Editorial

O Médico diante da Morte
S
eguramente podemos afirmar que o
médico, em geral, não se encontra bem
preparado para lidar com um fenômeno
com o qual vai se deparar com frequência
ao longo de sua vida profissional: a morte.
Muitas escolas médicas, preocupadas
com a questão, procuram implantar
em seus currículos a disciplina de
Tanatologia, na tentativa de oferecer
compreensão e treinamento adequado
para o enfrentamento do problema, mas
podemos dizer que tais iniciativas ainda
são poucas e modestas.
A questão começa pelo próprio médico
que, em geral, tem grande dificuldade em
aceitar a própria morte, evento que fatalmente ocorrerá, algum dia... E se complica
diante do compromisso aceito pelos
médicos de promover a cura, buscando-a,
muitas vezes, de maneira exageradamente
obstinada, esquecendo-se de que muitas
curas esbarram em grandes limitações, em
casos e situações. Isso termina por gerar
fantasias de onipotência que atrapalham
o exercício profissional.
É significativo que tradicionalmente os
estudos da faculdade de Medicina começassem pela anatomia e pelo contato
com os cadáveres, corpos mortos. As
habituais “brincadeiras” dos estudantes
de Medicina no anatômico só denunciam
sua grande ansiedade perante aqueles
cadáveres que já foram animados, mas
que, por força de fenômeno ainda não
totalmente compreendido, o deixaram
algum dia de ser. E só mais adiante o
aluno de Medicina viria a ter contato com
o vivo. Ainda bem que, na época atual, o
encontro com o animado acontece bem
mais precocemente, nos postos de saúde
e em outros ambientes de ensino, já no
começo do curso médico.
Hoje, com o prolongamento da vida em
função do uso de sofisticada aparelhagem,
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nos centros de terapia intensiva e em
outras unidades hospitalares ultraespecializadas, o médico se vê às voltas com
o problema da morte de forma ainda mais
complexa, situação que se torna a cada dia
mais comum, exigindo preparo profissional para enfrentá-la. Mas persiste ainda a
falta de treinamento correto para encarar
a questão – além disso, no fundo, não é
muito confortável falar sobre o assunto,
nem mesmo no âmbito das faculdades de
Medicina, ainda mais que pouco sabemos
sobre a morte. É assunto que fica mais
no campo da religião, da filosofia ou
mesmo da literatura. Mais cômodo ainda
se não precisasse ser abordado, não é? O
ideal seria propiciar aos estudantes de
Medicina orientação mais substancial de
cunho psicológico, ingressando fundo na
Tanatologia, preparando-os para o que
enfrentarão na futura vida profissional.
Nesse aspecto, tive pessoalmente uma
experiência bastante interessante e
rica, decorrente de período de mais ou
menos 20 anos, em que colaborei, como
coordenador, do Curso de Especialização
em Medicina Interna ministrado pelo
saudoso professor Hélio de Souza Luz, na
Santa Casa do Rio de Janeiro. Atento à
importância dos aspectos psicológicos e
psíquicos que envolvem a prática médica,
em qualquer especialidade, o professor Luz
observava cuidado especial no preparo
dos especialistas clínicos quanto aos assuntos do âmbito psicológico e o estudo
referente ao problema da morte constituía
uma das preocupações do mestre e do seu
curso. Há um livro muito interessante do
professor Luz, chamado “O Médico, Essa
Droga Desconhecida”, em que ele sumariza muitas de suas inesquecíveis aulas,
inclusive as que tratam da Tanatologia.
No capítulo intitulado “O Clínico Diante
da Morte” o professor Luz começa com

uma referência lapidar do grande poeta
Mário Quintana: “tenho grande curiosidade de saber como é a outra vida, mas
nenhuma pressa”. O professor Luz, com
seus característicos bom humor e fina
ironia, apresenta nesse capítulo uma
série de pensamentos sobre a postura do
médico perante a morte, que seriam muito
úteis para cuidadosa leitura por parte de
todos os colegas. Lembra ele que a crença
religiosa dos médicos interfere grandemente na sua postura perante a morte:
o ateu vê na morte a extinção da consciência, enquanto o espiritualista (reencarnacionista ou não) espera a libertação
da consciência para uma vida depois da
morte, cujas nuances são concebidas em
função de cada religião específica. Tudo
isso, adverte o professor Luz, molda o
pensamento e os sentimentos dos médicos
perante a morte e não pode ser ignorado.
Mesmo porque muitos médicos exercem
a profissão com base em conhecimentos
científicos mas nem por isso abandonam
suas crenças religiosas pessoais. E até
entre cientistas há os que acham que
a consciência finda quando as células
cerebrais morrem e os que advogam que
a consciência sobreviveria ao fenômeno
da morte. Engana-se quem pensa que os
cientistas não cultivam, bem lá no fundo,
suas convicções pessoais, quaisquer que
sejam elas...
Hoje podemos dizer que os conhecimentos a serem levados ao alunado de
um curso de Tanatologia não deveriam
se limitar apenas aos pertencentes ao
terreno da Teologia, da literatura, da
Psicologia prática ou da interpretação psicanalítica. Isso porque perspectivas novas
se delineiam no horizonte, capitaneadas
pela Ciência, através do emprego de seu
método de trabalho, o consagrado método
científico. E vêm da Ciência as novidades
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que podem tornar mais interessantes e
mesmo polêmicos os estudos de Tanatologia. Há uma série de pesquisadores sérios
e com formação científica sólida que
atualmente estudam a morte em busca de
informações que possam trazer luz sobre o
fenômeno. Podem, por seu turno, e vão,
certamente, gerar mais discussão. Mas
isso é bom, porque a Ciência não pode
se apequenar diante dos desafios e não
pode fugir de qualquer questão com que
é defrontada. Investigar, o que quer que
seja, é escopo da Ciência.
Duas dessas contribuições me vieram às
mãos por intermédio de alunos e as achei
muito interessantes. Por isso resolvi, no
presente editorial, fazer referência às
duas, pois merecem reflexão. Ambos os
estudos abordaram as chamadas “near
death experiences”, ou “experiências de
quase-morte”, narradas por pessoas que
estiveram muito próximas da morte mas
que se recuperaram, relatando aquilo por
que passaram. Curiosa é a sensação de
bem-estar que muitos dos pacientes relataram durante a vivência da experiência
limite. Os trabalhos foram publicados
no The Lancet, revista médica que não

necessita de qualquer apresentação e
em Resuscitation, periódico que também
dispensa comentários. O Dr. Pimm van
Lommel, da Divisão de Cardiologia do
Hospital Rijnstate, de Arnhem, Holanda,
e colaboradores, publicaram um interessante trabalho na afamada e rigorosa
revista The Lancet, intitulado: “Near-death
experience in survivors of cardiac arrest: a
prospective study in the Netherlands”. A
referência é Lancet 2001; 358: 2039–45.
Num estudo com 344 pacientes que
tiveram parada cardíaca, o Dr. Lommel
achou 62 casos (18%) de “experiências
de quase-morte”. Já o Dr. Sam Parnia, do
Hospital Universitário e do Instituto de
Psiquiatria de Southampton, e colaboradores, publicaram um artigo na revista
Resuscitation intitulado: “A qualitative and
quantitative study of the incidence, features
and aetiology of near death experiences in
cardiac arrest survivors”. A referência é
Resuscitation, 48 (2001) 149-156. Estudaram 63 sobreviventes de parada cardíaca
e encontraram 11,1% de recordações de
“experiências de quase morte”.
Desde 2001, ano da publicação dos dois
artigos, muitos grupos de cientistas vêm se
dedicando ao estudo sério da Tanatologia,
o que certamente resultará em bastante
material de discussão para enriquecer
nossa compreensão acerca do fenômeno
da morte. De qualquer modo, já é tempo
de a formação médica, de graduação ou de
pós-graduação, contemplar devidamente
a Tanatologia nos currículos de ambos nos
níveis de cursos médicos.
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RESUMO – Trata-se do caso de um paciente masculino de 48 anos com história clínica de disfagia, dor
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INTERNA IZABELA

Falaremos sobre um paciente que está
internado aqui na enfermaria, cujo caso
ainda está em evolução. O paciente tem
48 anos, é negro e trabalhava como marmorista até dezembro de 2010.
Tivemos muita dificuldade para colher a
história desse paciente. Quando tentávamos conversar com ele, encontravase torporoso, respondendo pouco. Por
isso tivemos que colher a história com
a acompanhante, que no momento
da anamnese era a cunhada. Ainda
colhemos algumas informações com
o irmão, para tentar deixar a história
mais completa.
Eles nos contaram que, até dezembro de
2010, o paciente estava assintomático.
No início de dezembro começou a referir
dor retroesternal logo após as refeições.
Dizia que era “como se tivesse algo arranhando”. Queixava-se também que a
comida “não descia”. Eles afirmaram que
o paciente teve uma importante perda
ponderal no segundo semestre do ano
passado, de cerca de 15 kg.

