em 1833, e faleceu em San Remo,
na Itália, em 1896. Tinha grande interesse
por Química, tendo inventado a dinamite e
a borracha sintética. Deixou em testamento
a indicação para a criação de uma fundação
que premiasse anualmente as pessoas que mais
tivessem contribuído para o desenvolvimento
da Humanidade. Assim, em 1900 foi criada
a Fundação Nobel, que atribui cinco prêmios
em áreas distintas: Química, Física, Medicina,
Literatura (escolhidos por especialistas suecos)
e Paz Mundial (escolhido por uma comissão
do parlamento norueguês). Em 1969 foi
criado um novo prêmio na área da Economia
(financiado pelo Banco da Suécia), o Prêmio
em Ciências Econômicas, em memória de
Alfred Nobel. Esse prêmio não tem ligação
com Alfred Nobel, não sendo pago com o
dinheiro privado da Fundação Nobel, mas
com dinheiro público do Banco Central
sueco, embora os ganhadores sejam também
escolhidos pela Academia Real de Ciências da
Suécia. O vencedor do Prêmio Nobel recebe
uma medalha Nobel em ouro e um diploma.
O valor do prêmio varia segundo a receita da
Fundação obtida nesse ano. Desse modo nasceu
o Prêmio Nobel, concedido todos os anos pela
Real Academia de Ciências da Suécia.
O primeiro Prêmio Nobel de Medicina foi
concedido a Emil Adolf von Behring pela

Diversas descobertas
importantes e que
hoje nos beneficiam
estão ligadas ao
Nobel em Medicina

terapia do soro para tratar difteria, em 1901.
Diversas descobertas importantes e que hoje
nos beneficiam estão ligadas à láurea Nobel em
Medicina, como, por exemplo, a descoberta
da penicilina, investigações sobre a malária,
emprego da luz no tratamento do lupus vulgaris,
aspectos da fisiologia da digestão, investigações sobre o sistema nervoso, cirurgia da tireoide, estudos sobre as dioptrias do olho, métodos
de sutura vascular, descoberta da anafilaxia,
investigações sobre o aparelho vestibular na
orelha interna, descoberta do “complemento”,
descoberta dos mecanismos do intercâmbio
gasoso na respiração, descoberta do metabolismo do ácido lático, descoberta da insulina,
invenção do eletrocardiograma, pesquisas
sobre o cancro, malária e tifo, descoberta das
vitaminas, descoberta dos grupos sanguíneos,
descoberta dos citocromos das mitocôndrias,
descoberta da função dos neurônios, descoberta da função dos cromossomos na hereditariedade, descoberta do efeito organizador do
desenvolvimento embrionário, descoberta da
transmissão química dos impulsos nervosos,
descoberta da vitamina C como catalisador,
descoberta do efeito antibacteriano das sulfonamidas, descoberta da função da vitamina K,
estudos sobre efeito dos raios X nas mutações,
descoberta do efeito dos hormônios da hipófise
sobre o metabolismo da glicose, descoberta do
efeito do DDT sobre os artrópodes, descoberta
dos efeitos dos hormônios do córtex adrenal,
desenvolvimento de vacina contra a febre
amarela, descoberta da estreptomicina, descrição do ciclo de Krebs, vacina Salk contra
a poliomielite, introdução do cateterismo,
síntese do primeiro anti-histamínico, pesquisas
sobre ambiente e mutações genéticas, descoberta do mecanismo de estimulação da cóclea,
descoberta da estrutura do DNA, mecanismo
de transmissão dos impulsos nervosos, metabolismo do colesterol, regulação de atividade
gênica em vírus e bactérias, descobertas sobre
a fisiologia e química do olho, decifração do
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código genético, mecanismos hormonais e
metabolismo, estrutura dos anticorpos, comportamento e comunicação animal, interação
entre tumores viróticos e material genético,
descoberta dos hormônios hipotalâmicos,
emprego médico da tomografia computadorizada, descoberta do sistema HLA, pesquisas
sobre os hemisférios cerebrais, pesquisas sobre
as prostaglandinas, formação dos anticorpos,
mecanismos do metabolismo do colesterol, princípios do tratamento com drogas,
descobertas sobre transplantes de órgãos,
descobertas sobre canais iônicos das células,
descobertas sobre as fosforilações, descoberta
do príon como partícula infecciosa proteica,
trabalhos sobre óxido nítrico, descobertas
sobre papel de genes e moléculas na divisão
celular, descobertas sobre apoptose, invenção
e uso da ressonância magnética nuclear, descoberta dos receptores odoríferos, descoberta
do Helicobacter pylorii e sua relação com úlcera
e gastrite, células tronco e sua função em
medicina, descoberta do vírus do papiloma
humano e sua relação com o câncer cervical,
descobertas sobre o vírus da imunodeficiência
humana, descoberta da enzima telomerase nos
cromossomos e desenvolvimento da fertilização in vitro, atual conquista feita por Edwards.
De lá para cá podemos contabilizar 193
ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina
e Fisiologia, explicando-se que, em diversas
oportunidades, o prêmio foi concedido a mais
de um cientista. E podemos listar algumas
curiosidades sobre o Nobel de Medicina.
O país a ter maior número de ganhadores
foi os Estados Unidos, com 72 premiados.
Contamos aqui, por convenção nossa, apenas
os indivíduos nascidos nos EUA, porque há
outros, nascidos em diferentes países e que
obtiveram o prêmio depois de se naturalizarem
norte-americanos ou de fazerem suas carreiras
nos Estados Unidos, pelo menos em grande
parte. Aliás, a supremacia norte-americana
é coerente com sua produção científica. Os
Estados Unidos são responsáveis por cerca de
40% da produção científica mundial. Mas
nosso Brasil está progredindo; estamos com
mais de 2% da produção científica mundial e
avançando a cada ano. Precisamos, ainda, melhorar muito a qualidade de nossa produção,
mas isso vem acontecendo... e é bem possível
sonharmos com um Prêmio Nobel de Medi-

cina num futuro não muito distante. Após os
Estados Unidos, o país com maior número de
ganhadores do Nobel em Medicina é a Inglaterra, com 25 ganhadores; depois a Alemanha,
com 23; França, com 12; Suécia, com sete;
Austrália e Suíça empatam com seis; a Itália
tem cinco ganhadores; com quatro ganhadores
vêm Áustria, Bélgica e Dinamarca; com três,
África do Sul e Hungria; têm duas conquistas
a Argentina, a Polônia, a Rússia, a Holanda e a
Espanha, e apenas uma têm Japão, Venezuela,
Escócia, Portugal, Nova Zelândia e Canadá.
Curioso ainda é o fato de que, até o fim da
Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados
Unidos não tinham a supremacia na área do
Nobel em Medicina, que era muito dividido
entre Alemanha, França, Inglaterra e outros
países europeus. Após a Segunda Guerra
Mundial, no entanto, a supremacia norteamericana se acentuou, o que se correlaciona
muito bem com as dimensões do PIB norteamericano e com quanto os Estados Unidos
investem anualmente em Ciência – que não é
pouco. Também se pode observar que muitos
ganhadores do Nobel em Medicina, nascidos
em outros países, se radicaram nos Estados
Unidos e lá fizeram suas carreiras. Se formos
contar os Prêmios ganhos por eles como norteamericanos naturalizados, essa supremacia no
Nobel médico cresce bastante.
Neste número 48, nossa revista Conduta
Médica completa seu 12º aniversário, sempre
se esforçando por trazer conhecimento útil e
atualização de forma prática ao médico que nos
lê. Aproveitamos a oportunidade para agradecer mais uma vez à Diretoria da Unimed Rio,
nosso patrocinador, que continua a nos apoiar
nessa iniciativa que só tem rendido alegrias e
mensagens de estímulo e congratulações por
parte dos colegas leitores.
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sessão clínica / Clinical Session

Palpitação, Cansaço, Tonteira
e Desmaios
Palpitation, Fatigue, Dizzyness
and Collapse

Sessão clínica realizada em 3 de março de 2010,
pelo Grupo de Estudos do Instituto Estadual de
Cardiologia Aloysio de Castro – Iecac (Rio de
Janeiro – RJ).
Apresentador:
Dr. Gustavo Perim
Residente de Cardiologia do Iecac
Coordenador:
Dr. Dany David Kruczan
Professor de Semiologia Cardiovascular do Curso
de Pós-Graduação Médica do Iecac

RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente de 61 anos que desenvolveu, com início há um ano, dispneia
de esforço e dor torácica, e logo depois palpitações, cansaço, tonteiras e desmaios. O caso foi levado para
discussão em sessão clínica do Iecac. (Conduta Médica 2011-12 (48) 4-8)
ABSTRACT – It is the case of a 61-year-old woman with dyspnea there is one year and pain in the thorax, soon
after complaining of palpitation, fatigue, dizzyness and collapse. The case was put in discussion in a Iecac clinical
session. (Conduta Médica 2011-12 (48) 4-8)
DESCRITORES – palpitação; cansaço; tonteiras
KEY-WORDS – palpitation; fatigue; dizzyness

RESIDENTE GUSTAVO

História Patológica Pregressa: Hiper-

Identificação: Paciente feminina de

tensão arterial sistêmica; nega diabetes

61 anos, divorciada, cabeleireira,

mellitus; relata episódio de infarto

natural do Espírito Santo, moradora

agudo do miocárdio em 1995; nega

Dr. Reinaldo Hadlich
Coordenador do Grupo de Estudos de Métodos
Complementares do Iecac

de Magé (RJ).

episódios de febre reumática e passado

Q u e i x a P r i n c i p a l : “Palpitação,

de uso regular de “Benzetacil”; relata

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

cansaço, tonteira e desmaios”.

passado de tuberculose em 2007 (uso

História da Doença Atual: Paciente

de esquema RHZ por seis meses), cirur-

relata início, há um ano, de disp-

gia de mioma sem intercorrências e de-

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

neia aos esforços moderados. Relata

pressão em uso regular de medicação.

Dr. Washington Maciel
Coordenador do Grupo de Estudos de Arritmias
do Iecac

também uma dor torácica não rela-

História Fisiológica: Parto normal a

cionada aos esforços, que se inicia em

termo; cinco gestações, quatro partos

repouso e melhora quando a paciente

e um aborto.

se deita. Queixa-se também de palpi-

História Social: Etilismo social

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

tações – caracterizando o ritmo como

(bebidas fermentadas durante finais

regular –, que se iniciam e cessam

de semana), nega tabagismo. Moradia

Dra. Magnólia Cartacho
Coordenadora do Grupo de Estudos de Doenças
Valvares do Iecac

subitamente. Da mesma forma relata

em boas condições higiênico-sanitá-

episódios de tonteiras, algumas vezes

rias.

Dra. Mônica Celente
Médica do Serviço de Cardiopediatria do Iecac

chegando a culminar com perda do

História Familiar: Pai hipertenso,

Dr. Salvador Manoel Serra
Coordenador do Grupo de Estudos de Ergometria e
Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica

nível de consciência (síncope). Nega

mãe falecida (não sabe informar a

episódios de edema de membros in-

causa).

feriores, nega dispneia paroxística

Exame Físico: PA 120 x 80mmHg em

noturna e ortopneia.

membro superior direito e 130 x 80

Participantes:
Dr. Serafim Borges
Coordenador Clínico do Iecac
Dr. Ricardo Maia
Médico do Grupo de Estudos de Doença Valvar
do Iecac

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

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

Dr. Arnaldo Rabichoffsky
Responsável pelo Serviço de Ecocardiografia
do Hospital Pró-Cardíaco
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Figuras 3 a 6

Eletrocardiograma

FiguraS 1 e 2

Radiografia de tórax
em PA e perfil

em membro superior esquerdo. Peso

é protodiastólico.

58 Kg; altura 1,50m, IMC 25,7 kg/m2.

Aparelho respiratório: Murmúrio ve-

Ectoscopia: Paciente eupneica em

sicular universalmente audível, sem

repouso, hipocorada (+/+4), acianó-

ruídos adventícios.

tica, anictérica, boa perfusão capilar

Abdômen: Flácido, peristáltico,

periférica, extremidades quentes.

indolor, sem massas ou viscerome-

Dentes em regular estado geral, ne-

galias.

cessitando de tratamento.

Membros inferiores: Ausência de

Aparelho cardiovascular: Discreta

edema, panturrilhas livres.

pulsatilidade da fúrcula. Pulsos caro-

Medicações em Uso: Propranolol

tídeo, radial, braquial, pedioso e tibial

40mg 2x/dia; hidroclorotiazida 25mg

posterior regulares e de amplitudes

1x/dia; AAS 100mg 1x/dia; sinvasta-

normais a discretamente diminuídas.

tina 20mg 1x/dia; amitriptilina 25mg

Ictus impalpável em decúbito dorsal,

1x/dia; carbamazepina 200mg 1x/dia.

fracamente palpável em decúbito

O professor Roberto Bassan irá co-

vel aumento de ventrículo direito

lateral esquerdo (DLE) com carac-

mentar a radiografia de tórax (ver

e aurícula esquerda. No perfil, há

terísticas normais. VD não palpável

figuras 1 e 2).

obliteração do espaço retroesternal,

em região paraesternal e apêndice

reforçando a ideia de aumento de

xifoide. Ausculta: RCR, B1 normo-

DR. BASSAN

VD. Não há alterações vasculares

fonética e B2 hipofonética; colado a

A qualidade da radiografia não está

pulmonares.

