Editorial
O Registro de Especialista
em Medicina

A cada ano, expressivo
contingente de médicos,
tanto recém-formados
como formados há
mais tempo, procura se
especializar.
E quais são os caminhos
para isso?

F

requentemente indagam-nos alunos,

O caminho mais procurado é o da resi-

e mesmo colegas, sobre a necessidade e

dência médica, pós-graduação da moda-

valor da especialização em Medicina.

lidade lato sensu de grande prestígio - mas

O curso de graduação em Medicina teori-

também há outras opções nos diferentes

camente tem por objetivo ser terminal, no

cursos de especialização que são ofereci-

sentido de que dele deveria sair - após seis

dos, nas diversas áreas.

anos de estudos, práticas, estágios e outras

Como já tivemos ocasião de comentar

Segundo a Resolução do CFM que esta-

atividades - um profissional preparado.

em editoriais anteriores, a pós-graduação

beleceu critérios para tal (Resolução nº

Não é, entretanto, o que se observa

stricto sensu - mestrado e doutorado -

1634/2002), há dois caminhos para isso:

na prática, em muitos casos por razões

não constitui mais, em Medicina, um

o primeiro é, obtido o certificado de con-

diversas e que não serão discutidas aqui

caminho a ser trilhado por quem possui

clusão de residência médica na especia-

e agora. O médico que se forma está am-

objetivos exclusivamente profissionais.

lidade, registrá-lo no Conselho Regional

parado legalmente, desde que obedecidas

Tanto é que estão em extinção cursos de

de Medicina. Por lei, o certificado de

certas formalidades administrativas, para

mestrado e doutorado em especialidades

residência médica que seja reconhecida

o exercício profissional em qualquer área

médicas. Estes estão se convertendo em

pelo MEC confere ao médico o título de

da Medicina, pelo menos por enquanto.

cursos cujo escopo primordial é a pesqui-

especialista. Esse registro é anotado na

Para a prática, contudo, muitos não

sa. Pós-graduação stricto sensu hoje, em

carteira-livro do médico e este recebe

se sentem adequadamente preparados.

Medicina, significa pesquisa e inovação,

um certificado de registro de especialista

Mesmo num curso longo como o de Me-

ou seja, produção de conhecimento e

emitido pelo Conselho. Outro caminho

dicina (envolvendo pelo menos 40 horas

conversão desse conhecimento em tecno-

é, atendendo aos critérios previstos pela

semanais de estudos e atividades, durante

logia que dê retorno em royalties. A cada

sociedade de especialidade do médico,

seis anos), frequentemente ao se formar

momento esses cursos se distanciam mais

este se submeter à prova para obtenção de

o profissional não se sente pronto para o

da especialização médica, oferecendo

título de especialista da sociedade. Nesse

exercício imediato.

poucos elementos para o aperfeiçoamento

caso, é preciso que a sociedade de especia-

Parte disso podemos atribuir ao volume

profissional na prática diária. Afinal, eles

lidade em questão seja oficialmente filiada

extraordinário de conhecimentos novos

visam preparar o profissional para a busca

à Associação Médica Brasileira. E cada

que surgem a cada momento e tornam o

do conhecimento e, em alguns casos, para

sociedade de especialidade tem seus crité-

domínio da Medicina como um todo algo

convertê-lo em patentes.

rios. Uma vez detentor do título de espe-

inatingível. Surge, então, como alterna-

Voltando ao nosso tema principal, o da

cialista, o médico o registra no Conselho,

tiva óbvia, a especialização, uma vez que

especialização, muita gente nos indaga

sendo feita a anotação correspondente

parece mais realista tentar a capacitação

como se “oficializar” “especialista”, uma

na carteira-livro e liberação do mesmo

e o domínio de certa área específica.

vez já médico. Obviamente, o caminho

certificado de registro de especialista.

Nos dias atuais, a especialização é quase

não é o mestrado nem o doutorado, mas

Verificamos aqui dois procedimentos que

que uma necessidade. Por conta disso,

pode ser inicialmente a residência médica

resultam na mesma situação (especialista)

a cada ano, expressivo contingente de

ou um curso de especialização. Todavia,

e na obtenção do mesmo documento: cer-

médicos, tanto recém-formados como

para ser “oficializado” “especialista”, o

tificado de registro de especialista emitido

formados há mais tempo, procura se

médico precisa obter, no Conselho Regio-

pelo Conselho. Ambos os procedimentos

especializar. Isso significa passar pelo

nal de Medicina do Estado onde trabalha,

possuem valor legal e reconhecimento

complexo mundo da pós-graduação.

o “registro de especialista”.

oficial.
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A novidade que merece ser comentada

cida pelo CFM como capacitada para

aqui por nós é que, em boa hora, o Con-

tal finalidade; IV - Mestrado; V - Outras

selho Federal de Medicina baixou a Reso-

atividades discentes (cursos recebidos

lução n 1960/2010, que também trata do

sob qualquer forma, etc.); VI - Exercício

assunto alvo de nossas considerações. Ela

do magistério superior a qualquer título,

passa a permitir o Registro de Qualifica-

na área da especialidade; VII - Exercício

o

Dor no Peito e Falta de Ar
Diagnóstico de
Pseudomixoma Peritoneal
Paciente com Dispneia
e Cansaço Decorrente
de Insuficiência Mitral
"Subaguda"

de cargo, função ou atividade de caráter
profissional na área da especialidade; VIII

15 de abril de 1989, desde que os médicos

- Produção intelectual, de caráter técnico

requerentes comprovem esse direito de

ou científico, sob a forma de trabalhos

acordo com os critérios vigentes à época,

publicados na área da especialidade.”

O DESAFIO DA IMAGEM

ou seja, quando for atendido, no mínimo,

Comentamos que a Resolução veio em

Dispneia Progressiva

um dos seguintes requisitos:

boa hora porque ela resgata um justíssi-

“a) possuir certificado de conclusão de

mo pleito de médicos formados há mais

curso de especialização correspondente à

tempo e que obtiveram, em suas respec-

especialidade cujo reconhecimento está

tivas épocas, os requisitos vigentes então

sendo pleiteado, devidamente registrado

para serem considerados especialistas.

nos termos da lei;

Ora, é princípio básico do Direito que

b) possuir título de especialista conferido

tal conquista constitui direito adquirido,

RELATO DE CASO

por entidade de âmbito nacional acredi-

da mesma forma que os antigos títulos

tada pelo CFM;

de livre-docência conquistados antes de

c) possuir título de docente-livre ou de

1975 (após o que o doutorado passou a

Pancreatite Aguda Causada
por Cistoadenoma Mucinoso
Pancreático

doutor, na área da especialidade;

ser titulação mais disponível) são equi-

d) ocupar cargo na carreira de magistério

parados ao doutoramento para efeito de

superior, na área da especialidade, com

carreira universitária.

exercício por mais de dez anos;

A Resolução beneficia de maneira muito

e) ocupar cargo público de caráter profis-

justa aqueles que possuem condições de

sional, na área da especialidade, por mais

comprovar especialização mediante do-

de dez anos;

cumentação anterior a 1989 e, ao mesmo

f) possuir títulos que, embora não se en-

tempo, não invalida os esforços que têm

quadrem nas alíneas anteriores, possam,

sido feitos para aprimorar a qualidade de

quando submetidos à consideração do

nossos especialistas nas mais diferentes

CFM em grau recursal, ser julgados

áreas da Medicina.

Acrescentou ainda o texto da Resolução que os títulos de que fala a alínea
“f” deverão se referir a: “I - Residência

12
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de documentos e condições anteriores a

qualificação pleiteada.”
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ção de Especialidade Médica em virtude
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Dor no Peito e Falta de Ar
Pain in the Chest and Dyspnea

Sessão clínica realizada 10 de março de 2010,
pelo Grupo de Estudos do Instituto Estadual de
Cardiologia Aloysio de Castro - Iecac (Rio de
Janeiro - RJ).

RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente de 60 anos que desenvolveu, com início há cinco anos, dor
precordial em aperto, com irradiação para membro superior esquerdo, que era desencadeada aos grandes e
médios esforços e melhorava com repouso e com o uso de nitrato. A paciente apresentava também dispneia
progressiva aos esforços, além de ortopneia e dispneia paroxística noturna, com início há dois anos. O caso
foi levado para discussão em sessão clínica do Iecac. (Conduta Médica 2011-13 (49) 4-8)

Apresentadora:
Dra. Marina Azevedo Vasconcelos
Residente de Cardiologia do Iecac

ABSTRACT – It is the case of a 60-year-old woman that developed, there are five years, pain in the chest irradiat-

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

ing to left upper member, after great and medium efforts, and that gets better with rest and use of nitrates. The
patient also had progressive dyspnea with efforts, besides orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea, there are
two years. The case was put in discussion in an Iecac clinical session. (Conduta Médica 2011-13 (49) 4-8)
DESCRITORES – dispneia; dor torácica
KEY-WORDS – dyspnea; pain in the chest

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

DRA. MARINA

História Social: Nega tabagismo e eti-

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

Identificação: Paciente feminina de 60

lismo.

anos, parda, natural de Pernambuco,

História Fisiológica: G8 P7 A1, meno-

solteira, do lar.

pausa em 1987 (cirúrgica).

Dr. Dirson de Castro Abreu
Professor Assistente da Uerj / UFRJ
Dr. Hugo de Castro Sabino
Médico do Serviço de Ecocardiograma do Iecac
Dr. Roberto Bassan
Professor Titular de Cardiologia da PUC / Iecac
Dr. Washington Maciel
Coordenador do Grupo de Estudos de Arritmias
do Iecac
Dr. Cláudio Assumpção
Coordenador do Grupo de Estudos de Cirurgia
Cardíaca do Adulto e da Criança do Iecac
Dra. Maria Eulália Pfeifer
Coordenadora do Grupo de Estudos de
Cardiopediatria do Iecac
Dra. Magnólia Cartacho
Coordenadora do Grupo de Estudos de Doenças
Valvares do Iecac
Dr. Salvador Manoel Serra
Coordenador do Grupo de Estudos de Ergometria
e Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica do
Iecac
Dra. Vânia Albuquerque
Médica do Serviço de Radiologia do Iecac
Dr. Bruno Hellmut
Médico do Grupo de Estudos de Doenças do
Miocárdio do Iecac
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Queixa Principal: “Dor no peito e falta
de ar”.

Exame Físico

História da Doença Atual: A paciente

Peso 53kg; altura 1,50m; IMC 23,5.

refere que, há cinco anos, começou a

Paciente em bom estado geral, normo-

apresentar dor precordial em aperto, com

corada, anictérica, acianótica, afebril,

irradiação para membro superior esquer-

eupneica. Tem prótese dentária. PA

do, que era desencadeada aos grandes e

120 x 80mmHg (MSD); 110 x 80mmHg

médios esforços e melhorava com repouso

(MSE); FC 72bpm.

e com o uso de nitrato. Além disso relata

Região cervical: Discreta pulsatilidade

que, há dois anos, começou a apresentar

venosa, pulsos carotídeos regulares, dis-

dispneia progressiva aos esforços, or-

cretamente reduzidos.

topneia e dispneia paroxística noturna.

Aparelho respiratório: Murmúrio vesicu-

Medicação em uso: carvedilol 12,5 mg/

lar universalmente audível, sem ruídos

dia; sustrate 10 mg/dia.

adventícios.