Durante o mês de dezembro ele continuou
com essa dor, que era progressiva, mas
ainda permitia que se alimentasse. A
família resolveu esperar as festas de fim de
ano passarem para procurar ajuda médica.
Mas em janeiro o paciente já apresentava
uma disfagia muito intensa e só estava
conseguindo ingerir líquidos. Tentaram
procurar atendimento ambulatorial na
Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
da rede pública, sem sucesso. Uma médica
conhecida da cunhada teria dito que, pelo
que ela estava contando, o caso parecia
ser grave e que − já que eles não estavam
conseguindo marcar uma consulta ambulatorial − seria recomendado fazer uma
endoscopia digestiva alta (EDA) numa
instituição particular para poder analisar
melhor o caso. Foi então realizada uma
EDA em janeiro de 2010, e esta mostrou
lesões vegetantes e ulceradas a 30 e 40
cm dos incisivos. O endoscópio não conseguiu ultrapassar o cárdia. Foi colhido
material para a biópsia e o paciente foi
encaminhado ao HUGG para acompanhamento.

Como história patológica pregressa o
paciente não apresentava nada digno de
nota; não era hipertenso e nem diabético.
Como história social, a cunhada e o irmão
relataram que o paciente era tabagista
e etilista pesado, e que, mesmo após o
início dos sintomas, continuou bebendo e
fumando bastante. Até no Natal a família
o encontrou bebendo vinho escondido.
Só parou de fato em janeiro, quando a
dor ficou realmente muito forte.
O paciente foi internado aqui no HUGG
logo após a EDA. O resultado histopatológico mostrou tratar-se de carcinoma
epidermoide moderadamente diferenciado. Em nosso hospital ele fez uma
tomografia computadorizada (TC) de
tórax e abdome visando o estadiamento,
para saber se havia ou não metástase, se
invadia órgão adjacente ou não. A TC
não mostrou nenhuma metástase, mas
o tumor não tinha plano de clivagem
com a aorta; ou seja, o tumor já invadia
a aorta. Na classificação TNM, isso já
o coloca em T4 − que é o estágio III e
contraindica o tratamento cirúrgico. No
estágio III, se o paciente for T3, o tratamento cirúrgico ainda está indicado,
mas no caso dele, que era T4, não havia
mais indicação.
Após essa internação ele ainda chegou a
ser liberado para passar o fim de semana
em casa, mas voltou no dia 31 de janeiro
para confecção de jejunostomia, já que
não conseguia mais se alimentar. A disfagia foi progredindo de tal maneira que ele
não conseguia mais ingerir nem sólidos e
nem líquidos.
Quando se internou aqui, ao exame
físico, estava bastante emagrecido. A
jejunostomia foi realizada sem nenhuma
intercorrência nesse mesmo dia. E no
dia seguinte foi iniciada dieta enteral
e oral líquida também. O paciente não

tolerou bem nem a dieta oral e nem a
dieta enteral. Ele apresentava vários
episódios de vômitos muito fétidos, além
de distensão abdominal. Ao entrarmos na
enfermaria já sentíamos o odor forte do
vômito. Era um cheiro muito forte, pela
própria necrose do tumor. Tanto a dieta
oral quanto a enteral foram suspensas. A
dieta foi reintroduzida alguns dias depois,
mas novamente não houve tolerância e
foi suspensa. E isso se repetiu algumas
vezes; foram feitas diversas novas tentativas de reintrodução da dieta.
No início de fevereiro o parecer da Oncologia, após análise do quadro clínico, do
laudo histopatológico e da TC, sugeriu
que fosse realizada apenas radioterapia
exclusiva. Sugeriram um encaminhamento à clínica de radioterapia explicando o
caso e informando que o tumor já invadia
a aorta. E, se a radioterapia fosse contraindicada, eles aconselharam a passagem de
uma prótese expansiva. Só que essa é uma
prótese muito difícil de conseguir aqui no
HUGG pelo SUS.
As tentativas de reintrodução da dieta
foram feitas mais algumas vezes, mas
ele continuou vomitando e o abdome
estava distendendo; ele nunca aceitou
bem a dieta pela jejunostomia. Ainda
foi tentada a troca da dieta enteral de
polimérica para oligomérica, mas não
adiantou: o abdome continuou distendendo e ele continuou vomitando. Era
como se ele não fizesse dieta, como se
não estivesse se alimentando. Durante
essa evolução, o paciente ficou constipado por cerca de uma semana. Nesse
tempo foram feitas diversas tentativas
com clister e óleo mineral, mas todas
sem resultado. Nessa mesma semana,
pela ferida operatória da jejunostomia
começou a sair uma secreção esverdeada, de aspecto fecaloide. Os cirurgiões

que estavam acompanhando o paciente
chegaram até a colocar uma bolsa de
colostomia para coletar e quantificar
essa secreção. A ferida estava drenando
cerca de 750 ml por dia. Ao exame o
paciente já se encontrava torporoso,
com o abdome bem distendido e sinais
de irritação peritoneal, estando há uma
semana sem evacuar. Assim, a Cirurgia
optou por fazer uma nova abordagem
cirúrgica, uma laparotomia exploradora,
em meados de fevereiro. Nessa laparotomia exploradora eles identificaram
perfurações de estômago, de duodeno
e de cólon transverso, pus e fezes na
cavidade e peritonite difusa. Eu fui conversar com eles, e o que passaram para
nós é que uma tentativa de passagem
de sonda nasogástrica teria perfurado o
estômago, drenando secreção gástrica
para a cavidade e levando às outras
perfurações. Aqui na enfermaria a gente
realmente tentou passar o cateter nasogástrico (CNG), numa tentativa de
descomprimir o estômago dele, de aliviar
os vômitos. Mas todas as vezes que isso
foi tentado o cateter não progrediu; o
próprio tumor impediu a progressão da
sonda. Porém, foi essa a hipótese que os
cirurgiões passaram para nós.
DRA. VIVIANE

Posso só interromper um pouco, Izabela?
Está perfeito o que você falou até agora.
Só quero dar agora a nossa visão do que
aconteceu. O cateter foi passado por um
enfermeiro muito experiente que falou
que não conseguiu progredi-lo além do
primeiro terço do esôfago. Então, como
um cateter que não passa do primeiro
terço do esôfago pode perfurar o estômago? Outra coisa: se o cateter realmente
tivesse atingido o estômago, teria ficado
no doente, já que (como a Izabela falou) a >
Conduta médica
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intenção era a passagem de um CNG para
a descompressão gástrica, para diminuir
os vômitos do paciente. E ele não ficou
tempo nenhum com o cateter.
INTERNA ALINE

Os cirurgiões disseram que acharam isso
porque o orifício era compatível com o
tamanho da sonda e tinha contornos bem
delimitados.
DRA. VIVIANE

A gente nunca vai saber ao certo o
que aconteceu. Na verdade, agora nem
importa mais tanto; o fato é que houve
a perfuração.
INTERNA IZABELA

Exatamente, houve a perfuração. Na
cirurgia eles fizeram a rafia dessas perfurações, fizeram uma colectomia transversa e
também uma colostomia com fechamento
do coto anal a Harttman. O paciente
evoluiu bem no pós-operatório, mas
continuava sem a dieta, já que aquela
jejunostomia acabou sendo perdida e não
foi feita uma nova. Ele precisava, então,
de uma punção venosa profunda para que
fosse iniciada a nutrição parenteral total
(NPT). Só que ele tinha um TAP de
2,9; não havia como fazer a punção com
esse TAP. Foi feito então plasma fresco
congelado, mas só quatro dias depois é
que conseguiram fazer a punção venosa.
E começaram a NPT. Agora a Aline vai
falar um pouco do câncer de esôfago propriamente dito.
INTERNA ALINE

Então eu vou falar um pouco sobre o
câncer de esôfago, para depois a gente
poder discutir o caso. Esta figura eu coloquei para a gente relembrar como o
esôfago tem uma relação muito íntima
6 Conduta médica
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com estruturas como a aorta e a traqueia.
O esôfago tem uma particularidade: ele é
um órgão que não é revestido por serosa e
sim por uma camada adventícia de tecido
conjuntivo contíguo com estruturas
mediastinais. Isso faz com que o câncer
que se desenvolva no esôfago tenha uma
facilidade de progressão muito maior que
os tumores dos outros órgãos do trato
digestivo. Outra coisa importante sobre o
esôfago é que o seu epitélio é pavimentoso
estratificado não queratinizado.
Quanto à histologia, o câncer de esôfago
tem dois tipos, e o principal deles é o
carcinoma escamoso ou epidermoide −
que deriva do epitélio estratificado não
queratinizado próprio do órgão. Esse é o
tipo mais comum no Brasil, e é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer
de esôfago em nosso meio. Esse tumor se
origina principalmente no terço médio
do esôfago e possui relação com o tipo de
alimento consumido, tabagismo, alcoolismo, estado dentário, bebidas quentes
e baixo nível socioeconômico. No Brasil
essa epidemiologia vem mudando um
pouco, adquirindo características dos
países desenvolvidos.
Nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos o carcinoma escamoso não é
mais o mais comum; observa-se agora uma
maior incidência do adenocarcinoma. Na
região distal do esôfago normalmente se
observa uma abundância de glândulas
esofágicas mucosas, que produzem uma
secreção glicoproteica que protege o
epitélio do esôfago do refluxo da secreção
rica em pepsina e ácidos do estômago.
Quando existe uma injúria crônica ao
epitélio dessa região surge o epitélio de
Barrett − que é um epitélio metaplásico
que pode ser do tipo gástrico ou intestinal. O adenocarcinoma, nos EUA e
Canadá, já representa quase metade dos