B2 existe um sopro protodiastólico,

boa. Devido ao fato de estarem hi-

com característica “rasposa”. O sopro

perpenetrados, não se podem avaliar

DR. DIRSON

é melhor audível na ponta e aumenta

bem os tecidos moles. Contudo, a

O ECG (ver figuras 3 a 6) mostra

com a expiração. Há sopro audível em

área cardíaca é de tamanho normal.

ritmo sinusal, frequência de 75bpm,

todos os focos, melhor audível no foco

Há retificação do arco médio do bordo

complexos QRS diminuídos em sua

mitral. Em todas as posições o sopro

cardíaco esquerdo, sugerindo prová-

amplitude, estando de acordo com >
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Figuras 7 a 10

Fonomecanocardiograma

a hipertransparência da radiografia.
Vimos um desvio da onda P em D1D2-D3, sem caracterizar aumento da
aurícula esquerda. A morfologia nas
precordiais sugere bloqueio incompleto do ramo esquerdo pela ausência de
Q. É um ECG pouco esclarecedor.
DR. WASHINGTON

Reitero que, nesse ECG, há somente o
bloqueio de ramo esquerdo de 1º grau.
DR. REINALDO

Identifica-se, no fonomecanocardiograma (ver figuras 7 a 10), no foco mitral,
uma primeira bulha bem registrada e
vibrações suaves de um sopro sistólico.
A segunda bulha não é bem registrada
nesse foco, fazendo correlação com o
que foi encontrado no exame físico.
No foco pulmonar, continuamos identificando a primeira bulha, um sopro
sistólico de pequena intensidade e
ausência de segunda bulha. No foco
aórtico, repete-se o mesmo padrão dos
anteriores. O pulso carotídeo está um
pouco além do complexo QRS, mas
sua morfologia é normal, ocorrendo a
ejeção sem obstáculo.

DR. RICARDO

presença de uma B1 marcada e um

É um caso difícil, pois trata-se de

sopro mesotelessistólico sem obstru-

DR. DANY

uma paciente poliqueixosa, com

ção de válvula aórtica e com ventrí-

Era, portanto, uma paciente polis-

ECG pouco esclarecedor, assim como

culos normais no ECG, pensaria em

sintomática – e que tinha, a despeito

a radiografia. Pergunto-me se essa

prolapso de válvula mitral.

do que foi visto no fonomecanocar-

paciente realmente tem doença, pois

diograma, um sopro protodiastólico.

o sopro que aparece no fono não é

DRA. MARIA EULÁLIA

Vamos discutir esse caso.

diastólico como se imaginava. Na

Com a clínica e com os exames que
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foram apresentados, devemos pensar

ecocardiogramas realizados em outros

gurando a presença de um sopro sistó-

também em mixoma de átrio esquer-

serviços. Em um deles, concluiu-

lico. Mas por que ouvimos um sopro

do.

se por posteriorização sistólica do

protodiastólico? A pressão auricular

folheto anterior da válvula mitral,

elevada com maior resistência nessa

DRA. MAGNÓLIA

compatível com prolapso valvar, com

câmara encurta o tempo de relaxa-

Não parece nada cardíaco pela des-

leve a moderada regurgitação mitral

mento isovolumétrico ventricular,

crição apresentada, então eu pediria

e possível ruptura de cordas tendí-

fazendo com que a válvula mitral abra

algum estudo da aorta neste caso.

neas. O segundo ecocardiograma foi

precocemente – produzindo, então,

Alguma lesão longe da válvula poderia

realizado por via transesofágica, evi-

esse sopro diastólico que ouvimos.

dar esse quadro?

denciando disfunção diastólica grau
I, volume atrial esquerdo de 69ml,

DR. DANY

DR. DANY

válvula mitral com prolapso de ambos

Justamente pelo fato de as caracte-

Não achamos características de in-

os folhetos, sinais de degeneração

rísticas do sopro, em associação com

suficiência aórtica ou pulmonar. No

mixomatosa e falha na coaptação te-

o resultado dos ecocardiogramas, ter

prolapso de válvula mitral, o sopro se

lessistólica sem evidências de ruptura

me confundido bastante, pedi ao Dr.

modificaria com a posição – o que não

de cordoalhas. Havia, também,

Arnaldo para realizar um eco tridi-

ocorreu no exame físico da paciente.

regurgitação mitral importante, com

mensional.

acentuação telessistólica. Foi, então,
DR. BASSAN

realizado um ecocardiograma aqui

DR. ARNALDO

Realmente, não há alterações nos

no Instituto, que mostrou volume

Vimos, no eco realizado, prolapso em

exames complementares. Chamo

atrial esquerdo de 54ml e prolapso de

ambos os folhetos da válvula mitral

a atenção apenas para a perda do

válvula mitral de ambos os folhetos

e sinais de degeneração mixomatosa

primeiro vetor do complexo QRS no

com degeneração mixomatosa.

sem ruptura de cordoalhas, compatível com a síndrome de Barlow. Ob-

ECG, sugerindo ou bloqueio incompleto do ramo esquerdo ou uma real

DR. REINALDO

servamos que o refluxo pela válvula

fibrose na parede anterosseptal, mas

Como explicar uma insuficiência

mitral ocorre bem tardiamente na

sem as alterações no segmento S-T ou

mitral dessa monta sem a presença de

sístole, sendo o volume regurgitante

na onda T que acompanham os casos

um sopro sistólico e com a presença

menor – portanto, eu não classificaria

de necrose no ECG. Eu também acho

de um sopro diastólico que não se

como insuficiência grave. Não havia

que possa ser uma doença na válvula

encaixa com o quadro de prolapso da

hipertensão nas veias pulmonares.

mitral (talvez um prolapso), me sur-

válvula mitral? O que acontece em

Não se demonstrou déficit segmentar

preendendo com o aparecimento em

condições habituais é que, na sístole,

na contração. Fizemos um ecocar-

idade tardia nessa paciente com 61

a contração isovolumétrica logo no

diograma de esforço. Os marcadores

anos – e assim cogitando a possibili-

início faz o fechamento da válvula

de prognóstico ruim seriam queda

dade de tal condição ser devida a uma

mitral e o aparecimento da primei-

da fração de ejeção e aumento da

doença coronária.

ra bulha. No caso de insuficiência

regurgitação. No caso dessa paciente,

mitral, já na contração isovolumétrica

a regurgitação até diminuiu após o

DR. GUSTAVO

começa a passar sangue do ventrículo

esforço, o que pode acontecer por uma

Essa paciente trouxe, então, dois

esquerdo para o átrio esquerdo, confi-

diminuição do anel valvar durante a >
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sessão clínica / Clinical Session

contração intensa. Portanto, é uma

encontro (ver figuras 11 e 12) primeira

betabloqueador. Tivemos que in-

paciente para se tomar atitudes con-

bulha bem marcada, aparecimento

terromper o teste devido ao fato de

servadoras.

do sopro sistólico e até presença de

a paciente se queixar de tontura de

clique. Ficou documentado que era,

surgimento súbito e referir que ia cair.

DR. DANY

então, um prolapso de válvula mitral

Contudo, não foi observada qualquer

Então, ficou claro que o que ouví-

mascarado, no exame físico, pelo uso

manifestação objetiva de cansaço ou

amos como sopro protodiastólico

de betabloqueador. Solicitamos um

dispneia. Existia, certamente, um

era um sopro telessistólico. Fiquei

teste ergométrico, e chamo o Dr.

componente emocional muito forte.

intrigado devido ao fato de o exame

Salvador para comentar.

Ela teve uma curva da pressão arterial
por MET satisfatória durante o esforço

clínico ter fugido da lógica mecânica.
Achei, então, que o que poderia estar

DR. SALVADOR

e uma queda da resistência arterial

mascarando o exame fosse o betablo-

A paciente apresentou, no pico do

periférica caracterizada pela queda

queador, que pedi para suspender por

esforço, uma frequência cardíaca

da pressão arterial diastólica. A fre-

cinco dias para reexame. E eis que

de 118bpm, nesse caso sem uso de

quência cardíaca também foi normal
durante o exercício e a recuperação,
mostrando a volta fisiológica do tônus
vagal.
DR. SERAFIM

Gostaria de lembrar que, no tratamento clínico, essa paciente é uma forte
candidata a profilaxia de endocardite
bacteriana.
DR. HUGO

Refazendo o cálculo do átrio esquerdo
pela área de superfície corporal, essa
paciente apresenta volume atrial de
36ml/m2, ou seja, no limite superior.
Devemos estar atentos ao aparecimento de fibrilação atrial na paciente.
DR. DANY

Gostaria de agradecer a presença de
todos nesta sessão. n

Figuras 11 e 12

Detalhe do fonomecanocardiograma
após betabloqueador
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O FUTURO É LOGO ALI
Unimed-Rio monta rede própria de atendimento, criando
unidades integradas e com perfis específicos de atuação

Diante dos desafios impostos pelo
mercado de saúde suplementar e com o objetivo de oferecer um atendimento de qualidade aos seus clientes, além de promover
uma redução considerável nos custos com
exames e internações, a Unimed-Rio iniciou
o seu processo de verticalização. O projeto
de construção de uma rede própria abrange
Fachada do imóvel que
vai abrigar o Espaço
Para Viver Melhor
(EPVM), em Botafogo

cinco unidades: um hospital de alta complexidade, na Barra da Tijuca, três prontoatendimentos (Barra, Copacabana e Tijuca)
e um prédio voltado para a prevenção de

O Pronto Atendimento
Tijuca será construído em
amplo terreno localizado na
Rua São Francisco Xavier

doenças e a promoção de saúde, o Espaço
Para Viver Melhor (EPVM), em Botafogo.
A primeira unidade a entrar em funcionamento foi o Pronto Atendimento Barra,
inaugurado em outubro de 2010. Carrochefe do projeto, o Hospital de Alta Complexidade tem previsão de abertura para
o final de 2011, após as inaugurações dos
outros pontos da rede: EPVM e PA Copacabana, no primeiro semestre, e PA Tijuca, no
segundo semestre. Vale lembrar que todos
os bairros para a montagem das unidades
foram escolhidos de acordo com a grande
demanda dos respectivos serviços nessas

Pronto Atendimento Barra da Tijuca
Inaugurado em 25 de outubro de 2010, a
unidade tem 1,7 mil m² e atendia, nos meses de
fevereiro e março, uma média de 160 pessoas
por dia. Sua capacidade máxima de atendimento é de 12 mil pessoas por mês. O PA Barra
funciona 24 horas por dia, em todos os dias da
semana, oferecendo especialistas em Clínica
Geral, Ortopedia e Pediatria, além de serviços
de imagem e laboratório. O atendimento
ortopédico é feito apenas durante o dia. Seu
endereço: Avenida das Américas, 777.

localidades. Confira abaixo um pouco mais
sobre cada espaço:
Hospital de Alta Complexidade
Em construção seguindo critérios de sustentabilidade que lhe darão o selo de hospital
verde, o Hospital Unimed terá 225 leitos,

Pronto Atendimento Copacabana
Ocupará uma área de 2,4 mil m² e cinco
pavimentos na Rua Siqueira Campos. A
unidade vai oferecer atendimento 24 horas
por dia, todos os dias da semana, em Clínica
Geral, Pediatria e Ortopedia, além de serviços laboratoriais e de imagem.

EPVM
O Espaço Para Viver Melhor é um projeto
inovador. Montado em um prédio novo, terá
quatro andares e 1,3 mil m² de área destinados a atividades de prevenção e gestão de
saúde, com atividades de correção postural,
orientação nutricional e para a realização de
exercícios físicos e difusão de informações
sobre autocuidado, entre outras ações. O
EPVM será a base das ações de gestão e prevenção de saúde da Unimed-Rio, e estima-se
que ele atenda a 10 mil pacientes em seu
primeiro ano de operação. Os médicos cooperados da Unimed-Rio poderão indicar o
EPVM para seus pacientes
fazerem atividades complementares ao atendimento
do consultório. n

sendo 75 deles voltados para unidades de
tratamento intensivo ou semi-intensivo.
Serão 30 mil m² de área construída e uma
atuação voltada para procedimentos de alta
complexidade em especialidades como Ortopedia, Neurologia, Cardiologia e Oncologia,
entre outras.

Pronto Atendimento Tijuca
O Pronto Atendimento Tijuca ficará num
terreno de 4 mil m², e a estimativa é iniciar
as obras no segundo semestre deste ano. O
bairro foi escolhido justamente pelo grande
volume de atendimento de urgência e emergência, a exemplo da Barra e de Copacabana.

