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sessão clínica / Clinical Session

Dispneia e Edema
Generalizado
Dyspnea and Generalized Edema

Sessão clínica realizada em 4 de agosto 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 um paciente masculino de 53 anos que iniciou, há dois anos, quadro de
falta de ar aos médios esforços, com evolução para pequenos esforços, associado a tosse não produtiva e
ortopneia, e que, antes da internação no Iecac, apresentou edema de membros inferiores e ascite, com
piora da dispneia. O caso foi levado para discussão em sessão clínica. (Conduta Médica 2011-13 (50) 4-7)
ABSTRACT – It is the case of a 53-year-old man that developed, there are two years, complaints of dyspnea on

Apresentador:
Dr. Cristian Yugcha
Residente de Cardiologia do Iecac

moderate exertion, soon on little exertion with dry cough and orthopnea; before he was admitted to Iecac, there
was edema in lower limbs and ascites, worsening dyspnea. The case was put in discussion in a clinical session.
(Conduta Médica 2011-13 (50) 4-7)

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

DESCRITORES – dispneia; edema; tosse

Participantes:
Dr. Serafim Borges
Coordenador Clínico do Iecac
Dr. Dirson de Castro Abreu
Professor Assistente da Uerj/UFRJ
Dra. Maria Eulália Pfeifer
Coordenadora do Grupo de Estudos de
Cardiopediatria 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
Dra. Marisa Bittar
Médica do Setor de Ecocardiografia do Iecac
Dr. Edgar Quintela
Médico do Serviço de Hemodinâmica e
Coordenador da Rotina da UCI4- Unidade PósAngioplastia e Marca-Passos do Iecac
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KEY-WORDS – dyspnea; edema; cough

RESIDENTE CRISTIAN

Identificação: Paciente masculino, de
53 anos, autônomo, natural do Rio de
Janeiro (RJ), casado.
Queixa Principal: “Falta de ar e edema
generalizado”
História da Doença Atual: Há dois anos
iniciou quadro de falta de ar aos médios
esforços, com evolução para pequenos
esforços, associado a tosse não produtiva e
ortopneia. Paciente refere que, há 15 dias,
antes da internação no Iecac, apresentou
edema de membros inferiores e ascite com
piora da dispneia. Procurou assistência
médica em uma unidade de prontoatendimento (UPA) onde recebeu tratamento sintomático, sem melhora. Foi
então internado no Iecac.
História Patológica Pregressa: Pneumonia, febre reumática há 30 anos tratada
com benzetacil por seis meses, valvuloplastia mitral (comissurotomia torácica
direita) no Hospital Pedro Ernesto há 30
anos e prótese mitral biológica no Hospi-

tal Adventista São Silvestre há 20 anos.
História Familiar: Pai falecido por acidente vascular encefálico.
História Social: Tabagista desde os 23
anos, de 30 cigarros/dia; etilismo social
de cerveja.
Medicações em Uso: Furosemida 40mg, 2
comprimidos de manhã e 2 comprimidos à
tarde; Marevan® 5mg, 1 comprimido/dia;
captopril 25mg, 1 comprimido de 12/12h;
digoxina 0,25mg, 1 comprimido/dia.

Exame Físico
Paciente em razoável estado geral, ativo,
eupneico, mucosas orais normocoradas,
dentes em bom estado de conservação,
cianose discreta nas extremidades, varizes
e edemas de membros inferiores. Peso
75kg, altura 1,73m, IMC 25kg/m2.
Pescoço: Veias jugulares flácidas e túrgidas.
Pulsos carotídeos: Moderadamente diminuídos, irregulares, apresentando entalhe
na ascensão.

Abdômen: Hepatomegalia de borda arredondada e endurecida a quatro dedos da
reborda costal.
Tórax: Simétrico, sem impulsão do VD,
ictus impalpável em decúbito dorsal e
fracamente palpável em decúbito lateral
esquerdo.
Ausculta cardíaca: Em foco mitral o ritmo
era irregular, com bulhas hipofonéticas,
sopro holossistólico 3+/6+ (que aumentava após as pausas e expiração), e sopro
diastólico 1+/4+.
Na região mesocárdica as bulhas eram
mais bem audíveis, B2 > B1, com sopro
holossistólico (que aumentava após as
pausas) e sopro diastólico. No foco tricúspide havia B1 normofonética e sopro
sistólico que aumentava após inspiração.
No foco aórtico acessório, a ausculta
era semelhante ao foco mitral. No foco
pulmonar, aórtico e na fúrcula, a intensidade do sopro diminuía. No foco mitral
e mesocárdio, o sopro diminuía com hand
grip. Rivero Carvalho positivo no foco
tricúspide.

grande crescimento do ventrículo direito,
levando à cardiomegalia. Há também
crescimento de aurícula direita. Não vejo
o ventrículo esquerdo crescido. No ECG,
vemos ritmo irregular, não há onda P e
QRS tem tamanho normal, dirigido a
120 graus. Há distúrbios inespecíficos da
repolarização ventricular. Nas derivações
precordiais chama a atenção a não manifestação do primeiro vetor de ativação do
ventrículo direito. Não há elementos para
se falar de HVE.

FIGURAS 1 e 2

Radiografia de tórax
em PA e perfil

DR. DANY

No fonomecanocardiograma, percebemos
uma B1 bem pronunciada no foco mitral,
sopro protomesossistólico que quase
chega ao final da sístole, em morfologia
de ejeção. Na região mesocárdica, vemos
as mesmas características. Após uma
pausa mais longa, o sopro se torna mais
intenso, caracterizando ser de ejeção. No
foco aórtico acessório, foco aórtico e foco
pulmonar, idem. O que chama a atenção é
que a intensidade do sopro no foco aórtico

é menor que nos demais. No pulso carotídeo, existe entalhe monoanacrótico,
mas a amplitude e a velocidade de ascensão são normais. Antes de apresentar
o ecocardiograma, gostaria das hipóteses
diagnósticas.

DRA. VÂNIA

Trata-se de paciente com quadro pulmonar expressivo. Há espessamento peribrônquico difuso devido ao tabagismo. Há
também ingurgitação bilateral dos hilos
pulmonares. No perfil, o átrio parece
empurrar o esôfago posteriormente. Existe
um discreto aumento cardíaco à custa de
ventrículo esquerdo. Há velamento do
seio costofrênico direito.

FIGURA 3

ECG (d1-d2-d3)

DR. DIRSON

Os pulmões estão inteiramente infiltrados
e com sinais de estase pulmonar severa.
Vemos a aurícula esquerda bem crescida no perfil. O botão aórtico é quase
invisível, o que é estranho para essa
soprologia de estenose aórtica. Existe um

FIGURA 4

>

ECG (avr-avl-avf)
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FIGURA 5

FIGURA 6

ECG (v1-v2-v3)

ECG (v4-v5-v6)

fico com endocardite da válvula mitral
com insuficiência valvar importante e
repercussões pulmonares e no coração
direito. Lamento que ele tenha sido
atendido em uma UPA e feito o dito
“tratamento sintomático”. Numa UPA,
esse paciente deveria ter sido mais bem
estabilizado para posterior investigação
clínica em um hospital de referência.
DR. DIRSON

FIGURA 7

Fonomecanocardiograma - pulso carotídeo esquerdo

FIGURA 8

Fonomecanocardiograma - pulso carotídeo direito

principalmente à direita, hipertensão pulmonar pelo quadro clínico e pelo aumento
do tronco da pulmonar visto à radiografia
– faz-me pensar em estenose mitral. Com
um sopro sistólico de ejeção mais forte na
região mesocárdica, com B2 estranhamente
normal, deve afastar um CIA.
DR. SERAFIM

A febre reumática é uma doença que
ainda mata muito no Brasil. Esse paciente
teve a oportunidade ser submetido à cirurgia valvar. Como hipótese diagnóstica,

DR. BRUNO

É um paciente com história de febre
reumática e com prótese mitral. Apesar
de o sopro descrito ter aspecto de ejeção,
parece-me mais um sopro de insuficiência
mitral por degeneração da prótese. Existe
um componente diastólico e repercussões
pulmonares que corroboram. Acredito
que seja uma disfunção da prótese.

FIGURA 9

Fonomecanocardiograma - foco aórtico acessório

DRA. EULÁLIA

Um paciente com esses precedentes –
aumento de átrio e ventrículo direitos,
quadro de insuficiência cardíaca congestiva
6 Conduta médica
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Não podemos sair desses dois raciocínios.
Devemos pensar numa CIA, já que o
ECG não mostra o primeiro vetor de ativação ventricular. Há também a possibilidade da infecção da válvula, apesar de não
haver história de febre e esplenomegalia.
O diagnóstico de estenose mitral com
CIA era muito feito antigamente, porém
poucos casos eram comprovados.

FIGURA 10

Fonomecanocardiograma - foco aórtico

DR. DANY

Quando examinei esse caso com os alunos
fiquei bastante intrigado. Com a história
de comissurotomia mitral e prótese,

pensei que fosse disfunção valvar, seja por
estenose ou por insuficiência. O sopro se
comportava como sopro de ejeção e aumentava com a expiração, comportandose como sopro de cavidade esquerda. Após
as pausas, era mais alto. A irradiação para
carótidas era pequena. Se fosse uma insuficiência mitral, a soprologia seria bem
atípica. Dra. Marisa, fale sobre o estudo
ecocardiográfico desse paciente.

FIGURA 11

Fonomecanocardiograma foco mesocárdio

DRA. MARISA

Há a presença de prótese biológica mitral
disfuncionante, estenótica, sem regurgitação. Existe obstrução na via de saída de
VE pela haste da prótese valvar mitral.
Há hipertrofia ventricular esquerda, sem
disfunção sistólica. Temos também leve
dilatação do tronco da artéria pulmonar e
aumento de ventrículo direito, com sobrecarga de pressão e de volume. A pressão
arterial pulmonar está acima de 60mmHg.

FIGURA 12

Fonomecanocardiograma foco mitral

DR. DANY

triculografia com função do ventrículo
esquerdo normal, mas com alguma hipertrofia. As coronárias estavam normais.
Aortografia com válvula tricúspide sem
regurgitação. O estudo hemodinâmico
mostrou que o gradiente valvar aórtico e
mitral está normal.

Solicitei, também, um estudo hemodinâmico. Peço que o Dr. Edgar comente.

DR. DANY

DR. EDGAR

O estudo hemodinâmico mostrou ven-

Imaginávamos uma disfunção protética, mas a hemodinâmica mostrou um
gradiente valvar normal. O diagnóstico
FIGURA 13

Fonomecanocardiograma foco pulmonar

FIGURA 14

Fonomecanocardiograma foco tricúspide

ficou como estenose aórtica subvalvar.
Desenvolveu-se um quadro de insuficiência cardíaca em função da prótese valvar,
porém, com a prótese normofuncionante.
A hipertrofia ventricular representa uma
disfunção diastólica que acabará evoluindo para disfunção sistólica. O aumento
do ventrículo direito pode ser devido
à doença residual que ocorreu antes da
cirurgia. Voltando à soprologia, o sopro
sistólico era mais no mesocárdio do que
no foco aórtico, sem clique de abertura – o
que fala contra a estenose valvar aórtica.
A presença de segunda bulha normal
também fala contra. A ausência, na radiografia de tórax, de dilatação aórtica
também fala contra, pois ela é esperada
no caso de estenose aórtica. Além disso,
o pulso carotídeo não era alentecido como
era de se esperar no caso de estenose. Infelizmente, esse paciente não chegou a ser
operado para desobstrução da via de saída
e está descompensado com endocardite
por enterococo sob investigação.
Encerro por aqui esta sessão e agradeço a
presença de todos. n
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Reação Linfomatoide Micose
Fungoide Símile Induzida por
Mesilato de Imatinibe
Lymphomatoid Fungoides Mycosis Similar
Reaction Induced by Imatinib Mesylate
Autores:
Alexandre F. Virla
Vivian Q. Rutherford Malta
Graduandos de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Dra. Gabriela J. T. Pires
Médica Residente de Dermatologia da UFF
Dra. Márcia Kalil
Médica do Serviço de Dermatologia da UFF
Profa. Enoí G. Vilar
Professora do Serviço de Patologia da UFF
Profa. Mônica K. Praxedes
Professora e Chefe do Serviço de Hematologia da
UFF
Dra. Luísa K. P. Lusis
Médica Visitante do Serviço de Dermatologia da
UFF
Dra. Juliana A. Damasceno
Dra. Pollyana P. Inácio
Médicas do Serviço de Hematologia da UFF
Prof. Adelmo H. Daumas Gabriel
Professor de Hematologia da UFF