FIGURA 1

Tomografia computadorizada de tórax na altura
dos vasos da base, onde se observa presença de
contraste oral (seta) no interior da luz do esôfago,
caracterizando estase líquida

FIGURA 2

Tomografia computadorizada de tórax, em terço
inferior do esôfago, exibindo lesão infiltrante,
estenosante e ulcerada (seta). Não há plano de
clivagem entre a lesão esofageana e a aorta torácica

casos de câncer de esôfago, visto que se
observa um aumento da prevalência da
doença do refluxo gastresofágico que gera
o esôfago de Barrett. Essa condição tem
mais relação com o estilo de vida, com o
psiquismo e com a dieta ocidental.
O câncer de esôfago é a sexta causa de
mortalidade oncológica no Brasil e é
um dos cânceres cuja mortalidade vem
aumentando a cada ano. Predomina no
sexo masculino e principalmente na raça
negra. A maior incidência é entre 50 e 60
anos, mas ele já surge a partir dos 40 anos.
É mais comum na Ásia e África do Sul, e
no Brasil é mais prevalente na Região Sul.

Nesses locais existe o costume de ingerir
bebidas muito quentes, que causam lesões
repetidas no epitélio do esôfago, resultando, ao longo do tempo, no surgimento de
metaplasias que geram posteriormente
neoplasias. No Rio Grande do Sul o
chimarrão e o churrasco são algumas das
causas mais associadas.
PROF. FERRY

Você chegou a ler alguma coisa sobre
as nitrosaminas, que existem na carne
queimada que eles comem muito?
INTERNA ALINE

Eu vou falar disso também, já que entra
como fator de risco. Entre os fatores de
risco, os principais para o carcinoma
escamoso (que é o mais comum) são o
etilismo e o tabagismo, que são de longe
os fatores de risco mais importantes.
Mas há também a ingestão habitual de
bebidas muito quentes e de alimentos
contendo compostos N-nitrosos − sobre
os quais o professor acabou de falar e
que são resultantes da carne queimada,
estando também presentes em produtos
defumados. Além disso, há citação de
contaminação por fungos produtores de
toxinas. A literatura cita também o baixo
nível socioeconômico, já que essas pessoas
acabam comendo produtos mal conservados, e por vezes até mesmo estragados.
Deficiência de selênio, zinco e vitaminas
também entram como fatores de risco.
Um fator de risco genético seria a tilose
palmar e plantar, que é a hiperceratose
nas palmas e plantas dos pés. É muito rara,
mas pessoas que apresentam essa condição
têm 90% mais chance de desenvolver
câncer de esôfago.
Infecções crônicas por fungos ou HPV
também causam lesões e podem evoluir
para câncer. Acalásia, síndrome de Plum-

mer-Vinson – que é deficiência crônica
de ferro − e estenose cáustica também
são fatores de risco. Outro que também é
importante é o esôfago de Barrett − que
é o único fator de risco para o adenocarcinoma, já que os outros são para o
carcinoma epidermoide.
As manifestações clínicas geralmente
se iniciam por disfagia. Primeiro podem
surgir sintomas mal definidos como pirose,
dispepsia e um desconforto retroesternal.
Às vezes o paciente tem que fazer movimentos com o pescoço para conseguir
engolir. Começa então com disfagia
para sólidos, que evolui com o passar do
tempo para disfagia para líquidos − e o
que chama a atenção é que essa evolução
pode ser muito rápida. Às vezes o paciente
começa com a disfagia para sólidos e, ao
fim de um mês, já não consegue ingerir
nada.
A perda ponderal é muito importante
nesses pacientes. A halitose também,
causada até pela necrose tumoral em estágios mais avançados. Rouquidão e hematêmese também são comuns. A rouquidão
acontece pelo acometimento do nervo
laríngeo recorrente. Tanto a rouquidão
quanto a hematêmese já mostram um
quadro mais avançado. Só uma observação: para o doente apresentar disfagia ele
já tem que ter toda a circunferência do
esôfago acometida pela doença.
O diagnóstico é feito principalmente
com a endoscopia e biópsia ou escovado.
Vale lembrar que a biópsia muitas vezes
pega apenas uma área de inflamação
inespecífica, então por isso sempre que
a EDA coletar material para a biópsia é
importante que sejam obtidas diversas
amostras, entre seis e 10.
A esofagografia baritada com duplo contraste também é feita. Os livros falam
que o melhor seria a análise conjunta,

primeiro a esofagografia e depois a endoscopia, só que nem sempre é feita essa esofagografia baritada. Nesse exame, o que
nós podemos observar é o sinal da maçã
mordida ou sinal do degrau, que mostra
uma falha de enchimento no esôfago.
Vamos falar um pouco sobre o estadiamento, então. Depois que você já fez o
diagnóstico da doença, a biópsia para
identificar o tipo histológico (se é adenocarcinoma ou carcinoma epidermoide),
o próximo passo é o estadiamento. O
melhor método para fazer o estadiamento
é a ultrassonografia endoscópica. Esta
avalia o tamanho do tumor com maior
precisão, facilitando o estadiamento T.
A telerradiografia de tórax também pode
ser feita; na maioria dos pacientes ela
é alterada, mas não conta muito para o
estadiamento. A TC toracoabdominal
é um bom exame para avaliar invasão
em estruturas adjacentes e também pode
indicar metástase, principalmente para
fígado. A broncofibroscopia mostra a
invasão da arvore traqueobrônquica.
A seguir mostro a classificação TNM
para estadiamento do câncer do esôfago:
T - tamanho do tumor; T0 - sem tumor;
Tx - quando não se pode achar o tumor;
T1- quando está restrito à mucosa e
submucosa; T2 - quando ela já invade a
muscular; T3 - quando atinge a adventícia; T4 - quando há invasão de estruturas
adjacentes; N - linfonodos acometidos;
N0 - nenhum linfonodo; N1- quando há
acometimento de linfonodos; M – metástase; M0 - sem metástase; M1 - metástase
à distância.
Estadiamento: Estágio I: (T1, NO, MO);
Estágio IIA: (T2 ou T3, NO, MO);
Estágio IIB: (T1 ouT2, N1, MO); Estágio
IIl: (T3, N1, MO) ou (T4, qualquer N,
MO) ; Estágio IV: (qualquer T, qualquer
N, M1).
Conduta médica
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A sobrevida em cinco anos após a descoberta do tumor varia de acordo com o
estágio em que o tumor é encontrado. É
de 60% no estágio I, 30% no estágio II,
20% no III e 4% no IV, o que nos mostra
que um diagnóstico e tratamento precoces
alteram fortemente o prognóstico dos pacientes. É importante que todo paciente
que chega ao nosso ambulatório com uma
queixa de disfagia seja investigado para
câncer de esôfago, principalmente se ele
se encaixa nos fatores de risco. Quanto
mais precoce o diagnóstico, maior será a
sobrevida do paciente.
Sobre o tratamento: a cirurgia curativa
só é tentada até o estágio II, mas sem
que haja T4 (sem invasão de estruturas
adjacentes) − no caso do nosso paciente
já não pode ser mais tentada a cirurgia
curativa. Trata-se de uma esofagectomia
com margem de segurança de 8 cm e
interposição do estômago sempre que
possível para diminuir o número de anastomoses e, consequentemente, as chances
de complicações no pós-operatório. Já foi
comprovado em estudos que a radioterapia isolada promove a mesma sobrevida
em cinco anos quando comparada à esofagectomia. A terapia paliativa é feita
com os pacientes que já possuem invasão
de estruturas adjacentes ou metástase à
distância. Consiste em gastrostomia para
nutrição, stent de dilatação e dilatação
com laser.
Agora vamos fazer a correlação entre
a teoria e os achados do nosso paciente em questão. Quanto ao tipo
histológico: carcinoma escamoso, lesão
em terço médio. Epidemiologia: sexo
masculino, negro, população de baixa
renda. Fatores de risco: etilista e tabagista pesado, idade maior que 40 anos
(nosso paciente tem 48 anos). Sinais e
sintomas: disfagia primeiro para sólidos
8 Conduta médica
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e depois para líquidos, perda ponderal
importante. Estadiamento: estágio III
(T4, N0, M0). Tratamento: tratamento
paliativo (foi proposta dilatação por
stent). Diante da falta do stent, a proposta do Serviço de Cirurgia é realizar
uma gastrostomia para que o paciente
possa ir para casa.
PROF. MARCELO