Hospital Unimed-Rio,
em construção na
Barra da Tijuca
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Feocromocitoma: Suspeita
Clínica e Achado de Imagem
Pheochromocytoma: Clinical Suspicion
and Image Findings

(Hospital Universitário Antônio Pedro/Huap,
da Universidade Federal Fluminense/UFF –
Niterói/RJ)
Autores:
Bruna de Siqueira Barros
Rodrigo Cutrim Gaudio
Mariana Carneiro Lopes
Patrícia Rezende Pereira
Leonardo Revoredo de Souza Fialho Cantarelli
Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Robert Leonn Carvalho Dourado
Acadêmico de Medicina da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ)
Prof. Evandro Tinoco Mesquita
Professor do Departamento de Medicina Clinica
da UFF
Doutor em Cardiologia pela Universidade de São
Paulo (USP)
Prof. Cláudio Tinoco Mesquita
Professor do Departamento de Medicina Clinica
da UFF
Doutor em Medicina / Radiologia / Medicina
Nuclear pela UFRJ

RESUMO – O feocromocitoma é um tumor secretor de catecolaminas que tem evolução potencialmente fatal.
O aumento de norepinefrina e epinefrina circulante causa seus sintomas hiperadrenérgicos. Esse tumor pode
ser esporádico ou estar associado a síndromes genéticas. Sua apresentação clínica é variável, incluindo desde a
forma assintomática até a forma clássica – que consiste em surtos caracterizados por cefaleia, sudorese excessiva
e palpitações associadas à hipertensão arterial. É uma doença rara, subdiagnosticada, e uma causa corrigível
de hipertensão arterial sistêmica secundária. A dosagem de catecolaminas sérica e/ou urinária é fundamental
para confirmação diagnóstica, ao passo que a imagem molecular com emprego de radiofármaco (MIBG) auxilia
topografar a lesão. Relatamos o caso de paciente do sexo masculino, de 47 anos, que apresentou hipertensão
associada ao feocromocitoma, cujas manifestações não incluíram a tríade clássica da doença. O ponto inicial
da investigação diagnóstica foi um “incidentaloma”, assim como ocorre com 15% dos pacientes acometidos.
(Conduta Médica 2011-12 (48) 10-14)
ABSTRACT – Pheochromocytoma is a catecholamine-producing tumor that may potentially develop lethal complications. An increase in the production of norepinephrine and epinephrine causes hyperadrenergic symptoms. This tumor
may be sporadic or part of several genetic diseases. Clinical presentation is variable, ranging from the asymptomatic to the
classic form, which consists of spells characterized by headache, sweating, and palpitations associated with hypertension.
Pheochromocytoma is a rare, under-diagnosed and frequently curable cause of secondary arterial hypertension. The
dosage of serum and/or urinary catecholamines is essential for diagnostic confirmation, whereas scintigraphic imaging
after administration of the radiopharmaceutical MIBG is useful at determining lesion topography. Herein, we discuss
the case of a 47-year-old man with a medical history of arterial hypertension associated with pheochromocytoma, whose
clinical presentation did not include the classic triad of the disease. The first diagnostic finding in his investigation was
an adrenal incidentaloma, as occurs in 15% of affected patients. (Conduta Médica 2011-12 (48) 10-14)
DESCRITORES – feocromocitoma; hipertensão; cefaleia; incidentaloma
KEY-WORDS – pheochromocytoma; hypertension; headache; incidentaloma
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oferecer a cintilografia com MIBG como

cefaleia episódica (cerca de 90%), sudorese

cortesia ao nosso paciente, e ao professor

(70%) e palpitações (60%)1. No entanto,
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a sintomatologia da doença é bastante

revisou o artigo.

variada e inespecífica, sendo passo importante a suspeita clínica. Alguns feocro-
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Introdução

mocitomas podem ser assintomáticos1. A

O feocromocitoma é um tumor neuroen-

hipertensão arterial, seja ela sustentada ou

dócrino das células cromafins da medula

paroxística, é o sinal mais comum de feo-

suprarrenal ou de sítios extra-adrenais,

cromocitoma, porém em 5 a 15% dos casos

denominados feocromocitomas extra-

a pressão arterial é normal2. Esse tumor

adrenais ou paragangliomas. A excessiva

ocorre em 0,1% da população hipertensa3,4,

secreção e liberação de catecolaminas na

sendo uma causa corrigível importante de

circulação são determinantes fundamen-

elevação da pressão arterial, a despeito de

sua raridade. Estima-se que cerca de dois

alterações isquêmicas, motivo pelo qual

bradicardia sinusal (frequência cardíaca,

casos novos por milhão de pessoas sejam

aguardava a realização de cateterismo

54 bpm). Evoluiu com retenção de escó-

diagnosticados anualmente3. Contudo, a

cardíaco.

rias nitrogenadas responsiva à administra-

incidência à necropsia desse tumor secretor

História Patológica Pregressa: Sem co-

ção de volume, o que sugeriu desidratação

de catecolaminas é de 250 a 1.300 casos

morbidade. Nega transfusões e cirurgias

significativa. Apresentava episódios de

por milhão1. Esses dados corroboram com

prévias.

hipertensão refratária aos inibidores da

a observação de que a forma oligo ou assin-

História Familiar: Pai e mãe são hiper-

enzima conversora da angiotensina e a

tomática está presente na maioria dos casos

tensos. Possui treze irmãos, dos quais uma

doses baixas de hidralazina. Uma vez

de feocromocitoma, sendo essa patologia

é cardiopata (não soube precisar). Possui

que o paciente apresentava lombalgia e a

subdiagnosticada mesmo quando o tumor

um filho de 25 anos, saudável.

manobra de Giordano positiva, foi solici-

está relacionado com uma evolução fatal.

História Social: Nega tabagismo e eti-

tada uma ultrassonografia abdominal para

lismo.

a investigação de um acometimento nas

RELATO DE CASO

Revisão Sistemática: Lombalgia e estran-

vias urinárias agravando o quadro clínico.

Identificação: Paciente masculino, 47

gúria ocasional.

anos, pardo, natural de Niterói (RJ).

EXAMES SOLICITADOS

Queixa Principal: “dor de cabeça muito

EXAME FÍSICO

Holter (prévio): Ritmo sinusal com perí-

forte e enjoo”

Sinais Vitais: Pressão arterial inaudível,

odos de bloqueio atrioventricular total

História da Doença Atual: Hiperten-

frequência cardíaca 121 bpm, frequência

(BAV-t), ritmo idioventricular e altera-

so prévio, em uso regular de captopril

respiratória 24 irpm, temperatura axilar:

ções do segmento ST.

(50mg/dia), deu entrada no Serviço

37,6oC.

Ecocardiograma (prévio): Déficit de rela-

de Emergência com cefaleia intensa,

Ectoscopia: Regular estado geral, fácies de

xamento de ventrículo esquerdo.

náuseas, vômitos, dor torácica opressiva,

dor, mucosas hipocoradas e desidratação

Exames de sangue: Hemograma - Hemo-

dispneia e palpitações. Há dois anos

leve a moderada.

globina 18,1; Hematócrito 53,5; Leucóci-

começou a apresentar episódios de cefa-

Aparelho Respiratório: Murmúrio res-

tos 5.590 (segmentados 73%, bastonetes

leia intensa, pulsátil e bifrontal, associada

piratório preservado e sem ruídos adven-

10%, linfócitos 10%, monócitos 6%,

a palpitações e vômitos. Paciente estava

tícios.

eosinófilos 1%).

em acompanhamento da hipertensão ar-

Aparelho Cardiovascular: Ritmo regular,

Bioquímica - Glicose 135mg/dL; Sódio

terial sistêmica pelo Programa Médico de

presença de sopro sistólico (2+/6+) pan-

140mmol/L; Potássio 6,4mmol/L; Magné-

Família, e em tratamento farmacológico

cardíaco.

sio 2,5mg/dL; Ureia 86mg/dL; Creatinina

regular com captopril, 25mg duas vezes ao

Abdome: Ausência de massas ou viscero-

1,7mg/dL.

dia. Um ano depois, a cefaleia e a pal-

megalias. Manobra de Giordano presente

Eletrocardiograma: Taquicardia sinusal, in-

pitação se intensificaram e, em seguida,

bilateralmente, mais evidente à esquerda.

tervalo PR - 0,08 s, hemibloqueio anterior

os vômitos se tornaram mais frequentes.

Membros Inferiores: Extremidades aque-

e regularização ventricular normal.

Nesse contexto, foram múltiplas visitas ao

cidas, sem edema.

Ultrassonografia de abdome: Imagem nodular,

Serviço de Emergência para controle da

com região central ecogênica e fina periferia

sintomatologia e da pressão arterial. Nos

EVOLUÇÃO

hipoecoica, de contornos regulares e limites

últimos seis meses, iniciou investigação

Encaminhado para Unidade Coronariana

bem definidos, medindo cerca de 5,1 x

com ecocardiograma, que evidenciou

após estabilização hemodinâmica, para

4,5cm, junto ao bordo inferior do fígado,

déficit de relaxamento ventricular esquer-

monitorização intensiva e investigação

e supero-anteriormente ao rim direito,

do, e eletrocardiografia dinâmica durante

diagnóstica. Ao ser internado, durante

com plano de clivagem definido, podendo

24 horas (Holter ECG), que apresentou

o exame físico, alternou taquicardia com

corresponder a suprarrenal (Fig. 1).
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Catecolaminas plasmáticas: Noradrenalina,
2.700mg (valor de referência, até 420mg);
Adrenalina, 605mg (valor de referência,
até 85mg); e Dopamina, 63mg (valor de
referência, até 84mg).
Tomografia computadorizada de abdome:
Adrenal direita com massa sólida, próxima
FIGURA 2

TC de abdome apresentando
adrenal direita com massa sólida,
próxima ao fígado, que comprime a
veia cava inferior e com diâmetros
transversos de 6.0 x 5.0 cm (seta)

ao fígado, que comprime a veia cava inferior, e com diâmetros transversos de 6,0 x
5,0 cm. Adrenal esquerda normal (Fig. 2).
Cintilografia: Imagens de corpo inteiro, estáticas e tomográficas (Spect) de abdome
obtidas quatro horas após a administração
endovenosa de oito mCi de metaiodobenzilguanidina marcada com I123 (MIBG

FIGURA 1

Ultrassonografia abdominal
evidenciando uma massa com região
central ecogênica e fina periferia
hipoecoica supero-anteriormente ao
rim direito, com plano de clivagem
definido (seta)

123)

, demonstram captação e eliminação

nos sítios de biodistribuição fisiológica.
Observa-se captação de radiotraçados
na projeção da suprarrenal direita, com
intensidade semelhante ao do fígado,
órgão responsável pela metabolização do
radiofármaco (Fig. 3).
CONDUTA

Paciente diagnosticado com feocromocitoma. Foi, então, cancelado o cateterismo cardíaco, iniciado bloqueador
alfa-adrenérgico, prazosina 2mg à noite,
e programada cirurgia para a retirada do
tumor na adrenal direita. No entanto, o
paciente apresentou um pico hipertensivo durante a indução anestésica (PA
sistólica: 290 mmHg) e, após retornar
à Unidade Coronariana, estável hemodinamicamente, ele declinou a cirurgia
e recebeu alta contra recomendação
médica.
FIGURA 3

Cintilografia com MIBG I123 demonstrando captação
e eliminação nos sítios de biodistribuição fisiológica e
captação de radiotraçados na projeção da suprarrenal
D (seta preta), com intensidade semelhante à do
fígado. (seta vermelha)
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DISCUSSÃO

Relatamos o caso clínico de um adulto
jovem com diagnóstico de hipertensão

resistente e história de paroxismos de

múltiplas 2 (NEM 2), neurofibromatose

A comprovação bioquímica da produção

hipertensão arterial sistêmica, sendo con-

do tipo 1 e doença de von Hippel-Lindau,

excessiva de catecolaminas é um passo

firmado o feocromocitoma. A presença

foram identificadas em até 12% a 25%

essencial para o diagnóstico de feocro-

dos três sintomas – cefaleia, sudorese e

dos pacientes. Estes apresentavam feo-

mocitoma. Os pacientes com suspeita de

palpitações –, mesmo sendo inespecíficos,

cromocitoma aparentemente esporádico

feocromocitoma devem ser submetidos

está relacionada a um maior número de

e estavam na faixa etária em torno dos

ao teste bioquímico das catecolaminas,

diagnósticos1. O conjunto desses sin-

50 anos, faixa etária do nosso paciente4.

seja a dosagem plasmática ou urinária.

tomas, associado à hipertensão arterial,

Contudo, neste caso clínico, um “in-

Nestes se incluem os assintomáticos com

possui sensibilidade de 90,9% e especi-

cidentaloma” encontrado na ultrasso-

incidentaloma adrenal, os hipertensos

ficidade de 93,8% para o diagnóstico 5.

nografia (Fig. 1) foi o ponto inicial da

resistentes à terapêutica e os portadores

Apesar de infrequente, a lombalgia é um

investigação. Incidentaloma adrenal

de hipertensão paroxística, assim como

sintoma provavelmente relacionado com

é o termo aplicado a uma massa loca-

os pacientes com resposta paradoxal da

o feocromocitoma. Associada aos outros

lizada nessa topografia, descoberta por

pressão arterial durante anestesia e cirur-

achados, como as crises hipertensivas

acaso durante um exame de imagem7.

gia. Dadas as consequências potencial-

recorrentes, hipertensão arterial persis-

Cerca de 1,5 a 11% dos incidentalomas

mente fatais de um diagnóstico errôneo

tente, cefaleia súbita, náuseas e vômitos,

adrenais são feocromocitomas7. Em um

de feocromocitoma, é necessário um alto

o quadro clínico torna-se sugestivo do

grande estudo de 1.111 pacientes com

nível de confiabilidade em um resultado

diagnóstico. Nesse contexto, fica claro

incidentalomas, a porcentagem estimada

positivo de um indivíduo portador de

que o ponto crítico para o diagnóstico

de feocromocitomas foi de 3%. Por outro

um tumor raro. Evidências sugerem que

é o alto nível de suspeição clínica. Um

lado, 10 a 20% dos feocromocitomas são

a mensuração de metanefrinas livres no

relato da Mayo Clinic revelou que, em 54

descobertos por acaso, especialmente em

plasma ou as metanefrinas fracionadas

pacientes autopsiados, o feocromocitoma

pacientes mais velhos7.

urinárias são os testes de maior sensibi-

contribuiu para 55% das mortes e seu

O incidentaloma está relacionado a

lidade para o diagnóstico e os que mais

diagnóstico não foi suspeitado em 75%

um conjunto de patologias diferentes,

conferem confiabilidade para a exclusão

dos casos1.

a maioria das quais é benigna, como

de feocromocitoma. Contudo, qualquer

O feocromocitoma pode ser hereditário.

adenomas adrenais não funcionan-

teste bioquímico a fim de quantificar o

Portanto, a obtenção de uma detalhada

tes. No entanto, alterações hormonais

excesso de catecolaminas está sujeito a

história familiar fortalece a suspeita de

leves, bem como alterações metabólicas,

resultados falso-positivos, uma vez que

uma síndrome cardiovascular hereditária,

podem estar presentes. Assim, uma abor-

situações fisiológicas (estresse e dieta, por

já que há grande número de hipertensos,

dagem envolvendo exames bioquímicos

exemplo), drogas (antidepressivos tricí-

alguns de difícil controle. Esse contexto

e avaliação radiológica é necessária para

clicos e fenoxibenzamina) e condições

inspira uma investigação de doenças here-

caracterizar essas lesões e identificar os

clínicas causam elevação das catecola-

ditárias associadas ao feocromocitoma4,6.

pacientes que estão sob alto risco de

minas e seus metabólitos circulantes. Na

Uma regra clínica associada a essa doença

terem feocromocitoma7. Em nosso relato

tentativa de reduzir essas interferências,

é a do “tumor dos 10%” – isto é, 10% são

de caso, foram os achados da ultrassono-

foram elaborados critérios e métodos de

extra-adrenais, 10% são malignos e 10%

grafia que agregaram valor diagnóstico

aferição, tais como a coleta de sangue

possuem base hereditária –, que está em

aos sintomas clínicos do paciente e tor-

com o paciente em posição supina e após

desuso. Nesse sentido, com o avanço

naram a hipótese de feocromocitoma

o jejum, a suspensão ou substituição de

dos estudos genéticos, mutações ligadas

mais provável. Dessa maneira, foi

determinadas drogas que sabidamente

a síndromes de herança autossômica

realizada a análise das catecolaminas

causam aumento das catecolaminas e de

dominante, como neoplasias endócrinas

plasmáticas.

seus metabólitos e, sobretudo, a distinção >
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entre os falso-positivos dos verdadeiro-po-

com

I- MIBG, exames alternativos

referências BIBLIOGRÁFICAS

sitivos baseada na magnitude da elevação

podem ser mais sensíveis, como a cin-

1. Sutton MG; Sheps SG; Lie TJ. Preva-

das catecolaminas e seus metabólitos. A

tilografia com 111In-octreotídeo e a

lence of clinically unsuspected pheochro-

maioria dos pacientes com feocromocito-

tomografia por emissão de pósitrons

mocytoma: Review of 50-year autopsy

ma possui aumento de, pelo menos, três

(PET-Scan).

series. Mayo Clin Proc. 1981;56:354-60.

vezes o limite máximo da normalidade.