RESUMO – Paciente masculino, 73 anos, branco, com diagnóstico de leucemia mieloide crônica (LMC)
fase acelerada em janeiro de 2007, após três meses de tratamento com mesilato de imatinibe (Gleevec®)
queixou-se de “pele muito vermelha” e foram observadas lesões eritematodescamativas, não pruriginosas,
difusamente distribuídas. A hipótese inicial foi farmacodermia e a biópsia de pele demonstrou ser “reação
linfomatoide micose fungoide símile”. A presença de eosinofilia no hemograma, o estudo histopatológico
e o perfil imuno-histoquímico confirmaram o diagnóstico de farmacodermia, afastando a hipótese de uma
segunda neoplasia, a micose fungoide. (Conduta Médica 2011-13 (50) 8-10)
ABSTRACT – Male, 73 years old, caucasian, diagnosed with chronic myeloid leukemia (CML) accelerated phase
in january 2007, after three months of treatment with imatinib mesilate (Gleevec®) complained of “red skin” and
eritematous exfoliative skin lesions were observed, that were non pruriginous and difusely distributed. The main
hypothesis was farmacodermia and the skin biopsy revealed a “fungoid mycosis simile reaction”. The presence of
eosinophilia in the blood test, the histopathological study and immunohistochemical profiles confirmed the diagnosis
of farmacodermia, discarding the hypothesis of a second malignant condition, fungoid mycosis. (Conduta Médica
2011-13 (50) 8-10)
DESCRITORES – leucemia mieloide crônica (LMC); mesilato de imatinibe (Gleevec®); micose fungoide
KEY-WORDS – chronic myeloid leukemia (CML); imatinib mesylate (Gleevec®); fungoid mycosis

INTRODUÇÃO

ocorrem com frequência de 9,5 a 69% dos

A leucemia mieloide crônica (LMC) é

casos e são, na maior parte, autolimitadas,

uma doença caracterizada pela presença

não havendo necessidade da suspensão

da translocação 9;22, que gera o gen de

do medicamento. No caso que se segue,

fusão bcr-abl. Esse oncogene codifica

a lesão dermatológica apresentada pelo

uma proteína com ação de tirosinoqui-

paciente em uso de imatinibe suscitou

nase (TK), responsável pela proliferação

a hipótese clínica de micose fungoide

celular anormal. O mesilato de imatinibe

(linfoma T cutâneo) e ficou demonstrada

(Glivec®) foi a primeira droga com ação

a necessidade de se excluir uma segunda

inibidora dessa TK introduzida na prática

neoplasia.

clínica, há cerca de 10 anos, e modificou
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radicalmente a evolução da LMC. A

RELATO DE CASO

sua utilização na primeira linha de tra-

Homem branco, de 73 anos, procurou

tamento promove, na maior parte dos

atendimento de emergência devido a

pacientes, controle eficaz e prolongado,

um quadro agudo de náuseas, vômitos

com respostas duradouras, embora não

e dor abdominal em dezembro de 2006.

seja capaz de curar a doença. Os efeitos

Relatava antecedentes de plenitude pós-

colaterais do imatinibe são em sua maioria

prandial e, ao exame físico, foi palpada

leves e não requerem a interrupção do

esplenomegalia volumosa a 16 cm do

tratamento. As reações cutâneas à droga

rebordo costal esquerdo. No hemogra-

FIGURAS 1 E 2:

Lesões eritematodescamativas, não
pruriginosas, difusamente distribuídas em
braço e perna

ma havia anemia, trombocitopenia e

de eosinofilia, o estudo histopatológico e

leucocitose (110.000/mm³), com desvio

o perfil imuno-histoquímico confirmaram

escalonado e presença de 10% de células

o diagnóstico de farmacodermia, excluin-

blásticas. Foi encaminhado ao Serviço de

do a hipótese de uma segunda neoplasia,

Hematologia do Hospital Universitário

a micose fungoide.

Antônio Pedro, da UFF, em janeiro de

FIGURA 3:

A biópsia de pele demonstrou infiltrado
linfocitário com padrão liquenoide associado a
exocitose focal e discreta espongiose na epiderme

2007, sendo feito o diagnóstico de LMC

DISCUSSÃO

em fase acelerada. Iniciou tratamento

O efeito colateral mais comum do imati-

com hidroxiureia, permanecendo até

nibe é o rash cutâneo, que ocorre em cerca

novembro do mesmo ano quando, após

de 2/3 dos casos (1) e é seguido de edema,

do bcr-abl, c-kit e receptores do fator

a confirmação da positividade para a

câimbras, náuseas, vômitos, diarreia, dor

de crescimento derivado de plaquetas

presença da molécula bcr-abl, teve o tra-

muscular, articular ou óssea e mielossu-

(PDGF)

tamento substituído pelo imatinibe. Após

pressão. Outros tipos de lesões cutâneas já

nismo que explique os efeitos colaterais

três meses queixou-se de “pele muito

foram descritas, mas com menor frequên-

seria a ação direta desse receptor PDGF,

vermelha” e foram observadas lesões

cia, tais como erupções maculopapulosas,

que se expressa nos vasos sanguíneos e

eritematodescamativas, não pruriginosas,

liquenoides, eritema nodoso, exantemas,

regula de forma negativa o transporte

difusamente distribuídas. No hemograma

vasculites, necrólise epidérmica tóxica,

transcapilar. A inibição desse receptor

havia uma expressiva eosinofilia (16%) e,

síndrome de Stevens-Johnson e síndrome

pode levar a um aumento da pressão do

nessa ocasião, a primeira hipótese foi far-

de Sweet (2,3,4).

líquido intersticial na derme, o que resulta

macodermia, pois – além do imatinibe – o

Scheinfeld (2006-b) sugere que o rash

em edema e, consequentemente, eritema

paciente fazia uso regular de pentoxifilina,

cutâneo surgido durante a administração

e descamação cutânea (4).

hidroclorotiazida e alprazolan.

do imatinibe seja mediado por efeitos far-

A reação micose fungoide símile mimetiza

Foi então encaminhado à Dermatologia

macológicos e não por hipersensibilidade

histologicamente essa forma indolente de

e submetido a uma biópsia de pele, que

verdadeira. Na experiência desse autor, a

linfoma cutâneo de células T, a micose

demonstrou “reação linfomatoide micose

frequência, a extensão e a gravidade da

fungoide, que predomina na faixa etária

fungoide símile”. Era o seguinte o perfil

erupção estão associadas à dose da medi-

de 50 a 60 anos, tem apresentação hetero-

imuno-histoquímico dos linfócitos da

cação, predominando em pacientes que

gênea, geralmente restrita à pele, na qual

epiderme (E) e da derme (D): A - CD3

recebem entre 400-600mg ao dia.

podem ser observadas máculas, placas ou

(E) 100%, (D) 100%; B - CD20 (D) 10%;

O efeito farmacológico do imatinibe

formações tumorais, além de eritema, pele

C- CD5 (E) 30% e (D) 60%. A presença

decorre da inibição da tirosina quinase

seca e descamação (6).

(5)

. Assim, um possível meca-
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Os agentes mais frequentemente descritos

CONCLUSÃO

mias: A prospective study of 54 patients. J

como causadores desse quadro de pseu-

Apresentamos um caso de LMC no

Am Acad Dermatol 2003; 48: 201 – 206.

dolinfoma são carbamazepina, fenitoína,

qual o uso de imatinibe evoluiu com

2. Jardin F, Courville P, Lenomand B,

fenobarbital e ácido valpróico

lesão cutânea após três meses e cujo

Pouplin S, Contentin N, Lehembre S,

A maior parte das erupções causadas pelo

diagnóstico histopatológico foi reação

Lauquerriere A, Clément JF, Tilly H.

mesilato de imatinibe não requer tratamen-

linfomatoide micose fungoide símile.

Concomitant eosinophilia, fascitis, and

to nem a suspensão do fármaco, podendo

O diagnóstico correto dessa condi-

mycosis fungoides-like reaction with anti-

ser controlada com medicação tópica ou

ção de natureza benigna que simula

nuclear autoantibodies in chronic myeloid

pequeno curso de corticoide oral. Reações

um linfoma T cutâneo é fundamen-

leukemia: role of a T-cell clone induced by

mais intensas são encontradas naqueles em

tal para a tomada das decisões tera-

imatinib. The Lancet. 2005; 6: 728-729.

tratamento com doses elevadas .

pêuticas. Assim como a maior parte

3. Scheinfeld N. A comprehensive review

A compreensão dessa entidade, assim

das lesões de pele relacionadas ao

of imatinib mesylate (Gleevec®) for der-

como sua evolução clínica, evita a sus-

uso do imatinibe, este caso evoluiu

matological diseases. J Drugs Dermatol.

pensão da droga, que é de uso contínuo,

com melhora espontânea, apesar

2006 Mar;5 (3):117-22.

e também evita tratamentos desnecessá-

da não interrupção do tratamento.

4. Scheinfeld N. Imatinib mesylate and

(7,8)

.

(9)

rios. O imatinibe é capaz de modificar a

dermatology part 2: a review of the cuta-

evolução natural da doença e mantê-la
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Hematócrito 50%

Hematócrito 40%
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UNIMED-RIO INAUGURA
UNIDADE INOVADORA
Com modelo único no mercado e base em conceitos de
Gestão de Saúde, EPVM abre as portas ao cliente

O

s programas de Gestão de Saúde desenvolvidos pela Unimed-Rio desde 2005
apresentam resultados importantes e serviram de base para a concepção de um projeto
inovador no mercado de saúde suplementar:
o Espaço Para Viver Melhor (EPVM), em
Botafogo/RJ. Voltada para a promoção de
saúde e qualidade de vida, a segunda unidade
da rede própria de atendimento (a rede já
possui o PA Barra em funcionamento) foi
aberta ao público em 15 de agosto.
Colocadas em prática pela Unimed-Rio por
meio do Programa Para Viver Melhor, as
ações de gerenciamento de doenças especiais trazem impactos econômicos e clínicos para o negócio. Em 2010, o programa
chegou a quase seis mil participantes, e foi
possível perceber uma economia de R$ 3,5
milhões por mês entre gastos com exames
e outros procedimentos.
Desde 2009, quatro frentes do programa
detêm a aprovação da ANS: Gestação Saudável, Coração Saudável, Gerenciamento
de Doenças Crônicas e Terceira Idade. O
Para Viver Melhor recebeu, ao longo de
2010, um total de R$ 23,7 milhões em
investimentos. Além de promover ações

ligadas à disseminação de informação para
geração de bons hábitos, ele concentra-se
em grandes grupos de atividades: gestão
de saúde em empresas clientes, atenção
domiciliar, gestão de doenças especiais e
ações públicas de prevenção. Com o EPVM,
o intuito é ampliar a disseminação desses
conceitos.
O local, que espera realizar 47 mil atendimentos no primeiro ano de funcionamento, inclui atividades para idosos e
pacientes com doenças crônicas (diabetes,
hipertensão, problemas cardíacos e reumatológicos, entre outras), distribuídas em
seis ambientes: Espaço de Convivência do
Idoso, Espaço Cardiometabólico, Espaço de
Reabilitação Postural, Espaço Educação e
Saúde, Espaço Gourmet e Espaço Infusão de
Medicamentos. Os serviços oferecidos terão
o acompanhamento de uma equipe multiprofissional que inclui desde enfermeiros e
terapeutas ocupacionais a nutricionistas e
podólogos. Tudo à disposição dos médicos
cooperados para que indiquem seus pacientes, desde que enquadrados no perfil
da unidade, para um acompanhamento
paralelo ao atendimento clínico.