Eu queria parabenizar as internas Izabela e
Aline e também a residente Viviane, que
ajudou as alunas. Eu queria abrir para o
Prof. Ricardo.
PROF. RICARDO

Queria parabenizá-las pela apresentação; gostei muito da forma com que foi
elaborada, bastante concisa, com slides
dentro do padrão, com o mínimo de
informação possível. Na tomografia é
possível evidenciar a lesão e a ausência
de planos de clivagem entre o esôfago e
a aorta. Esse é um paciente de diagnóstico essencialmente radiológico, então
é muito importante que exploremos ao
máximo essas imagens.
PROF. FERRY

Eu queria parabenizar a segurança de
vocês. Uma coisa é um especialista apresentar algo que faz parte de seu dia a dia,
outra coisa é montar uma aula de um
assunto que não faz parte de sua vivência.
O câncer de esôfago é um problema
bastante frequente. Aqui na enfermaria
já internamos vários casos avançados, e
todos evoluíram para óbito. As técnicas
de endoscopia foram melhoradas pelos
asiáticos (principalmente os japoneses)
com o intuito de fazer o diagnóstico
precoce, pois lá a incidência é muito
grande e o número de casos novos na
população é altíssimo. Infelizmente os

pacientes já chegam num estágio muito
tardio, em que a gente tem muito pouco
a fazer, pois inicialmente se automedicam
com sintomáticos.
Uma das características principais que
vocês falaram é a condição anatômica.
A serosa é uma camada de epitélio pavimentoso estratificado que reveste a
maior parte dos órgãos do trato digestivo,
funcionando como uma capa protetora.
Quando há um tumor num órgão que não
tem serosa, ele vai crescendo e invade o
mediastino. O tumor do esôfago invade
pulmão e traqueia, podendo evoluir para
fístula. Esse paciente estava fazendo
muita êmese, mas esta era devida à deglutição de saliva que ia se acumulando no
esôfago. Outra característica desse tumor
é o seu crescimento e necrose. O tumor
vai produzindo fatores de angiogênese,
crescendo, mas chega um momento em
que sua vascularização não consegue
dar conta de nutrir aquela região toda,
que continua crescendo, e aí acontece a
necrose, há sangramento, e com frequência os vômitos são sanguinolentos e com
restos tumorais. O prognóstico é muito
reservado, além de ter um curso muito
dramático. Tentamos a jejunostomia
e não deu certo, pois houve distensão
abdominal. Houve perfuração de vísceras, mas não ficou claro se foi durante
a implantação da jejunostomia ou pela
introdução do cateter. O paciente está
muito sintomático e em franca caquexia, cada vez pior. Isso gera uma grande
apreensão na família. No sábado passado
conversei com o irmão (o que fica mais
presente) de uma forma bem aberta e
fui bem claro quanto ao prognóstico,
quanto à falta de possibilidades terapêuticas e quanto à evolução que será
inexoravelmente para o óbito. A grande
questão nesse momento é o que será feito

desse doente, se o mandamos para casa
ou não. Em minha opinião deveríamos
fazer a gastrostomia e dar alta o mais
rapidamente possível, para ele fazer as
coisas de que gosta e sair do ambiente
hospitalar, para que ele possa resolver
suas pendências de final de vida e ter
um pouco mais de convivência com seus
entes queridos, deixando as portas do
hospital abertas para as internações que
se façam necessárias para dar qualidade
de vida nessa doença trágica.
PROF. MARCELO

Eu concordo que ele deve terminar os dias
dele junto à família, já que manifestou
esse desejo. E ainda podemos orientar a
família que, caso ocorra o óbito em domicílio, é só virem aqui que forneceremos a
declaração de óbito.
PROF. ROGERIO

Com certeza, mesmo com o desejo explicitado do paciente de querer ir para
casa, a família não o levará. Temos no
Brasil, atualmente, a cultura de que
doentes crônicos e com doenças de
prognóstico reservado em curto prazo
tenham que morrer em hospitais, sendo
o óbito dentro do domicílio considerado
extremamente transtornante. Por isso
a necessidade de um diálogo franco,
aberto, claro, direto e com a linguagem
leiga, para que a família possa entender
o processo de irreversibilidade da doença
e morte. Assim a passagem será mais
tranquila.
ACADÊMICA NICOLE

Parece que ele iniciou a disfagia em
dezembro... então aquela coisa de diagnóstico precoce não funciona muito bem,
já que ele teve apenas um mês entre os
sintomas e a procura do médico.

INTERNA ALINE

Devemos lembrar que se trata de uma
doença que tem uma evolução bastante
rápida e com sintomas tardios. Para que
haja sintomas, a luz do trato esofágico
já deve estar cerca de 2/3 ocupada pelo
tumor. Também há o fato de que se trata
de um paciente etilista pesado; muito
provavelmente ele já tinha alguns sintomas antes e não percebeu ou não dava
importância. Só quando a disfagia se
tornou muito intensa é que ele se queixou
e procurou ajuda médica. Além de o nosso
sistema público de saúde ser ineficaz,
também contribui para o diagnóstico
tardio, infelizmente.
DRA. VIVIANE

O que acontece quando o doente tem
disfagia? Significa que ele já tem doença
avançada. Você tem disfagia quando já
há um comprometimento muito grande.
Eu queria só fazer dois comentários sobre
a evolução dele aqui na enfermaria.
Ele começou a fazer febre, ficou com
abdome distendido, peristalse débil, e a
gente entrou logo com os antibióticos
ciprofloxacino e metronidazol. A cirurgia
reabordou e ele tinha duas perfurações,
uma gástrica e uma no terço médio do
duodeno. Outra coisa é que as meninas
falaram dos dois tipos principais de
tumores malignos de esôfago, mas não
vamos ficar na cabeça que existem apenas
esses dois tipos de tumores de esôfago.
Esses dois, o adenocarcinoma e carcinoma
epidermoide, são disparados os tipos mais
comuns, mas também há leiomiona, leiomiosarcoma, GIST (gastrintestinal stromal
tumors) e outros.
DRA. CLAUDIA

ponderal de 12 quilos em menos de dois
meses; então a gente vê como esse tumor
é devastador.
PROF. FERRY

Esse paciente já devia ter uma desnutrição
prévia por causa do alcoolismo, e o tumor
produz fatores que causam caquexia. Uma
série de citocinas, algumas anorexígenas,
somadas ao fator mecânico, impedem a
passagem do alimento. Há dor local e um
fenômeno comum, que é a broncoaspiração, levando às pneumonias. Tudo isso
gera uma perda ponderal muito grande.
Trata-se de um quadro dramático. É triste,
portanto devemos ter uma certa estrutura
mental. Não há o que fazer: vamos perder.
Assim, devemos pensar e focar essencialmente na qualidade de vida do paciente.
DRA. CLAUDIA

A gente torce para que ele aguente a
gastrostomia, para que possa ir para casa.
DRA. VIVIANE

O ideal para ele seria a dilatação por
stent, pois a radioterapia também causa
o que chamamos de esofagite actínica,
que estreita ainda mais a luz do esôfago.
Infelizmente isso não está disponível.
Em outro caso muito semelhante que
tivemos aqui, por conta da burocracia,
quando a prótese chegou o paciente já
tinha morrido.
PROF. ROGERIO

Parabenizo a todos pela sessão e a encerro
neste momento.
Nota dos autores: Ao finalizar-se este manuscrito, em meados de março de 2011, o
paciente já havia falecido. n

Para vermos como a evolução da doença
é rápida: esse paciente teve uma perda
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RESUMO – A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é caracterizada pela elevação sustentada da pressão
da artéria pulmonar, conduzindo à sobrecarga do ventrículo direito e evolução potencial à insuficiência
cardíaca e morte prematura. Várias etiologias podem ser atribuídas a essa condição, tais como colagenoses,
DPOC, hemoglobinopatias, disfunção das câmaras esquerdas e doenças da tireoide. No entanto, poucos são
os relatos de caso na literatura da associação entre tireoidopatias e HAP. Dessa forma, os autores apresentam
o caso clínico de HAP secundária à doença de Graves. (Conduta Médica 2011-13 (51) 10-12)
ABSTRACT – Pulmonary arterial hypertension is characterized by sustained elevation of pulmonary artery pressure,

leading to right ventricular overload and potential evolution to heart failure and premature death. Several etiologies
may be attributed to this condition such as collagen diseases, COPD, hemoglobin disorders, dysfunction of the left
heart and thyroid diseases. However, there are few case reports in medical literature of the association between
thyroid disease and PAH. Thus, the authors present the case of PAH secondary to Graves’ disease. (Conduta
Médica 2011-13 (51) 10-12)
DESCRITORES – hipertensão arterial pulmonar; doença de Graves; hipertireoidismo
KEY-WORDS – pulmonary arterial hypertension; Graves’ disease; hyperthyroidism