Os tumores secretores de catecolaminas

2. Manger WM; Gifford RW. Pheochro-

Após a dosagem das catecolaminas, foram

são uma causa de hipertensão arterial

mocytoma. J Clin Hypertens (Greenwi-

realizadas tomografia computadorizada

secundária. Após localização precisa, a

ch). 2002;4:62-72.

e cintilografia com metaiodobenzil-

remoção cirúrgica do tumor permite que

3. Plouin PF; Gimenez-Roqueplo AP. Phe-

guanidina marcada com I

(MIBG)

todos os sintomas sejam atenuados na

ochromocytomas and secreting paragan-

(Figs. 2 e 3), os quais confirmaram o

maioria dos pacientes com feocromocito-

gliomas. Orphanet J Rare Dis. 2006; 1:49.

diagnóstico. A cintilografia com

I-

ma benigno. A adrenalectomia laparos-

4. Karagiannis A; Mikhailidis DP; Athyros

MIBG tem sensibilidade de 76 a 100%

cópica é o método curativo de escolha. É

VG; Harsoulis F. Pheochromocytoma:

e especificidade de 84 a 100% para

importante o preparo cirúrgico adequado

an update on genetics and management.

detecção do feocromocitoma, sendo um

com o uso de anti-hipertensivos, a fim de

Endocr Relat Cancer. 2007;14:935-956.

exame superior à cintilografia com

I-

prevenir complicações cardiovasculares e

5. Ilias I; Pacak K. A clinical overview

MIBG e à tomografia computadorizada

diminuir a magnitude da hipotensão no

of pheochromocytomas/paragangliomas

nos casos das lesões extra-adrenais. O

pós-operatório

and carcinoid tumors. Nucl Med Biol.

radiofármaco MIBG é um análogo da

cado com bloqueador alfa-adrenérgico,

2008;35 Suppl 1:S27-34.

norepinefrina, com a qual compete no

nosso paciente apresentou um pico hi-

6. Plouin PF; Degoulet P; Tugaye A; Ducrocq

processo de captação, acúmulo e liberação

pertensivo durante a indução anestésica,

MB; Menard J. Screening for phaeochro-

nas terminações nervosas adrenérgicas.

o que impossibilitou a cirurgia.

mocytoma: in which hypertensive patients?

Entretanto, a MIBG não é metabolizada

Por fim, deve-se salientar que o mais

A semiological study of 2585 patients,

pela catecol-o-metiltransferase e pela

importante é considerar o diagnóstico

including 11 with phaeochromocytoma.

monoamino-oxidase, o que permite que,

de feocromocitoma, uma vez que o baixo

Nouv Presse Med. 1981;10:869–872.

uma vez marcada com iodo-131 ou com

índice de suspeição da enfermidade,

7. Barzon L; Sonino N; Fallo F; Palu

iodo-123, possa ser utilizada na avaliação

atribuído à pouca especificidade de seus

G; Boscaro M. Prevalence and natural

não invasiva da atividade adrenérgica.

sintomas, impede que parcela significa-

history of adrenal incidentalomas. Eur J

Assim, auxilia a topografar a lesão, sendo

tiva de pacientes hipertensos de causa

Endocrinol. 2003;149:273-285.

especialmente útil nos feocromocitomas

secundária obtenha tratamento defini-

8. Lenders JWM; Eisenhofer G; Mannelli

extra-adrenais, múltiplos, metastáticos

tivo. O feocromocitoma é um tumor

M; Pacak K. Phaeochromocytoma.

e nas recidivas tumorais. A realização

de difícil diagnóstico, necessitando que

Lancet.2005; 366:665-675

do exame em nosso paciente objetivava

os casos suspeitos sejam encaminhados

9. Glodny B, Winde G, Herwig R, Meier

pesquisar tumores metastáticos e múl-

para hospitais de alta complexidade, com

A, Kühle C, Cromme S; Vetter H. Cli-

tiplos, que não foram evidenciados. É

experiência e estrutura tecnológica para

nical differences between benign and

importante salientar que os sintomas de

confirmação da doença e da abordagem

malignant pheochromocytomas. Endocr

dor abdominal e lombalgia são mais fre-

cirúrgica.

J. 2001;48:151–159

8

123

123

131

8

123

8

4,10

. Mesmo sendo medi-

10. Anagnostis P; Karagiannis A;

quentes em feocromocitomas malignos ou
com localização extra-adrenal .

Obs: O paciente autorizou publicação de

Tziomalos K. Adrenal incidentaloma: a

Em casos de localização difícil com os

seus dados, através de consentimento livre

diagnostic challenge Hormones. 2009,

métodos radiológicos e pela cintilografia

e esclarecido.

8(3):163-184. n

4, 9
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O Desafio da Imagem
The Image Challenge
Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 27.

Paciente masculino, 76 anos, com

Exacerbação Aguda de DPOC e Nódulo de 1/3 Médio
de Hemitórax Direito
Case report of a 76-year-old man with

Acute Crisis in COPD and Nodule in Right Hemithorax

RESUMO – Trata-se do caso de paciente masculino de 76 anos, em tratamento há vários anos
para DPOC e com história recente de piora
acentuada da dispneia que, desta vez, associouse a ortopneia e dispneia paroxística noturna
(DPN). (Conduta Médica 2011-12 (48) 15;27)
ABSTRACT – It is a case of a 76-year-old man
FIGURAS 1 e 2

Radiografia de tórax e tomografia
computadorizada de paciente masculino, de 76
anos, em tratamento há vários anos para DPOC
e com história recente de piora acentuada da
dispneia que, desta vez, associou-se a ortopneia
e dispneia paroxística noturna (DPN). Baseado
nas alterações de imagem, qual o diagnóstico do
nódulo? Que diferença fundamental há entre o
nódulo visto na radiografia de tórax e na TC?

in treatment for COPD for several years and with
a recent worse of dyspnea, associated to orthopnea
and paroxysmal nocturnal dyspnea. (Conduta
Médica 2011-12 (48) 15;27)
DESCRITORES – nódulo pulmonar; dispneia;

DPOC
KEY-WORDS – pulmonary nodule; dyspnea;

COPD

Autores:
Prof. Nicolau P. Monteiro
Professor Associado de Pneumologia da UFF
Prof. Carlos Roberto Moraes de Andrade
Professor Adjunto de Pneumologia da UFF
Dra. Gladis I. Yampara G.
Especializanda em Pneumologia da UFF
Dr. Robertson Rodrigues P. Junior
Médico Residente em Pneumologia do Hospital Universitário Antonio Pedro (UFF)
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Abordagem Cirúrgica na TVP
de Repetição em Inserção
Baixa das Veias Renais
Surgical Approach to Patients with Recurrent
Deep Venous Thrombosis Associated with
Low Insertion of the Renal Veins
(Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital
Universitário Antônio Pedro / Huap, da
Universidade Federal Fluminense / UFF –
Niterói/RJ)
Autores:
Dr. Daniel Queiroz Neves
Residente (R2) do Serviço
Renvik Demauir Cozine Silva
Interno do Serviço
Dr. Márcio Cerbazzi Tavares Cardoso
Dr. Mauro Henrique de Lima
Médicos Estagiários do Serviço

RESUMO – A abordagem cirúrgica a pacientes com trombose venosa profunda de repetição associada à
falha da terapia anticoagulante se dá através do uso de filtro de veia cava, que tem como princípio básico
impedir a passagem de êmbolos provenientes dos membros inferiores sem que a veia seja totalmente ocluída,
sendo a porção infrarrenal da veia cava inferior o local ideal para seu implante. Quando existem contraindicações à abordagem desse vaso outros sítios são utilizados, sendo o implante em veia ilíaca bilateral uma
boa opção nos casos em que a inserção das veias renais se faz próxima à bifurcação das veias ilíacas comuns.
(Conduta Médica 2011-12 (48) 16-19)
ABSTRACT – The surgical approach to patients with recurrent deep venous thrombosis associated with failure

of anticoagulant therapy is through the use of vena cava filter, whose basic principle is to prevent the passage of
emboli from the lower limbs without the vein is completely occluded, and infra-renal inferior vena cava is ideal
for implantation. When there are contraindications to approach this vessel other sites are used, and the implant in
bilateral iliac vein is a good option in cases where the insertion of renal veins is made near the bifurcation of the
common iliac veins. (Conduta Médica 2011-12 (48) 16-19)

Dr. Luis Claudio Rosa Arantes
Dr. Gustavo Petorossi Solano
Dr. Celso Luis Muhlethaler Chouin
Staffs do Serviço

DESCRITORES – trombose recorrente; inserção baixa das veias renais; falha na terapia anticoagulante

Dr. Paulo Eduardo Ocke Reis
Chefe do Serviço

INTRODUÇÃO

seguindo-se uma revisão da literatura. O

O implante de filtro em veia cava infe-

resultado mostrou que tal implante pode

rior é uma situação comum na rotina do

ser uma opção segura e eficaz nos casos em

cirurgião vascular, e tem como principal

que há impossibilidade de obter acesso à

objetivo impedir a passagem de êmbolos

veia cava inferior ou impossibilidade de

provenientes dos membros inferiores de

implante de filtro nesse local.

KEY-WORDS – recurrent thrombosis; low implant of renal veins; failure of anticoagulant therapy

pacientes com trombose venosa profunda.
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Existem casos em que, devido à impossibi-

DESCRIÇÃO DO CASO

lidade de obter acesso à veia cava inferior,

Paciente de 53 anos do sexo feminino

é necessário que a abordagem de outro

apresentou, no ano de 2000, quadro de

sítio seja realizada.

edema em perna esquerda associado à dor

No presente trabalho descrevemos um

em panturrilha e tornozelo. Procurou

implante de filtro em veia ilíaca bilateral

atendimento médico, sendo realizado

devido à inserção baixa das veias renais

duplex scan venoso dos membros infe-

e consequente extensão diminuta da veia

riores, que revelou trombose venosa

cava inferior infrarrenal, em paciente com

profunda (TVP) femoropoplítea esquer-

trombose venosa de repetição por síndro-

da. Foi internada para tratamento do

me do anticorpo antifosfolipídico (Saaf)

quadro, recebendo alta hospitalar após

e falha na terapêutica anticoagulante,

vinte dias em uso de Marevan®. Desde

então faz uso contínuo dessa medicação

Optou-se, inicialmente, pelo implante

ambulatorial. A paciente segue assinto-

e realiza exames de rotina a cada três

do filtro por via jugular direita, devido ao

mática há seis meses, sem intercorrências

meses, sendo o INR de difícil controle.

relato de trombose venosa profunda no

inerentes ao procedimento realizado.