Hospital já tem seu
Diretor Médico
O Hospital UnimedRio, principal empreendimento da rede assistencial própria que
está sendo construída,
já tem o seu diretor
médico: Luiz Antônio de Almeida Campos.
Luiz Antonio, 52 anos, é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
tem 28 anos de experiência profissional, sendo
que em quase todo esse período esteve responsável pela coordenação de equipes médicas em
hospitais de referência. Seu currículo também
é marcado pelo envolvimento com sociedades
médicas, como a Sociedade de Cardiologia
do Estado do Rio de Janeiro e a Sociedade
Brasileira de Cardiologia.

Medicina em debate

V CONGRESSO MÉDICO É MARCADO POR TEMAS ATUAIS DA MEDICINA
C om foco na atualização profissional, a informações atualizadas dentro do que há de mais foi a inclusão de novas especialidades, como
Unimed-Rio promoveu, de 28 a 30 de julho,
o V Congresso Médico. Foram mais de 200
apresentações, 410 palestrantes, cerca de dois
mil participantes e um número incontável de

moderno na medicina contemporânea.
“O Congresso Médico tem o dever de acompanhar a evolução da medicina e trazer para
debate o que há de mais atual, seja em termos
de tecnologia, de procedimento, de diretrizes ou
mesmo de relacionamento com os pacientes. A
Unimed-Rio sempre teve como marca registrada
o investimento na educação médica e fico feliz
em poder apresentar uma programação tão rica e
intensa como a que preparamos”, destaca Celso
Barros, presidente da Unimed-Rio e integrante
da Comissão Executiva do Congresso.
Uma das principais novidades para esta edição

explica o Dr. Abdu Kexfe, diretor médico da
cooperativa e também membro da Comissão
Executiva: “Destacamos, por exemplo, a
Cardiologia da Clínica Médica, por conta da
importância que as doenças cardiovasculares
vêm recebendo. Passamos a contar também
com grades para Ortopedia, Urologia e Neurocirurgia e buscamos incorporar alguns elementos
diferenciais para o evento. Tivemos palestrantes
internacionais, transmissão de cirurgias ao vivo,
curso pré-congresso, um espaço para relacionamento com fornecedores, enfim, tudo para
oferecer ao médico o melhor evento possível”.
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Aneurisma Gigante
de Aorta Torácica
Giant Thoracic Aortic Aneurysm

Autores:
Prof. Dr. Nicolau Pedro Monteiro
Professor Associado II do MMC da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal Fluminense
(UFF)
Patrícia Rocha Chellini
Daniela da Silva Braga
Igor Gouveia Pietrobom
Acadêmicos Internos da Disciplina de Pneumologia
da Faculdade de Medicina da UFF (Hospital
Universitário Antonio Pedro – Huap)

RESUMO – Aneurismas gigantes de aorta torácica íntegros são raramente diagnosticados, pois geralmente

sofrem dissecção ou ruptura. Apresentamos um caso clínico de aneurisma de arco aórtico gigante, oligossintomático, com cerca de dezesseis anos de evolução até a presente data. Inicialmente foi detectado um
pequeno aneurisma de arco aórtico como um achado incidental em uma radiografia de tórax solicitada em
investigação clínica de perda ponderal. A paciente não continuou o acompanhamento clínico recomendado. Em nova consulta médica realizada recentemente em uma unidade básica de saúde de Niterói foi
evidenciada grande massa mediastinal em nova radiografia de tórax solicitada. A paciente foi encaminhada
ao ambulatório de Pneumologia do Huap para melhor avaliação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Após investigação adicional e discussão do caso em sessão clínica conjunta entre a Pneumologia e
a Cirurgia Torácica, optou-se pelo tratamento clínico da paciente. (Conduta Médica 2011-13 (50) 12-15)
ABSTRACT – Giant thoracic aortic aneurysms are rarely diagnosed because they generally complicate earlier as

dissection or rupture. We present a case report of a giant aortic arch aneurysm, oligosymptomatic, with sixteenyear evolution up to date. It was detected a small aortic arch aneurysm on a routine chest radiography on a clinical
diagnostic approach of weight loss. The patient did not follow the clinical attendance suggested. Recently, in a new
physician consult on a basic health unit of Niterói, a new chest radiography showed a large mediastinal mass. The
patient was conducted to Pneumology clinic of Huap for further evaluation, diagnosis, treatment and follow-up.
After additional investigation of the case and discussion in a clinical session of Pneumology and Thoracic Surgery
a clinical treatment was preferred. (Conduta Médica 2011-13 (50) 12-15)
DESCRITORES – aneurisma; arco aórtico; gigante
KEY-WORDS – aneurism; aortic arch; giant

INTRODUÇÃO

mas de aorta ascendente torácica e

Aneurismas gigantes de aorta íntegros

abdominal.

são raramente detectados, pois geral-
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mente sofrem dissecção ou ruptura. O

RELATO DO CASO

tamanho do aneurisma é o principal

Identificação: Paciente do sexo femini-

fator de risco para essas complica-

no, 75 anos, negra, viúva, moradora de

ções. Há relato de que até 47% dos

Niterói (RJ), católica, do lar

aneurismas maiores ou iguais a 40 mm

Queixa Principal: “Problema no raio X”

sofreram ruptura em cinco anos

História da Doença Atual: Há 16 anos

(1)

.

O presente trabalho tem como ob-

a paciente apresentou perda ponderal

jetivo relatar um caso de aneurisma

importante, não quantificada, associa-

gigante de arco aórtico íntegro. Em

da a hiporexia. Procurou por auxílio

revisão de literatura foram encon-

médico em posto de saúde, onde rea-

trados poucos artigos sobre aneuris-

lizou exames complementares, entre

ma gigante de arco aórtico, sendo

os quais uma radiografia de tórax que

mais comuns relatos sobre aneuris-

mostrou imagem sugestiva de aneuris-

ma de aorta. Optou-se, na época, por

e hiporexia. Nega disfagia, dispneia,

e palpável entre linha axilar anterior

manter acompanhamento clínico sem

disfonia. Relata diminuição da acuidade

e média no 6o EICE. RCI, 3T, B3. B2

nenhuma terapia intervencionista.

visual para perto e longe, além de episó-

hiperfonética. Sem sopros.

Evoluiu assintomática nesse período,

dios de amnésia anterógrada com início

Aparelho Respiratório: Expansibilidade

com acompanhamento médico irregular

há cinco anos e de evolução lentamente

torácica reduzida globalmente, sendo

e sem uso de qualquer medicação.

progressiva, sem outros sintomas neuro-

esquerda maior que direita. Murmúrio

Recentemente, em consulta de rotina

lógicos associados.

vesicular universalmente reduzido em

no posto de saúde, foi realizada outra

hemitórax esquerdo, com sibilos. Murmú-

radiografia de tórax, que evidenciou nova

EXAME FÍSICO

rio vesicular universalmente audível sem

imagem a esclarecer. A paciente foi então

Paciente emagrecida, lúcida,

ruídos adventícios no hemitórax direito.

encaminhada ao ambulatório de Pneumo-

orientada,hipocorada+/+4, hidratada,

Abdome: Escavado, flácido, com ruídos

logia do Huap para investigação, diagnós-

acianótica, anictérica, eupneica. Per-

hidroaéreos presentes, sem sopros

tico, acompanhamento e tratamento. No

formance status estimado entre 60-70

vasculares, timpânico, sem massas ou

momento da consulta está assintomática.

(Karnofsky).

visceromegalias.

História Patológica Pregressa: Nega

Sinais Vitais: PA: 140x100 mmHg

Membros Inferiores: Sem edema, sem

diabetes mellitus, hipertensão arterial

(sentada); FC: 76 bpm; FR: 20 irpm;

empastamento em região sural. Pulsos

sistêmica, dislipidemia. Internação

Tax: 36,8oC.

palpáveis, simétricos.

prévia há 30 anos por infecção de trato

Cabeça e Pescoço: Úlcera dolorosa em

urinário. Nega alergias. Nega contato

palato mole de 5mm. Prótese dentária.

EXAMES COMPLEMENTARES

com pacientes com tuberculose. Nega

Aparelho Cardiovascular: Ictus visível

Ver figuras 1, 2, 3 e 4.

cirurgias ou hemotransfusões prévias.
História Familiar: Pai falecido aos 48
anos por câncer gástrico. Mãe falecida
de infarto agudo do miocárdio aos 70
anos. Filhos saudáveis.
História Fisiológica: Gestações: duas;
partos: dois (transvaginais sem intercorrências); abortos: zero. Menopausa
há 25 anos. Não faz acompanhamento
ginecológico regular.
História Social: Nega tabagismo. É exetilista de uma garrafa de cerveja por dia
por 20 anos. Mora com filho em casa de
alvenaria com saneamento básico.
Revisão de Sistemas: Hiporexia as-

Figura 1

sociada a perda ponderal, não quan-

Radiografia de tórax em póstero-anterior
realizada em 1993, evidenciando pequeno
aumento de arco aórtico (seta)

tificada, há 16 anos. No momento
não observa mais perda ponderal – no
entanto, mantém-se com baixo peso
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DISCUSSÃO

Ao nos depararmos com uma imagem
radiológica de pulmão opaco devemos
Figura 2

considerar, além de aneurisma de aorta,

Radiografia de tórax em pósteroanterior realizada em 2009, apresentando pulmão direito vicariante,
desvio do mediastino para o lado esquerdo com sinal da coluna desnuda
(asterisco), elevação da hemicúpula
diafragmática esquerda (seta larga),
pequena área de parênquima pulmonar aerada em região ápico-lateral
esquerda (seta curva), linha de calcificação em região apical esquerda
(cabeça de seta)

outros diagnósticos como atelectasia
pulmonar total, pneumectomia prévia e
derrame pleural, além de grandes massas
tumorais que geralmente são benignas.
O aneurisma de aorta é uma dilatação
localizada e permanente da aorta, pelo
menos 50% maior que o diâmetro anatômico médio normal. Um aneurisma
dito verdadeiro inclui as três camadas
do vaso (íntima, média e adventícia) (2).
A incidência de aneurisma de aorta
torácica é estimada em cinco a 10 casos
em 100 mil pessoas por ano

(3 e 4)

. Os

aneurismas torácicos são mais comuns
Figura 3

Tomografia computadorizada de tórax
realizada em 2009 mostrando aumento da
área mediastinal, com aneurisma gigante
de arco de aorta medindo em seu maior
diâmetro 110mm (asterisco) e parede da
aorta calcificada (setas)

na sexta e sétima décadas de vida. Mais
de 13% dos pacientes com aneurisma
torácico têm múltiplos aneurismas,
enquanto 20-25% dos pacientes com
grande aneurisma torácico também
apresentam aneurisma de aorta abdominal (5).
Figura 4

Tomografia computadorizada de tórax realizada
em 2009 evidenciando fluxo intra-aórtico (asterisco) e extenso trombo mural (seta branca) além de
compressão de estruturas mediastinais (veia cava
superior, traqueia e brônquio fonte esquerdo)
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A maioria dos aneurismas é assinto-

maiores que 55-60 mm de diâmetro) (7).

RB; TILSON MD; SHAH, DM; HOLLIER,

mática e geralmente é diagnosticada

No caso em questão optou-se pelo

L; STANLEY, JC. Suggested standards for

acidentalmente em exames de imagem

tratamento clínico, levando em consi-

reporting on arterial aneurysms. Subcom-

com outro propósito ou em casos de

deração a alta complexidade da cirurgia,

mittee on Reporting Standards for Arterial

acompanhamento de doenças genéticas

a idade da paciente e suas condições

Aneurysms, Ad Hoc Committee on Report-

como síndrome de Marfan e de Ehlers-

clínicas pré-operatórias.

ing Standards, Society for Vascular Surgery

Danlos. Outros fatores predisponentes

and North American Chapter, International

são hipertensão arterial sistêmica, ate-

CONCLUSÃO

Society for Cardiovascular Surgery. J Vasc

rosclerose, tabagismo, hipercolesterole-

Aneurismas gigantes de aorta torácica

Surg.;13(3):452-8. Mar .1991.

mia, sexo masculino, história familiar,

são entidades clínicas raras, devido prin-

3. BICKERSTAFF, LK; PAIROLERO,

valva aórtica bicúspide, coarctação

cipalmente ao alto risco de dissecção e

PC; HOLLIER, LH; MELTON, LJ; VAN

aórtica, desordens inflamatórias e in-

ruptura de aneurisma de aorta torácica com

PEENEN, HJ; CHERRY, KJ; JOYCE, JW;

fecciosas (sífilis, tuberculose e outras

tamanho a partir de 40 mm. Além disso,

LIE, JT .Thoracic aortic aneurysms: a pop-

bactérias), vasculites (Takayasu, arteri-

quando detectados (o que ocorre em geral

ulation-based study. Surgery; 92(6):1103-8,

te de células gigantes, Behçet), espondi-

acidentalmente), são difíceis de serem

Dec .1982

loartropatias (espondilite anquilosante,

abordados pela alta complexidade e pela

4. CONRAD, MF; CAMBRIA, RP. Con-

artrite reumatoide, artrite psoriásica,

morbimortalidade implicadas na cirurgia.

temporary management of descending tho-

policondrite relapsante, síndrome de

Entretanto, o tratamento clínico deve

racic and thoracoabdominal aortic aneurysms:

Reiter) e trauma. Os sintomas, quando

ser sempre introduzido, para que o risco

endovascular versus open. Circulation.

ocorrem, estão relacionados ao acome-

iminente de dissecção ou ruptura seja

12;117(6):841-52.) Feb. 2008.

timento de estruturas adjacentes por

minimizado.