INTRODUÇÃO

Estudos recentes têm demonstrado a associação de hipertensão arterial pulmonar
com tireoidopatias (hipo e hipertireoidismo). Trata-se de uma associação de bom
prognóstico, pois é notada a reversibilidade da hipertensão com a instituição
do tratamento da alteração da função
tireoidea1. Neste artigo, relatamos o caso
de uma paciente com doença de Graves
que evoluiu com quadro de hipertensão
pulmonar.
CASO CLÍNICO

Mulher, branca, 52 anos, solteira, natural
e residente de Niterói (RJ).
Queixa Principal: “Falta de ar“
História da Doença Atual: A paciente
estava há um mês com quadro de dispneia
aos esforços, com piora progressiva, que
a incapacitava de realizar pequenas atividades. Ortopneia e dispneia paroxística
10 Conduta médica
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noturna estavam presentes. Associado
ao quadro, surgiu edema ascendente e
simétrico de membros inferiores. A paciente apresentava hipertireoidismo por
doença de Graves há dois anos, estando
em tratamento medicamentoso com
metimazol 40mg/dia, sem remissão do
quadro. Foi realizada, em janeiro de 2010,
dose terapêutica com iodo radioativo (12
mCi) para tratamento da doença de base.
História Patológica Pregressa: Doenças
comuns da infância, diabetes mellitus
tipo 2 há cinco anos em uso de metformina 500mg 2x/dia. Nega asma, alergias,
cirurgias, hemotransfusões, internações e
uso de outras medicações.
História Fisiológica: Nada digno de nota.
História Familiar: Pai falecido de complicações de hipertensão arterial sistêmica,
mãe falecida de complicações de diabetes
mellitus, dois irmãos saudáveis. Nega
história familiar de doença tireoidiana.

História Social: Casa de alvenaria, água
e esgoto encanados, não tem animal
doméstico, nega tabagismo e etilismo, é
evangélica.
Exame Físico

Paciente lúcida e orientada, hipocorada
(1+/4+), hidratada, anictérica, acianótica, com leve taquipneia em repouso, exoftalmia bilateral, pele quente, leve tremor
de extremidades. Tireoide aumentada de
volume, lisa, fibroelástica, móvel, indolor.
PA: 140x70 mmHg, FC: 96 bpm, FR:
30 irpm. Aparelho cardiovascular: ritmo
cardíaco irregular em 2T com hiperfonese
de B2, sendo P2>A2, ictus de ventrículo
direito palpável. Aparelho respiratório:
sem alterações. Abdome: edema de parede
abdominal, timpânico, flácido, indolor,
sem massas ou visceromegalias, peristalse presente. Membros: pulsos presentes,
panturrilhas livres, edema frio e simétrico
até raiz de coxas, reflexo aquileu sem possibilidade de avaliação devido ao edema.
A paciente foi internada para investigação clínica do quadro apresentado.
Foram solicitados exames complementares, que demonstraram: TSH - 0,01 mUI/
mL; T4 livre - 4,48 ng/mL; hemoglobina
- 12,4 g/dL; hematócrito - 36,4 %; leucó-

citos - 4600/ml; plaquetas de 180 mil;
hemoglobina glicada - 6,8 %; eletrólitos,
função renal e hepática dentro dos parâmetros da normalidade. A telerradiografia de tórax também não apresentou
alterações, assim como a cardiomegalia e
retificação do contorno cardíaco esquerdo
(ver figura 1). O eletrocardiograma apresentava fibrilação atrial (ausência de onda
P em DII e DIII e ritmo irregular) (ver
figura 2). Foi, então, solicitado um ecocardiograma transtorácico, que evidenciou

função cardíaca global preservada com
fração de ejeção de ventrículo esquerdo de
68 % e pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) de 86 mmHg.
A paciente foi internada na unidade
coronariana, sendo iniciado metimazol
na dose de 40 mg/dia, evoluindo para
o melhor controle do hipertireoidismo
(TSH - 0,01 mUI/mL e T4 livre - 1,14ng/
mL, dosados em duas semanas após a instituição do tratamento). Na evolução do
caso, um novo ecocardiograma transesofágico demonstrou PSAP de 36 mmHg. A
paciente obteve melhora importante do
quadro clínico, com resolução do edema
e da dispneia, recebendo alta hospitalar
para acompanhamento ambulatorial em
uso de metimazol.

A

FIGURA 1 (A e B)

Radiografia de tórax em PA e
perfil

B

FIGURA 2

>

Eletrocardiograma
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DISCUSSÃO

A hipertensão arterial pulmonar (HAP)
é uma condição clínica de evolução
potencialmente fatal caracterizada pela
presença de vasoconstrição pulmonar,
trombose in situ e remodelamento vascular, levando à insuficiência ventricular
direita progressiva e finalmente ao óbito.
Ela pode ser definida pela presença da
pressão média de artéria pulmonar maior
que 25 mmHg, em repouso, ou maior que
30 mmHg durante exercício físico, com
pressão de oclusão da artéria pulmonar
menor que 15 mmHg1,2. A HAP pode se
desenvolver como consequência de várias
situações clínicas - como insuficiência
ventricular esquerda, doenças do tecido
conectivo e embolia pulmonar crônica,
entre outras - e é classificada como idiopática quando nenhum fator causal pode
ser identificado.
Dados norte-americanos e europeus descrevem a hipertensão arterial pulmonar
idiopática com incidência de um a dois
casos por milhão por ano e prevalência
de 15 casos por milhão de habitantes,
com predominância do sexo feminino,
na razão aproximada de 2:1 e início
dos sintomas predominantemente após
a segunda ou terceira décadas de vida.
Porém, não existem quaisquer dados que
caracterizem a população de pacientes
portadores de hipertensão pulmonar no
Brasil3.
A dispneia é o sintoma inicial em 90%
dos casos. Sintomas menos comuns
incluem fadiga, dor torácica, síncope,
edema periférico e palpitações.
Desde 2003, na Terceira Conferência
Mundial sobre hipertensão pulmonar, as
tireoideopatias entraram para a lista das
doenças relacionadas à HAP. Diversos
artigos têm demonstrado relação entre
essas duas condições clínicas. Em estudo
12 Conduta médica
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realizado com 114 pacientes com hipertireoidismo por doença de Graves ou
bócio multinodular tóxico, a prevalência
de HAP (com PSAP estimada pelo ecocardiograma) foi de 43%4. Em revisão da

Além disso, parece haver um aumento da
disfunção tireoidiana naqueles pacientes
que foram tratados da HAP com prostraciclinas ou seu análogo sem o controle
adequado da função glandular a priori1.

literatura, não foram encontrados estudos
que tenham avaliado a prevalência de
HAP em pacientes com hipotireoidismo,
sendo essa associação descrita apenas em
relatos de casos. Já em estudo realizado
para estimar a prevalência de tireoidopatias autoimunes em pacientes com HAP,
com 63 pacientes, revelou que 49% deles
possuíam tireoidite de Hashimoto, doença
de Graves ou presença de anticorpos antitireoideos com função glandular normal1.
Os mecanismos fisiopatológicos propostos para elucidar a associação da HAP
com hipertireoidismo são fenômenos
autoimunes relacionados com lesão
ou disfunção endotelial, aumento do
débito cardíaco resultando em lesão do
endotélio, aumento da metabolização de
vasodilatadores pulmonares intrínsecos
(prostaciclina e NO), diminuição do
metabolismo de vasoconstictores (serotonina, endotelina-1 e tromboxano), e estimulação do sistema nervoso simpático,
causando vasoconstricção pulmonar. Já
o hipotireoidismo está associado à hipoventilação pulmonar e hipóxia, os quais
poderiam piorar a HAP coexistente1.
Estudos mostram que o aumento da
pressão da artéria pulmonar é leve e
reversível com o tratamento da tireoideopatia com medicações antitireoidianas,
tais como o metimazol. Foi demonstrado
que esse fármaco pode regular a produção
de N(G)-nitro-L-arginine methyl ester
(L-NAME), um análogo de arginina,
produzindo uma inibição aguda da síntese
de NO, além de apresentar propriedades
vasoativas relacionadas à vasculatura
pulmonar e sistêmica4.