Mesmo com anticoagulação plena, a

sistema ilíaco direito em doppler de julho

Apresenta colordoppler venoso do sistema

paciente apresentou nove episódios de

de 2009. Essa maneira é mais segura, pois

ilíaco, de dezembro de 2009, que demons-

TVP até o ano de 2008 com uma suspeita

evita a passagem de fio-guia e cateteres

tra perveidade do sistema, sem sinais de

de tromboembolismo pulmonar não con-

em região com possíveis trombos, que

trombose aguda.

firmada. Nesse período foi diagnosticada

podem ser deslocados à passagem de tais

Saaf (anticorpo anticardiolipina – IgG

materiais. Após cavografia, verificou-se

DISCUSSÃO

31,2 e IgM 28,2).

o pequeno comprimento da veia cava

Os filtros de veia cava têm como princípio

Em julho de 2009, durante consulta no

inferior, estando a inserção das veias

básico impedir a passagem de êmbolos

ambulatório de Reumatologia do Hospital

renais próxima à bifurcação das veias

maiores provenientes dos membros in-

Universitário Antônio Pedro, a paciente

ilíacas comuns – o que impossibilitou a

feriores, sem que a veia seja totalmente

apresentava INR de 6,5 e quadro de dor

colocação do filtro na veia cava infrarre-

ocluída – proporcionando uma proteção

em perna esquerda associada a paresia,

nal, como preconizado. Optou-se, então,

relativa quanto ao tromboembolismo

cianose e hipotermia do membro. Foi

pelo implante de dois filtros, um em

pulmonar. A porção infrarrenal da veia

então internada para investigação. Um

cada veia ilíaca comum. Pela via jugular

cava inferior é o local indicado para seu

duplex scan venoso de membros inferiores

implantou-se um filtro em veia ilíaca

implante, visto que, apesar de ser utilizado

revelou trombose parcial aguda de veia

comum direita, já que esse lado apre-

para prevenção de eventos embólicos, o

femoral direita e das veias femorais pro-

sentava maior sintomatologia e trombo

filtro não deixa de ser um corpo estranho

fundas bilateralmente.

mais evidente ao doppler. O implante do

dentro do vaso e, portanto, exerce algum

A paciente foi transferida para o Serviço

filtro da veia ilíaca comum esquerda foi

grau de estímulo trombogênico que pode,

de Cirurgia Vascular, que indicou coloca-

realizado por via femoral para evitar o

em alguns casos, levar a uma trombose

ção de filtro de veia cava inferior por falha

entrelaçamento dos fios-guia e cateteres

a montante do mesmo. Dessa forma,

na terapêutica anticoagulante. Foram

com o filtro já implantado e consequente

seu implante em porção suprarrenal traz

realizados exames pré-operatórios e troca

deslocamento do mesmo – associado ao

o risco de trombose de veia cava com

do warfarin por Clexane cinco dias antes

fato de haver uma maior angulação desse

comprometimento das veias renais e suas

da data prevista para implante do filtro,

vaso, dificultando a colocação do filtro

sérias consequências clínicas.

com suspensão deste doze horas antes do

pela via jugular. Tal implante foi também

procedimento para evitar complicações

realizado pela técnica de Seldinger já

hemorrágicas.

descrita anteriormente, porém por via

O filtro utilizado foi de conformação

femoral esquerda (figuras 2 e 3).

cônica, do grupo dos recuperáveis, que

A paciente evoluiu sem intercorrências

possui 30mm de diâmetro quando total-

no pós-operatório imediato, sendo rei-

mente aberto, bainha de introdução de

niciada a anticoagulação com warfarin.

8,5Fr, de material Conichrome® – uma

Permaneceu internada por dois dias,

liga de metais não ferromagnéticos, sendo

recebendo alta para acompanhamento

®

compatível com exame de ressonância
magnética nuclear (figura 1).

FIGURA 1

>

Filtro utilizado
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FIGURA 2

Inserção baixa das veias renais próxima à junção das veias ilíacas comuns

FIGURA 3

Filtro em veia ilíaca bilateral

Atualmente o filtro de veia cava tem in-

impossibilidade de obter acesso a esse

tica, pois – mesmo em uso de anticoagu-

dicações bem definidas, estando indicado

vaso.

lação plena – continuava apresentando

em casos de falha da terapia anticoagulan-

Em relação à terapia anticoagulante, 10 a

episódios de trombose venosa profunda5

te caracterizada por trombose recorrente

15% dos pacientes têm contraindicação

com grande risco de tromboembolismo

em vigência de anticoagulação adequada

a usá-la ou não respondem bem, reem-

pulmonar6.

ou quando há contraindicação à terapia

bolizando na vigência do tratamento.

Optou-se pelo implante do filtro venoso

anticoagulante1, 2.

Zifman et. al 4 indicaram o implante de

de conformação cônica do grupo dos

Os filtros são classificados em três ca-

filtro de veia cava em 10 pacientes, de

recuperáveis7, não ferromagnéticos, por

tegorias1,3: permanentes, temporários e

um total de 110 indivíduos com Saaf,

serem eles compatíveis com exames de

recuperáveis ou opcionais, sendo indica-

que continuavam apresentando trombose

ressonância nuclear magnética e por

dos na prevenção do tromboembolismo

em vigência de terapia anticoagulante

possuírem menor quantidade de metal em

pulmonar quando há contraindicação ao

adequada com INR entre 2 e 3. Nesse

sua conformação e menor contato deste

uso da terapia anticoagulante, complica-

estudo ele constata que o uso de filtro para

com a parede do vaso – quando compa-

ções associadas ou falha dessa terapêutica.

profilaxia de tromboembolismo pulmonar

rados aos de conformação poliédrica e

Seu uso é contraindicado em casos de

é uma conduta eficaz. A paciente do caso

conformação em ninho de pássaro1. Isso

trombose total da veia cava inferior ou

descrito se encontra dentro dessa estatís-

faz com que seu efeito trombogênico seja
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atenuado, além de causar menor reação

cientes que se submeteram ao implante de

filter placement during treatment for

endotelial. Apesar de ser do grupo dos op-

filtro em região suprarrenal, relacionando

deep venous thrombosis. Br J Radiol

cionais, neste caso específico ele se tornou

a tríade de Virchow (estase venosa, lesão

2003;76:712-8.

permanente devido à impossibilidade de

endotelial e hipercoagulabilidade) à

4. Eyal Zifman, MD, Pnina Rotman-

remoção do estímulo trombogênico, neste

gênese desse processo.

Pikielny, MD, Tatiana Berlin, MD, and

caso a própria Saaf8, 9.

A paciente em questão segue assintomá-

Yair Levy, MD, Tel-Aviv University,

Optamos pela manutenção da anticoagu-

tica há seis meses, em acompanhamento

Tel-Aviv, Israel, Insertion of Inferior

lação pós-procedimento, na tentativa de

ambulatorial. Tal evolução sugere que o

Vena Cava Filters in Patients with the

minimizar a recorrência ou exacerbação

implante de filtro em veias ilíacas comuns

Antiphospholipid Syndrome, Semin

de trombose venosa profunda, pois o

pode ser uma opção segura e efetiva nos

Arthritis Rheum 38:472-477

próprio filtro é um agente trombogênico e

casos de veia cava infrarrenal diminuta

5. Lensing AW, Prandoni P, Prins MH,

a paciente apresenta risco de desenvolver

em extensão, e naqueles casos em que

Buller HR. Trombose venosa profunda.

trombos em sítios diversos devido à sua

o uso do filtro em veia cava inferior está

Lancet. 1999; 353:479-85.

doença de base. Não existem estudos que

contraindicado.

6. Kyrle, Paul A.; Minar, Erich; Bialonczyk, Christine; Hirschl, Mirko;

demonstrem a eficácia da anticoagulação
crônica em portadores de filtro de veia

CONCLUSÃO

Weltermann, Ansgar; Eichinger, Sabine

cava inferior, devendo tal conduta ser

Frente ao exposto, e conforme a evolução

The Risk of Recurrent Venous Throm-

avaliada em relação aos riscos e benefícios

clínica deste caso, é possível concluir que

boembolism in Men and Women. NEJM

no prognóstico de cada paciente.

o filtro é uma arma terapêutica de grande

Issue: Volume 350(25), 17 June 2004, pp

Não foram encontrados relatos na lite-

utilidade quando bem indicada, principal-

2558-2563

ratura associando o implante do filtro

mente em casos como este, onde a terapia

7. Millward SF, Oliva VL, Bell SD, et

bi-ilíaco devido à inserção das veias renais

anticoagulante foi ineficaz. Conclui-se,

al.Günther tulip retrievable vena cava

próximas à bifurcação das veias ilíacas

ainda, que o implante de filtro bi-ilíaco

filter: results from the registry of the

comuns e consequente extensão diminuta

em substituição ao implante em veia cava

Canadian interventional radiology as-

da veia cava infrarrenal. Os relatos mais

é uma opção segura, viável e eficaz em

sociation. J Vasc Interv Radiol 2001;

frequentes relacionam o implante bi-ilía-

casos selecionados, onde a colocação do

12:1053–1058

co à presença de megacava10. A inserção

filtro em cava infrarrenal não é possível

8. Louzada Jr. P et al. Síndrome do anti-

baixa das veias renais impossibilitou a co-

devido à curta extensão da mesma.

corpo antifosfolípide. Medicina, Ribeirão
Preto, 31: 305-315, abr./jun.1998.

locação do filtro na porção infrarrenal da
veia cava inferior, bastante diminuída em
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Professora, qual sua conduta
diante de um idoso com
suspeita de demência?

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

O envelhecimento é um processo fisiológico;

neuroimagem funcional) para esclarecimento das

do comprometimento. Depois, pela exclusão

depende, portanto, da programação individual –

possíveis causas etiológicas dos déficits cognitivo-

das etiologias com potencial de reversibilidade da

mas ocorrerá inexoravelmente. A forma como ele

funcionais. Desse modo, excluindo-se as causas

disfunção, para finalizar com a terapêutica espe-

se dará passa em parte por todas as nossas crenças e

reversíveis, restam as irreversíveis para explora-

cífica. Dessa forma, o primeiro passo será criar a

vivências biopsicossociais. Nos serviços de saúde,

ção. Assim, a investigação das áreas cognitivas

hipótese diagnóstica através de critérios clínicos,

especialmente nos hospitais, nos deparamos a

deficientes objetiva não apenas o diagnóstico

dos critérios do NINCDS-ADRDA (Mckhann

cada momento com a dor, o inconformismo, a

topográfico e etiológico, mas também a quanti-

et al,1984), ou até pela associação de ambos. Os

revolta, o limite da vida e também com a alegria

ficação do comprometimento. Para isso, utilizam-

três principais diagnósticos diferenciais quando

da superação de obstáculos, a reafirmação da vida

se testes neuropsicológicos que se enquadrem

se tem uma queixa cognitiva são os “3 Ds” da

e, finalmente, com a sublime aceitação daquilo

em cada caso, a fim de rastrear a etiologia e dar

Geriatria: Demência, Depressão e Delirium. O

que é intransponível. Observando essas situações

início ao programa terapêutico específico. Como

delirium, tipicamente, tem curso flutuante num

tão variadas, profissionais envolvidos com idosos

as demências reversíveis correspondem a apenas

período de 24 horas, além de ser reversível devido

devem ter um olhar mais cuidadoso com relação

12 a 20% das demências, certamente estará nas

a sua etiologia. A depressão se manifesta, em

à vivência desses sujeitos, vislumbrando ser essa

irreversíveis o maior trabalho.

geral, por alteração do humor – marcada no

a segunda metade do ciclo biológico da vida, que

Uma vez feito o diagnóstico e iniciada a terapêu-

idoso pela apatia, labilidade emocional e falta do

deverá ser vivida com plenitude e qualidade, para

tica medicamentosa, paralelamente necessita-se

insight. Afastadas essas duas primeiras hipóteses,

que os anos recebidos em acréscimo sejam um

instruir os idosos e seus familiares quanto à

restam apenas as demências, que podem ser

presente e não um pesar. Devemos, portanto,

necessidade de reabilitação cognitiva, o que

divididas em reversíveis e irreversíveis. Sendo

nos conscientizar da responsabilidade do cuidar do

auxiliará na compressão da morbidade, especial-

a doença de Alzheimer (DA) a mais prevalente

outro, fundamental em nossas vidas e definidor da

mente nas demências degenerativas. Ao mesmo

entre as irreversíveis, esse deve ser o primeiro

vida daqueles de quem cuidamos.

tempo deve-se estar atento aos cuidadores, pois

diagnóstico a ser afastado – sendo de exclusão,

Pela inexistência de um marcador biológico

estes recebem a maior carga da doença devido ao

porque o diagnóstico de certeza se fará apenas por

do envelhecimento e por conhecermos apenas

estresse que o cuidado gera. Na prática, após ana-

biópsia cerebral. E aí residem as maiores preo-

as marcas de cada sistema pelo declínio de sua

mnese e exame físico com a utilização de um teste

cupações médicas quanto às queixas cognitivas,

função, estreita-se nossa faixa terapêutica e

cognitivo de rastreio (por exemplo: miniexame do

em virtude da sobreposição existente entre as

desponta a iatrogenia como um dos fatores de

estado mental - MEEM), pode-se imediatamente

alterações de memória encontradas no enve-

risco para um envelhecimento mal sucedido.

suspeitar do grau de comprometimento cognitivo

lhecimento e nas fases iniciais da DA. Como

Criamos leis (como a Lei 8.842) para promover

do idoso. Se for um comprometimento leve,

as dificuldades relacionadas ao envelhecimento

a autonomia, a integração e a participação efetiva

deve-se investir mais profundamente na avaliação

são maiores para a memória episódica (pessoal)

do idoso na sociedade, mas esquecemos de nos

neuropsicológica para especificar o déficit, porque

do que para a memória semântica (eventos da

educar para que nossos diagnósticos não destru-

antes da demência existe um estágio inicial de

vida) e pioram em ordem decrescente na mesma

am suas vidas. Surge daí a compreensão de que,

déficit denominado comprometimento cognitivo

sequência do acometimento do paciente com

diante de um indivíduo com queixas cognitivas,

leve (CCL), que pode fazer parte do envelheci-

DA, essas duas situações exigem do investigador

não devemos suspeitar de doenças irreversíveis

mento normal ou pode ser o início das perdas

conhecimento não só de clínica médica, mas

antes de descartarmos todas as possibilidades de

cognitivas da demência. Além disso, dependendo

também de neuropsicologia e neurorradiologia.

doenças reversíveis.

do tipo de CCL, tem-se mais chance de evoluir

O envelhecimento deixa relativamente intactos o

para essa ou aquela etiologia demencial.

vocabulário e o processamento sintático, enquanto a DA se caracteriza por ser uma síndrome de

A Prática Clínica

Diante de um idoso com suspeita de demência,

A Queixa Cognitiva

progressivo prejuízo cognitivo, incluindo perda da

após detalhada anamnese do estado cognitivo

A investigação de uma queixa cognitiva, então,

memória operacional, dificuldade de aprendizado

e funcional, devem-se realizar exames labo-

primeiramente passará pelos critérios clínicos

e atenção, alterações comportamentais, instabi-

ratoriais e de neuroimagem (principalmente

diagnósticos e pela identificação da gravidade

lidade emocional e mudanças na personalidade.
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Há perda de autonomia com comprometimento

comprometimento cognitivo, existir o compro-

Conclusão

da qualidade de vida, não só do paciente, mas

metimento funcional.