5. CRAWFORD, ES; COHEN, ES. Aortic

compressão ou erosão.

Optou-se, nesse caso, pelo tratamento

aneurysm: a multifocal disease. Presidential

O prognóstico comparado entre pacien-

clínico, já que se tratava de uma paciente

address. Arch Surg;117(11):1393-400.Nov.

tes tratados cirurgicamente e não trata-

idosa, emagrecida e assintomática. Além

1982.

dos cirurgicamente não varia significati-

disso, o tratamento cirúrgico de aneuris-

6. PAPE, LA; TSAI, TT; ISSELBACHER,

vamente quando se trata de aneurismas

ma torácico implica em alta morbidade

EM; OH, JK; O’GARA, PT; EVANGELIS-

gigantes. A taxa de sobrevivência em

e mortalidade, devido às restrições ana-

TA, A; FATTORI, R; MEINHARDT, G;

cinco anos foi de 56% em pacientes com

tômicas e à complexidade da cirurgia.

TRIMARCHI, S; BOSSONE, E; SUZUKI,

aneurisma > 59mm e de 54% naqueles

Foram poucos os relatos encontrados

T; COOPER, JV; FROEHLICH, JB; NIENA-

que não se submeteram a cirurgia (6).

na literatura de sucesso no tratamento

BER, CA; EAGLE, KA. Aortic diameter >

A escolha da conduta terapêutica é

de aneurisma gigante de croça de aorta.

or = 5.5 cm is not a good predictor of type A

regida a partir dos seguintes critérios:

aortic dissection: observations from the Inter-

tratamento clínico para pacientes assin-
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national Registry of Acute Aortic Dissection

tomáticos e tratamento cirúrgico para
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pacientes sintomáticos ou pacientes
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assintomáticos com fatores de gravidade
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Mr, III, MD. Management and outcome of

de dissecção, ritmo de crescimento
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thoracic aortic aneurysm. Uptodate online

maior que 10 mm por ano e aneurismas
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Professora, qual sua
conduta frente ao diabetes
gestacional?

A CONDUTA DO
PROFESSOR
Neste espaço, renomados professores de Medicina
respondem sobre sua conduta diagnóstica e/ou terapêutica.

O diabetes mellitus gestacional (DMG)

placentária de hormônios com ação hipergli-

arterial e de indicação de cesarianas. Uma

é definido como a intolerância aos carboi-

cemiante (hormônio lactogênio placentário,

mulher com história pessoal de DMG tem

dratos, de gravidade variável, com início ou

estrogênio e progesterona). Para fazer frente a

60-70% de chance de desenvolver DMG

primeiro reconhecimento durante a gravidez,

essa resistência insulínica, o pâncreas normal

numa gestação futura, além de um risco de

independentemente do uso ou não de insuli-

aumenta a secreção de insulina, mantendo

35-60% de desenvolver DM2 em 10 anos

na para tratá-lo ou se a condição persiste após

a homeostase glicêmica. Se a capacidade

(5). Quanto ao concepto, as complicações

o parto (1,2). Essa definição de DMG facilita

funcional da célula beta pancreática estiver

perinatais mais comuns são: macrossomia,

a estratégia de detecção e tratamento, mas

prejudicada, surgirá o DMG. Assim, a resis-

tocotraumatismo, óbito fetal inexplicado,

tem suas limitações. É possível que algumas

tência insulínica associada à gestação normal

hipoglicemia, policitemia, hiperbilirrubine-

mulheres com diagnóstico de DMG sejam,

pode desmascarar um defeito na célula beta

mia e hipocalcemia. As más-formações con-

na verdade, diabéticas do tipo 1 ou 2 que

que é a causa do DMG.

gênitas não são complicações habituais dessas

não foram diagnosticadas antes da gestação.

Enquanto a maioria das mulheres que desen-

gestações, em contraste com os fetos das

Com a epidemia de obesidade e diabetes, mais

volve DMG tem evidência de disfunção na

diabéticas pré-gestacionais, que apresentam

casos de diabetes mellitus do tipo 2 (DM2)

célula beta relacionada à resistência insulíni-

uma ocorrência de duas a oito vezes maior

têm acontecido nas mulheres em idade fértil

ca, uma minoria não apresenta tal evidência.

do que na população geral. Com relação às

e, com isso, o número de mulheres com DM2

Algumas destas mulheres parecem apresentar

consequências mais tardias, existe aumento

não diagnosticado tem aumentado. Como

disfunção autoimune da célula beta. Vários

do risco de obesidade e DM na adolescência

o DMG é um distúrbio típico da segunda

estudos demonstraram uma prevalência vari-

e na idade adulta (5).

metade da gestação, essa possibilidade é

ável de autoanticorpos anti GAD, IA2 e ICA

maior se a hiperglicemia é detectada já no

em mulheres com DMG (4). O achado desses

Diagnóstico

primeiro trimestre. Sendo assim, desde 2009,

autoanticorpos sugere um subtipo específico

Com base nos resultados do estudo HAPO

a International Association of the Diabetes and

de DMG distinto da resistência insulínica

(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy

Pregnancy Study Groups (IADPSG) – um

associada ao DM2. Essas mulheres podem

Outcome) – um estudo epidemiológico

grupo internacional representativo de múl-

evoluir com rápida deterioração metabólica

multinacional que incluiu 25 mil gestantes

tiplas organizações obstétricas e de diabetes,

durante ou após a gestação.

e demonstrou que o risco de complicações

que inclui a American Diabetes Association

A prevalência global do DMG é de aproxi-

materno-fetais aumenta de forma contínua

(ADA) – recomenda que as pacientes de alto

madamente 7%, podendo variar de 1 a 14%

em função da glicemia materna em torno

risco com diagnóstico de diabetes na consulta

(2), de acordo com a prevalência de DM2,

de 24-28 semanas (6) –, a IADPSG propôs

inicial de pré-natal sejam consideradas como

obesidade e a composição étnica da popula-

novos critérios para diagnóstico de DMG

portadoras de diabetes pré-gestacional, e não

ção estudada.

(3). Em 2011, a American Diabetes Association
(ADA) confirmou a recomendação.

de DMG (3). Da mesma forma, a definição
de DMG não exclui a possibilidade de persis-

Riscos associados

As estratégias atuais para detecção e diag-

tência da intolerância aos carboidratos após

O DMG é a alteração metabólica mais

nóstico de distúrbios da glicemia durante a

o término da gravidez.

frequente da gravidez. A ocorrência das

gestação incluem:

Assim como acontece no DM2, o DMG

complicações relacionadas ao DMG pode

- na primeira visita de pré-natal: solicitar

é caracterizado por níveis de insulina que

extrapolar o período gestacional e acarretar

dosagem de glicemia de jejum para todas as

são insuficientes para atender à demanda

consequências a médio e longo prazo para a

mulheres sem diagnóstico prévio de DM. Se

metabólica. A partir da segunda metade da

mãe e o recém-nascido.

o resultado demonstrar glicemia ≥ 126 mg/dL,

gestação, ocorre uma situação de resistência

As gestantes portadoras de DMG apresen-

tratar e seguir como diabetes pré-gestacional.

fisiológica à insulina devido à produção

tam frequência aumentada de hipertensão

Glicemia entre 92-125 mg/dL fecha o diag-

16 Conduta médica

●

ano XIII - n 050 - OUT/NOV/DEZ/2011

nóstico de DMG. Caso a glicemia seja < 92

ou de resistência, contanto que exerçam

tidiabéticos orais, a ADA considera os dados

mg/dL, solicitar o teste oral de tolerância à

pouco estresse mecânico sobre o tronco. As

atuais insuficientes para garantir a segurança

glicose (TOTG) com 75g de glicose anidra

pacientes devem realizar atividade física,

dessas drogas durante a gravidez (1).

entre 24-28 semanas de gestação.

como uma caminhada rápida, por pelo menos

- entre 24-28 semanas de gestação: realizar o

30 minutos diários.
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TOTG em todas as mulheres que não tiveram

- Tratamento farmacológico: Com base nas

1. Expert Committee on the Diagnosis and

diagnóstico de DMG ou de diabetes pré-

resoluções da Fifth International Workshop-

Classification of Diabetes Mellitus. Report of

gestacional na primeira avaliação. Um valor

Conference on Gestational Diabetes, deve-se

the Expert Committee on the Diagnosis and

anormal de glicemia em qualquer dos pontos

iniciar a terapia com insulina quando, após

Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes

do TOTG é suficiente para dar o diagnóstico

uma a duas semanas de terapia nutricional,

Care 1997;20:1183–1197.

de DMG: jejum, ≥ 92 mg/dL; uma hora após,

não forem alcançados os seguintes valores de

2. American Diabetes Association (ADA).

≥ 180 mg/dL e duas horas após, ≥ 153 mg/dL.

glicemia capilar: jejum inferior a 95 mg/dL

Standards of medical care in Diabetes

e pós-prandial de uma hora menor que 140

– 2011. Diabetes Care 2011;34:S11-61.

Tratamento

mg/dL, ou pós-prandial de duas horas inferior

3. International Association of Diabetes

O primeiro passo para controle glicêmico

a 120 mg/dL (5).

and Pregnancy Study Groups Recommenta-

nos casos de DMG é a orientação nutricio-

A insulina humana deve ser preferida devido

tions on the Diagnosis and Classification of

nal associada à atividade física. Cerca de

ao menor risco imunogênico, e os tipos mais

Hyperglicemia in Pregnancy. International

75% das portadoras de DMG apresentam

utilizados na gravidez são caracterizados pelo

Association of Diabetes and Pregnancy Study

hiperglicemia leve e, em geral, são tratadas

tempo de ação como intermediária (insulina

Groups Consensus Panel. Diabetes Care

adequadamente apenas com dieta.

NPH) ou rápida (insulina regular). Os análo-

2010;33:676-682.

- Orientação nutricional: depende do peso

gos da insulina humana de ação ultrarrápida,

4. De Leiva A, Mauricio D, Corcoy R. Diabe-

e da altura maternos e sua individualização

lispro e aspart, têm sido utilizados na gravi-

tes-related Autoantibodies and Gestational

deve considerar a realidade sócio-econômica

dez, demonstrando transferência transpla-

Diabetes. Diabetes Care 2007;30:S127-S133.

e cultural da paciente. A dieta deve incluir

centária mínima e nenhuma evidência de

5. Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR,

uma quantidade adequada de calorias e

teratogenicidade, além de cursar com menor

de Leiva A, Dunger DB, Hadden DR, et al.

nutrientes para atender às necessidades da

risco de hipoglicemia pós-prandial tardia

Summary and Recommendations of the

gestação. O aconselhamento nutricional

(5). Já a experiência com o uso dos análogos

Fifth International Workshop-Conference

clássico recomenda a ingestão de 45-55% de

de ação prolongada (glargina e detemir) na

on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes

carboidratos, 15-20% de proteínas e 20-30%

gravidez é limitada, não devendo esse uso ser

Care. 2007;30:S251-S260.

de lipídios (gorduras saturadas < 10%), com

empregado de rotina.