Casos de pacientes tratados medicamentosamente apresentaram uma queda mais
rápida nos níveis de PSAP do que aqueles
tratados com tireoidectomia parcial4. O
controle do tratamento pode ser feito
por dosagens hormonais seriadas e ecocardiografia.
Em suma, é notável a importância da
investigação de alterações tireoidianas
em pacientes com HAP, tanto pela alta
prevalência da associação, quanto pela
reversibilidade frente ao tratamento da
doença endócrina. O melhor entendimento dos fatores genéticos e imunológicos envolvidos nessa associação poderá
levar a novas abordagens eficazes no
diagnóstico e tratamento dessa enfermidade.
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Reconhecimentos de valor
Unimed-Rio ganha importantes prêmios em 2011
e se prepara para novos desafios

Trilhar um caminho para o futuro colhendo os frutos do presente. É dessa forma que a

Unimed-Rio se prepara para continuar crescendo e oferecendo o melhor serviço aos seus
clientes. A cooperativa, que acaba de completar 40 anos, avança passos importantes rumo à construção de uma rede própria de
atendimento, e os diversos prêmios conquistados ao longo de 2011 mostram que a operadora se dedica a fazer o melhor por seus
clientes e colaboradores, bem como está preparada para os desafios que a esperam este ano.
Em 2011, a Unimed-Rio conquistou o reconhecimento de diferentes instituições. Foram prêmios na área de Gestão de
Pessoas e para seu desempenho econômico-financeiro. Uma das pesquisas mais conceituadas de análise econômico-financeira
do mercado – “As 500 Melhores”, da Isto é Dinheiro – elegeu a Unimed-Rio como a melhor empresa do setor de saúde
suplementar em inovação e qualidade. Nesta categoria, o ranking avalia critérios como práticas de qualidade, marketing,
relacionamento com clientes, auditoria interna, ouvidoria e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma das listas
do levantamento, que coloca a cooperativa em 258º lugar no ranking geral das melhores empresas do país. Em outras duas
categorias – Sustentabilidade Financeira e Governança Corporativa –, a cooperativa apareceu em segundo lugar no setor de
saúde suplementar.
“Esse é um reconhecimento extremamente expressivo e inédito para nós. Já fomos destacados nesse levantamento em outras
oportunidades, mas é a primeira vez que somos mencionados como referência em inovação e qualidade, e logo em primeiro
lugar no ranking. Fico feliz porque essa avaliação leva em consideração critérios que, na nossa estrutura, são de responsabilidade
de diferentes áreas. Ou seja, na realidade é uma avaliação transversal, e não somente específica, de desempenho econômicofinanceiro. E saber que esse estudo é auditado por empresas como KPMG e Trevisan Escola de Negócios nos dá a tranquilidade e
a segurança de que estamos realizando um trabalho de altíssimo nível em todas as esferas”, comemora o presidente Celso Barros

Entre as maiores

A revista Valor 1000, editada pelo jornal Valor Econômico, posiciona a cooperativa em segundo lugar no ranking dos “50
maiores planos de saúde do Brasil”, com faturamento de R$ 2,11 bilhões. Vale ressaltar que a cooperativa tem atuação
municipal, e não em âmbito nacional. Já segundo os resultados apontados pela pesquisa “Maiores e Melhores”, promovida
anualmente pela revista Exame, na lista global das maiores empresas do país a cooperativa aparece na 195ª posição. É também
destaque em outro ranking: é a décima melhor do setor de serviços em volume de vendas.
Criada para avaliar o ambiente de trabalho das empresas, a Great Place to Work qualificou a cooperativa como a 83ª melhor
empresa do Brasil, no ranking que lista as 130 melhores do país. No estado do Rio de Janeiro, a operadora ficou em 24º lugar
entre as “30 Melhores Empresas Para Trabalhar”. Durante os quatro anos em que a ação foi realizada, a cooperativa sempre
esteve presente na lista das organizações reconhecidas. n
Obras do Hospital Unimed-Rio:
cooperativa avança passos importantes
rumo à construção de uma rede
própria de atendimento
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Angina de Peito
Decorrente de Espasmo
Coronariano Isolado
Angina Pectoris Due to Isolated
Coronary Spasm
Autores:
Dr. Antonio Alves de Couto
Professor Titular da Disciplina de Cardiologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Dr. Wolney de Andrade Martins
Chefe da Enfermaria de Cardiologia do Hospital
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Adjunto de Cardiologia da UFF
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Dr. Luis Felipe Cordeiro Rocha
Médico Residente (R1) de Cardiologia da UFF

RESUMO – A insuficiência coronariana não obstrutiva pode ser decorrente de espasmo coronariano isolado,

podendo ser deflagrado por emoções e pelo ato de fumar. Os autores relatam o caso de uma paciente de 53
anos, porém com idade biológica de 70 anos, com angina de peito - patologia frequentemente associada
ao tabagismo - e que apresentou apenas espasmo coronariano na cineangiocoronariografia. Eles discutem
as causas, mecanismo, diagnóstico e tratamento dessa condição e chamam a atenção para o fato de que o
betabloqueador de forma isolada pode piorar a angina de peito. (Conduta Médica 2011-13 (51) 14-16)
ABSTRACT – The non-obstructive coronary artery disease may be due to isolated coronary spasm, which can be
triggered by emotions and by smoking. The authors report the case of a 53 years-old patient, but with biological
age of 70 years, with angina pectoris - pathology often associated with smoking - which showed only a spasm in
coronary angiography. They discuss the causes, mechanism, diagnosis and treatment of this condition and call
attention to the fact that beta-blocker alone may worsen angina pectoris. (Conduta Médica 2011-13 (51) 14-16)
DESCRITORES – insuficiência coronariana não obstrutiva; espasmo coronariano; tabagismo
KEY-WORDS – non-obstructive coronary insufficiency; coronary spasm; smoking

Dra. Caroline de Souza Martins Fernandes
Dra. Fabiana Cristina Menezes de Freitas
Médicas Graduadas pela UFF
Ana Paula Chedid
Fernanda Carvalho Arêdo
Jaqueline dos Santos Fonseca
Vinícius Barbosa de Souza
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INTRODUÇÃO

anos, natural e moradora de Niterói (RJ),

A insuficiência coronariana não obs-

solteira, do lar, católica.

trutiva é uma causa de angina de peito

Queixa Principal: “Dor no peito”

usualmente pouco lembrada. Um de

História da Doença Atual: Paciente

seus principais fatores predisponentes,

relatou que, no dia 4 de maio, logo após

o tabagismo, também está envolvido na

ter fumado um cigarro, iniciou quadro

doença coronariana obstrutiva. Neste

de precordialgia tipo queimação, sem

caso que relatamos a seguir, a paciente

irradiação, em repouso, com duração

tinha como fatores de risco idade avan-

de cerca de cinco minutos, que cessou

çada e tabagismo de longa data, que

espontaneamente. Houve repetição do

também estão envolvidos na gênese da

quadro nos dois dias seguintes (dois

doença obstrutiva, mas não foi o que

episódios diários), porém com aumento

ocorreu. Um alto grau de suspeição

da duração da dor para cerca de 20

dessa patologia é importante para o

minutos, o que a motivou procurar o

adequado manejo desses pacientes, pois

Huap.

o tratamento inadequado pode piorar

História Patológica Pregressa: Portadora

essa condição.

de catarata congênita. Uma internação
por polineuropatia na adolescência. Hi-
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pertensa de longa data em uso de atenolol.

Identificação: Paciente feminina, 53

Nega diabetes mellitus, alergias, cirurgias

prévias e outras internações. Nega reali-

FIGURA 1

Radiografia
de tórax

zação de terapia de reposição hormonal.
História Familiar: Nada digno de nota.
História Social: Tabagista de 20 maços/
ano. Etilista social (cerveja nos fins de
semana).
EXAME FÍSICO

Paciente lúcida, orientada, corada, hidratada, eupneica, acianótica, afebril, cooperativa, sem queixas no momento. PA:
100x60 mmhg; PR: 68 bpm; FR: 16 irpm
Aparelho Cardiovascular: RCR, B3,
BNF. Pulsos de artérias carótidas simétri-

FIGURA 2

Eletrocardiograma

cos, de boa amplitude. Pulsos periféricos
regulares, amplitude normal, simétricos.
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos
adventícios.
Abdome: Atípico, peristáltico, indolor à
palpação, sem massas ou visceromegalia.
Membros Inferiores: Sem edema, panturrilhas livres.
EXAMES COMPLEMENTARES

Laboratório – 6/5: Hemograma – Eritrócitos: 3,69; Hemoglobina: 11,9g/dl;
Hematócrito: 34,4%; Leucócitos: 5600;
Plaquetas: 147000; Bioquímica - Glicose:
82mg/dl; Ur: 47mg/dl; Cr: 0,66mg/dl; Na:

Ecocardiograma – 12/05 – Ao: 2,64cm;

DISCUSSÃO

138mEq/l; K: 4,0mEq/l; Colesterol Total:

AE: 3,62cm; VED: 4,67cm; VES: 3,13cm;

A insuficiência coronariana não obstru-

145mg/dl; LDL: 81mg/dl; HDL: 46mg/dl;

SIV: 0,90cm; PPVE: 0,67cm; FEVE: 65%;

tiva como etiologia da angina de peito é

Triglicerídeos: 86mg/dl.

AD: 36; Válvulas normais, cavidades

inequivocamente causadora de tal sinto-

Radiografia de Tórax – Área cardíaca

normais. Funções sistólica e diastólica

matologia se houver anaerobiose, isto é,

normal com hipertransparência pulmonar

do VE normais.

aumento de ácido lático no seio coroná-

(ver figura 1).