Como a demência de Alzheimer, juntamente

também de seus pares. Essas alterações resultam

A avaliação cognitiva é muito sensível aos défi-

com a demência vascular, compreendem quase

de uma deficiência no sistema de neurotransmissão

cits funcionais cerebrais. Ela pode identificá-los

50% das demências, o diagnóstico de um idoso

cerebral, envolvendo vários neurotransmissores,

mesmo antes de seu aparecimento nos exames

com suspeita de demência é, na realidade, um

sendo a acetilcolina um dos principais envolvidos

neurorradiológicos, incluindo os funcionais.

diagnóstico de exclusão. Esse cuidado é funda-

nos processos de aprendizagem e memória.

Dessa forma, a avaliação neuropsicológica se

mental, pois muitas famílias, apenas pelo fato

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença

impõe a todo idoso com queixa cognitiva, em

de terem o diagnóstico de DA, hospedam seus

neurodegenerativa progressiva, de evolução lenta,

especial àquele com quadro clínico complexo.

idosos em clínicas de longa permanência porque

que compromete o indivíduo gradativamente em

A escolaridade formal é uma das variáveis que

se sentem incapazes de cuidar deles. Isso leva

sua cognição, terminando por ceifar-lhe a vida de

têm grande impacto sobre a cognição. Nas

o paciente ao abandono, e certamente à piora

relações e a capacidade funcional até para as mais

últimas décadas a reserva funcional tem sido

cognitiva com isolamento social por perdas dos

simples atividades do dia a dia como alimentar-se

tema de debates quanto à interferência da maior

laços familiares, evoluindo rapidamente para as

ou banhar-se. O impacto dessas perdas sobre o

densidade sináptica em áreas encefálicas e a

fases avançadas da doença – com maior depen-

paciente torna-se ainda maior quando sua família

resposta aos testes cognitivos (Brucki & Nitrini,

dência funcional e necessidade de atitudes mais

percebe que ele já não a reconhece como tal, e,

2010). Desse modo, as habilidades linguísticas,

invasivas por parte dos profissionais de apoio.

ainda, sequer se reconhece ao espelho, pois sua

a abstração e a rapidez do processamento de

Na maioria dos casos, portanto, não há cura. Mas

perda evoluiu a tal ponto que apagou até mesmo

informações estão diretamente relacionadas à

o controle dos sintomas através do tratamento

sua autoimagem. Assim sendo, todos os esforços

escolaridade, elevando o desempenho dos idosos

pode permear a vivência de uma realidade mais

devem ser empreendidos para minimizar tais perdas

de alta escolaridade em testes cognitivos. Isso

produtiva e gratificante por um período maior

– e para isso o diagnóstico precoce é fundamental.

exige, portanto, adaptação, com utilização de

– e esse deve ser o maior objetivo de qualquer

testes mais complexos para esses sujeitos porque,

intervenção nas demências. n

Importância do Examinador

em testes comuns, seus resultados poderão falsear

O examinador é peça fundamental na obtenção

a presença da disfunção cognitiva, escondendo

do diagnóstico correto de uma demência. Sua

um provável comprometimento e retardando o

experiência é considerada a base para o correto

diagnóstico (Caramelli et al, 2007). A alta esco-

trabalho etiológico e terapêutico. Ele deve ter

laridade não pode ser esquecida na investigação

conhecimento sobre a avaliação cognitiva e

de uma suspeita de demência, e por isso a correta

sobre as diferentes etiologias que envolvem uma

escolha das provas cognitivas é importante.

queixa cognitiva. Como a avaliação cognitiva
é um método quantitativo, o profissional deve

Exames Complementares

ter a competência de fazê-la com conhecimento

Os exames na investigação de suspeita de demên-

de suas adaptações individuais. Aí se encontra

cia partem do hemograma completo, eletrólitos

a diferença entre o avaliador experiente e o

séricos, glicemia, escórias nitrogenadas, perfil

inexperiente, podendo surgir um falso positivo

lipídico,VDRL, dosagem de vitamina B12 e ácido

ou um falso negativo, antecipando ou retardando

fólico, provas de função hepática e tireoidiana,

o diagnóstico do paciente, e dessa forma compli-

provas de função cardiovascular como eletro-

cando o processo terapêutico.

cardiograma e ecocardiograma, radiografia de
tórax, e vão até exames de neuroimagem como

Desempenho Cognitivo e Escolaridade

tomografia de crânio ou ressonância nuclear mag-

Não se deve esquecer que, nas demências, para

nética de encéfalo, com ou sem espectroscopia,

o correto diagnóstico faz-se necessário, junto ao

ou até pet scan.

Profa. Yolanda
Elisa Moreira Boechat
Coordenadora do Centro de Referência
em Atenção à Saúde do Idoso (Crasi)
do Hospital Universitário Antonio
Pedro (Huap) / Serviço de Geriatria da
Universidade Federal Fluminense (UFF
/ Niterói – RJ)
Professora Adjunta do Departamento
de Medicina Clínica da Faculdade de
Medicina da UFF
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Fraqueza, Vômitos e Diarreia
Weakness, Vomiting and Diarrhea

RESUMO – Trata-se de paciente masculino, de 75 anos, com quadro de vômitos, náusea e diarreia há dois
meses. O caso foi discutido numa sessão clínica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. (Conduta
Médica 2011-12 (48) 22-26)

Sessão clínica realizada em 31 de maio de 2010
na 10ª Enfermaria do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle – HUGG, da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro – UniRio
(Rio de Janeiro – RJ).

ABSTRACT – It is the case of a 75-year-old male complaining of vomiting, nausea and diarrhea there are two
months. The case was discussed in a clinical session of Gaffrée and Guinle Universitary Hospital. (Conduta
Médica 2011-12 (48) 22-26)

Apresentadora:
Dra. Viviane Fittipaldi
Médica Residente de Clínica Médica da 10ª
Enfermaria do HUGG

DESCRITORES – náusea; vômitos; diarreia
KEY-WORDS – nausea; vomiting; diarrhea

Participantes:
Prof. Rogerio Neves Motta
Prof. Fernando Raphael Ferry
Professores de Clínica Médica B / 10a Enfermaria
do HUGG

DRA. VIVIANE

Identificação: Paciente masculino de 75
anos, branco, nacionalidade portuguesa,
casado, comerciante aposentado, serralheiro, morador de Parada de Lucas, Rio
de Janeiro (RJ).
Queixa Principal: “fraqueza, vômitos e
diarreia”.
História da Doença Atual: Há dois meses
o quadro iniciou com náuseas, vômitos
(dois a três episódios por dia, sem sangue,
com restos alimentares) e diarreia (dois
a três episódios por dia, fezes pastosas,
de coloração normal, sem sangue, muco
ou pus). Nega dor abdominal, disfagia,
pirose ou outro sintoma gastrointestinal.
Há cinco dias teve piora do estado geral,
prostração e desorientação. Procurou
atendimento no Hospital da Penha
(clínica privada), onde foram realizados
ultrassonografia abdominal, exames laboratoriais, hidratação venosa, furosemida

Prof. Eduardo P. Bethlem
Professor de Pneumologia / 9ª Enfermaria do
HUGG
Prof. Domênico Capone
Professor de Pneumologia da Uerj e de Radiologia
da UFRJ
Prof. Carlos Alberto Basílio de Oliveira
Professor de Anatomia Patológica do HUGG
Dra. Claudia Sffeir
Dra. Paola da Costa
Dra. Paula Haffner
Médicas Residentes de Clínica Médica da 10ª
Enfermaria do HUGG
Dr. Alexandre Zanier
Dra. Marina Ibrahim
Dra. Barbara F. S. da Fonseca
Médicos Residentes de Patologia do HUGG
Thereza Cristina Vasconcellos Selva
Karina Pires
Laura Monteiro Guerra Leite
Pablo Magalhães
Internos de Medicina da UniRio

e ciprofloxacino – tendo sido, posteriormente, transferido para este hospital.
História Patológica Pregressa: Hipertensão arterial sistêmica, sarampo e parotidite epidêmica na infância; cirurgia para
descolamento de retina há quatro anos
(sic). Nega diabetes mellitus, hepatite,
tuberculose, asma, bronquite, pneumonia,
alergias e interações medicamentosas.
História Fisiológica: Nada digno de nota.
História Familiar: Pai falecido por acidente vascular encefálico. Desconhece
a causa da morte da mãe. Teve cinco
irmãos, sendo um morto por câncer de
próstata. Tem duas filhas hígidas.
História Pessoal: Ex-etilista (quatro
garrafas de cerveja por semana), nega tabagismo, mora com esposa e cunhada em
casa de alvenaria. Tem boa alimentação,
nega uso de medicações regulares.
Exames Complementares Pré-Internação:

Hem

Ht

Hb

VCM

CHCM

Plaq.

Leucom.

Ureia

Creat.

K

VHS

Na

12/1/10

4,42

39%

12,9

88

33

219.000

11.350

155

4,9

6,8

------

------

19/2/10

2,93

26,7%

8,9

91

33

249.000

13.000

90

2,9

6,8

137

138
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EAS (urina) com 10 leucócitos por
campo.
Ultrassonografia abdominal com dilatação de sistema pielocalicial direito, com
rim de tamanho normal, rim esquerdo
com aumento de tamanho e múltiplas
formações císticas.
Ao Exame: Paciente em regular estado
geral, acordado, desorientado no tempo
e no espaço, hipo-hidratado (2+/4+),
hipocorado (2+/4+), taquipneico em ar
ambiente, anictérico, acianótico, perfusão
capilar periférica satisfatória.
PA: 140x90 mmHg; FC: 80 bpm; FR:
26 irpm.
Aparelho Cardiovascular (ACV): RCR
(BNF) sem sopros.
Aparelho Respiratório (AR): MV diminuído em bases, estertores crepitantes em
hemitórax direito e esquerdo.
Abdômen (ABD): Peristáltico, flácido,
indolor à palpação, sem massas e/ou visceromegalias.
Membros Inferiores (MMII): Presença de
edema bilateral (2+/4+), panturrilhas
livres, pulsos simétricos. Ausência de
sinais neurológicos focais.
Impressão Diagnóstica: Paciente idoso,

Figura 1

Radiografia de tórax

hipertenso em tratamento regular com
Ieca, apresentando quadro de perda
ponderal significativa, desidratação,
desorientação, aumento de escórias nitrogenadas e hipercalemia. Já havia sido
iniciado cefepime, visando o tratamento
de pneumonia.
Como diagnósticos sindrômicos, ficamos
com síndrome consumptiva, diarreica,
anêmica, urêmica e infecciosa. Para tanto,
como hipóteses diagnósticas iniciais,
pensamos em insuficiência renal aguda
pré-renal ou insuficiência renal crônica
agudizada, encefalopatia urêmica, neoplasia e/ou doença inflamatória intestinal.
Conduta: As condutas iniciais na internação se basearam em estabilização
clínica com hidratação venosa, controle
da hiperpotassemia com glicoinsulinoterapia, furosemida, bicarbonato de sódio,
resina de troca e gluconato de cálcio.
Foram solicitados hemograma completo,
bioquímica, hormônios tireoidianos,
EAS, urinocultura, urina de 24h, gasometria arterial, endoscopia digestiva alta,
colonoscopia para a avaliação da anemia,
radiografia de tórax, ecocardiograma e
ultrassonografia abdominal.
Foi solicitado um parecer à Nefrologia,
que sugeriu se tratar de provável insuficiência renal crônica agudizada a ser tratada
conservadoramente, sem indicação de
diálise. Não apresentava comorbidades,
exceto anemia. Havia ausência de dissociação entre córtex-parênquima, renal.
Os resultados dos exames solicitados
foram: anemia normocrômica e normocítica (Hb:8,5/ Htc:26,7), leucocitose
sem desvio à esquerda; gasometria arterial
com acidose metabólica hiperclorêmica;
ureia de 316; creatinina 3,7; clearance
de creatinina 17ml/min; relação ureia/
creatinina plasmáticas 85:1.