História Patológica Pregressa: Hiperten-

Aparelho cardiovascular: Ictus palpável

são arterial sistêmica e infarto agudo do

em decúbito lateral esquerdo, fraco, sem

miocárdio há dois anos.

possibilidade de avaliar características;

FIGURAS 1 e 2: Radiografia de tórax em PA e perfil

não palpável em decúbito dorsal. VD não
palpável. RCR 2T, B1 normofonética em
todos os focos, B2 curtamente desdobrada
e com intensidade, tendendo a ser hipofonética, com exceção dos focos aórtico
acessório e pulmonar. Em decúbito dorsal,
auscultava-se em foco mitral sopro sistólico
(3+/6+), que aumentava com a expiração,
com irradiação para região mesocárdica,
fúrcula esternal, carótida direita e esquerda. Diminuía com a manobra de handgrip
e com a manobra de Valsava. Na região
mesocárdica, ouvia-se sopro sistólico – que
diminuía com a manobra de Valsava. Em

clínica. As quatro cavidades estão cres-

focos da base, ouvia-se sopro idêntico.

cidas. No perfil, vê-se ventrículo direito

Posta a paciente em decúbito lateral

bem crescido.

FIGURA 3: ECG - DI, DII e DIII

esquerdo ou em ortostatismo, não se auscultavam alterações. Não foi auscultado

DR. RICARDO

clique de abertura (ver figuras 1 e 2).

A aorta está um pouco alongada, também,
apesar do contexto etário.

DRA. VÂNIA

(ver figuras 3 a 6)
FIGURA 4: ECG - aVR, aVL e aVF

Há aumento global da área cardíaca
às custas de cavidades esquerdas, sem

DR. DIRSON

derrame pleural. A circulação pulmonar

No ECG, observamos ritmo sinusal, fre-

está acentuada, mas sem inversão.

quência cardíaca algo acelerada, 75bpm,
ondas P altas e acuminadas em DII e

DR. DIRSON

bimodais em DIII. O eixo está desviado

Há uma cardiomegalia global com circu-

para a esquerda. Há crescimento de VE

lação pulmonar relativamente normal,

evidente, assim como crescimento auri-

o que não está de acordo com a história

cular esquerdo. Crescimento ventricular

FIGURA 5: ECG - V1, V2 e V3 (N)

FIGURA 6: ECG - V4, V5 e V6 (N/2)

>
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direito também está em evidência e há

aumentava com o ortostatismo e diminuía

associada resultante dessa deformidade

sobrecarga em VE.

com Valsava e manobras isométricas.

ventricular.

Também irradiava, inquestionavelmente,
DR. WASHINGTON

para clavículas e carótidas bilateralmente.

O PR em V3 tem um empastamento no

DRA. MARIA EULÁLIA

Concordo com o Cláudio, mas acho que

início e está ligeiramente encurtado.

DR. REINALDO

possa haver componente obstrutivo na

Sugere, portanto, a onda delta, o feixe de

No FA dá para identificar o componente

área de saída de VE.

Kent, e com isso a pré-excitação ventri-

aórtico e pulmonar de B2. No pulso

cular. (ver figuras 7 a 13)

carotídeo, há ascensão limpa, sem obs-

DR. RICARDO

trução na câmara de saída do ventrículo

Bom, temos uma mulher 60 anos com

DR. REINALDO

esquerdo. No pulso carotídeo, a mesma

história de obstrução de via de saída de

No fonomecanocardiograma, no foco

coisa. A queda do pulso é normal, mas

VE pelo sopro sistólico de ejeção, bem

mitral temos B1 relacionada com o QRS,

existe a depressão que está relacionada

demonstrada pelas manobras. Dispneia e

um sopro sistólico que começa pouco afas-

com a elasticidade das artérias, difícil de

dor podem corroborar com uma corona-

tado de B1 e termina antes de B2, acentu-

se encontrar em pessoa de 60 anos. Não

riopatia associada a obstrução. No exame

ação mesossistólica, lembrando um sopro

há entalhes anacróticos.

físico não se notava VE nitidamente
crescido – falando contra dilatação. Não

tipo ejeção pela morfologia. Caminhando
com o microfone para a região mesocárdi-

DR. DANY

há sopro de sobrecarga hidráulica; há

ca, temos, também, B1 bem individualiza-

Gostaria de ouvir as hipóteses diagnós-

sopro de pressão pelo gradiente aórtico.

da, o SS de mesma morfologia que no foco

ticas.

No raio X há desconexão com o quadro

mitral e B2 bem individualizada. No foco

apresentado. Há hipertrofia do ventrículo

aórtico acessório, encontramos as mesmas

DR. CLÁUDIO

esquerdo e não há hipertensão pulmonar.

características. No foco pulmonar, o sopro

Eu acho que a paciente certamente tem

No ECG, há VE nitidamente crescido,

é registrado com maior intensidade, mas

coronariopatia com disfunção ventricu-

com possibilidade de onda delta. O

mantendo as mesmas características. O

lar. E, também, uma insuficiência mitral

fonocardiograma é fantástico: o pulso

foco aórtico é igual aos anteriores com
morfologia de timbre algo musical. Havia

FIGURA 7: Fonocardiograma - foco mitral

mudança de timbre?
DR. DANY

Não. Como foi dito o sopro era, em todo o
precórdio, mais intenso em foco em FAA e
FP, com B1 e B2 normofonéticas. O sopro
FIGURA 8: Fonocardiograma - região mesocárdica
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FIGURA 9: Fonocardiograma - foco aórtico acessório

FIGURA 10: Fonocardiograma - foco pulmonar

FIGURA 11: Fonocardiograma - foco aórtico

carotídeo com subida ampla faz confusão;

acima ou abaixo dela. Quando a estenose

onde está a obstrução? Ou é valvar, ou

é valvular aórtica, observa-se no pulso

subvalvar, ou hipertrófica. Valvar não é,

carotídeo o entalhe anacrótico, enquan-

pois a subida é ampla, apesar de o sopro

to na estenose pulmonar o pulso está

se irradiar para a carótida. No pulso

normal, apesar de o sopro ser semelhante.

carotídeo esquerdo há retração mesossis-

Neste caso, estamos diante de um sopro

tólica. Minha hipótese é cardiomiopatia

sistólico do tipo ejeção, com localização

hipertrófica (CMH), talvez associada ao

em foco mitral, mas com irradiação para

Wolff-Parkinson-White (WPW) comen-

focos da base e vasos do pescoço. Onde

tado pelo Washington.

está a estenose? A estenose supravalvar,

FIGURA 12: Fonocardiograma - pulso carotídeo esquerdo

rara, tem uma característica: o entalhe

DR. DANY

DR. SERAFIM

anacrótico do pulso carotídeo direito é

Na estenose aórtica grave, calcificada,

É também a minha hipótese. Este é o

diferente do esquerdo. Além disso, na

não há clique e B2 é hipofonética. Na

ECG que encontramos na CMH: marca-

supravalvar, a B2 é muito intensa e o

subvalvar fixa membranosa não há clique,

das alterações da repolarização ventricular

sopro tem irradiação bastante alta no

mas a B2 é normofonética.

com onda T invertida profunda. Associa-

precórdio. Seria, então, esse sopro devido

da, uma síndrome de WPW.

à estenose valvar, que é o mais comum?

DR. REINALDO

Provavelmente não, devido à ausência

Na estenose subaórtica dinâmica, o sopro

DR. REINALDO

do entalhe anacrótico no pulso. Ficamos

raramente irradia para o pescoço. Mas

Pelo exame físico, foi descrito e identifi-

com estenose subvalvar: cardiopatia hi-

poderia haver calcificação valvar associada.

cado um sopro sistólico tipo ejeção, que

pertrófica, estenose subaórtica dinâmica

significa dificuldade na transferência de

ou a própria estenose valvar membranosa.

DR. DANY

sangue dos ventrículos para os grandes

Na membranosa, também teríamos o

Vale lembrar que pode haver estenose

vasos. A estenose pode estar na válvula,

entalhe anacrótico no pulso.

aórtica valvar fixa e o pulso não ter o
entalhe anacrótico quando há a presen-

FIGURA 13: Fonocardiograma - pulso carotídeo direito

ça de disfunção ventricular esquerda. É
evidente que nesse caso não caberia essa
explicação devido à grande amplitude do
pulso da paciente.
DRA. MARINA

A paciente realizou um ecocardiograma
fora do nosso hospital que mostrou uma >
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que a via acessória venha até a desaparecer após o ato cirúrgico.
DR. RICARDO

Eu opinaria por um tratamento clínico
mais intensivo, com betabloqueador em
altas doses. Caso não houvesse melhora,
pensaria em possibilidade cirúrgica.
DR. DANY

A paciente está fazendo carvedilol em dose
FIGURA 14: Estratégia de tratamento da cardiomiopatia hipertrófica. Retirado de “Brauwald – Tratado de
Doenças Cardiovasculares, tradução da 8ª edição”

baixa no momento. A associação com
diltiazem também é uma possibilidade.

fração de ejeção normal (em torno de

valvar mitral para a via de saída de VE.

DR. SERAFIM

70%), concluindo por cardiopatia hiper-

Não havia calcificação da válvula aórtica,

Vale lembrar que o nitrato está contrain-

trófica de VE e VD, com válvula aórtica

que era bicúspide.

dicado nos casos de CMH.

da e ausência de estenose, com obstrução

DR. SERAFIM

DR. DIRSON

subaórtica estimada em aproximadamen-

Há dois grupos que estudam morte

Sendo a CMH uma doença autossômica

te 75mmHg. Ela realizou um cateterismo

súbita abaixo de 35 anos, um em Min-

dominante, gostaria de saber se foram

cardíaco que evidenciou coronárias sem

nesota (EUA) e outro na Itália. O

pesquisados casos na família e se está sendo

paredes obstruídas e sugeriu uma mem-

grupo americano diz que a CMH é a

realizado rastreio nos filhos dessa paciente.

brana subaórtica.

primeira causa de morte súbita, já o

espessada, mas com mobilidade preserva-

grupo italiano diz que é a displasia de

DR. BRUNO

DR. DANY

ventrículo direito. De qualquer forma,

O que tenho notado é que, no rastrea-

Dr. Hugo, faça a gentileza de discutir o

em esporte, a CMH é a primeira causa

mento da família, quase nunca se obser-

ecocardiograma realizado no Iecac.

de morte súbita.

vam casos em filhos jovens, pois é mais
comum que as alterações cardíacas apa-

DR. HUGO

DR. DANY

reçam mais tardiamente. Minha opinião

Sobrou pouca coisa para se dizer do

O que tudo indica é que a cirurgia é a

é que esta paciente não se beneficiará

ecocardiograma após o que foi discutido.

melhor conduta. Washington, você

somente com a terapêutica clínica.

Foi feito um eco transesofágico, que não

acha que o estudo eletrofisiológico seria

confirmou a presença de membrana.

conveniente para essa paciente?