Cineangiocoronariografia – Houve

rio. Infelizmente, no caso apresentado,

Eletrocardiograma – Ritmo sinusal, eixo

grande espasmo da artéria coronária

essa dosagem não foi realizada.

elétrico + 80º, isquemia anterosseptal

direita, que se desfez após administração

Entre as causas principais dessa condição,

(ver figura 2).

de nitroglicerina.

podemos citar doença da microcircu- >
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lação (diabetes mellitus e amiloidose),

genética, a paciente não desenvolveu

com angina instável têm vasoespasmo

ponte miocárdica, dissociação anormal

obstrução aterosclerótica.

puro. Ademais, 3% dos infartos agudos do

da curva de oxiemoglobina, conexão

O espasmo pode ser idiopático (genéti-

miocárdio são decorrentes de insuficiên-

anômala de artéria coronária, fístula

co) ou pode ser precipitado por vários

cia coronariana não obstrutiva. A droga

artério-venosa coronariana, síndrome de

fatores, entre os quais podemos destacar o

de escolha para tratamento do espasmo

Takotsubo (microespasmo associado a

tabagismo, presente no caso relatado, em

coronariano é um bloqueador do canal

emoções catastróficas) e doença de Ya-

decorrência da inibição da prostaciclina

de cálcio, o diltiazem, em doses iniciais

maguchi (hipertrofia miocárdica médio-

no endotélio coronariano.

de 30 a 90 mg, três vezes ao dia.

ventricular). Outra causa importante e

Outros fatores envolvidos no espasmo

frequente, particularmente em jovens, é

incluem as seguintes condições: uso de

BIBLIOGRAFIA

o espasmo coronariano isolado (variante

cocaína (informação dificilmente obtida
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de Prinzmetal).

do paciente); uso de descongestionantes

action Between Cigarette Smoking And

O espasmo coronariano foi descrito pela

nasais ou drogas associadas a simpatico-

High-Sensitivity C-Reactive Protein In

primeira vez, na década de 60, por um bra-

miméticos; reações alérgicas e, conforme

The Development Of Coronary Vaso-

sileiro, Prof. Stans Murad Netto. A partir

referido, o uso de betabloqueadores.

spasm In Patients Without Hemodynami-

daí, as pesquisas demonstraram que essa

Os autores consideram que o betabloque-

cally Significant Coronary Artery Disease.

condição poderia associar-se também com

ador de escolha na hipertensão arterial
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doença coronariana obstrutiva sem supra-
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desnivelamento do segmento ST ou com

e insuficiência cardíaca é o carvedilol,

Insights Into The Mechanism Of Va-

supradesnivelamento de ST (este último

porque - além de diminuir a resistência

sospastic Angina. Korean Circ J. 2009;

configurando a angina de Prinzmetal).

insulínica - ele não provoca vasoespasmo.

89:505-511.

No caso relatado, a angina poderia ter

Sua grande contraindicação, entretanto,

3. Nakagawa, H; Morikawa, Y; Mizuno,

participação da anemia, mas esta não era

é a cardiomiopatia hipertrófica.

Y et al. Coronary spasm Preferentially
Occurs at Branch Points Na Angio-

suficientemente grave para explicá-la. Por
outro lado, a paciente usava atenolol para

CONCLUSÃO

graphic Comparison with Atherosclerotic

tratamento de hipertensão arterial sistê-

É mister fazer o diagnóstico diferencial da

plaque. Circ Cardiovasc intervent. 2009;

mica. Certamente, esse fármaco - que, na

insuficiência coronariana, já que a angina

2:97-104.

verdade, é de quarta linha no tratamento

de peito ou o infarto agudo do miocárdio

4. Ashikaga, T; Nishizaki, M; Fujii, H et

dessa comorbidade, mas que é indicado

podem ser decorrentes de causas não

al. Examination of the microcirculation

na doença coronariana obstrutiva - é

obstrutivas. Porém, entre essas condições,

Damage in smokers Versus Nonsmokers

CONTRAINDICADO no espasmo co-

uma delas - que é o espasmo coronariano

With Vasospastic Angina Pectoris. Am J

ronariano, porque, ao bloquear o receptor

- pode ser desencadeada pelo tabagismo,

Cardiol. 2007; 100(6):962-4. n

beta-adrenérgico, as catecolaminas agem

que também é o maior fator de risco no

no receptor alfa-adrenérgico presente nos

Brasil para obstrução anatômica corona-

grandes troncos coronarianos, causando

riana. Finalmente, chamamos a atenção

vasoespasmo.

para o fato de que o espasmo associado

O tabagismo é o principal fator de risco

à placa aterosclerótica está presente em

no Brasil para doença arterial coronaria-

40% dos pacientes coronarianos. Em

na. Provavelmente, por ter uma proteção

nossa experiência, 15% dos pacientes
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O Desafio da Imagem
The Image Challenge
Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 30.

Paciente do sexo feminino, 28 anos, com
Dispneia, Tosse e Dor Torácica, relatando ter tido tuberculose
há 20 anos, sendo tratada por alguns meses
Case report of a 28-year-old woman with

Dyspnea, Cough and Pain in the Chest and with a clinical history
of tuberculosis 20 years ago, with treatment during some months

RESUMO – Trata-se do caso de paciente

feminina de 28 anos, com dispneia, tosse e dor
torácica, e que relata ter tido tuberculose há 20
anos, tendo sido tratada por alguns meses. Uma
tomografia computadorizada foi realizada para
esclarecimento diagnóstico. (Conduta Médica
2011-13 (51) 17;30)
ABSTRACT – It is a case report of a 28-yearold woman with dyspnea, cough and pain in the
chest. There is information that the patient had
tuberculosis 20 years ago. She was treated for some
months. A high-resolution computed tomography
was performed to get the diagnosis. (Conduta
Médica 2011-13 (51) 17;30)
DESCRITORES – dispneia; tosse; dor torácica
A

FIGURAS 1A e 1B
Em A, tomografia computadorizada de alta
resolução com janela para parênquima pulmonar
evidenciando múltiplos nódulos em ambos os
pulmões, de tamanhos variados e contornos
irregulares, vários deles em contato com a
superfície pleural
Em B, corte com janela para mediastino
mostrando que a maior parte dos nódulos
apresenta calcificações amorfas em seu interior

KEY-WORDS – dyspnea; cough; pain in the chest

B
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A CONDUTA DO
PROFESSOR

Professora, qual sua
conduta em um paciente
com pré-diabetes?

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

O problema:

– 125 mg/dL) ou de intolerância a glicose

do tratamento hipolipemiante em curso, o

Paciente de 38 anos, masculino, obeso, hi-

(glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose

teste oral de tolerância à glicose, para avaliar

pertenso e dislipidêmico, é encaminhado ao

entre 140 e 199 mg/dL);

a presença de intolerância à glicose em asso-

Ambulatório de Endocrinologia por glicemia

l

síndrome dos ovários policísticos;

ciação com a glicemia de jejum alterada (GJA)

de jejum alterada (112 mg/dL) em exame de

l

história de doença cardiovascular.

e as funções renal e hepática, antecipando-se

rotina realizado durante o acompanhamento

a possibilidade de se recomendar o uso de

do tratamento da dislipidemia. É sedentário e

Dessa forma, o paciente descrito foi adequa-

alguma medicação para a prevenção do DM2.

tabagista. Faz uso regular de hidroclorotiazida

damente testado quanto à possibilidade de

Mesmo sem os resultados de exames comple-

(25 mg/dia) e sinvastatina (20 mg/dia).

alterações no metabolismo glicídico, visto

mentares, estamos diante de um paciente de

Ao exame físico, apresenta IMC de 32 Kg/

tratar-se de obeso com mais três fatores de

alto risco para o desenvolvimento de DM2,

m2, PA de 120 x 80 mmHg, circunferência

risco para DM2, a saber: hipertensão arterial,

visto tratar-se de indivíduo obeso, hiperten-

abdominal de 110 cm; acantose nigricans em

dislipidemia e sedentarismo.

so, dislipidêmico, sedentário, tabagista, com

região cervical e axilar; sem outras alterações
relevantes.

síndrome metabólica e GJA.
Como deve ser feita a avaliação inicial

A hidroclorotiazida tem uma potencial influ-

de um paciente com pré-diabetes?