6. HAPO Study Cooperative Research Group,

fracionamento das calorias em seis refeições

Com relação aos antidiabéticos orais, a gli-

Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER,

diárias: café da manhã (10%), lanche da

benclamida (uma sulfonilureia de segunda

Chaovarindr U, Coustan DR, et al. Hyper-

manhã (10%), almoço (30%), lanche da

geração), tem apresentado uma transferência

glycemia and adverse pregnancy outcomes. N

tarde (10%), jantar (30%) e ceia (10%).

mínima através da placenta humana (4%

Engl J Med. 2008;358:1991-2002. n

No caso de gestantes obesas, uma restrição

em estudo ex vivo), e não tem sido associa-

de 30-33% (não menos que 25 kcal/kg/dia)

da a excesso de hipoglicemia neonatal em

resulta na redução da hiperglicemia e dos

estudos clínicos (5). O uso da glibenclamida

triglicerídeos plasmáticos sem aumentar a

na gravidez apresenta limitações, como a

ocorrência de cetonúria.

dificuldade no ajuste de dose, no controle da

Os adoçantes não calóricos podem ser in-

glicemia pós-prandial e no controle glicêmico

geridos com moderação na gravidez, sendo

de pacientes com glicemias mais elevadas.

preferível a utilização de aspartame, sucralose

Sobre a metformina, sabe-se que esta droga

e acessulfame-K.

cruza a placenta e, um estudo randomizado

- Exercícios físicos: Desde que não haja con-

demonstrou que utilização da metformina

traindicações, os exercícios físicos regulares

(isolada ou com suplementação da insulina)

Profa. Giovanna A. Balarini
Lima

são recomendados às gestantes com DMG.

não se associou a aumento de complicações

Professora Adjunta de Endocrinologia

O exercício promove condicionamento

perinatais quando comparada com a insuli-

da Universidade Federal Fluminense

cardíaco e facilita a utilização periférica de

noterapia. Entretanto, a despeito do número

(Niterói – RJ)

glicose. Os exercícios podem ser aeróbicos
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Dor Epigástrica em
Queimação com Náuseas
e Vômitos
Epigastric Pain with Nausea
and Vomiting
Sessão clínica realizada em 6 de dezembro de
2010, na 34a Enfermaria da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro
– RJ).
Relatores:
Dra. Paula Tomasco Zorzo
Residente de Clínica Médica da 34ª Enfermaria da
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
Dra. Poliana Venturoti Costa
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(Serviço do Prof. João Lobato dos Santos)
Raphaela Almeida Gazzoli
Roberta Lima Santos de Souza
Internas da Universidade Gama Filho
Manuela Gurgel Calvet Moreira
Interna da Escola de Medicina da Fundação
Técnico-Educacional Souza Marques
Participantes:
Prof. Fernando Nascimento
Chefe de Serviço da 34a Enfermaria da Santa Casa
da Misericórdia do Rio de Janeiro
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de Medicina da Fundação Técnico-Educacional
Souza Marques e da Faculdade de Medicina da
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Profa. Margarete Azizi Sales Oliveira
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Daniel Nigri
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Técnico-Educacional Souza Marques
Daniela Teixeira dos Santos
Interna da Faculdade de Medicina da Universidade
Gama Filho
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RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente feminina de 53 anos com queixa de dor epigástrica em queimação com náuseas e vômitos. O caso foi discutido numa sessão clínica da 34ª. Enfermaria do Hospital da
Santa Casa do Rio de Janeiro. (Conduta Médica 2011-13 (50) 18-22)
ABSTRACT – It is the case of a 53-year-old woman with complaints of epigastric pain with nausea and vomiting.

The clinical case was discussed in a clinical session of 34th Infirmary of the Rio de Janeiro Santa Casa Hospital.
(Conduta Médica 2011-13 (50) 18-22)
DESCRITORES – dor epigástrica; náusea; vômitos
KEY-WORDS – epigastric pain; nausea; vomiting

DRA. PAULA

Identificação: Paciente de 53 anos, do
sexo feminino, casada, parda, natural do
Rio de Janeiro (RJ), trabalha como enfermeira, é de religião evangélica.
Queixa Principal: “Queimação no peito
e bolo abaixo da garganta que sobe e
desce”.
História da Doença Atual: Paciente
relata que, há dois dias, apresenta exacerbação de dor epigástrica em queimação,
associada a náuseas e vômitos. Refere
que a dor ocorre principalmente após a
alimentação e que, há muitos anos, tem
sintomas como plenitude pós-prandial,
regurgitação e pirose, que se intensificaram neste ano. Globus acompanham
o quadro clínico atual. Relata também
aumento do volume abdominal em
hipocôndrio direito e dor no mesmo
local (em cólica, que ocorre de forma
intermitente e irradia algumas vezes para
dorso, surgindo quando come alimentos
gordurosos). Passou a usar, por conta
própria, ranitidina 150mg – e, como não
obteve melhora da pirose e da epigastral-

gia, começou a usar omeprazol 20mg 1x
ao dia, como automedicação. Fez uso de
Buscopan Composto® quando ocorria a
dor no hipocôndrio direito (tipo cólica).
Nega perda do apetite e perda ponderal.
História Patológica Pregressa: Relata
fibromialgia diagnosticada há sete anos,
fazendo uso de amitriptilina; faz acompanhamento com psiquiatra para tratamento de depressão; não tem hipertensão
arterial, nem diabetes mellitus. Relata
hepatite A na infância; amigdalectomia
aos nove anos, tendo realizado três cirurgias ortopédicas (duas devido a fratura
de cóccix e uma de joelho). Apresenta
amaurose do olho direito devido a descolamento de retina e catarata; refere
bronquite, não apresentando crises nos
últimos anos; nega alergias.
História Familiar: Pai apresenta hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2;
mãe é falecida há sete anos por acidente;
possui filhos saudáveis.
História Psicossocial: Fumante de um
maço por dia durante 20 anos; parou de
fumar há dois anos; é ex-etilista social,

tendo parado também há dois anos. Nega
uso de drogas; mora em boas condições de
saneamento básico; alimenta-se quantitativa e qualitativamente de forma insatisfatória (muita gordura e poucos vegetais).
Exame Físico

Paciente lúcida, orientada no tempo e no
espaço, em bom estado geral, deambulando, vígil, cooperativa; com fácies atípica;
hidratada; normocorada; acianótica;
anictérica; eupneica e afebril. Biotipo:
longilínea; peso de 62,5kg e altura de
1,60m.
Cabeça e pescoço: Dermatite seborreica
em couro cabeludo; dentes bem conservados; faringe hiperemiada; ausência de
linfonodomegalias; tireoide impalpável;
ausência de turgência jugular; sem sopro
carotídeo.
Precórdio: Sem abaulamentos ou retrações; ictus invisível, palpável no quinto
EIC em LHCE, polpa e meia, móvel;
ausculta regular, 2T, bulhas normofonéticas, sem sopros; FC de 80bpm; PA de
120x80mmHg.
Tórax: Sem abaulamentos ou retrações;
tórax atípico, com ritmo respiratório
fisiológico e boa expansibilidade; FTV
sem alterações, timpânico; MV positivo,
sem ruídos adventícios; FR de 16irpm.
Abdômen: Plano, sem abaulamentos ou
cicatrizes, com ausência de circulação
venosa superficial, flácido e com peristalse
presente. Hepatimetria de 14 cm; lobo
esquerdo do fígado palpável, regular, com
consistência elástica e indolor à palpação
superficial. Vesícula biliar não palpável;
hipocôndrio direito e epigástrio doloroso
à palpação profunda. Traube livre, timpânico; ausência de massas ou sopros.
Membros superiores: Sem alterações;
pulsos radiais palpáveis, simétricos e de
boa amplitude.

Membros inferiores: Panturrilhas livres;
pulsos pediosos palpáveis, simétricos e de
boa amplitude; livres de edemas.
Exame neurológico: Força muscular e tônus
preservados, marcha atípica, equilíbrio
preservado; ausência de déficits motores
ou sensitivos. Reflexos superficiais e profundos com resposta normal.
PROF. FERNANDO

A anamnese, o exame físico e a evolução dessa paciente apresentam todo um
cortejo que nos leva a elaborar um (ou
mais de um) diagnóstico clínico. Vamos
discutir todo o caso. Algum de vocês
aqui presentes tem algo a perguntar à
Dra. Paula?
PROF. MARGARETE

Havia soluços, rouquidão ou tosse?
DRA. PAULA

Não havia esses sintomas. O diagnóstico
diferencial da dor é importante para
afastar a síndrome coronariana aguda. A
história e o exame físico são a primeira
etapa na avaliação de dor torácica. A
característica anginosa será o dado com
maior valor preditivo de doença coronariana aguda. No entanto, até 33% dos
pacientes com infarto agudo do miocárdio
não apresentarão dor no peito típica e
podem ter como sintoma apenas desconforto torácico, dor epigástrica, dispneia,
confusão em idosos ou vômitos. Os
pacientes que mais frequentemente têm
sintomas atípicos são idosos, mulheres,
diabéticos e aqueles com doença psiquiátrica de base.
A dor anginosa é a dor que se acompanha
algumas vezes de desconforto retroesternal ou precordial e que é geralmente
precipitada pelo esforço físico, podendo
irradiar-se para ombro, mandíbula ou face

interna do braço, com duração de minutos
e aliviada pelo repouso ou nitrato. A dor
definitivamente não anginosa não tem
relação com o exercício, não tem irradiação para mandíbula e membro superior,
e o alívio não é alcançado com nitratos.
Outras dores cardiogênicas são as da pericardite – que podem surgir com febre e
atrito pericárdico, são de caráter contínuo
e pioram com a movimentação do tórax.
A dor da dissecção aórtica é intensa,
de início súbito, lancinante, na região
precordial e com duração contínua de
várias horas, podendo migrar de seu ponto
de origem para outros pontos, seguindo
o percurso da aorta, com assimetria de
pulsos periféricos e presença de sopro
aórtico. Na embolia pulmonar, a dispneia
é o sintoma mais frequente (ocorre em até
73% dos pacientes). A dor é, em geral,
súbita, e ocorre em 66% dos pacientes,
sendo pleurítica quando ocorre infarto
pulmonar e opressiva se associada à isquemia de ventrículo direito. As doenças do
parênquima pulmonar exibem manifestações clínicas de infecção. A dor osteomuscular pode ser reproduzida com a palpação
dos músculos e pode haver história de
atividade repetitiva. A dor psicogênica
é do tipo difusa, imprecisa, e associada
à utilização abusiva de analgésicos. A
dor gastroduodenal e a dor esofágica têm
como características serem epigástrica
ou retroesternal respectivamente, em
queimação, além de terem relação com
horário ou tipo de alimentação. A dor de
origem esofágica é geralmente retroesternal, e pode melhorar (dependendo da
sua etiologia) com nitratos e antiácidos,
podendo estar associada a disfagia. Na
ruptura de esôfago, o quadro clínico é
grave, e pode ser causado por vômitos
intensos ou trauma. Espasmo esofagiano
difuso apresenta dor de forte intensida- >
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o globus, além do que já foi comentado,
que é a dor torácica não cardíaca. Dentre
outras manifestações extraesofagianas,
citamos as pulmonares como a asma, a
tosse crônica e pneumonias de repetição.
Pigarro, rouquidão, sinusite crônica e
otalgia, desgaste do esmalte dentário,
halitose e laringite são outros sintomas
ou sinais que podem fazer parte das manifestações extraesofagianas ou atípicas.
Eu pergunto a Dra. Paula: quais foram os
exames que complementaram os nossos
diagnósticos?