Vimos o aspecto dos folhetos, que eram

DR. DANY

Considerando a demora para o encaminha-

espessados. Havia hipertrofia de VE com

DR. WASHINGTON

mento para cirurgia, valeria a pena tentar

grau de desproporcionalidade entre septo

A especificidade do estudo eletrofisioló-

abordar o aumento da dose do betabloque-

na porção médio-basal e parede posterior.

gico para arritmias ventriculares nessa

ador enquanto ela aguardaria uma provável

A HVE poupa parede posterior. Havia

paciente é muito baixa. Como não havia

cirurgia. Mais algum comentário? Agradeço

também deslocamento de todo o aparato

história de eventos arrítmicos, é possível

a todos pela presença nesta sessão. n
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UNIMED-RIO INAUGURA UNIDADE
DE PROMOÇÃO E GESTÃO DE SAÚDE
Modelo inédito no mercado de saúde complementar,
o Espaço Para Viver Melhor abre as portas no início do
segundo semestre, em Botafogo

Promover o autocuidado e

melhorar a qualidade de vida
de seus clientes é uma causa
antiga da Unimed-Rio, que
vem ganhando ainda mais
força com o passar dos anos.
O sucesso gradativo do Programa Para Viver Melhor,
desenvolvido pela cooperativa desde 2005, é prova
disso − e levar essa tendência
para a rede própria que vem
sendo estruturada foi uma
preocupação da operadora.
Desenvolvido em um modelo
inédito no mercado de saúde
complementar, o Espaço
Para Viver Melhor (EPVM),
cuja inauguração acontece
no começo do segundo semestre, se torna o ponto de
convergência dos conceitos
de Gestão de Saúde e Verticalização.
Idosos e pacientes com
doenças crônicas (diabetes, hipertensão, problemas
cardíacos e reumatológicos,
entre outras) estão no foco
da unidade, localizada em
Botafogo. Forjado a partir dos
conceitos de prevenção de
doenças e promoção da saúde
e do autocuidado, bem como
da melhoria da qualidade de
vida dos clientes, o EPVM
contará com seis diferentes
espaços: Espaço de Convivência do Idoso; Espaço
Cardiometabólico; Espaço

Perspectiva ilustrada da fachada do Espaço Para Viver
Melhor, localizado em Botafogo

de Reabilitação Postural;
Espaço de Infusão de Medicamentos; Espaço Educação
e Saúde e Espaço Gourmet.
“Desenvolvemos uma
unidade diferenciada, justamente para cobrir essas
demandas: idosos, pacientes
que necessitam de reabilitação cardíaca e postural,
espaço para educação dos
clientes, entre outros. Todos
os atendimentos feitos pela
unidade serão indicados pelos
médicos, isto é, a participação dos cooperados é importante no sucesso do Espaço
Para Viver Melhor, que terá
atuação complementar ao
trabalho feito nos consultórios”, explica Celso Barros,
Presidente da Unimed-Rio.

Os Espaços Cardiometabólico e Gourmet,
entre outros, fazem parte do EPVM

Gestão de Saúde na
Unimed-Rio
Iniciativas de promoção e
prevenção de saúde integram
o cotidiano da Unimed-Rio
há bem mais tempo. As ações
de gerenciamento de doenças
especiais merecem destaque
em função de evidenciarem,
com seus impactos econômicos e clínicos, a importância
da conscientização e do sentimento de responsabilidade de
cada indivíduo com a própria
saúde – duas premissas técnicas do Programa Para Viver
Melhor, nome dado ao con-

junto de atividades de gestão
de saúde.
Iniciado em 2005, o programa começou com um grupo
de 23 pacientes. Já em 2010,
chegou a quase seis mil participantes (incluindo a frente de
Atenção Domiciliar). A meta
até o fim deste ano é atingir
1% da base de clientes que
morem na área de abrangência
da cooperativa (aproximadamente oito mil pessoas). No
EPVM, a expectativa é de que
sejam feitos cerca de 57 mil
atendimentos nos primeiros
12 meses. n
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Diagnóstico de
Pseudomixoma Peritoneal
Diagnosis of Pseudomyxoma Peritonei

Autores:
Prof. César Tavares Loretti
Professor Adjunto da Disciplina de
Gastroenterologia da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Profa. Eliane Bordalo Cathala Esberard
Professora Adjunta da Disciplina de
Gastroenterologia da UFF
Dra. Kely Bazzarella Fonseca Colnago
Médica residente do Serviço de Gastroenterologia
do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap),
da UFF
Dr. Ronald Gamarra Garcia
Médico residente do Serviço de Cirurgia Geral do
Huap
Elizabeth Madriaga Bittencourt
Ticyana Ferreira d’Azambuja Ramos
Acadêmicas de Medicina da UFF

RESUMO – Pseudomixoma peritoneal (PMP) é um tumor raro, caracterizado por ascite mucinosa com
implantes neoplásicos na cavidade peritoneal. Apresentamos o caso de um paciente de 62 anos, diagnosticado com PMP de origem desconhecida. A apresentação inicial foi um quadro de anorexia, aumento da
circunferência abdominal e hérnia inguinal. (Conduta Médica 2011-13 (49) 10-11)
ABSTRACT – Pseudomyxoma peritonei (PMP) is a rare tumour, characterized by mucinous ascites with implants
in the peritoneal cavity. We present a case of a 62-year old, male patient diagnosed with PMP of unknown primary
site. The inicial presentation included anorexia, increase of abdominal circumference and inguinal hernia. (Conduta
Médica 2011-13 (49) 10-11)
DESCRITORES – pseudomixona peritoneal; ascite mucinosa; adenocarcinoma mucossecretor
KEY-WORDS – pseudomyxoma peritonei; mucinous ascites; mucus-secreting adenocarcinoma

INTRODUÇÃO

natural do Rio de Janeiro (RJ), buscou

O primeiro autor a descrever o pseu-

atendimento no Hospital Universitário

domixoma peritoneal (PMP) foi Karl

Antonio Pedro (Huap), da Universidade

Rokitansky, em 1842, denominando-o,

Federal Fluminense (UFF), com história

na época, mucocele benigna de apêndice

de aumento progressivo do diâmetro

(1, 2, 3). O pseudomixoma peritoneal se

abdominal que evoluiu durante 11 anos,

caracteriza por ascite mucinosa com im-

passando a perceber a presença de hérnia

plantes peritoneais epiteliais e mucinosos

inguinal nos últimos dois anos, com ema-

secundários à ruptura do tumor primário

grecimento de 14% do seu peso corporal

ou por implante metastático. É principal-

em sete meses (IMC de 17,5).

mente associado a tumores apendiculares

Apresentava, ao exame físico, abdome

e ovarianos. No entanto, em 5% dos casos

globoso, peristáltico, maciço e indolor à

sua origem é desconhecida. É bastante

palpação superficial e profunda. Havia

raro, com incidência de dois casos por cada

presença de massa palpável endurecida

10 mil laparotomias, e duas a três vezes

do mesogástrio ao baixo ventre, que se

mais frequente no sexo feminino (1).

estendia pelo flanco esquerdo, com limites

Apesar de não fazer parte do diagnóstico

imprecisos. Havia também hérnia inguinal

diferencial na investigação clínica inicial

não-redutível, direta à esquerda, volumosa.

de ascite, o PMP não pode ser esquecido

O paciente negava alteração no hábito

quando se observa ascite gelatinosa (3, 4).

intestinal, vômitos, diarreia, dispneia,
febre ou outros sintomas relevantes.
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Exames Laboratoriais: Discreta anemia

Paciente de 62 anos, branco, masculino,

microcítica hipocrômica (11g/dL); VHS

de 120 (0 -18); proteína total 9,0g/dl (6,4

gelatinoso, que confirmou o diagnóstico

enquanto o CA-125 é utilizado como

- 8,3); albumina 3,5g/dL (3,5 - 4,5) com

de adenocarcinoma mucossecretor me-

marcador de tumor ovariano. O CEA

aumento de globulina 5,5g/dl (2,5 - 3,7);

tastático e efusão mucinosa compatível

está elevado em 56% a 76%, e o CA19-9

fosfatase alcalina 180U/L (40 - 129);

com PMP (ver figura 2). O paciente foi

em 58% a 67% dos casos, sendo úteis para

gama-GT de 112U/L (10 - 71); PCR

encaminhado ao Instituto Nacional do

avaliar o prognóstico (1).

12,88mg/dl (0 - 0,5) e CEA de 114 (0 - 5).

Câncer para acompanhamento.

O diagnóstico pode ser estabelecido

Endoscopia Digestiva Alta: Gastrite

através de punção aspirativa por agulha,

enantematosa leve de antro com compres-

DISCUSSÃO

ultrassonografia (USG), tomografia com-

são extrínseca. Colonoscopia: Compressão

Os sintomas do PMP são muito variáveis.

putadorizada ou ressonância magnética,

extrínseca volumosa do cólon sigmoide

Os mais frequentes são dor, distensão

sendo os dois últimos de grande impor-

a 25 cm da margem anal. Paracentese

abdominal, anorexia e náusea, mas o

tância, pois permitem um melhor estudo

Guiada por US: Saída de pequena quan-

que leva o paciente a buscar assistência

de áreas de difícil visualização pela USG.

tidade de material gelatinoso.

médica é o aumento da circunferência

O diagnóstico diferencial do PMP inclui

Ultrassonografia: Revelou acentuada

abdominal. A obstrução intestinal é

carcinomatose peritoneal, linfoma dis-

ascite e inúmeras formações amorfas e

uma complicação frequente e tem grande

seminado, peritonite piogênica, grandes

heterogêneas, ocupando toda a cavidade

morbimortalidade (1, 3).

cistoadenocarcinomas dos ovários, tumor

peritoneal; fígado de contornos irregula-

O intervalo entre o descobrimento do

necrótico preenchendo a cavidade ab-

res e ecotextura heterogênea à custa do

tumor primário e o diagnóstico clínico

dominal, pancreatite com pseudocisto,

lobo esquerdo.

do pseudomixoma é muito variável –

tuberculose peritoneal e mesotelioma

Tomografia Computadorizada de

podendo ser de aproximadamente dois

peritoneal primário (2).

Abdome e Pelve: Evidenciou volumosa

anos; contudo intervalos maiores de 20

ascite, fígado de volume normal e con-

anos foram descritos (1).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

tornos irregulares. Grande infiltração do

Marcadores tumorais como CEA, CA

1. Curr Probl Surg., Pseudomyxoma Pe-

omento, lobulado e espesso (ver figura 1).