O EAS evidenciou densidade 1,020;
pH 5; alguns cristais de urato amorfos;
piócitos 2-4 p/c; hemácias 4-6 p/c. A
urinocultura foi negativa e a urina de
24h apresentou proteína de 525mg e Na
de 220mEq.
A radiografia simples de tórax (ver figura
1) mostrou infiltrado intersticial e alveolar bilateral difuso, área cardíaca normal,
mediastino centrado, seios costofrênicos
livres. O eletrocardiograma apresentava
ritmo sinusal, FC de 75bpm, eixo de 0° e
bloqueio de ramo direito (BRD).
TSH, T4 livre e PSA estavam sem
alterações. Endoscopia digestiva alta
com esôfago tortuoso, esofagite grau A
e pangastrite erosiva plana severa. A
colonoscopia mostrou retite crônica com
focos agudos inespecíficos e ausência de
malignidade à histopatologia. A ultrassonografia abdominal mostrou rim direito
com topografia e textura normais, apresentando cisto no terço médio, medindo
2x1,8mm, e rim esquerdo aumentado,
apresentando substituição do parênquima
por múltiplos cistos.
A evolução laboratorial foi plotada na
tabela 1 (ver tabela 1). A subida da hemoglobina em 2/3 deve-se a uma transfusão sanguínea. O paciente apresentou
leucocitose, normalização da creatinina,
sódio e potássio evolutivamente, com
queda da albumina. Frente a esse quadro,
foi mantido cefepime pensando-se em
pneumonia (radiografia de tórax com
infiltrado, febre, leucocitose e presença
de estertores).
Após essa conduta, o paciente evoluiu
com melhora da função renal e dos
distúrbios eletrolíticos e recuperação
do nível de consciência, mas manteve
quadro febril e anêmico. O exame físico
se tornou o seguinte: regular estado
geral, orientado, hipocorado (2+/4+), >
Conduta médica
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TABELA 1

Evolução laboratorial da primeira etapa da internação

hidratado, taquipneico em ar ambiente,
apresentando púrpura palpável com predomínio em membros inferiores, tórax e
abdome. PA: 140x90mmHg; FC 80bpm;
FR 28irpm; aparelho cardiovascular

TABELA 2

(ACV): ritmo cardíaco regular , bulhas
normofonéticas, sem sopros; aparelho
respiratório (AR): murmúrio vesicular
(MV) diminuído em bases, estertores crepitantes em hemitórax direito e esquerdo;

Evolução laboratorial da segunda etapa da internação
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ABD: peristáltico, flácido, indolor à palpação, sem massas e/ou visceromegalias;
MMII: sem edemas, panturrilhas livres,
pulsos simétricos.
Como impressão diagnóstica, agora temos
um paciente apresentando picos febris
diários, dispneia e surgimento de púrpura
palpável em MMII, abdome e nádegas,
mantendo anemia normo/normo sem evidência de sangramento gastrointestinal.
As hipóteses diagnósticas ficaram como
tuberculose, vasculites com acometimento pulmão-rim, colagenoses ou
neoplasias. Para tal quadro clínico, solicitamos cinética do ferro, PCR, VHS,
FR, ANCA, FAN, eletroforese de ptns,
dosagem de Ig sérica, crioglobulinas,
parecer da Otorrinolaringologia devido a
rouquidão, sorologias para hepatites virais
e HIV, hemoculturas, radiografia e tomografia computadorizada (TC) de tórax,
ecocardiografia transtorácica, provas de
função respiratória, BAAR, cultura para

Figura 2

Radiografia de tórax

BK(tuberculose), PPD e biópsia das lesões
purpúricas. O panorama laboratorial
desta segunda fase está na tabela 2 (ver
tabela 2).
Os resultados mostraram hipocalemia e
hipomagnesemia. A cinética do ferro
mostrou ferro sérico 32 mcg/dl (37 –
150), saturação de transferrina 26%
(20 – 50), ferritina 2911 (24 – 336) ng/
ml. Havia PCR de 104 e eletroforese de
proteínas com hipergamaglobulinemia
policlonal. E ainda: haptoglobina 300mg/
dl (16-200); C3 157mg/dl (90-200); C4
de 45mg/dl (15-45); IgA de 484↑; crioglobulinas negativo; Anca positivo 1/20;
anticoagulante lúpico negativo; anticentrômero negativo; anticardiolipina IgM e
IgG negativos; antiTPO negativo; fator
reumatoide negativo e Coombs direto
positivo. O VDRL era negativo; as sorologias para hepatites virais estavam negativas, assim como o BAAR do escarro.
O PPD era não reator, e as hemoculturas
e cultura de secreção do lavado também
estavam negativas.
A radiografia de tórax (ver figura 2) mostrou
redução do volume de hemitórax direito,
que se encontrava opacificado. Havia
focos de calcificação na porção basal
lateral. E também presença de micronó-

dulos, alguns calcificados, e estrias fibrosas
no pulmão esquerdo – que apresentava
hiperinsulflação vicariante. Havia lesões
de aspecto residual (provável tuberculose
pós-primária). O mediastino estava desviado para direita.
A TC de tórax (ver figura 3) mostrou
áreas de opacidades em vidro fosco com
espessamento de septos interlobulares
de distribuição multifocal, poupando de
forma relativa o lobo superior direito e
o médio. Há consolidações pulmonares
que predominam nos lobos inferiores e
derrame pleural bilateral livre. A TC de
abdome e pelve com contraste mostrou
formações císticas em ambos os rins,
sendo a mais volumosa à esquerda, de
contorno lobulado e sem septos em seu
interior. A espessura do parênquima
renal esquerdo era bastante reduzida.
O ecocardiograma transesofágico mostrou
insuficiência mitral leve, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, hipertensão da
artéria pulmonar (PMAP>27mmHg) e pericardite com derrame leve. A biópsia de
pele veio como vasculite leucocitoclástica.
Interrogamos se essa vasculite seria secundária à exposição ao contraste iodado.
PROF. DOMENICO

O ecocardiograma tem valor limitado
na mensuração da pressão da artéria
Figura 3

pulmonar, sendo provável que não exista
hipertensão pulmonar.
DRA. VIVIANE

As hipóteses diagnósticas ficaram como:
tuberculose, neoplasia pulmonar (Ca
bronquíolo-alveolar), doença pulmonar
intersticial (DPI) associada a doença
do tecido conjuntivo, DPI induzida por
fármacos, DPI associada a hemorragia
pulmonar difusa (Goodpasture), DPI com
resposta granulomatosa (granulomatose
de Wegener, Churg-Strauss, sarcoidose,
pneumoconioses, pneumonite por hipersensibilidade, granulomatose broncocêntrica), fibrose pulmonar idiopática,
pneumonia em organização criptogênica,
proteinose alveolar e distúrbios infiltrativos linfocitários.
Solicitamos uma broncoscopia com
biópsia transbrônquica, cujo material
para biópsia foi insatisfatório. BAAR e
cultura do lavado broncoalveolar estavam
negativos, com ausência de células malignas, material rico em muco com células
cilíndricas epiteliais e macrófagos e PNM.
Solicitamos uma biópsia a céu aberto,
que mostrou quadro histopatológico
compatível com hipertensão pulmonar e
ausência de malignidade. A espirometria
mostrou parâmetros espirográficos dentro
da normalidade. Não foi realizada fase

TC de tórax
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DR. ALEXANDRE

Figura 4 Fotomicroscopia da biópsia
pulmonar. Coloração HE

pré adequadamente e nem pós, devido a
alterações no eco. Durante essa extensa
investigação, o paciente fez um quadro
de febre com leucocitose, desorientação/
delirium e radiografia compatível com
pneumonia nosocomial. Foram iniciados
tazocin + ciprofloxacino e posteriormente
vancomicina + meropenem, com melhora
clínica após antibioticoterapia. Manteve
anemia normo/normo.

Foram enviados dois fragmentos de
pulmão medindo 3,5 x 2,5 x 0,7cm e
3,7 x 0,9 x 0,7cm. Apresentavam superfície lisa e pardo-acinzentada com
focos brancacentos e pardacentos. Aos
cortes, apresentavam aspecto esponjoso e
pardo-claro. O quadro histopatológico foi
compatível com hipertensão pulmonar.
Notou-se a presença de hipertrofia da
média, com diminuição da luz dos vasos.
Os achados microscópicos de hipertensão pulmonar são hipertrofia da camada
média da parede arterial, com estreitamento da luz do vaso; hiperplasia intimal
e deposição perivascular de colágeno (ver
figura 4). Na coloração da figura 5 (ver
figura 5), especial para fibras colágenas,
observamos o espessamento dessas fibras
na camada média.
PROF. BASÍLIO

O colágeno é azul e o músculo é vermelho. A luz do vaso, que deveria ser
redonda, está estrelada. É sinal de que

as camadas do vaso estão comprimindo,
de fora pra dentro, a luz. Esse aspecto foi
encontrado em todos os vasos da amostra.
PROF. ROGERIO

O eco, então, não estava tão enganado
quanto à hipertensão pulmonar...
PROF. EDUARDO

O que existe é uma discrepância clínicoradiológica-anatomopatológica. Existe a
evidência de hipertensão arterial pulmonar na Patologia. Contudo, esperar-se-ia
um eco com PMAP acima de 30mmHg.
PROF. DOMENICO

Eu consideraria, para esse paciente que
desenvolveu um quadro pulmonar febril
com acometimento renal, uma possível
pneumonia atípica. Também deveríamos
pensar em ricketsiose, que explicaria o
quadro cutâneo desenvolvido. Quanto
às alterações radiológicas, existe um envolvimento cardíaco leve e um padrão tomográfico alveolar intersticial misto com

PROF. DOMENICO

Não fizeram exames para fungo?
DRA. VIVIANE

Não estavam disponíveis os kits para
fungos específicos.
PROF. DOMENICO

E a rouquidão?
DRA. VIVIANE

A laringoscopia foi normal. A granulomatose de Wegener foi sugerida
pelo c-Anca e pelo quadro pulmonar.
Contudo, foi afastada por essa ausência
de acometimento de via aérea superior
e de nefrite. Passarei a palavra para a
Patologia, que analisou as amostras de
biópsia pulmonar.
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Figura 5

Fotomicroscopia da biópsia pulmonar. Coloração Tricômio de Masson

O Desafio da Imagem da página 15

Resposta de

septo espessado, chamado pavimentação em mosaico, comum a poucos
diagnósticos diferenciais: proteinose
alveolar, pneumocistose, linfoma e
carcinoma bronquíoloalveolar. Como
conduta, eu realizaria uma nova tomografia de tórax para avaliar a evolução
desse acometimento pulmonar.
PROF. EDUARDO

A escolha da língula e lobo médio
como locais para biópsia a céu aberto
em infiltrados pulmonares difusos é
controversa, pois existe a alegação
de que tais locais são mais sujeitos a
traumatismos por atrito, coexistindo
muitos achados histopatológicos
inespecíficos. Sendo assim, pode ser
que tais locais não sejam capazes de
representar com segurança o processo patológico pulmonar difuso.
O achado encontrado na biópsia do
paciente em questão teria sofrido tal
viés de escolha?
PROF. BASÍLIO

A afirmação tem fundamento.
Contudo, o cirurgião escolhe as áreas
com comprometimento maior à macroscopia.

The Image Challenge

Paciente masculino, 76 anos, com
exacerbação aguda de DPOC e
nódulo de 1/3 médio de hemitórax
direito
Diagnóstico: Tumores fantasmas de

pulmão
Comentários: Nódulo de terço médio
do hemitórax direito em paciente DPOC
com exacerbação aguda por insuficiência
cardíaca - Este paciente, portador de
DPOC com predomínio de enfisema e
com clínica de cansaço aos esforços de
longa data, notou piora da dispneia com
mudança do padrão da mesma, uma vez
que passou a apresentar cansaço acentuado, ortopneia e DPN, caracterizando
descompensação do ventrículo esquerdo.
As radiografias de tórax evidenciam cardiomegalia, derrame pleural bilateral e derrame
intercissural à direita – que se encontra
com septações caprichosas tanto na cissura
horizontal quanto na grande cissura, configurando os denominados falsos tumores ou
tumores fantasmas de pulmão.
Interessante salientar que, apesar de serem

muito semelhantes, quando comparada a
radiografia em PA com a TC, na verdade
estamos diante de duas septações pleurais,
uma melhor vista na incidência em PA
e localizada na cissura horizontal e outra
vista na TC, localizada na cissura oblíqua.
Observe que, mesmo nas radiografias
simples, pode-se notar derrame septado
na grande cissura (setas), tanto no PA
quanto no perfil.

BIBLIOGRAFIA:

1.Tarantino 6 edição 2008 p. 44-45.
2.Trends In Prevalence And Outcome
Of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction N Engl J Med 2005;
335:256-9. n

Derrames
pleurais com
septações por
descompensação
cardíaca

PROF. EDUARDO

Eu não biopsiaria novamente.
Somente temos uma evidência anatomopatológica local de hipertensão
pulmonar. Eu repetiria o ecocardiograma, que deveria mostrar PMAP
acima de 30-35mmHg para caracterizar hipertensão, apontando a realização subsequente de um cateterismo.
Radiografias
pós-tratamento,
que coincidem com a
melhora clínica
do paciente.

PROF. ROGERIO

Agradeço pela presença de todos à
nossa sessão. n
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Vasculopatia Aterosclerótica
Grave em Paciente Pouco
Sintomático
Severe Atherosclerotic Vascular Disease
in Patient with Few Symptoms
Autores:
Prof. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Dra. Annie de Azeredo Coutinho
Médica Graduada pela UFF
Ariane Pinheiro Moreira Oliveira
Dionne Bernardino Cardoso
Guilherme Ramos da Cunha Silva
Kássio Emanoel Loureiro Cravo
Laura da Cunha Ferreira
Lívia Silva Hall
Luciana Tavares Figueiredo
Maira Ananda Harris do Nascimento
Nicolle Feder Tavares
Pablo Pulcheira Brasileiro
Raquel de Araujo Macedo
Valberson Rodrigues Guedes
Acadêmicos de Medicina da UFF

RESUMO – Os autores relatam o caso de um paciente de 72 anos, tabagista, que foi internado no Hospital

Universitário Antônio Pedro (Huap) com infarto agudo do miocárdio, sendo portador de aneurisma de aorta
abdominal e outras manifestações positivas no exame físico, e que relatou dor abdominal atípica. Aparentemente o paciente não apresentava nenhum déficit cognitivo. Os autores fazem uma revisão com atualização
terapêutica e discutem a importância da anamnese familiar. (Conduta Médica 2011-12 (48) 28-30)
ABSTRACT – The authors report the case of a 72-year-old smoker patient, that was admitted at Antônio Pedro
Hospital with acute myocardial infarction, previously diagnosed with abdominal aortic aneurysm and other positive
events on physical examination, and who reported atypical abdominal pain. Apparently, the patient had no cognitive deficit. The authors make a review with updated treatment and discuss the importance of collecting the clinical
history reported by the family. (Conduta Médica 2011-12 (48) 28-30)
DESCRITORES – dor abdominal; infarto do miocárdio; aterosclerose
KEY-WORDS – abdominal pain; myocardial infarction; atherosclerosis

INTRODUÇÃO

observação, até ser liberado no mesmo dia.