FIGURAS 1 A 3

Microscopia de biópsia de lesão em esôfago,
evidenciando metaplasia intestinal incompleta

DRA. PAULA

de, algumas vezes associado a disfagia.
A doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE) tipicamente surge com pirose
associada a regurgitação; em alguns casos
podem estar presentes sintomas atípicos,
tais como tosse crônica, pneumonias de
repetição, rouquidão, pigarro, desgaste
dentário e halitose. A úlcera péptica é
caracterizada por epigastralgia (úlceras
duodenais têm dor noturna que alivia
no pós-refeição; úlceras gástricas têm dor
mais associada a náuseas, piorando com
alimentação). No câncer gástrico existe
epigastralgia associada a perda ponderal,
náuseas, anorexia e associação com síndrome paraneoplásica. Na doença biliar
a dor é tipo cólica, em epigástrio e hipocôndrio direito, que pode irradiar para
escápula direita e dorso, e é precipitada
por alimento gorduroso, como referido
pela nossa paciente.
Portanto, o nosso Serviço fechou o
diagnóstico clínico de doença do refluxo
gastroesofágico. Como existe dor em
cólica no epigástrio e hipocôndrio direito,
duração menor que seis horas, intermitente e que irradia para dorso, pensamos
também em doença biliar.
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PROF. FERNANDO

Por que a Profa. Margarete perguntou
se ela tinha tosse, soluços ou rouquidão?
DRA. PAULA

Tratam-se de manifestações extraesofageanas da DRGE.
PROFA. MARGARETE

Apesar de ter sido descartada a síndrome
coronariana aguda, não devemos deixar
de avaliar o risco de essa paciente apresentar uma doença coronariana crônica.
PROF. FERNANDO

É sempre importante avaliar o fator idade
do paciente, se ele apresenta doenças
sistêmicas (como a hipertensão arterial e
o diabetes melitus), considerando o que
foi dito pela Profa. Margarete. Conforme
destacou a nossa residente, a paciente
apresenta manifestações típicas, ou seja,
pirose e regurgitação, e atípicas, como

Ultrassonografia abdominal, endoscopia
digestiva alta, eletrocardiograma, radiografia de tórax, EAS, exame parasitológico
de fezes e exames de sangue de rotina.
Os resultados dos exames mostraram
hemograma sem informações relevantes e
bioquímica sanguínea normal, assim como
hepatograma. O EAS não demonstrou
alterações. A ultrassonografia abdominal
demonstrou colecistopatia litiásica e esteatose hepática. A endoscopia digestiva alta
mostrou hérnia hiatal por deslizamento,
esofagite grau B de Los Angeles, e gastrite
enantematosa leve de antro. Foi realizada
biópsia esofagiana, cujo laudo anatomopatológico evidenciou intensa metaplasia
intestinal incompleta e displasia de baixo
grau, compatível com esôfago de Barrett.
Quanto à conduta, foi proposta orientação
quanto à dieta, cabeceira da cama elevada,
aumento do omeprazol para 40mg/2x por
dia, uso de Buscopan Composto® regular
pelas dores em cólica, e uso de bromoprida
antes das refeições (3x/dia).
PROF. FERNANDO

Portanto, através da endoscopia digestiva
alta e da ultrassonografia abdominal, constatamos que a paciente apresenta hérnia

de hiato esofagiano e esofagite grau B de
Los Angeles, além de gastrite. Ela também
apresenta uma das complicações da doença
do refluxo, ou seja, o esôfago de Barrett.
A ultrassonografia revelou uma colecistopatia litiásica associada a esteatose
hepática, justificando a dor tipo cólica no
hipocôndrio direito, com as irradiações
citadas. Vamos detalhar todos esses dados
pela apresentação da interna Manuela.
Após sua apresentação faremos outros comentários, que poderão também ser feitos
por qualquer um de vocês aqui presentes.
INTERNA MANUELA

Irei fazer uma revisão sobre a doença do
refluxo gastroesofágico (DRGE). Ela é definida como uma afecção crônica decorrente
do refluxo de parte do conteúdo gástrico, e
por vezes gastroduodenal, para o esôfago ou
órgãos adjacentes (como faringe, laringe,
brônquios), acarretando diversos sintomas
e sinais esofágicos e/ou extraesofágicos,
associados ou não a lesões teciduais. A prevalência é de 10-20% da população geral,
acometendo todas as faixas etárias, mas
atinge mais o sexo masculino, pessoas de
raça branca, obesos e gestantes. Existe uma
discussão sobre a influência do fator genético, mas não está bem comprovada essa
relação. As complicações da DRGE – como
estenose, úlcera ou esôfago de Barrett –
estão presentes em 10-15% dos pacientes. A
pirose é o sintoma mais comum, seguida da
regurgitação. Os sintomas atípicos são dor
subesternal (diagnóstico diferencial com
angina pectoris), globus, faringite crônica,
erosão do esmalte dentário, halitose, laringite crônica, rouquidão, granuloma de
corda vocal, pigarro, sinusite crônica, otite
média, tosse crônica e broncoespasmo
(asma secundária).
As manifestações de alarme são disfagia progressiva, odinofagia, anemia,

hemorragia digestiva e emagrecimento.
O diagnóstico de DRGE pode ser feito
somente pela história clínica de pirose e
regurgitação. A resposta positiva ao teste
terapêutico (redução sintomática maior
que 50% após 1-2 semanas de uso de
inibidores de bomba de prótons) é considerada o principal teste confirmatório.
Para sintomas atípicos, a conduta inicial
deve ser o teste terapêutico com inibidores de bomba de prótons (IBP) em dose
dobrada. A piora ou retorno dos sintomas
no fim do teste confirma o diagnóstico. As
indicações de realização de endoscopia
digestiva alta (EDA) são a presença de
sinais de alarme, ausência de resposta ao
tratamento empírico com IBP em dose
dobrada, história prolongada de pirose
(mais de 5-10 anos) e idade maior de 40
anos. A presença de náuseas e vômitos,
história familiar de câncer e sintomas
intensos ou noturnos também são indicações de EDA. A pHmetria de 24 horas
é o exame padrão-ouro para se detectar
o refluxo gastroesofágico. São indicações
para sua realização: sintomas típicos de
refluxo refratários à terapia, com endoscopia normal ou duvidosa (DRGE não
erosiva); sintomas atípicos de refluxo,
quando não houver resposta ao teste terapêutico com IBP em dose dobrada; ou
confirmação da existência de DRGE antes
da cirurgia antirrefluxo. A esofagomanometria pode ser indicada em casos de DRGE
com indicação cirúrgica para determinar a
necessidade de uma fundoplicatura parcial
nos casos de hipotonia do esôfago ou na
suspeita de distúrbios motores esofágicos
associados. As complicações da DRGE
são esofagite de refluxo, estenose péptica
de esôfago, úlcera esofágica, metaplasia
intestinal do epitélio escamoso e sintomas
respiratórios. O tratamento se baseia em
medidas antirrefluxo, tais como:

1. Elevação da cabeceira do leito (15 a
20 cm);
2. Reduzir ingestão de gorduras, cítricos,
café, bebidas alcoólicas e gasosas, chocolate;
3. Evitar deitar-se após as refeições
(esperar 2-3 horas);
4. Suspender o tabagismo;
5. Redução do peso em obesos, e
6. Evitar drogas que diminuem a pressão
do esfíncter esofagiano inferior (EEI),
como antagonistas do cálcio, nitratos,
anticolinérgicos, progesterona, barbitúricos e diazepam.
O tratamento farmacológico consiste no uso de inibidores da bomba de
prótons (IBP) que, atualmente, são
medicamentos de primeira escolha. O
uso prolongado diminui a absorção de
cálcio e vitamina B12, aumentando a incidência de fraturas de quadril. O efeito
é melhor se os medicamentos forem
administrados 30 minutos antes das
refeições. O período de tratamento é de
seis a 12 semanas. Nos casos que cursam
com complicações, ou nos refratários à
terapia inicial, deve-se dobrar a dose do
IBP (administrar duas vezes ao dia). Os
bloqueadores de receptores H2, embora
menos eficazes que os IBP, representam
alternativas ao tratamento.
PROF. MARGARETE

A cisaprida aumenta, comprovadamente,
o intervalo QT, sendo causa de arritmias
fatais. Por isso, é pouco utilizada nos dias
de hoje.
PROF. FERNANDO

Hoje nós utilizamos como procinéticos
a domperidona, a bromoprida e a metoclopramida, que são agentes antagonistas
dopaminérgicos e antieméticos. Elas agem
elevando a pressão do esfíncter esofagiano >
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inferior e promovendo o esvaziamento
gástrico. Entre os efeitos colaterais observados com a bromoprida e a metoclopramida, destaca-se, em 10 a 15% dos casos,
a hiperprolactinemia acompanhada de
algumas alterações como amenorreia,
ginecomastia, galactorreia e, algumas
vezes, impotência.
INTERNA MANUELA

O tratamento cirúrgico é indicado como
alternativa à terapia de manutenção com
IBP a longo prazo em pacientes jovens
com baixo risco cirúrgico, no controle
do refluxo nos pacientes com sintomas
pulmonares recorrentes, em pacientes
impossibilitados do uso de terapia de
manutenção (por problemas financeiros
ou alergia medicamentosa) e em DRGE
complicada (úlcera ou estenose), sendo
esta última indicação controversa e não
obrigatória. A cirurgia recomendada é a
fundoplicatura completa ou parcial, feita
por videolaparoscopia.
PROF. FERNANDO

Relacionado ao que foi dito sobre a nossa
paciente, que tem como complicação
o esôfago de Barrett, qual seria o tratamento medicamentoso adequado? E qual
o tempo mínimo de tratamento com os
inibidores de bomba protônica? E os antiinflamatórios não esteroides (Aines)?
FIGURA 4

Os participantes da sessão na Santa Casa posam com
o Prof. Fernando (2º à dir.)
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INTERNA MANUELA

INTERNA ROBERTA

Neste caso, seria a dose dobrada de omeprazol, 40mg duas vezes ao dia. A Raphaela falará sobre o esôfago de Barrett.

Quanto à doença calculosa biliar, é uma
condição de forte predisposição familiar
e afetada por fatores ambientais, assim
como por fatores relacionados à dieta.
Idade, obesidade, sexo e dislipidemias
também são fatores relacionados ao
desenvolvimento da doença. O diagnóstico é clínico e radiológico, sendo a
ultrassonografia um bom método para
avaliar a presença de cálculos na vesícula
biliar. A doença calculosa pode complicar
com colecistite aguda, coledocolitíase,
pancreatite aguda, colangite, vesícula
“em porcelana” e câncer de vesícula. O
tratamento pode ser feito com uso de
anti-inflamatórios ou meperidina, anticolinérgicos, antiespasmódicos e ácido
quenodesoxicólico e ursodesoxicólico.
A colecistectomia deve ser considerada
nos pacientes sintomáticos e sem risco
operatório proibitivo, como é o caso da
paciente em discussão.

INTERNA RAPHAELA

O refluxo esofágico grave e de longa
data leva a lesões repetidas da mucosa
esofágica, culminando em metaplasia
intestinal ou epitélio de Barrett (EB).
O EB é encontrado em 10-15% dos pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta devido a sintomas do refluxo.
É mais comum em homens brancos,
cuja prevalência aumenta com a idade.
O consumo de vinho tinto, infecção
crônica pelo H. pylori e raça negra são
fatores de proteção. O diagnóstico é suspeitado pela inspeção do endoscopista,
que visualiza no terço inferior esofágico
áreas de coloração vermelho-salmão.
A confirmação é feita pela biópsia com
estudo histopatológico. O EB representa
uma lesão precursora do adenocarcinoma de esôfago. Pacientes com EB têm
risco de ter adenocarcinoma de 30 a
125 vezes (média de 40 vezes) maior
que a população normal, o que equivale a 10% no total. Todo paciente
com esôfago de Barrett (diagnóstico
endoscópico e histopatológico) deve ser
acompanhado com endoscopias seriadas. O exame histopatológico deve ser
realizado à procura de displasia, sendo
que a displasia de alto grau é diagnóstico
de carcinoma in situ. A conduta no EB
é o tratamento clínico com omeprazol
40mg/ 2x /dia. No caso de displasia de
baixo grau, a endoscopia deve ser realizada de seis em seis meses. No caso de
displasia de alto grau, o paciente deve
ser encaminhado à terapia endoscópica
com ablação fotodinâmica da mucosa ou
esofagectomia distal.

DRA. PAULA

Quanto à evolução hospitalar da paciente, houve melhora após instituição de
medidas não farmacológicas e farmacológicas. Após o diagnóstico de colelitíase
pela USG, foi indicada colecistectomia.
PROF. FERNANDO

Logo vamos avaliar o risco cirúrgico da
paciente, que será feito pela Profa. Margarete, e encaminhá-la para o Serviço de Cirurgia do nosso hospital. Devido ao risco
do desenvolvimento de adenocarcinoma
esofágico, a paciente será acompanhada
adequadamente no nosso ambulatório.
Agradecemos a presença de todos e do
Dr. Rafael Gomes, colaborador da revista
Conduta® Médica, que vai nos proporcionar a publicação de mais uma sessão
clínica da nossa 34ª Enfermaria. n

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 30.