19-9 e CA-125 podem estar alterados.
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Os dois primeiros são importantes marca-

2. Moreira LBM, Melo ASA, Pinheiro

gástrico. Espessamento peritoneal e massa

dores de tumor do trato gastrointestinal,

RA, Crespo SJV, Marchiori E. Pseudo-

em baixo ventre de origem indetectável.

myxoma peritonei - report of three cases:

Volumosa hérnia inguinal à esquerda.

computed tomography and magnetic

Em seguida o paciente foi submetido a la-

resonance imaging findings. Radiol Bras.

parotomia com biópsia de lesão de peritô-

2001; vol.34, n.3. 181-186.

nio parietal e análise do material ascítico
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Kasarneni R, Slater B. Pseudomyxoma
peritonei: a rare presentation as an umbilical nodule. Ir J Med Sci 2009; Jun,
01;178(2):219-21.
4. Moran B, Baratti D, Yan TD, Kusamura
FIGURA 1
Tomografia de abdome: espessamento
do omento (seta)

S, Deraco M. Consensus statement on the
loco-regional treatment of appendiceal
mucinous neoplasms with peritoneal dissemination (pseudomyxoma peritonei). J

FIGURA 2
Material ascítico gelatinoso

Surg Oncol. 2008;98:277-282. n
Conduta médica

●

ano XIII - n 049 - jul/ago/set/2011

11

RELATO DE CASO / CASE REPORT

Paciente com Dispneia e
Cansaço Decorrente de
Insuficiência Mitral "Subaguda"
A Patient with Dyspnea and Fatigue Due to
"Subacute" Mitral Regurgitation
Autores:
Prof. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO – Trata-se do relato de caso de um paciente de 46 anos que procurou atendimento médico em
várias instituições referindo dispneia e cansaço. Tais manifestações foram atribuídas a vários diagnósticos,
incluindo pneumonia. Porém, um simples exame clínico permitiria formular o diagnóstico de insuficiência
mitral “subaguda”. (Conduta Médica 2011-13 (49) 12-14)

Prof. Wolney de Andrade Martins
Chefe da Enfermaria de Cardiologia do Hospital
Universitário Antonio Pedro (Huap) e Professor
Adjunto de Cardiologia da UFF

ABSTRACT – This case reports a 46-year-old man who sought medical care in various institutions reporting
dyspnea and fatigue. Such outbreaks have been attributed to various diagnoses, including pneumonia. However,
a simple clinical examination would make the diagnosis of “subacute” mitral regurgitation. (Conduta Médica
2011-13 (49) 12-14)

Dr. Hélio de Castro Júnior
Médico Pós-Graduando em Cardiologia da UFF

sistêmica

Dr. Luis Felipe Cordeiro Rocha
Médico Residente de Cardiologia da UFF
Ana Paula Chedid
Caroline de Souza Martins Fernandes
Fabiana Cristina Menezes de Freitas
Fernanda Carvalho Arêdo
Jaqueline dos Santos Fonseca
Verônica Neves Fialho
Acadêmicas de Medicina da UFF

DESCRITORES – insuficiência mitral; prolapso valvar mitral; insuficiência cardíaca; hipertensão arterial
KEY-WORDS – mitral regurgitation; mitral valve prolapse; heart failure; systemic arterial hypertension

INTRODUÇÃO

médios esforços, aliviado com repouso,

O prolapso da valva mitral representa

e edema de membros inferiores. Em

a causa mais frequente de insuficiência

fevereiro de 2010 relata episódio de

mitral crônica severa em adultos a

febre com calafrios, dor articular e dor

partir da quinta década de vida. Como

precordial em repouso, em queimação.

o mecanismo é rotura de cordoalhas,

Procurou atendimento hospitalar, não

a manifestação clínica é representada

tendo sido submetido a exame físico.

por dispneia e cansaço. Neste caso que

Foi solicitada radiografia de tórax,

relatamos a seguir, o paciente teve um

sendo diagnosticada pneumonia,

diagnóstico tardio e poderia ter evolu-

tratada com amoxicilina. Com piora

ído para o óbito.

do quadro, começou a apresentar dispneia em repouso, ortopneia e edema
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de membros inferiores, que se estendia

Identificação: Paciente masculino,

até abdome. Procurou posto de saúde,

pardo, 46 anos, casado, natural de

sendo orientado a procurar outro hos-

Niterói (RJ), residente em Niterói,

pital, onde diagnosticaram insuficiên-

vendedor, evangélico.

cia mitral. Foi então encaminhado ao

Queixa Principal: “Cansaço e inchaço

Hospital Universitário Antônio Pedro

nas pernas”

(Huap), para acompanhamento.

História da Doença Atual: Em de-

História Patológica Pregressa: Hiper-

zembro de 2009 iniciou cansaço aos

tensão arterial sistêmica tratada com

captopril 12,5 mg de 12/12 h. Alergia a

Hematócrito - 43,3; Leucócitos - 5700

AE aneurismático. VM mixomatosa,

iodo. Nefrolitíase tratada com cirurgia

(0/3/0/0/1/50/37/9); Coagulograma –

com sinais de rotura.

a laser. Nega diabetes mellitus, asma,

Plaquetas - 146000; PTT - 29,5s; TAP

hemotransfusões.

- 17,8s; 69%; INR - 1,232; Bioquími-

EVOLUÇÃO

História Familiar: Pai com 84 anos,

ca – Glicose - 83mg/dl; Ur - 31mg/

Alta hospitalar em 31/3/2010, com

hipertenso e com insuficiência renal

dl; Cr - 1,15mg/dl; Na - 139mEq/l;

melhora clínica, tratamento medi-

crônica. Mãe com 74 anos, com doença

K - 4,2mEq/l; LDL - 96,4mg/dl; HDL

camentoso com losartan, carvedilol,

de Alzheimer.

- 28mg/dl; Triglicerídeos - 93mg/dl;

furosemida. Em 5/4/2010 retornou ao

História Social: Nega tabagismo e

CKT - 45U/L; CK-MB - 3U/L .

Huap ao apresentar episódio de síncope

etilismo.

Ecocardiograma – Ao - 3,26cm; AE

precedida de esforço físico associado a

- 5,85cm; VAE - 107,9cm ; índice

episódio de dor torácica retroesternal >

3

EXAME FÍSICO

volumétrico de átrio esquerdo - 54,77

Paciente lúcido e orientado no tempo e

cm 3; VED - 5,99cm; VES - 3,57cm;

no espaço, corado, anictérico, acianóti-

SIV - 0,8cm; PPVE - 0,7cm; FE - 70%;

co, eupneico, afebril. FC: 78 bpm; PA:

Válvula mitral anormal. PVM (FP)

90X60 mmHg.

Degeneração mixomatosa. IM severa.

Cabeça e Pescoço: Turgência jugular

Válvula aórtica normal. Válvula tri-

patológica a 45 , com refluxo hepato-

cúspide normal. PSAP - 47 mmHg.

jugular.

Válvula pulmonar normal. Função

Aparelho Cardiovascular: Ictus palpá-

sistólica global normal. Classificação da

vel em 5º EICE na LHCE, RCR, B3,

função diastólica prejudicada. Análise

BNF, sopro holosistólico 5+/6+ em

segmentar de VE normal. HAP mode-

FM com irradiação para axila esquerda,

rada. Sobrecarga de volume AE e VE.

0

dorso, borda esternal esquerda.
Aparelho Respiratório: Murmúrio
vesicular universalmente audível, sem
FIGURA 2

ruídos adventícios.

Notar no perfil radiológico a hipertensão
venocapilar e o aumento do VE

Abdome: Plano, flácido, peristáltico,
timpânico, doloroso à palpação profunda em hipocôndrio direito, sem massas
ou visceromegalias palpáveis.
Membros Inferiores: Aquecidos, pulsos
e perfusão preservados, edema de tornozelo bilateralmente, sem cacifo (+1/+4),
panturrilhas sem empastamento.

FIGURA 1

Notar na telerradiografia aumento
ventricular esquerdo, atrial esquerdo e
hipertensão venocapilar

EXAMES COMPLEMENTARES

Laboratório: Hemograma – Eritrócitos - 4,81; Hemoglobina - 14,5;

FIGURA 3

ECG demonstrando SVE, SAE e alterações
da repolarização ventricular
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irradiada para hemitórax direito an-

não foi nitidamente aguda nem crônica.

de ser a causa mais frequente de insufi-

terior, sendo internado novamente.

Há elementos de aguda, como a disp-

ciência mitral crônica grave – é também

Realizou cateterismo cardíaco, cujo

neia e cansaço, e de crônica, como

a causa mais frequente de acidente

resultado foi ausência de obstruções

aurícula esquerda aneurismática – e

vascular encefálico em jovem, em de-

coronarianas. Foi realizada cirurgia,

por essa razão preferimos considerá-la

corrência dos trombos plaquetários que

com troca valvar mitral, sendo reali-

subaguda.

se formam.

zado implante de bioprótese Biocor

Se o diagnóstico do prolapso valvar

29. Houve boa evolução clínica, e o

mitral tivesse sido realizado na adoles-

BIBLIOGRAFIA

paciente recebeu alta hospitalar em

cência (o que seria o habitual), poderí-

1. Verma, S; Mesana, TG. Mitral-valve

classe funcional NYHA I.

amos ter retardado ou evitado a cirurgia

repair for mitral-valve prolapse. N Engl

através do uso de betabloqueadores.

J Med 2009 Dec 3; 361(23):2261-9.

DISCUSSÃO

O tratamento clínico na fase em que o

2. Ahmed, MI; Sanagala, T; Denney,

Podemos notar que o paciente era

paciente chegou ao hospital inclui va-

T; et al. Mitral valve prolapse with a

portador de prolapso valvar mitral

sodilatador misto (losartan) e diurético

late-systolic regurgitant murmur may

com degeneração mixomatosa, e que

(furosemida).

be associated with significant hemody-

apresentou rompimento de cordoalhas

Estamos vivendo um momento especial

namic consequences. Am J Med Sci.

ao longo da vida e antes da enfermida-

da Cardiologia, em que tais pacientes

2009 Aug; 338(2):113-5.

de ter se tornado crônica, além de ter

podem ter a troca valvar via endoscó-

3. Enriquez-Sarano, M; Akins, CW;

desenvolvido dispneia e cansaço (ver

pica (mitral clip), como demonstrado

Vahanian, A. Mitral regurgitation.

figuras 1, 2 e 3). Na prática médica,

num estudo recente chamado Everest.

Lancet 2009 Apr 18; 373(9672):1382-

essas manifestações clínicas são fre-

Em conclusão realçamos que, se esse

94. Epub 2009 Apr 6.

quentemente atribuídas a pneumonia.

paciente tivesse tido, desde o primeiro

4. Yang, MJ; Kang, SJ; Yoon, MH; et

No caso relatado, o mesmo ocorreu. Já

contato médico, uma boa história e um

al. Acute Mitral Regurgitation due to

a dor precordial associada ao quadro,

exame clínico adequado, poderíamos

Spontaneous Chordal Rupture in a

tanto poderia ser devida a hipertensão

ter evitado as complicações apresenta-

Patient With Obstructive Hypertrophic

pulmonar como ao próprio prolapso

das e que poderiam ser fatais. O grande

Cardiomyopathy. Korean Circ J. 2009

mitral.

lembrete é que, por trás de dispneia e

July; 39(7): 292–294.

A insuficiência mitral crônica severa é

cansaço, em vez de pensarmos em pneu-

5. EVEREST II: Mitral-clip device

geralmente assintomática, e indica-se

monia (que pode até estar associada),

noninferior to surgical repair or repla-

a cirurgia quando a fração de ejeção

devemos excluir a condição cardio-

cement. ACC. 2010 Mar 14. n

começa a declinar numa faixa normal

vascular, como no caso: insuficiência

e o diâmetro sistólico final se aproxima

mitral subaguda (à simples ausculta

de 4,5. Neste caso, a cirurgia foi indi-

do foco mitral, seria percebido o sopro

cada pelo risco da congestão pulmonar

sistólico, que aumenta com o handgrip,

evoluir com edema agudo de pulmão.

característico dessa condição). Vale a

Às vezes, quando há dúvida, podemos

pena lembrar também que o prolapso

nos valer do BNPs, que são um grande

valvar mitral (síndrome de Barlow)

marcador de sofrimento miocárdico.

é muito comum, particularmente em

A regurgitação mitral nesse paciente

mulher jovem. E essa condição – além
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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 29.