Noventa e cinco por cento dos casos de doença

Na manhã seguinte apresentou quadro de dor

aterosclerótica coronária poderiam ser evitados

abdominal. Foi levado ao Serviço de Cirurgia

se os seguintes fatores de risco fossem contro-

Vascular do Huap, onde já fazia tratamento de

lados: 1- dislipidemia; 2- tabagismo; 3- hiper-

aneurisma de aorta abdominal. Foi solicitada

tensão arterial sistêmica; 4- história familiar.

internação imediata na Unidade Coronariana

No caso em questão, a relevância maior

ao diagnóstico de infarto agudo do miocárdio

foi representada pelo tabagismo e a disli-

com sinal eletrocardiográfico de supradesní-

pidemia.

vel do segmento ST em parede inferior. O
paciente permaneceu na unidade coronariana
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por 15 dias, tendo então alta para a enfermaria.

Identificação: Paciente do sexo masculino,

Recebeu alta em 17/11, sem queixas.

72 anos, pardo, natural e residente em Niterói

História Patológica Pregressa: Hipertenso,

(RJ), casado, aposentado.

cinco acidentes vasculares encefálicos isquê-

Queixa Principal: Dor no peito.

micos prévios, aneurisma de aorta abdominal

História da Doença Atual: O paciente deu

fusiforme com trombose mural (7,3 cm),

entrada no Hospital Azevedo Lima com dor

insuficiência renal crônica em tratamento

precordial intensa em peso/aperto, sem fator

conservador, hiperplasia prostática benigna.

desencadeante conhecido, sem posição de

Em 2003 começou a apresentar dificuldade de

alívio ou fator agravante, acompanhada de

manter a memória recente. Refere internações

sudorese profusa, náuseas e mal-estar. Foi

para duas cirurgias de hérnia inguinal. Refere

medicado com Isordil ® e realizou eletrocardio-

pneumonia comunitária durante a última

grama e exame de sangue. Após a medicação,

internação. Nega traumatismos, alergias,

apresentou-se oligossintomático e ficou sob

transfusões e doenças infectocontagiosas.

História Familiar: Pai diabético e hipertenso, que faleceu por complicações do diabetes
somadas a quadro de acidente vascular encefálico, não sabendo o paciente informar
a idade do falecimento. Mãe diabética e
hipertensa, que faleceu por complicações do
diabetes, não sabendo o paciente informar
a idade do falecimento. Tem cinco irmãos,
todos hipertensos; um teve câncer de próstata e faleceu por complicações de acidente
vascular encefálico isquêmico, uma irmã é
diabética e teve uma perna amputada em
decorrência de complicações. Nega casos de
morte súbita na família.
História Social: Parou de fumar há quatro
meses, sendo tabagista por 58 anos de cerca
de 15 cigarros por dia. Antes de adoecer
bebia socialmente, no máximo três copos de
cerveja; atualmente não bebe. Nega outros

Membros: Pulso radial amplo, rítmico, simé-

vícios. Tem nível superior em Economia,

trico, parede arterial mole e depressível. Pulso

mora em casa de alvenaria com oito cômodos,

pedioso ausente. Sem edema.

FIGURA 1
ECG evidenciando, entre outras
alterações, supradesnível do
segmento ST em parede inferior e
infradesnível do segmento ST em
parede anterior extenso

com saneamento básico; nega presença de
vetores peridomiciliares.

EXAMES COMPLEMENTARES

ECG: Supradesnível do segmento ST em
EXAME FÍSICO

parede inferior (ver figura 1).

Ectoscopia: Paciente lúcido e orientado

RX de tórax: Aorta alongada (ver figura 2).

no tempo e no espaço, estado geral regular,

Bioquímica: glicose 115 mg/dl; ureia:125 mg/

atitude atípica, sem sinais de edema, fácies de

dl; creatinina: 3,4 mg/dl.

paralisia facial central, normocorado, anicté-

Ultrassonografia de abdome: Aneurisma

rico, acianótico, eupneico, hidratado.

de aorta abdominal fusiforme com trombose

PA: 90 x 50 mmHg; Tax: 36, 4 °C; FC: 72

mural. Dimensões: 6,7 cm x 6,8 cm x 7,3 cm.

bpm; FR: 16 irpm; CA: 96 cm; IMC: 23,9.

Luz residual de 2,3 cm.

Cabeça/ Pescoço: Sinais de paralisia facial
central (VII par)-filtro e comissura labial

DISCUSSÃO

desviados para a esquerda; pulso venoso

Normalmente a anamnese é muito informati-

jugular-onda A.

va em Cardiologia, principalmente na doença

Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular

aterosclerótica coronariana. Neste caso o

diminuído em base pulmonar esquerda.

paciente tem curso superior e foi muito con-

Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco

sistente na realização da história clínica. No

O aneurisma de aorta abdominal é uma en-

regular, B1 e B2 hipofonéticas, sem bulhas

entanto houve omissão, ou mesmo negação,

fermidade na maioria das vezes silenciosa.

acessórias ou sopros.

em relação a vários aspectos de sua enfermi-

O início dos sintomas – por exemplo, a dor

Abdome: Abdome globoso, visualização de

dade, como a hipertensão arterial sistêmica

abdominal – geralmente condiz com aneuris-

pulsação à direita da cicatriz umbilical. Palpa-

e o acompanhamento cardiológico prévio.

mas de longa evolução e/ou grande diâmetro.

ção superficial sem alterações do subcutâneo,

Pela experiência dos autores, devemos sempre

Devido a esse fato, todo exame físico deve ser

presença de massa pulsátil em região perium-

incluir informações obtidas com a família,

feito com cautela, pois a palpação ou percussão

bilical direita. Palpação profunda sem dor ou

mesmo que, aparentemente, a cognição não

desavisada de um aneurisma “oculto” pode

sinal de irritação peritoneal.

esteja alterada.

provocar sua ruptura.

FIGURA 2
Radiografia de tórax: aorta alongada
(aumento do arco superior).
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Aneurismas maiores que cinco centímetros,

acompanhado de claudicação intermitente

conversora de angiotensina (ECA) que não o

como o do caso descrito, têm indicação de

ou úlceras isquêmicas; já aquele inicialmente

captopril, betabloqueadores (como o carvedi-

correção cirúrgica pelo alto risco de ruptura.

pode se apresentar com amplitude elevada e

lol) e bloqueadores de canal de cálcio.

Diâmetros menores devem ter sua evolução

posteriormente com amplitude diminuída ou

acompanhada periodicamente. Juntamente

ausente. Um achado clínico muito comum,

LEITURAS RECOMENDADAS

a isso deve ser feito o controle dos fatores de

encontrado em ambos os pulsos, é o enrijeci-

- Balakumar P, Kaur J. Is nicotine a key player

risco. Estudos associam o uso de inibidores

mento irregular e tortuoso da parede arterial

or spectator in the induction and progression

da ECA, principalmente o perindopril, com a

ou artéria em “rabo de rato”. Esse endureci-

of cardiovascular disorders? Pharmacol Res.

diminuição do risco de ruptura dos aneurismas.

mento ocorre devido ao depósito de sais de

2009 Nov;60(5):361-8. Epub 2009 Jun 24.

Para a correção cirúrgica do aneurisma, duas

cálcio na camada íntima da parede arterial.

- Diehm C, Allenberg JR, Pittrow D, Mahn

técnicas são empregadas pela medicina atual-

Embora o tratamento padrão da arteriopatia

M, Tepohl G, Haberl RL, Darius H, Burghaus

mente. A técnica convencional consiste na

seja o cilostazol, estudos recentes demons-

I, Trampisch HJ, German Epidemiological

retirada do aneurisma, com restabelecimento

tram risco de morte súbita por intervalo QT

Trial on Ankle Brachial Index Study Group.

do fluxo arterial com uso de prótese (ponte).

aumentado. Assim, o tratamento adequado é

Mortality and vascular morbidity in older

Já a técnica endovascular utiliza a colocação

a prática de exercícios, além do uso de antia-

adults with asymptomatic versus symptomatic

de uma prótese internamente ao aneurisma,

gregante plaquetário e de carnitina.

peripheral artery disease. Circulation. 2009

excluindo o mesmo.

O escore de Framingham permite definir

Nov 24;120(21):2053-61. Epub 2009 Nov 9.

Antes de sua internação, o paciente relatou

e estratificar o risco cardiovascular como

- Hirsch AT. Treatment of peripheral arterial

que utilizava, para terapia anti-hipertensiva,

probabilidade de uma pessoa desenvolver

disease - extending “intervention” to “the-

a associação de captopril e atenolol. O fato

um evento coronariano maior em 10 anos,

rapeutic choice”. N Engl J Med. 2006 May

é que o captopril – apesar de sua reconhecida

como, por exemplo, um infarto. O método

4;354(18):1944-7.

eficácia na crise hipertensiva – não deveria

é uma ferramenta importante na prevenção

- Hirose K, Chikamori T, Hida S, Tanaka H,

ser utilizado no tratamento crônico, devido

de doenças cardíacas e cerebrovasculares e

Igarashi Y, Watanabe Y, Koizumi N, Kawa-

às suas características farmacocinéticas, que

ajuda na escolha do melhor tratamento para

guchi S, Obitsu Y, Shigematsu H, Yamashina

impossibilitam uma boa adesão ao tratamento

os fatores de risco do coração.

A. Prevalence of coronary heart disease in

do paciente não internado, acarretando uso

Entre os fatores que podem aumentar o risco

patients with aortic aneurysm and/or peri-

incorreto e lesão em órgão-alvo, como houve

para o desenvolvimento de doença cardiovas-

pheral artery disease. Am J Cardiol. 2009 May

neste caso. Já o atenolol, que possui ação

cular, os mais importantes – e que são levados

1;103(9):1215-20.

antagonista 1-seletiva, aumenta as concen-

em conta no cálculo do escore de Framingham

- Mukherjee D, Cho L. Peripheral arterial

trações plasmáticas de triglicerídeos e reduz as

– são os seguintes: tabagismo; hipertensão arte-

disease: considerations in risks, diagnosis,

concentrações de HDL-colesterol, sem alterar

rial; história familiar de doença cardiovascular

and treatment. J Natl Med Assoc. 2009

as concentrações de colesterol total. Dessa

prematura (ou seja, em parentes de primeiro

Oct;101(10):999-1008.

forma, representa risco ao paciente com his-

grau; homens abaixo dos 55 anos e mulheres

- Palazzuoli A, Gallotta M, Guerrieri G, Qua-

tória de AVC e nítida arteriopatia periférica.

abaixo dos 65 anos); idade maior que 45 anos

trini I, Franci B, Campagna MS, Neri E, Ben-

Estudos recentes, como Cafe-Ascott-Trial, de-

em homens e maior que 55 anos em mulheres;

venuti A, Sassi C, Nuti R. Prevalence of risk

monstraram que esse fármaco – por não reduzir

presença de outras doenças relacionadas à

factors, coronary and systemic atherosclerosis

a pressão do fluxo sanguíneo para o cérebro

aterosclerose: acidente vascular cerebral ou

in abdominal aortic aneurysm: comparison

– aumenta em 30% a ocorrência de AVC.

doença arterial periférica. Considera-se esse

with high cardiovascular risk population. Vasc

Como o quadro clínico da doença ateroscle-

risco baixo quando menor que 10%, moderado

Health Risk Manag. 2008;4(4):877-83.

rótica, geralmente, é silencioso, o exame dos

entre 10 e 20%, e alto maior que 20%.

- Young KC, Awad NA, Johansson M, Gilles-

pulsos periféricos tem grande importância

Neste caso, o paciente apresenta, claramente,

pie D, Singh MJ, Illig KA. Cost-effectiveness

clínica. Todos os pulsos devem ser avaliados,

uma idade biológica maior que a sua idade

of abdominal aortic aneurysm repair based on

com ênfase nos pulsos radial e pedioso. Este,

cronológica. Com a prevenção cardiovascular

aneurysm size. J Vasc Surg. 2009 Oct 16. [Epub

geralmente, apresenta-se com amplitude

primária, esse quadro e seus agravos poderiam

ahead of print]. n

diminuída ou ausente, necessitando de um

ser evitados. Compreende-se como prevenção

exame mais minucioso para podermos loca-

primária o uso de medicamentos como ácido

lizar a oclusão. Além disso, geralmente está

acetilsalicílico (AAS), inibidores da enzima
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1. Enviar o relato de caso em CD ou pelo e-mail condmed@globo.com, com
texto em fonte Times New Roman, corpo 12.
2. Redigir o título em português e, logo abaixo, em inglês.
3. Em seguida, mencionar nomes dos autores, titulação principal de cada um,
e serviço ou instituição a que pertencem.
4. Fazer o resumo do relato de caso em português, com não mais que 250 palavras, seguido do abstract, em inglês, também com não mais que 250 palavras.
5. Colocar as palavras-chave (ou descritores), num mínimo de três e máximo
de cinco, seguidas das key-words, em inglês, também no mínimo de três e
máximo de cinco.
6. Para o texto do relato de caso, sugerimos itens (não obrigatórios) como
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que 10 itens. No caso das referências bibliográficas, todas elas devem estar
citadas no texto e numeradas na ordem de seu aparecimento.
8. As figuras e fotos devem estar em arquivo JPG.
9. Mandar via correio o original de uma autorização de publicação assinada
por todos os autores (ver em www.condutamedica.com.br)

sivamente voltada para a educação médica continuada, não sendo destinada à divulgação de pesquisa médica e/ou experimental de qualquer tipo.
Seus artigos se constituem em relatos e discussões de casos práticos
de atendimento ambulatorial e/ou hospitalar, em que é preservada a
identidade dos pacientes e em que são utilizados exclusivamente procedimentos e condutas consagrados na literatura científica, sem nenhuma
finalidade de produzir conhecimento novo que utilize investigação com
seres humanos.
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sobre as normas.

Conduta médica

●

ano XII - n048 - ABR/MAI/JUN/2011

31

32 Conduta médica

●

ano XII - n048 - ABR/MAI/JUN/2011