Paciente do sexo feminino, 34 anos, com

Hepatoesplenomegalia desde a Infância (sic) e
Assintomática do Ponto de Vista Respiratório
Case report of a 34-year-old woman with

Hepatosplenomegaly since Childhood and
without Respiratory Complaints

RESUMO – Trata-se do caso de paciente feminina de 34 anos, com hepatoesplenomegalia
desde a infância (sic) e assintomática do ponto
de vista respiratório. Uma tomografia computadorizada foi realizada para esclarecimento diagnóstico. (Conduta Médica 2011-13 (50) 23;30)
FIGURA 1

Tomografia computadorizada de alta resolução
com janela para pulmão mostrando espessamento
difuso de septos interlobulares, sem nodulações,
observando-se em alguns locais pequenas áreas de
opacificação em vidro fosco

ABSTRACT – It is a case report of a 34-year-old

woman with hepatosplenomegaly since childhood
and without respiratory complaints. A highresolution computed tomography was performed
to get the diagnosis. (Conduta Médica 2011-13
(50) 23;30)
DESCRITORES – hepatoesplenomegalia
KEY-WORDS – hepatosplenomegaly

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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Colecistite Aguda
Enfisematosa
(relato de dois casos)
Acute Emphysematous Cholecystitis
(two cases report)
Autores:
Prof. Italo Accetta
Professor Titular de Cirurgia de Urgência da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (UFF)

RESUMO – Colecistite aguda enfisematosa é uma forma pouco frequente e extremamente grave de inflamação e infecção da vesícula biliar, acompanhada de elevados índices de morbimortalidade. É mais comum
em homens diabéticos e se caracteriza pela presença de gás na parede da vesícula biliar, no seu interior
ou nos tecidos a ela adjacentes. Antibioticoterapia e colecistectomia de urgência constituem seu melhor
tratamento. (Conduta Médica 2011-13 (50) 24-25)

Prof. André Figueiredo Accetta
Professor Auxiliar de Cirurgia Geral da Faculdade
de Medicina da UFF

ABSTRACT – Acute emphysematous cholecistitis is an unusual illness that affects predominantely elderly diabetic
men. It is characterized by presence of gas in the gallbladder lumen, wall and adjacent tissues. Therapy with antibiotics and immediately cholecystectomy are the most efficacious treatment. (Conduta Médica 2011-13 (50) 24-25)

Prof. Francisco José Santos Maia
Prof. Pietro Accetta
Professores Titulares de Cirurgia Geral da
Faculdade de Medicina da UFF

DESCRITORES – colecistite enfisematosa; diabetes mellitus

Dr. Ary Bassous
Cirurgião do Serviço de Emergência do Hospital
Universitário Antônio Pedro (Huap), da Faculdade
de Medicina da UFF

INTRODUÇÃO
Define-se colecistite enfisematosa como
uma infecção grave e rara da vesícula
biliar, causada por bactérias anaeróbias e
caracterizada pela presença de bolhas de
gás na parede da vesícula, na sua luz ou
nos seus tecidos adjacentes. É potencialmente acompanhada de altos índices de
morbimortalidade.

Mariana Cotta Maia
Acadêmica da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UniRio)

KEY-WORDS – emphysematous cholecistitis; diabetes mellitus

RELATO DOS CASOS

Caso nº 1 - Paciente de 72 anos, diabético
e hipertenso, deu entrada no Serviço de
Emergência com queixa de dor abdo-

minal contínua no hipocôndrio direito.
Relatou início súbito há 48 horas, já com
forte intensidade, acompanhada de febre
(380C), vômitos e piora acentuada do
quadro nas últimas 24 horas. Ao exame
físico apresentava-se com pulso radial
de 110 bat/min e frequência respiratória
de 28 inc/min. O abdômen era flácido,
doloroso à palpação superficial e profunda
no quadrante superior direito, onde eram
evidentes os sinais de irritação peritoneal
e a presença de massa extremamente
dolorosa. O hemograma mostrava 12.600
leucócitos com predomínio de polimorfonucleares e presença de granulações grosseiras. A radiografia simples do abdômen
sugeriu, e a tomografia computadorizada
confirmou com nitidez, a presença de ar
na topografia da vesícula biliar (v. figuras
1 e 2). Com o diagnóstico de colecistite
aguda enfisematosa, iniciamos antibioticoterapia venosa (cefitriaxone e metroni-

FIGURA 1
Gás nos tecidos adjacentes à vesícula biliar
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dazol) e indicamos laparotomia (realizada
através de acesso subcostal à direita),
quando comprovamos nossa impressão
diagnóstica, e realizamos colecistectomia.
A evolução foi favorável, com alta hospitalar no quinto dia.
Caso nº 2 - Paciente de 82 anos, diabética, com fibrilação atrial crônica e
asma brônquica, deu entrada no Serviço
de Emergência com relato de dor no
hipocôndrio direito há 15 dias e piora
acentuada de intensidade, febre e confusão mental há 48 horas. Ao exame
apresentava a vesícula biliar palpável e
extremamente dolorosa, além de sinais
de irritação peritoneal no hipocôndrio
direito. O hemograma mostrava 13.850
leucócitos, com 20 bastões. A tomografia computadorizada evidenciou líquido
peri-hepático, borramento da gordura dos
tecidos perivesiculares e distensão da vesícula biliar, com cálculos e gás no seu interior (v. figura 3). Com o diagnóstico de
colecistite aguda enfisematosa, iniciamos
metronidazol, ciprofloxacina e Tazocin®.
Indicamos e realizamos colecistectomia,
que foi feita através de acesso subcostal à

direita. A evolução foi satisfatória, com
alta hospitalar no 100 dia.
DISCUSSÃO

A colecistite enfisematosa (CE) ocorre
em aproximadamente 1% de todos os
casos de colecistite aguda 3 e é mais
comum em homens, diabéticos e na sexta
e sétima décadas1,4,5.
O mecanismo exato da patogênese da
CE ainda não está totalmente esclarecido. Por uma teoria, ela poderia ser
considerada uma evolução da colecistite
aguda, sobre a qual se instalaria a infecção
gangrenosa. Em outra hipótese, a lesão
primária seria a insuficiência vascular
da vesícula devido a oclusão da artéria
cística2,3, criando condições ideais para
a proliferação de bactérias anaeróbias
produtoras de gás. Essa possibilidade é
corroborada pelos achados histopatológicos da oclusão arterial e também pelo fato
de que cerca de 50% desses pacientes não
apresentam litíase biliar. Uma vez iniciado o processo, as bactérias invadiriam a
parede da vesícula, colonizando-a por via
sanguínea, linfática ou pela própria bile.
O germe mais frequente é o clostridium
species, embora ainda possam estar presentes klebisiella, streptococcus, pseudomonas
ou escherichia coli.
Inicialmente o exame físico e a sintomatologia − de dor no hipocôndrio direito e

febre com ou sem vômitos − não diferem
dos outros tipos de colecistite aguda,
exceto pela rapidez e pelo agravamento
do quadro clínico e laboratorial. Torpor
e confusão mental indicam o prognóstico
ruim da toxemia em curso.
Entre os exames de imagens, a radiologia
simples e a ultrassonografia abdominal
são capazes de sugerir a presença de gás
na topografia da vesícula biliar. Contudo,
é a tomografia abdominal que mostra
de forma incontestável a presença das
bolhas gasosas, tanto na luz ou na parede
da vesícula, como também nos tecidos
adjacentes a ela. Uma vez estabelecido
o diagnóstico, deve ser iniciada antibioticoterapia venosa e indicada colecistectomia, que deve ser realizada tão logo
o paciente tenha as mínimas condições
clínicas necessárias.
Concluímos que a colecistite enfisematosa se constitui em uma das formas mais
graves de colecistite aguda e que requer
antibioticoterapia venosa imediata e tratamento cirúrgico de urgência.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 – AHRENDT, S.; PITT, H. A. Árvore biliar.
In: Sabbiston. Tratado de cirurgia. 16a Ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2003; 1190
2- ALVES, G. I.; GALVÃO, M. C. Colecistite
aguda. In: Terapêutica em gastroenterologia.
J. Galvão Alves e Renato Dani. Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro. 2005; 493- 501
3- ARAUJO, D. B.; RENCK, D. V. Emphysematous cholecistitis: an unusual presentation
of a rare disease. M. J. MED. 2004; 8: 28-30.
4- DOHERTY, G. M.; WAY, C.W. Trato biliar.
In: Cirurgia diagnostico e tratamento. LA-

FIGURA 2

Gás nos tecidos adjacentes e no interior da vesícula
biliar

WRANCE W. WAY & DOHERTY. 11 a Ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2005; 508
5- FARSI, M.; BINI, M. Le urgenze biliopan-

FIGURA 3

Gás no interior da vesícula biliar

creatiche nel paziente anziano. G. GERONTOL. 2004; 52: 96-110 n
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Cálculo Coraliforme
Staghorn Calculus

Autores:
Prof. Walter de Assis Mello
Professor Adjunto IV do Departamento de
Radiologia da Universidade Federal Fluminense
(UFF) - Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap)

RESUMO – Trata-se do relato de caso de uma paciente de 42 anos com queixas de dor nas articulações há
um mês, que evoluiu com infecção urinária, sepses urinária e insuficiência renal aguda, sendo internada no
CTI para tratamento. Após investigação radiológica constatou-se a presença de cálculo coraliforme em ambos
os rins. A paciente foi submetida a intervenção cirúrgica para retirada dos cálculos. Os autores discutem
alguns aspectos clínicos e radiológicos sobre o cálculo coraliforme. (Conduta Médica 2011-13 (50) 26-29)

Ricardo Coimbra Garcia
Aluno de Medicina do 6º Ano da UFF

ABSTRACT – This is a case report of a 42- year-old patient, complaining of joint pain for one month, which
eventually evolved into a framework of urinary sepsis and acute renal failure, and then boarding the ICU for treatment. After radiological investigation it was found the presence of staghorn calculus in both kidneys. The patient
underwent surgery for removal of calculus. The authors discuss some aspects about the clinical and radiological
staghorn calculi. (Conduta Médica 2011-13 (50) 26-29)
DESCRITORES – cálculo coraliforme; radiologia; tomografia
KEY-WORDS – staghorn calculus; radiology; tomography

RELATO DE CASO

tas. Relata poliomielite na infância (da

Paciente do sexo feminino, 42 anos,

qual possui sequela em membro inferior

parda, doméstica, solteira, residente em

esquerdo).

Niterói (RJ).
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Queixa Principal: “Dor nas articulações”.

EXAME FÍSICO

Paciente relata surgimento de dor em

Paciente lúcida e orientada no tempo e

articulações há cerca de um mês, princi-

espaço, em bom estado geral, cooperante

palmente em joelhos e cotovelos, tendo

ao exame. Corada, hidratada, eupneica,

sido medicada com anti-inflamatórios am-

acianótica, anictérica e afebril (tempera-

bulatorialmente. Há cerca de uma semana

tura axilar 36°C).

deu entrada no Hospital Universitário

Cabeça e Pescoço: Orofaringe sem altera-

Antônio Pedro (Huap) pela mesma

ções, ausência de linfonodos palpáveis e de

queixa, ocasião em que foi diagnosticada

turgência jugular patológica. Fácies atípica.

com insuficiência renal aguda e submetida

Aparelho Cardiovascular: RCR 2T,

a hemodiálise. Relata também lombalgia,

BNF, sem sopros, pulsos palpáveis e si-

a qual relaciona com um diagnóstico de

métricos. PA 90x52 mmHg.

litíase renal dado há cerca de um ano.

Aparelho Respiratório: Murmúrio vesi-

Nega alergia medicamentosa, hiperten-

cular universalmente audível sem ruídos

são arterial sistêmica, diabetes mellitus,

adventícios, com expansibilidade torácica

etilismo, tabagismo e uso de drogas ilíci-

normal e simétrica. Tórax atípico.