Paciente do sexo masculino, 25 anos, com

Dispneia Progressiva

Case report of a 25-year-old man with

Progressive Dyspnea

FIGURA 1A e 1B

Em A, tomografia computadorizada
de alta resolução com janela para
pulmão mostrando infiltração
reticular nas bases pulmonares,
com aparente espessamento dos
septos interlobulares. O corte com
janela para mediastino (B) mostra
calcificações ao longo dos septos
interlobulares e da superfície pleural

1A

RESUMO – Trata-se do caso de paciente masculino de 25 anos, com dispneia progressiva.
Uma tomografia computadorizada foi realizada
para esclarecimento diagnóstico. (Conduta
Médica 2011-13 (49) 15;30)
ABSTRACT – It is a case report of a 25-year-old

man with progressive dyspnea. A high-resolution
computed tomography was performed. (Conduta
Médica 2011-13 (49) 15;30)
DESCRITORES – dispneia; pulmão
KEY-WORDS – dyspnea; lung
1B

Autores:
Prof. Edson Marchiori
Professor Titular do Departamento de Radiologia da UFF, Professor Associado e Coordenador
Adjunto do Curso de Pós-Graduação em Radiologia da UFRJ
Profa. Gláucia Zanetti
Doutora em Radiologia pela UFRJ,
Professora de Clínica Médica (Pneumologia) da Faculdade de Medicina de Petrópolis
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Professor, qual sua conduta
frente ao diagnóstico
diferencial entre os derrames
pleurais transudativos e
exsudativos?

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 derrame pleural é uma síndrome que

grandes moléculas como a desidrogenase

líquido pleural (PtnT-L) dividida pela do

pode acompanhar diversas doenças, quer

lática (DLH) e células diversas no líquido

plasma maior que 0,5; DLH no líquido

primárias da pleura, quer secundárias

pleural (LP).

pleural (DHL-L) maior que 200 U/L e

a lesões do parênquima pulmonar ou a

Caso a classificação correta conduza

sua relação no líquido pleural/soro maior

enfermidades sistêmicas. Não há uma

para um derrame pleural exsudativo, a

que 0,6. Posteriormente, a dosagem da

estimativa segura sobre a sua incidência

investigação no LP e nas pleuras deve

DHL-L acima de 2/3 daquela encontrada

na população e suas causas são diversas,

prosseguir, e procedimentos mais invasi-

no soro (DLH-S) passou também a ser

dependendo da prevalência das doenças

vos do que a toracocentese – tais como a

considerada como indicativa de exsudato.

na região estudada.

biópsia pleural fechada com agulha e/ou

Os seguintes critérios bioquímicos para

O primeiro passo para o diagnóstico da

toracoscopia e/ou toracotomia – estarão

classificar transudatos e exsudatos são

causa da síndrome do derrame pleural será

indicados, especialmente se houver

pesquisados e relatados na literatura:

dar-se início a uma classificação em dois

suspeita clínica de comprometimento

grandes grupos: transudatos ou exsudatos.

pleural por doença granulomatosa (prin-

1) Critério de Light

Com o diagnóstico de transudato sendo

cipalmente tuberculose) ou por lesão

Atualmente é o critério mais utilizado.

realizado, nenhum procedimento inva-

neoplásica, causas com prevalências

O líquido pleural será classificado como

sivo capaz de grandes complicações será

elevadas no Brasil.

exsudato se possuir pelo menos um dos

necessário, pois o líquido transudativo

Apesar da crescente busca por exames no

seguintes critérios:

resulta geralmente de fatores que in-

LP capazes de proporcionar uma classifi-

a) PtnT-L dividida pelas proteínas totais

fluenciam a maior formação ou menor

cação correta de transudato ou exsudato,

do soro (PtnT-S) maior do que 0,5;

absorção, pelo aumento da pressão hi-

nenhuma estratégia conseguiu, até o

b) DLH-L dividida pela DLH-S maior

drostática e/ou diminuição da pressão

momento, se distanciar do primeiro ques-

do que 0,6;

oncótica, sem prévio envolvimento da

tionamento que se impõe após o encontro

c) DLH-L maior do que dois terços do

superfície pleural.

dessa síndrome tão prevalente. Ou seja, a

limite superior do normal do valor do

Em contraste, os exsudatos são conse-

abordagem inicial se volta para a questão

DLH-S.

quentes à doença pleural, e dois meca-

de ser o derrame pleural exsudativo ou

Esse critério possui 99,0% de sensibilidade

nismos principais levam ao acúmulo de

transudativo. E, para esse fim, o critério

para classificar corretamente o líquido

líquido na cavidade pleural: o aumento

proposto por Light e colaboradores em

pleural em exsudato.

da permeabilidade capilar e a obstrução

1972 vem sendo empregado com boa

linfática devido a doença pleural e/ou

sensibilidade, sem que a especificidade,

2) Critério do gradiente de albumina

mediastínica. O primeiro aumenta a pas-

porém, alcance o mesmo índice.

O valor da albumina do soro é subtraído

sagem de elementos para o líquido pleural

O critério clássico mencionado caracte-

do valor da albumina do líquido pleural.

e o segundo diminui a absorção destes,

riza como exsudato o líquido pleural que

Valores maiores do que 1,2 mg/dL clas-

ambos levando ao acúmulo de proteínas,

apresenta a relação proteínas totais do

sificam um líquido pleural transudativo
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com 97,0 % de sensibilidade e 95,0 % de

72,6% e 99,2%, respectivamente. Houve

nostic separation of transudates and exu-

especificidade. Se o paciente estiver em

sensibilidade de 98,5%, especificidade de

dates. Ann Intern Med 1972; 77:507-13.

uso de diuréticos, é um critério mais es-

83,4% e acurácia de 90,0% para o diag-

4. Neves DD, Silva Junior CT, Chibante

pecífico do que o de Light para classificar

nóstico de transudato pleural.

AM. Derrame pleural. In: Sociedade de

derrame pleural transudativo.

Comparando-se com o critério clássico de

Pneumologia e Tisiologia do Estado do

Light, a acurácia do novo critério proposto

Rio de Janeiro. Pneumologia: prática e

3) Critério do colesterol

por Maranhão e Silva Junior em 2010 foi

atual. Rio de Janeiro: Editora Revinter;

Valores maiores do que 60 mg/dL classi-

significativamente superior (p= 0,0022)

2001. p. 185-199.

ficam o líquido pleural como exsudativo.

para o diagnóstico de exsudato pleural.

5. Pessoa CLC, Silva Junior CT, Cardoso

Concluímos afirmando que, considerando

GP, Monteiro NP. Dosagem de bilirrubi-

4) Critério da bilirrubina total

o rendimento do critério de Maranhão

na para classificar transudato e exsudato

Relação entre bilirrubina total no líquido

e Silva Junior quando validado com o

pleural. Pulmão RJ 2004; 13(1):24-8.

pleural e soro maior do que 0,6 classifica

critério clássico de Light, o novo critério

6. Roth BJ, O’Meara TF, Cragun WH.

o líquido como exsudato.

de classificação proposto com dosagens

The serum effusion albumin gradient in

de proteínas totais e DHL, isoladamente

the evaluation of pleural effusions. Chest

5) Critério de Maranhão e Silva Junior

no líquido pleural, obteve significância

1990;98(3):546-49.

Trabalho recente publicado pelo nosso

estatística e clínica para ser utilizado na

7. Hamm H, Brohan U, Bohmer R, Miss-

grupo do Laboratório de Pesquisa em

prática diária.

mahl. Cholesterol in pleural effusion. A
diagnostic aid. Chest 1987;92:296-302. n

Líquido Pleural, do Instituto de Biologia
da Universidade Federal Fluminense, em
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Vômitos e Epigastralgia
Vomitting and Abdominal Pain

Sessão clínica realizada 23 de junho de 2010 no
Hospital Universitário Antônio Pedro - Huap,
da Universidade Federal Fluminense - UFF
(Niterói - RJ).

RESUMO – Paciente de 84 anos apresentando, com início em março de 2010, quadro de dor epigástrica

contínua de forte intensidade, sem irradiação, que piorava com ingestão de alimentos e era acompanhada de
náuseas e vômitos. Internada e tratada por três vezes pelo mesmo quadro, a paciente evoluía com melhora
a cada internação, recebendo alta hospitalar e permanecendo assintomática por algum tempo, até que, em
meados de maio, apresentou nova crise de dor epigástrica de forte intensidade, agora com irradiação para o
dorso, e acompanhada de náuseas e vômitos que melhoravam na posição genupeitoral. Foi então internada
no Huap para investigação diagnóstica. (Conduta Médica 2011-13 (49) 18-21)

Apresentador:
Dr. Lamin Ramos
Especializando em Gastroenterologia pelo Huap

ABSTRACT – It is a 84-year-old female patient with abdominal pain since march, 2010, of great intensity, without

Coordenador:
Prof. Agostinho Soares da Silva
Professor de Gastroenterologista da Faculdade de
Medicina da UFF

irradiation, worsening with ingestion of food, presenting with nausea and vomitting. She got better and became
without symptoms until may, when she had abdominal pain irradiated to the back, with nausea and vomitting,
getting better by staying in genupectoral position. She was then admitted to Huap to do a diagnostic investigation.
(Conduta Médica 2011-13 (49) 18-21)

Orientador:
Prof. Sirley de Oliveira Rosa
Professor de Gastroenterologia da Faculdade de
Medicina da UFF
Participantes:
Prof. Luiz João Abrahão
Professor Aposentado de Gastroenterologia da
Faculdade de Medicina da UFF
Prof. José Luis Reis Rosati
Professor do Curso de Especialização em
Gastroenterologia da UFF
Dra. Renata Semos C. Ferreira
Residente de Gastroenterologia do Huap
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DESCRITORES – dor abdominal; náusea; vômitos
KEY-WORDS – abdominal pain; nausea; vomits

DR. LAMIN

fração direta) e endoscopia digestiva

Identificação: Paciente do sexo femi-

alta que mostrou certa estase gástrica

nino, 84 anos, branca, moradora de

e deformidade no duodeno, não sendo

Niterói (RJ).

observadas lesões ulceradas. Evoluiu

Queixa Principal: “vômitos e dor na

com melhora do quadro clínico, rece-

barriga”.

bendo alta hospitalar com prescrição

História da Doença Atual: No inicio

de omeprazol e procinético. Perma-

do mês de março de 2010, apresentou

neceu assintomática durante um mês,

quadro de dor epigástrica contínua de

quando iniciou quadro idêntico (dor,

forte intensidade, sem irradiação, que

náuseas e vômitos), sendo internada

piorava com a ingestão de alimentos,

em outro serviço que adotou conduta

sendo acompanhada de náuseas e

semelhante (dieta zero + hidratação

vômitos. Nessa ocasião foi internada

venosa + analgesia + omeprazol in-

e submetida a tratamento clínico com

travenoso). Realizou ultrassonografia

dieta zero, hidratação venosa, analge-

abdominal e tomografia computadori-

sia e omeprazol IV. Realizou exames

zada de abdome, que não evidencia-

laboratoriais que mostravam alterações

ram alterações. Com a melhora do

sugestivas de colestase (aumento da

quadro, recebeu alta hospitalar com

fosfatase alcalina, gama-GT e bilir-

a mesma prescrição. No final de abril

rubinas totais com predomínio da

teve nova internação com os mesmos

sintomas, tendo sido adotada a mesma

Aparelho respiratório: tórax simétrico,

flamatórios. Pulsos periféricos palpáveis

conduta, tendo a paciente recebido alta

sem retrações ou abaulamentos, ex-

e simétricos.

assim que os sintomas regrediram. Em

pansibilidade preservada, murmúrio

Os exames laboratoriais das internações

meados de maio apresentou-se com uma

vesicular universalmente audível sem

estão plotados na tabela 1.

nova crise de dor epigástrica de forte

ruídos adventícios.

Outros exames: TSH 2,0 µUI/mL; T4

intensidade, agora com irradiação para

Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco

livre 1,4 ng/dL; EAS sem alterações;

o dorso, e acompanhada de náuseas e

irregular em 2 tempos, bulhas nor-

CA(19-9) 297u/ml e CEA 2,9mic/L.

vômitos que melhoravam na posição

mofonéticas, sem sopros, sugestivo de

Realizou uma endoscopia digestiva alta

genupeitoral. Foi examinada pelo pro-

fibrilação atrial crônica.

(EDA) na primeira internação, e esta

fessor Sirley, que indicou internação

Abdômen: simétrico, cicatriz cirúrgica

mostrou estase gástrica, piloroplastia

com forte suspeita de pancreatite aguda.

mediana superior, peristalse algo dimi-

e pangastrite enantematosa leve. A

História Patológica Pregressa: Hi-

nuída, palpação superficial e profunda

radiografia de tórax era normal.

pertensão arterial sistêmica (em uso

extremamente dolorosa no epigástrio,

Na segunda internação não havia

de captopril, hidroclorotiazida e lo-

sem massas ou visceromegalias.

dosagem de bilirrubinas, gama-GT

sartan); diabetes mellitus tipo 2 (em

Membros inferiores: panturrilhas livres,

e fosfatase alcalina (ver tabela 1). A

uso de metformina); fibrilação atrial

sem empastamento, edema ou sinais in-

ultrassonografia (USG) abdominal

crônica (em uso de varfarina até o
inicio do quadro, quando foi suspenso

Tabela 1

Exames complementares

pelo cardiologista); colecistectomia

Primeira internação

Segunda internação

há 20 anos de urgência; vagotomia

Hemácias

4,34

3,74

troncular + piloroplastia 15 anos atrás

Hemoglobina

13,1

12,1

devido a úlcera duodenal (sic).

Hematócrito

39,4%

36,4%

História Familiar: Relata história de

VCM

90,1

88,1

HCM

30,0

30,0

Leucócitos

8300:

10.700:

0/3/0/0/1/80/16/0

0/5/0/0/4/73/12/6

doença cardiovascular e diabetes na
família.
História Social: Mora em apartamento

Plaquetas

281.000

271.000

com ótimas condições de moradia, nega

Glicose

158

100

etilismo e tabagismo.

Ureia

17

28

Creatinina

0,69

0,80

Bilirrubina Total

3,77

-

Bilirrubina Direta

3,19

-

Bilirrubina Indireta

0,58

-

TGO/TGP

256/136

-

Exame Físico

Sinais vitais e ectoscopia: pressão arterial
160x100mmHg; temperatura axilar
370C; frequência cardíaca 98bpm; fre-

Fosfatase Alcalina

585

-

quência respiratória 22irpm. Paciente

Gama-GT

586

-

acordada, orientada auto e alopsiqui-

PCR

2,26

14,10

camente, em posição genupeitoral.

Tempo de protrombinas

13,5 INR

0,97 1

Cooperativa com o examinador. Anic-

Sódio/Potássio

136/4,4

136/4,2

térica, acianótica, normocorada, com

Amilase 		

69

Lipase 		

30,7

sinais de desidratação.
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não evidenciou alterações. Foi reali-

químico do sangue evidenciou amilase

ampla, que determinou a saída de um

zada uma tomografia computadorizada

normal, lipase de 600U/l, gama-GT,

cálculo castanho de bilirrubinato de

(TC) de abdome mostrando esparsos

FA e bilirrubinas totais aumentados,

cálcio medindo 10mm.

divertículos no cólon sigmoide. A EDA

com predomínio da fração direta. No

Após 48 horas do procedimento a

da segunda internação foi inconclusiva

segundo dia de internação realizou-se

paciente se mantinha assintomática,

devido a resíduos sólidos alimenta-

colangiorressonância magnética, que

e em 72 horas iniciou dieta líquida

res aderidos no esôfago, estômago e

mostrou colédoco de 1,0cm de diâme-

restrita, com boa aceitação. Recebeu

duodeno.

tro, evidenciando cálculo de 1,2cm

alta hospitalar no quarto dia após o

Na última crise, o professor Sirley

no colédoco distal, além de pâncreas

procedimento. No vigésimo dia após a

indicou internação hospitalar. No

afilado compatível com a faixa etária.

alta realizou exames laboratoriais que

primeiro dia da internação foram pres-

No terceiro dia, realizou colangiopan-

mostraram normalização da lipase, FA,

critos dieta zero, hidratação venosa,

creatografia retrógrada endoscópica

gama-GT e BT.

analgesia e antiemético. Solicitou-se

(CPRE), que permitiu observar hepa-

hemograma, que evidenciou leucoci-

tocolédoco medindo 15mm com falha

PROF. AGOSTINHO

tose com desvio para esquerda – sendo

de enchimento de 10mm na porção

Estranho um cálculo com essas dimen-

iniciado ceftriaxone. O exame bio-

distal, procedendo-se a papilotomia

sões não ter aparecido na USG nem na
tomografia.
PROF. SIRLEY

Este relato tem a finalidade de chamar
a atenção para o caso de uma paciente

FIGURAS 1 e 2

Colangiorressonância
evidenciando cálculo na porção
distal do colédoco

com coledocolitíase que passou despercebida em três internações. A meu ver,
os colegas que a examinaram esperavam
a tríade de Charcot para conclusão
diagnóstica. Apesar de clássica, ela nem
sempre está presente na colangite. Pode
haver somente dor, sem icterícia e febre,
e suas mais diversas combinações. A
história de colecistectomia prévia há 20
anos pode ter gerado alguma alteração
morfológica na via biliar, uma provável
papilotomia cirúrgica, evoluindo com
certa dificuldade de esvaziamento do
colédoco. Essa dificuldade evoluiria com
estase, desenvolvendo cálculo de pigmenFIGURA 3

CPRE. O papilótomo introduzido na
papila realizando papilotomia ampla e,
na quarta imagem, o cálculo castanho de
bilirrubinato de cálcio
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to, o mais comum nesses casos. Além do
mais, a USG não é um bom método para
visualizar colédoco, devido à presença

das alças intestinais. A tomografia tem

PROF. AGOSTINHO

PROF. ABRAHÃO

uma boa resolução, contudo às vezes não

Pode haver relação entre a vagotomia

Deve-se sempre avaliar o operador do

dá o diagnóstico. O padrão-ouro atual

e a formação do cálculo?

ultrassom. Todo paciente que realiza
colecistectomia apresenta algum grau

é a colangioressonância, método não
invasivo que tem sensibilidade de mais

PROF. SIRLEY

de dilatação do colédoco. Reitero a

de 90%. A paciente se apresentava em

Os pacientes vagotomizados podem de-

informação de que a motilidade da

quadro franco de pancreatite aguda, em

senvolver cálculos biliares por estase no

vesícula e também do colédoco sofre

posição genupeitoral. Pensei em colan-

caso de possuírem vesícula, o que não

interferências com a realização de

gite, por isso iniciei uma cefalosporina

foi o caso dessa paciente. Eu acredito

vagotomia, predispondo à formação de

de terceira geração. O resultado após a

que alguma alteração morfológica após

cálculos por estase de bile. O paciente

papilotomia foi excelente; mantivemos o

a cirurgia do colédoco proporcionou a

idoso geralmente tem sintomas de cole-

antibiótico por cinco dias e então demos

estase e a formação do cálculo.

docolitíase muito leves, não revelando
os sintomas de uma colangite supura-

alta hospitalar.
PROF. ROSATI

tiva, que por vezes é fatal, exigindo a

PROF. AGOSTINHO

Na verdade, este não é um caso simples.

drenagem imediata por papilotomia

Sobre a clínica da colestase, às vezes o

Foram necessárias três internações para

endoscópica ou cirurgia. O que se

prurido pode ser a manifestação mais

o diagnóstico. Conhece-se a dedicação

impõe é a falta de investigação clínica

precoce.

e a competência do prof. Sirley; por isso

adequada. Outra colocação é sobre a

o diagnóstico foi firmado quando o caso

existência de H. pylorii nessa paciente,

PROF. SIRLEY

chegou às suas mãos. Hoje, os radiolo-

visto ser interessante esse acompanha-

O que se eleva mais precocemente na

gistas dizem que a imagem é soberana.

mento devido à história de úlcera. A

colestase são os sais biliares, implicados

Nós, clínicos, dizemos que a clínica é

elevação da proteína C reativa é dado

com bastante evidência na clínica de

soberana. E neste caso foi. Nas duas

importante na presença da patologia

prurido. O procedimento de dosagem

primeiras internações a imagem não

dupla: coledocolitíase e pancreatite. É

desses sais é caro e de difícil realização,

fez o diagnóstico, e por isso este não se

uma clínica que chama a atenção: pa-

por depender de espectofotometria

firmou, ou seja, o clínico acreditou mais

ciente idoso, operado de vesícula e com

- mas seria o ideal na suspeita de co-

na radiologia do que na própria clínica.

dor abdominal supramesocólica deve

lestase, antes mesmo do surgimento da

O hepatograma sinalizou patologia de

ser sempre avaliado quanto a litíase.

icterícia e outros sinais clínicos.

etiologia biliar, que deveria fazer pensar

E, para a litíase de colédoco, podemos

forçosamente nessa linha de raciocínio.

lançar mão da ecoendoscopia para o

PROF. AGOSTINHO

Mesmo que não houvesse a possibili-

auxílio diagnóstico.

Essa paciente realizou colecistectomia e

dade da realização de uma colangiores-

vagotomia com piloroplastia. Qual foi

sonância, eu acreditaria na exploração

PROF. AGOSTINHO

a ordem dessas cirurgias?

cirúrgica ou na CPRE.