FIGURA 1 (A e B)

Tomografia do abdome sem contraste
mostra os rins com cálculos coraliformes
(setas)

FIGURA 2 (A e B)

Tomografia do abdome sem contraste
mostra os rins com cálculos coraliformes,
dilatação dos sistemas pielocalicianos e
cateter de pielostomia no rim direito (setas)

Abdome: Flácido, indolor à palpação

- 9,7; pO2 - 134,6; HCO3 - 2,7; BE - 27,6.

DISCUSSÃO

superficial e profunda, peristáltico. Sinal

Urinocultura : Negativa.

A urolitíase é a terceira afecção mais

de Giordano negativo.

Outros: HIV, hepatite B e C negativos.

comum do trato urinário após infec-

Membros Inferiores: Ausência de

Radiografia de Tórax: Sem alterações.

ções e doenças da próstata. Embora seja

edemas, pulsos pediosos e tibiais poste-

Ultrassonografia Abdominal: Evidenciou

uma afecção de baixa mortalidade, está

riores palpáveis e simétricos, panturrilhas

rins de dimensões aumentadas, com múlti-

associada a um quadro extremamente

livres.

plos cálculos ocupando os cálices de ambos

doloroso em alguns casos, sendo a taxa

os rins, com aparente contiguidade e

de recorrência em torno de 50%. A maior

EXAMES COMPLEMENTARES

acentuada dilatação pielocalicial bilateral.

incidência está entre a terceira e quinta

Hemograma: hemácias - 3,56 x 106/mm3;

Tomografia do Abdome sem Contraste:

década de vida, não sendo incomum a in-

hemoglobina - 9,0 g/dL; hematócrito

Mostra rins com cálculos coraliformes

cidência em jovens. Vários são os fatores

- 26,8%; plaquetas - 424.000/mm ; leu-

e dilatação dos sistemas pielocalicianos

que predispõem a litíase renal; contudo,

cócitos - 22.000/mm3 (0/0/0/0/75/17/3).

bilateral (ver figuras 1 e 2).

segundo diversos autores, a nutrição é um

3

TAP - 59% ; INR - 0,937.

fator decisivo na formação de cálculos

Bioquímica - Gli - 62/ U - 407/ Cr - 11,8/

Conduta: Após estabilização clínica a

renais1.

Na - 137/K - 5,7 /Cl – 107 /Ca - 8,7/ Mg

paciente foi submetida a intervenções

A formação de cálculos renais decorre ba-

- 2,8/ P - 10,6 / Bb. total - 0,37/Bb. direta

cirúrgicas.

sicamente do desequilíbrio entre agentes

- 0,17/ FA - 128/ Gama GT -27 / TGO –

Urinocultura de Cateter: Klebsiella

facilitadores e inibidores da urolitíase.

21 / TGP – 23 / CPK – 198 / LDH – 197

pneumoniae ESBL +.

Entre os agentes facilitadores estão o

/ PCR - 36,25 /Gaso – pH -7,06; pCO2

Hemocultura : Staphylococus warneri.

cálcio, o oxalato, o ácido úrico e o fosfato; >
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

entre os agentes inibidores estão íons

ocupar o sistema coletor parcialmente

e Staphylococcus epidermidi

Mg++ e Al+++, citrato, pirosfofato e pro-

ou totalmente2,3,4.

paciente observou-se, na urinocultura

teína de Tamm-Horsfall, entre outros .

O cálculo coraliforme constitui cerca

de cateter, o crescimento de Klebsiella

Os cálculos renais podem ser classifi-

de 10% a 20% dos casos de litíase e está

pneumoniae – que, apesar de não ser a

cados em quatro categorias principais,

relacionado às infecções do trato urinário

bactéria mais comumente associada ao

dependendo da sua composição química:

(ITU) de repetição1. Apesar de todos os

cálculo coraliforme,também está dentre

oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio,

tipos de cálculos urinários serem poten-

as produtoras de urease.

ácido úrico, estruvita e cistina. Os cál-

cialmente capazes de formar cálculos

Os pacientes com cálculo coraliforme

culos de oxalato de cálcio ou fosfato de

coraliformes, aproximadamente 75%

geralmente são mulheres e clinicamente

cálcio são os mais comumente encontra-

são compostos de uma matriz estruvita-

se apresentam com quadros de infecção

dos, correspondendo a entre 80% e 90%

carbonato-apatita .

urinária de repetição e dor lombar ou

dos casos. O oxalato de cálcio é insolúvel

As ITU desempenham um papel im-

até mesmo assintomáticos. Podem ainda

entre pH urinário 4,5 e 8,0. Desse modo,

portante na formação do cálculo uri-

apresentar febre, disúria, perda do apetite,

sua formação pode ocorrer tanto em

nário, e os cálculos de estruvita estão

debilidade geral e pielonefrite granuloma-

urina ácida quanto básica. O ácido úrico

invariavelmente associados com as

tosa. Muitos pacientes possuem desordem

é um metabólito que pode se precipitar

ITU recorrentes causadas por bactérias

metabólicas associadas. Esses pacientes

em condições onde o fluxo urinário se

produtoras de urease. Estas, ao hidroli-

evoluem progressivamente para perda

encontra lentificado e em pH ácido. Esses

sarem a ureia, promovem alcalinização

renal se não tratados6.

cálculos correspondem a cerca de 10% dos

da urina, predispondo à precipitação da

A confirmação do diagnóstico é feita

cálculos urinários. O cálculo de estruvita

estruvita e do carbonato de apatita – os

através de exames de imagens. Os cálculos

ou fosfato triplo amoníaco-magnésio

quais formam uma “carapaça” ou “ninho”

de estruvita não são homogêneos e a sua

tem uma prevalência em torno de 5%, se

para essas bactérias1,2. Isso dificulta que

densidade varia, mas frequentemente são

precipita em urina alcalina e em consequ-

o antibiótico chegue em quantidade e

pouco radiopacos7 – e, portanto, podem

ência da ação de bactérias produtoras de

concentração adequadas para eliminar

ser observados na radiografia simples de

urease. A cistina ocorre em cerca de 1%

tais bactérias, que assim continuam se

abdome. Contudo, a ultrassonografia ab-

dos cálculos renais, sendo sua precipitação

proliferando, causando ITU de repetição

dominal e a tomografia computadorizada

influenciada pela sua concentração e pelo

e mais precipitação de estruvita e carbo-

(TC) são métodos melhores para localizar

pH urinário (pH maior do que 8 mantém

nato de apatita, constituindo um círculo

e avaliar esses cálculos8.

sua solubilidade1).

vicioso cuja consequência é o aumento

No nosso relato, a queixa principal da

Cálculos no trato urinário superior que

do tamanho do cálculo, que acaba por

paciente eram artralgias de joelhos e

envolvem a pelve renal e se estendem

obstruir todo o sistema pielocalicial. A

cotovelos. Porém, ela também referia

até a, pelo menos, dois cálices, são

principal bactéria produtora da enzima

lombalgia, a qual relacionava com um

classificados como cálculos coralifor-

urease que está associada à formação dos

diagnóstico passado de litíase renal.

mes2. Devido à sua aparência caracte-

cálculos de estruvita é da espécie Proteus

Apesar de o exame físico não apresentar

rística na radiografia, também podem

mirabilis. Outras bactérias também

mais alterações que chamassem a atenção

ser denominados cálculos em chifre de

produtoras de urease são Ureaplasma

para o compartimento renal, a análise

veado ou em galhos de árvore, uma vez

urealyticum, Haemophilus influenzae,

laboratorial revelou uma importante

que geralmente modelam os cálices, os

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumo-

azotemia e uma grave acidose metabólica,

infudíbulos e a pelve renal, podendo

niae, Serratia sp, Pseudomonas aeruginosa

focando assim o olhar clínico em uma

1
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2,5

. Em nossa

possível afecção renal, confirmada pela

A ausência de jato ureteral, visualizado
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O Desafio da Imagem da página 23

Resposta de
Paciente do sexo feminino, 34
anos, com hepatoesplenomegalia
desde a infância (sic) e
assintomática do ponto de vista
respiratório
Diagnóstico: Doença de Niemann-Pick
Comentários: A doença de Niemann-Pick se

caracteriza por um acúmulo de esfingomielina
resultante de uma deficiência na produção
da enzima esfingomielinase. A esfingomielina excessiva se deposita no fígado, baço,
pulmões, medula óssea ou cérebro. É uma
doença autossômica recessiva, relacionada ao
metabolismo fosfolipídico, onde ocorre uma
deficiência da enzima esfingomielinase. Pode
ser classificada em cinco subtipos, de acordo
com as diferentes apresentações clínicas, dados
bioquímicos, órgãos predominantemente
afetados e prognóstico.
A gravidade clínica é variável, de acordo
com o subtipo, e depende basicamente do
grau de envolvimento neurológico. O subtipo
B, caracterizado por envolvimento visceral
crônico, sem comprometimento neurológico,
tem em geral curso benigno. Embora afete
preferencialmente crianças, a doença pode
ser diagnosticada tardiamente, na fase adulta.
No subtipo B, os pacientes comumente são
assintomáticos do ponto de vista respiratório,
e por vezes o comprometimento pulmonar é
descoberto através das radiografias de tórax. As
provas de função respiratória em geral estão
dentro dos limites normais.
O diagnóstico pode ser suspeitado pelo encontro de hepato e/ou esplenomegalia associadas
ao comprometimento pulmonar, mas é confirmado através de biópsia de medula óssea
ou de dosagens enzimáticas séricas e cultura
de fibroblastos. A biópsia de medula óssea
mostra infiltração por numerosos histiócitos,
alguns dos quais contendo citoplasma vacuolado, e outros contendo grânulos que se coram
de azul-marinho com a coloração de MayGrunwald-Giensa (histiócitos azul-marinho).
Há muita controvérsia na literatura sobre se a
chamada síndrome do histiócito azul-marinho
é uma entidade específica, ou se esse achado
é apenas um fenômeno secundário observado
numa série de doenças. A maior parte dos
autores acredita que a síndrome do histiócito
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azul-marinho não é uma entidade nosológica
independente. Uma revisão das características
clínicas e laboratoriais de vários casos publicados como síndrome do histiócito azul-marinho
primária sugere que, na verdade, tratam-se de
variantes da doença de Niemann-Pick.
Os histiócitos azul-marinho são comumente
vistos em vários órgãos, incluindo os pulmões
na doença de Niemann-Pick, e ocasionalmente na medula óssea e no baço, como um fenômeno secundário associado a uma variedade
de doenças hematológicas adquiridas, como a
leucemia mieloide crônica, a púrpura trombocitopênica crônica, a síndrome mielodisplásica, a policitemia rubra vera e o mieloma
múltiplo, além de várias outras doenças.
Na radiologia convencional o padrão é inespecífico, em geral observando-se infiltrado
intersticial retículo-nodular, predominando
nas bases pulmonares, por vezes com linhas
B de Kerley associadas. Na TCAR o aspecto
mais característico é o espessamento difuso de
septos interlobulares, sem nodularidade, associado com discretas opacidades em vidro fosco.
O espessamento liso de septos interlobulares
é um padrão inespecífico, mas a associação
com hepato e/ou esplenomegalia de evolução
crônica pode sugerir o diagnóstico de doença
de depósito.
Os achados histopatológicos permitem estreita
correlação com os aspectos tomográficos. O
achado característico é uma infiltração por
histiócitos espumosos, contendo lipídios,
em geral dentro dos espaços alveolares, dos
septos alveolares e nos espaços linfáticos interlobulares e subpleurais. Não há formação
de granulomas, nem evidências de fibrose, e a
arquitetura pulmonar permanece preservada.
O padrão em vidro fosco pode ser explicado
por enchimento parcial dos espaços alveolares
pelos macrófagos, ou por infiltração celular
intensa nos septos alveolares.
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NOTA DO EDITOR: A revista Conduta Médica é uma publicação exclu-

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
apresentação, anamnese, antecedentes, exame físico, impressão diagnóstica,
exames solicitados e seus resultados, evolução e conduta adotados, comentários e discussão, e bibliografia (referida ou não) ao final.
7. A bibliografia pesquisada ou as referências bibliográficas não devem ter mais
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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OBS: Para publicação de sessões clínicas e desafios da imagem, consultar a editora
sobre as normas.
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