Finalizando, agradeço a todos pela
presença. n

PROF. SIRLEY

PROF. SIRLEY

Primeiro foi submetida a colecistecto-

Há algum tempo, na ausência dessas

mia e, posteriormente, a vagotomia com

armas diagnósticas, indicávamos a

piloroplastia por uma úlcera.

laparotomia.
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Pancreatite Aguda Causada
por Cistoadenoma Mucinoso
Pancreático
Acute Pancreatitis Induced by Mucinous
Cystadenoma of Pancreas
Autores:
Prof. Aniello Palombo
Professor Associado III de Cirurgia Geral da
Universidade Federal Fluminense (UFF) e Chefe
do Serviço de Cirurgia Geral II do Hospital
Universitário Antônio Pedro (Huap)
Prof. Cláudio Fainstein
Professor Adjunto IV de Cirurgia Geral da UFF
Dr. Ronald Gamarra
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Huap
Dr. Felipe Costa de Sá Oliveira
Residente do Serviço de Cirurgia Geral II do Huap
Dr. Flávio Nunes Fialho Neto
Residente do Serviço de Cirurgia Geral II do Huap

RESUMO – Os autores relatam o caso de uma paciente que procurou um Serviço de Emergência apresentando dor abdominal epigástrica com nove meses de evolução, sendo feito o diagnóstico de pancreatite
aguda. Durante a sua investigação, a tomografia computadorizada do abdômen revelou uma lesão cística
pancreática na transição corpo-caudal com 5,2 cm de diâmetro. Submetida a tratamento cirúrgico, foi
realizada pancreatectomia corpo-caudal com preservação esplênica. O exame histopatológico da peça
cirúrgica evidenciou cistoadenoma mucinoso de pâncreas. A paciente evoluiu satisfatoriamente, recebendo
alta hospitalar para controle ambulatorial após oito dias de internação. Um breve relato das principais
características do cistoadenoma mucinoso pancreático é apresentado em correlação com o caso. (Conduta
Médica 2011-13 (49) 22-25)
ABSTRACT – The authors report a case of a patient who sought emergency department presenting epigastric pain with

nine months of evolution, being diagnosed with acute pancreatitis. During its investigation, computed tomography
of the abdomen revealed a pancreatic cystic lesion in the transition body-tail with 5.2 cm in diameter. Underwent
surgical treatment was performed body-tail pancreatectomy with splenic preservation. The histopathology of the
specimen revealed mucinous cystadenoma of the pancreas. The patient recovered uneventfully and was discharged
for outpatient control after eight days of hospitalization. A brief account of the main features of pancreatic mucinous
cystadenoma is presented in connection with the case. (Conduta Médica 2011-13 (49) 22-25)
DESCRITORES – cistoadenoma mucinoso de pâncreas; pancreatite aguda; neoplasia pancreática
KEY-WORDS – mucinous cystadenomas of pancreas; acute pancreatitis; pancreatic cancer
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INTRODUÇÃO

As neoplasias císticas mucinosas do

As neoplasias císticas mucinosas do

pâncreas compreendem três tipos his-

pâncreas são uma afecção pouco fre-

tológicos: o cistoadenoma mucinoso

quente e representam mais da metade

(65%), as neoplasias císticas mucinosas

de todas as neoplasias císticas do pân-

proliferativas não invasivas (30%) e o

creas. São encontradas quase que

cistoadenocarcinoma mucinoso inva-

exclusivamente em mulheres (85%

sivo (5%), apresentando este último o

dos casos) com idade média de 53

pior prognóstico.

anos (faixa etária de 18 a 83 anos).

O cistoadenoma mucinoso localiza-se,

Na maioria das vezes são lesões assin-

em 75% dos casos, no corpo e na cauda

tomáticas; porém, quando produzem

do pâncreas, sendo representado geral-

sintomas, estes geralmente são causados

mente por lesões únicas, medindo entre

pelo efeito de massa da lesão ou então

6 e 35 cm de diâmetro. À patologia,

são inespecíficos como dor abdominal,

observam-se grandes cistos constituídos

perda de peso e hemorragia, entre

de paredes espessas e fibróticas reves-

outros. Estes, quando presentes, podem

tidos por células epiteliais colunares

representar malignidade (1,2).

produtoras de mucina (3). Geralmente

não apresentam comunicação com o

dorizada abdominal (TC), visualizou-se

calcificação no interior do cisto e o

sistema ductal pancreático, mas recen-

uma formação ovalada com densidade

exame histopatológico confirmou o

tes estudos japoneses têm sugerido que

cística na projeção do corpo do pâncre-

diagnóstico de cistoadenoma mucinoso

podem ocorrer algumas comunicações

as, medindo aproximadamente 5.2 cm

de pâncreas (ver figura 4).

microscópicas, o que determinaria uma

em seu maior diâmetro, sem aparente

fístula (4). Também podem apresentar

captação pelo meio de contraste venoso

DISCUSSÃO

alguns septos em seu interior, obser-

(ver figura 1).

O grande desafio das lesões císticas

vando-se ocasionalmente calcificações

A paciente foi submetida a laparotomia

pancreáticas é diferenciá-las entre

periféricas do tipo “casca de ovo” (5).

exploradora por incisão bi-subcostal,

benignas, pré-malignas e malignas.

O cistoadenoma mucinoso do pâncreas

constatando-se, ao inventário da ca-

Como o quadro clínico dos pacientes

pode apresentar degeneração maligna,

vidade abdominal, cisto pancreático

é inespecífico, a utilização de exames

sendo, por isso, indicada a ressecção cirúr-

localizado na porção corpo-caudal

complementares como tomografia

gica. O diagnóstico conclusivo de benig-

com aproximadamente 6 cm no maior

computadorizada (TC), ressonância

nidade ou malignidade é feito pelo estudo

diâmetro, e sinais de esteatonecrose

nuclear magnética (RNM), ultrasso-

anatomopatológico da peça cirúrgica.

(ver figura 2). Procedeu-se a pancrea-

nografia endoscópica (USE), análise

tectomia corpo-caudal com preservação

da citologia e dosagem do antígeno

RELATO DO CASO

esplênica (ver figura 3). A paciente

carcinoembrionário (CEA) do líquido

Paciente do sexo feminino, 35 anos de

evoluiu bem no pós-operatório, sem

cístico são de suma importância para

idade, branca, do lar, casada, natural

complicações, recebendo alta hospi-

o tipo de tratamento a ser instituído.

e residente em São Gonçalo (RJ),

talar para controle ambulatorial no

procurou Serviço de Emergência com

sétimo dia de pós-operatório. Macros-

história de dor epigástrica de pequena

copicamente, a peça cirúrgica mostrou

intensidade, em cólica, com nove meses

FIGURA 1

TC abdominal com contraste
oral e venoso, evidenciando cisto
pancreático de 5.2 cm na transição
corpo-cauda (seta)

de evolução, que tinha se tornado mais
intensa há um mês, com irradiação
para o hipocôndrio direito e dorso. Ao
exame físico, a paciente se encontrava
anictérica, normocorada, com abdômen
globoso, flácido, sem massas palpáveis,
com leve dor à palpação profunda no
epigástrio e hipocôndrio direito (IMC
= 32). Dentre os exames laboratoriais,
registramos como de interesse apenas a
lipase, de 436 mg/dl. No ato da internação, uma ultrassonografia abdominal
(USG) evidenciou um cisto pancreático com finos septos ocupando o corpo e
a cauda do pâncreas, medindo em torno
de 5.6 x 5.0 cm. À tomografia computa-

>
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FIGURA 2

Exposição da face anterior
do corpo pancreático
mostrando o cistoadenoma
mucinoso após abertura
da retrocavidade dos
epiploons (seta).

Artéria
Esplénica

FIGURA 4

Corpo e Cauda
Pancreáticos

FIGURA 3

Luxação do corpo-cauda
do pâncreas para a direita
com reparo da artéria e veia
esplênicas
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Vela
Esplénica

Peça cirúrgica evidenciando
calcificação no interior do
cistoadenoma mucinoso
pancreático aberto (seta)

A TC é a mais utilizada e disponível,

tendo sido ainda aprovados pelo US Food

em bom estado geral, com suspeita de

mas a RMN mostra detalhes anatô-

and Drug Administration (FDA), mas

cistoadenoma mucinoso, ou naqueles

micos com mais precisão quando a

deverão ser úteis num futuro próximo.

em que exista incerteza diagnóstica.

TC é duvidosa. Cabe ressaltar que as

O tratamento cirúrgico preconizado

3 - O seguimento de cistos pancreáticos

características patológicas das lesões

para as neoplasias císticas pré-malignas

assintomáticos menores que 3 cm, sem

podem dar indícios de benignidade ou

e malignas do pâncreas é a duodeno-

suspeitas de malignidade pelos métodos

malignidade. Assim, uma massa sólida

pancreatectomia ou a pancreatectomia

de imagens ou pelos exames de punção

ou nódulo mural em cisto unilocular

distal, dependendo da localização das

com agulha fina, pode ser feito com

ou multinodular, dilatação do ducto

mesmas. A pancreatectomia central

segurança.

pancreático principal acima de 10 mm,

pode ser considerada em pacientes

septos espessados e obstrução biliar

mais jovens com doença benigna, nos
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RESUMO – Os autores relatam caso clínico de paciente portadora de diabetes mellitus, hipertensão arterial e

infecção pelo vírus HIV, apresentando dislipidemia mista. Embora hipertensão arterial e diabetes sejam dois
importantes fatores de risco para doença aterosclerótica, a infecção pelo HIV e a terapia antirretroviral são
fatores agravantes do risco cardiovascular. A infecção pelo HIV, por si só, aumenta o risco cardiovascular,
e o advento da terapia antirretroviral potencializa as anormalidades no metabolismo lipídico. Discutimos,
ainda, o cuidado com a terapia hipolipemiante, que pode concorrer com as mesmas vias de metabolização
hepática dos antirretrovirais. (Conduta Médica 2011-13 (49) 26-29)
ABSTRACT – The authors report a case of a patient with diabetes mellitus, hypertension and HIV infection, with
mixed dyslipidemia. Although hypertension and diabetes are two important risk factors for atherosclerotic disease,
HIV infection and antiretroviral therapy are aggravating factors in cardiovascular risk. HIV infection, per se, increases cardiovascular risk, and the advent of antiretroviral therapy reinforces the abnormalities in lipid metabolism.
We also discuss the care of the lipid-lowering therapy, which can compete with the hepatic metabolic pathways of
antiretroviral drugs. (Conduta Médica 2011-13 (49) 26-29)
DESCRITORES – infecções por HIV; dislipidemias; inibidores de hidroximetilglutaril-CoA redutases
KEY-WORDS – HIV infections; dyslipidemias; hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
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navir. Não apresenta queixas específicas

Anamnese: Paciente do sexo feminino,

relacionadas ao aparelho cardiovascular.

55 anos, branca, natural e residente

Exame Físico: Presença de lipodistrofia

em Juiz de Fora (MG), portadora de

em região malar bilateralmente. Pa-

infecção por vírus HIV diagnosticada há

ciente eupneica, normocorada e normo-

mais de 10 anos. A paciente procurou

hidratada. Ausculta cardiopulmonar sem

atendimento no Setor de Cardiologia do

anormalidades. Pressão arterial 124/80

HU-UFJF, encaminhada pelo Serviço de

mmHg. Pulsos normopalpáveis.

Infectologia, para tratamento e controle

Exames Complementares: Eletrocar-

de dislipidemia, que se agravou após

diograma dentro da normalidade. Teste

início da terapia antirretroviral. É por-

ergométrico submáximo sem critérios

tadora de diabetes mellitus tipo 2 há seis

para isquemia miocárdica. Perfil lipídico

anos e de hipertensão arterial sistêmica de

atual: CT = 241mg/dL, HDL = 52mg;dL,

longa data. Encontra-se em uso regular

LDL = 140mg/dL, VLDL = 49mg/dL, TG

de hidroclorotiazida 25 mg/dia, captopril

= 244mg/dL.

50mg/dia, amlodipina 5mg/dia, atorvas-
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tatina 20mg/dia, glimepirida 2mg/dia,
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metformina 850mg/dia, insulina NPH,

O presente caso clínico identifica o maior

darunavir, enfuvirtida, lamivudina e rito-

risco cardiovascular em paciente portado-

ra de infecção pelo vírus HIV. A simples

injetável, atividade sexual de alto risco),

sitivos ou portadores da Sida (1,2,3,4).

presença dessa condição favorece eventos

e de doença crônica (insuficiência hepá-

Doença Cardiovascular (DCV) e

cardiovasculares, e o advento da terapia

tica descompensada, cirrose, hepatite por

Impacto da Infecção por HIV no Risco

antirretroviral instituída no curso clínico

vírus C, doença pulmonar, diabetes, hi-

Cardiovascular:

potencializa esse risco. Além disso, a pa-

pertensão e tumores), que têm se tornado

DCV é a primeira causa de mortalidade

ciente em questão é portadora de diabetes

mais importantes como principais causas

na população geral. É também impor-

mellitus e hipertensão arterial sistêmica,

de mortalidade e morbidade para muitos

tante causa de morte entre pacientes

dois conhecidos e importantes fatores de

desses pacientes. Antes do surgimento

com HIV. Entretanto, outras causas de

risco cardiovascular. Chamamos a atenção

dos inibidores de protease (IP), observou-

morte (doença hepática, câncer), também

para o fato de os pacientes portadores de

se aumento na incidência de eventos vas-

se tornaram comuns entre pacientes

infecção pelo HIV serem considerados

culotrombóticos agudos nos indivíduos

HIV+. Em 2005, um terço das mortes

de alto risco cardiovascular e também

portadores do vírus ou da síndrome da

entre pacientes infectados por HIV foram

focalizamos a terapêutica apropriada, pois

imunodeficiência adquirida (Sida). Esses

decorrentes de neoplasias. Indivíduos

muitos fármacos hipolipemiantes e medi-

achados foram relacionados à gravidade

que desenvolvem doença cardiovascular,

cações antirretrovirais podem concorrer

da doença imunológica e foram atribuí-

usualmente, têm múltiplos fatores de risco

pela mesma via de metabolização hepática.

dos à trombofilia e à acentuação do risco

para essa condição – incluindo sedenta-

A paciente se mantém sob tratamento de

aterogênico pela redução de HDL-C e

rismo, obesidade, tabagismo, diabetes,

suas comorbidades (hipertensão arterial,

elevação de triglicérides e lipoproteína

hipertensão, idade avançada, dislipide-

diabetes e dislipidemia), em seguimento

a, naqueles indivíduos. A utilização da

mia e resistência à insulina/intolerância

ambulatorial.

terapia antirretroviral altamente ativa

à glicose. A presença de infecção por

Na década passada houve uma revolu-

para o tratamento da Sida permitiu atenu-

HIV, por si, só aumenta o risco cardio-

ção no tratamento e no prognóstico de

ação acentuada da deficiência imunoló-

vascular. A replicação viral promovida

pacientes com infecção por HIV. O

gica e, consequentemente, da morbidade

pelo HIV é um significante fator de risco

advento da terapia antirretroviral tornou

e mortalidade associadas à doença. O

independente, pelas alterações lipídicas

a infecção em pacientes portadores de

aumento da sobrevida trouxe relevância

similares às associadas com risco au-

HIV uma doença crônica. Em 1986, a

para o risco de eventos cardiovasculares

mentado para doença cardiovascular na

sobrevida média do paciente infectado

precoces e surgiram efeitos colaterais me-

população geral. Em pacientes infectados

por HIV era de 10 anos; atualmente,

tabólicos decorrentes dessa terapêutica,

por HIV, alterações lipídicas se associam

mais de 85% dos pacientes sobrevivem

em especial do uso dos IP, caracterizada

estatisticamente com baixa contagem

mais do que 10 anos. Após a implan-

por lipodistrofia, resistência à insulina e

de céls. T CD4+ e altos níveis de RNA

tação da terapia antirretroviral, como

dislipidemia mista. Os indivíduos sob

viral. Adicionalmente, uma alta carga

padrão de tratamento em 1996, a mor-

tratamento com IP apresentam elevações

viral está correlacionada com disfunção

talidade caiu substancialmente – em

acentuadas de triglicérides e de não-HDL-

endotelial, que também se relaciona a

resultado de um tratamento mais efetivo

colesterol, além da redução de HDL-C.

maior risco de eventos cardiovasculares.

em promover a supressão da replicação

Combinados, o aumento da sobrevida

Em pacientes com infecção por HIV o

viral e preservação da função sistêmica

pelo benefício da terapia antirretroviral e

espessamento médio-intimal está asso-

imunitária. Consequentemente, a era

o aumento do perfil aterogênico pela Sida

ciado também com aumento da ativação

da terapia antirretroviral trouxe à tona

e pelo tratamento com os IP acentuaram

de cél. T CD4+ e CD8- por milímetro

complicações decorrentes de fatores de

a incidência de eventos cardiovasculares

cúbico. Esses pacientes apresentam,

risco tradicionais (trauma, tabagismo),

agudos e apontaram para a necessidade de

antes e durante a terapia antirretroviral,

de atividades de alto risco (uso de droga

terapia preventiva nos indivíduos soropo-

aumento do perfil aterogênico consistente >
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com maior quantidade circulante de

hipercolesterolemia e 75% para hiper-

(5) recomendam que a avaliação do risco

lipoproteínas densas, conteúdo de LDL

trigliceridemia, principalmente se são

aterosclerótico através do Escore de Risco

e triglicérides, e as pequenas e densas

utilizados ritonavir, ritonavir-saquinavir e

de Framinghan e do perfil lipídico nos

partículas de LDL. Outros marcadores

ritonavir-lopinavir. Alguns inibidores de

indivíduos soropositivos deva ser feita na

substitutos podem ser úteis na avaliação

proteases (saquinavir, nelfinavir, ritona-

avaliação inicial, antes da instituição da

do risco cardiovascular em pacientes

vir) aumentam a síntese de triglicerídeos,

terapia antirretroviral. Para indivíduos

HIV+. Marcadores inflamatórios, tais

sendo o ritonavir também implicado no

estratificados como de baixo risco cardio-

como proteína C reativa ultrassensível

aumento da síntese de colesterol. A

vascular, com valores lipídicos dentro dos

(PCR-US é elevada em pacientes HIV

resistência à insulina e a variação da

limites desejáveis e sem terapia antirretro-

e associada com progressão da doença),

expressão do gene polimórfico da apolipo-

viral, a avaliação deve ser repetida a cada

altos níveis intra-hepáticos de citocinas

proteína C-III na presença de inibidores

dois anos. Quando o perfil de risco for

pró-inflamatórias, TNF-alfa e interferon

de proteases podem causar dislipidemia.

considerado elevado, deve ser estimulada

gama, são encontrados no tratamento em

A disfunção endotelial é mais uma con-

a adoção de estilo de vida saudável, com

pacientes com coinfecção HIV/hepatite

sequência das alterações metabólicas que

ênfase para a interrupção do tabagismo.

por vírus C, e níveis séricos aumenta-

podem trazer efeitos deletérios. Esta tem

Para pacientes com indicação de terapia

dos de receptor TNF-alfa em pacientes

sido identificada como fator contribuinte

antirretroviral, recomenda-se reavaliação

HIV associados com lipodistrofia estão

para a ocorrência e manifestação clínica

um mês após o início da medicação e, no

relacionados com resistência à insulina.

da aterosclerose quando associada à dis-

seguimento, a cada três meses. Dentre

Estudos reportados na Conferência de

lipidemia e ao diabetes mellitus tipo 2.

estes, cerca de dois terços manifestaram

Infecções Oportunísticas e Retroviroses

O nível plasmático de apolipoproteína

dislipidemia mista com indicação tera-

2008 associaram marcadores inflamató-

a está aumentado em 48% dos pacientes

pêutica. Medicamentos antirretrovirais

rios e endoteliais ao risco cardiovascu-

infectados com HIV, fazendo uso de ini-

são preferencialmente metabolizados

lar. Kristoffersen e cols. demonstraram

bidores de proteases. O significado desses

pelo CYP P450 3A4, e interações com

significativamente maior concentração

achados pode ser associado à aterosclerose

estatinas modificam os níveis séricos e

sérica de PCR-US, PAI-1 (inibidor do

prematura, independentemente do nível

a eficácia dos IP, por compartilharem os

ativador do plasminogênio) e moléculas

de colesterol. Hiperglicemia é comum

mesmos sítios de metabolização hepática.

de adesão intercelular solúvel-1 (sICAM-

nos pacientes em uso de IP, e é decorrente

Portanto, deve ser dada preferência para

1), em pacientes HIV versus controle não

da inibição seletiva do receptor Glut4,

estatinas que atuem em sítios de meta-

infectados (2,3,4).

promovendo alteração na sensibilidade à

bolização distintos, como a pravastatina

Desordens do Metabolismo Lipídico:

insulina. Essa resistência nos adipócitos

e fluvastatina, e evitar aquelas com meta-

Diferentes vias podem induzir metabolis-

causa aumento na liberação de ácidos

bolização exclusiva pelo CYP P450 3A4,

mo anormal nos portadores de infecção

graxos livres e, no fígado, determina uma

como a sinvastatina. A atorvastatina e

por HIV. Terapia antirretroviral também

menor supressão na síntese de VLDL. O

a rosuvastatina devem ser usadas com

pode ter efeito significativo no metabo-

resultado é um excesso de partículas de

cautela. Fibratos e ácidos graxos ômega-3

lismo lipídico. As classes terapêuticas

VLDL grandes, ricas em triglicerídeos

podem ser administrados em concomitân-

que podem interferir no metabolismo

que, por sua vez, geram uma cascata de

cia aos IP. Terapia combinada usando

lipídico incluem inibidores de protease

eventos que culmina com a redução de

estatinas e fibratos é recomendada para

(IP) e inibidores de transcriptase reversa,

HDL e favorecimento de diabetes (1,4).

dislipidemias mistas graves, evitando-se a

promovendo elevações de colesterol total,

Avaliação de Risco e Terapêutica:

associação com genfibrozil. Nesses casos

triglicérides e LDL-colesterol. Estudos

As atuais Diretrizes sobre Dislipidemia

recomenda-se rigoroso monitoramento de

demonstram incidência de 60% para

da Sociedade Brasileira de Cardiologia

toxicidade muscular por avaliação de sin-

28 Conduta médica

●

ano XIII - n 049 - jul/ago/set/2011

O Desafio da Imagem da página 15

Resposta de

tomas de miopatia e dosagens de CK (5).
Em conclusão, pacientes portadores de infecção pelo HIV são considerados de alto

The Image Challenge

Paciente do sexo masculino,
25 anos, com dispneia
progressiva

risco cardiovascular. No presente caso
relatado, a coexistência de hipertensão

Diagnóstico: Microlitíase alveolar pulmonar

arterial, dislipidemia e diabetes mellitus

Comentários: A microlitíase alveolar

tipo 2 associados à infecção por HIV

pulmonar (MAP) é uma doença rara, de

identifica a necessidade de tratamento

evolução crônica, com caráter familiar, que

medicamentoso da dislipidemia - que

acomete indivíduos adultos jovens e que se

sença dos pequenos cálculos ocupando o

deverá ser feito com cautela e seguimento

caracteriza basicamente pela presença de

espaço aéreo.

clínico, em decorrência da possível inte-

inúmeros pequenos cálculos (denominados

Calcificações lineares subpleurais, apesar de

ração dos fármacos com aqueles utilizados

calciferitos, calcosferitos ou microlitos)

comumente vistas nos exames tomográficos

no controle da infecção pelo HIV, já

dentro dos espaços aéreos. A faixa etária é

dos pacientes com microlitíase alveolar

que podem concorrer pela mesma via de

muito variável, acometendo desde recém-

pulmonar, são motivo de controvérsia na

metabolização hepática.

nascidos até pacientes na nona década, com

literatura. Embora alguns autores descrevam

idade média no momento do diagnóstico

como calcificações pleurais, não foi encon-
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