ência negativa sobre o metabolismo glicídico

Quando devemos avaliar um paciente

Na primeira consulta, devem ser realizados

(aumento da glicemia e hiperinsulinemia,

para diabetes ou pré-diabetes?

a anamnese e o exame físico do paciente,

especialmente se o seu uso for associado à

A Sociedade Americana de Diabetes (ou

explorando-se a presença de fatores de risco

hipocalemia). Por outro lado, os inibidores da

American Diabetes Association – ADA) reco-

adicionais para DM2, conforme já citado. O

enzima de conversão da angiotensina (IECA)

menda avaliar os adultos com IMC ³ 25 Kg/

paciente deve ter seu índice de massa corpórea

e os bloqueadores do receptor de angiotensina

m2 e pelo menos mais um fator de risco para

calculado, a cintura medida e a pressão arterial

II (BRA) têm um perfil metabólico melhor,

diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Em indiví-

aferida, e deve-se determinar se ele preenche

por aumentarem a sensibilidade à insulina

duos sem fatores de risco, é recomendado o

critérios para o diagnóstico de síndrome me-

e terem um efeito protetor do pâncreas por

rastreamento a partir dos 45 anos de idade.

tabólica (pelo menos três), a saber: obesidade

aumento do fluxo sanguíneo. Ainda que o

Caso o exame seja normal, é recomendada a

abdominal (circunferência abdominal > 102

efeito dessas medicações na prevenção do

reavaliação após três anos.

cm em homens e > 88 cm em mulheres),

DM2 seja pequeno, seria interessante, nesse

São considerados fatores de risco para DM2:

hipertensão arterial (pressão arterial ³ 130

paciente, trocar o anti-hipertensivo para um
IECA ou BRA.

l

idade ³ 45 anos;

x 85 mmHg) ou uso de anti-hipertensivos,

l

sobrepeso (IMC ³ 25 Kg/m2);

hipertrigliceridemia (³ 150 mg/dL), HDL

l

história familiar de DM2 em parente de

baixo (< 40 mg/dL em homens ou < 50 mg/

Qual o objetivo de intervir em um

dL em mulheres) ou uso de hipolipemiantes,

paciente com pré-diabetes?

primeiro grau;
l

sedentarismo;

glicemia de jejum alterada (³ 100 mg/dL) ou

Os objetivos de prevenir o DM2 são retardar

l

história de diabetes gestacional ou de nasci-

uso de hipoglicemiantes orais.

ou evitar o seu início, preservar a função das

Assim, no paciente descrito, deve ainda ser

células b pancreáticas e prevenir ou retardar o

mento de bebê pesando mais de 4 Kg;
l

hipertensão arterial;

explorada a história familiar de DM2 e a his-

aparecimento de complicações micro e, talvez,

l

dislipidemia;

tória pessoal de doença cardiovascular. Como

macrovasculares. Destes, o objetivo mais im-

l

história prévia de hemoglobina glicada

exames complementares deveriam ser solici-

portante é preservar a função da célula b, uma

³ 5,7%, de glicemia de jejum alterada (100

tados o lipidograma, para avaliar a adequação

vez que a sua falência determina a transição do
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pré-diabetes para o DM2, assim como a piora

saúde é suficiente para que haja uma boa
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al. XENical in the prevention of diabetes in

para a prevenção do DM2 em indivíduos de

início do DM2 ou se efetivamente previnem

obese subjects (XENDOS) study: a random-

risco são mudanças no estilo de vida (perda de

o seu aparecimento. O uso da pioglitazona e

ized study of orlistat as an adjunct to lifestyle

peso e atividade física) e o uso de medicações.

da acarbose associa-se a alto custo e a efeitos

changes for the prevention of type 2 diabetes

No paciente em questão, seria interessante

colaterais como retenção hídrica e efeitos gas-

in obese patients. Diabetes Care 2004; 27:

recomendar inicialmente o abandono do ta-

trintestinais, respectivamente. A metformina

155-161.

bagismo, já que vários estudos mostraram que

se apresenta então como a melhor opção, pelo

5. Chiasson JL, Josse RG, Gomis R et al.

esse hábito aumenta o risco de DM2. Deve-se

seu baixo custo e perfil de segurança.

STOP-NIDDM Trail Research Group. Acar-

atentar para o fato de que parar de fumar está

A ADA recomenda atualmente o uso de

bose for prevention of type 2 diabetes mellitus:

frequentemente associado ao ganho de peso,

metformina para prevenção de DM2 em indi-

the STOP-NIDDM randomized trial. Lancet

que nesse paciente seria prejudicial. Assim, a

víduos que apresentem tanto GJA como IOG.

2002; 359: 2072-2077.

estratégia ideal seria a de associar uma orien-

Além disso, o uso de metformina também deve

6. DeFronzo RA, Tripathy D, Schwenke DC

tação dietética com o objetivo de perder peso

ser considerado em indivíduos com menos de

et al. Pioglitazone for diabetes prevention in

e o estímulo à prática de exercícios aeróbicos.

60 anos e IMC ³ 35 Kg/m2 ou naqueles com

impaired glucose tolerance. The ACT NOW

A perda de peso é benéfica para a prevenção

fatores de risco adicionais para DM2.

Study. N Engl J Med 2011; 364:1104-1115. n

do DM2, ainda que o peso ideal do indivíduo

No paciente apresentado, poderíamos im-

não seja alcançado. Estudos de intervenção

plementar as intervenções no estilo de vida

mostraram que perdas modestas (3,5 Kg) já de-

inicialmente, até obtermos o resultado do

terminam benefícios. Da mesma forma, outro

teste oral de tolerância à glicose (TOTG),

estudo mostrou uma diminuição de 16% no

para determinar a concomitância de GJA

risco de DM2 para cada quilo de peso perdido

e IOG ou não. De acordo com a adesão às

- assim, qualquer perda de peso é benéfica.

modificações propostas e com o resultado do

Um alvo inicial adequado a ser recomendado

TOTG, poderia ser iniciada a metformina

para esse paciente seria a perda de 10% do seu

como adjuvante na prevenção do DM2, visto

peso, além da prática de uma atividade física

tratar-se de indivíduo de alto risco.

aeróbica por 150 minutos por semana.

Deve-se sempre ter em mente que a inter-

O grande problema que encontramos na

venção primária em indivíduos com GJA

prática clínica é que a maioria dos pacientes é

ou IOG deve ser o incentivo a modificações

Profa. Giselle Fernandes
Taboada

resistente a esse tipo de mudança do estilo de

no estilo de vida, visando uma perda de 5

Professora Adjunta de Endocrinologia

vida. Em alguns indivíduos, o esclarecimento

a 10% do peso, a prática de 30 minutos de

da Universidade Federal Fluminense

dos riscos que a obesidade, a hipertensão, o

atividade física aeróbica por dia e a cessação

(Niterói – RJ)

pré-diabetes e o tabagismo oferecem à sua

do tabagismo.
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RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente feminina pré-escolar com queixa principal de cefaleia persistente, vômitos e fotofobia. O caso foi levado para discussão em sessão clínica do Serviço de Pediatria da
UFF. (Conduta Médica 2011-13 (51) 20-25)
ABSTRACT – It is the case of a female preschool-aged child with complaints of persistent headache, photophobia
and vomiting. The case was put in discussion in a clinical session of Pediatrics Department of UFF. (Conduta
Médica 2011-13 (51) 20-25)
DESCRITORES – cefaleia; vômitos; fotofobia
KEY-WORDS – headache; vomiting; photophobia

PROFA. GESMAR

História da Gestação, Parto e Nascimento:

Bom dia a todos. A sessão de hoje será apre-

A assistência pré-natal foi incompleta, mas

sentada pela residente Dra. Carolina Torres,

não houve intercorrências. A mãe nega uso

sob a orientação do Prof. Marcio Vasconcelos.

de drogas ou outras medicações. O parto foi
vaginal, tendo a criança o peso ao nascer de

DRA. CAROLINA

3.630g, que supomos ser adequado para a idade

Bom dia. Esta sessão vai apresentar o caso de

gestacional, porque a mãe disse que o parto foi

uma paciente do sexo feminino, com 4 anos e

a termo, embora desconheça a estimativa da

2 meses de idade, natural de Salvador (BA),

idade gestacional. Nasceu bem, com Apgar

atualmente residente em Cabo Frio (RJ), que

9/10, e teve alta aos três dias de vida, junto

veio à consulta no ambulatório de Neuro-

com a mãe.

pediatria com a queixa principal de “dor de

História Familiar: Pais sadios; mãe gesta 1,

cabeça”. A cefaleia começou três meses antes

para 1, com relato de enxaqueca. Os pais

da primeira consulta e tinha padrão unilateral,

moram juntos. A história familiar é negativa

sempre na região parietal posterior e retroauri-

para epilepsia, morte precoce ou outra doença

cular à esquerda. Tratava-se de cefaleia acom-

neurológica. Os avós maternos têm diabetes

panhada de vômitos, fono/fotofobia e alguns

mellitus tipo II e o avô paterno é hipertenso.

episódios de náusea. Durava algumas horas e

Desenvolvimento: A paciente adquiriu todos

melhorava em ambiente escuro e silencioso.

os marcos em idade apropriada. Frequenta o

A mãe nega algum fator desencadeante, mas

ano maternal na escola, no turno da manhã. A

também diz que, quando a paciente faz algum

história de vacinações está em dia, de acordo

exercício físico, a cabeça “pesa”.

com o Programa Nacional de Imunizações. Ela

História Patológica Pregressa: Diagnosticada

mamou exclusivamente no seio materno até

em outubro de 2009 com diabetes mellitus

os seis meses e hoje faz dieta para o diabetes.

(DM)tipo 1. Por isso, recebe insulina NPH

História Socioeconômica: A família veio da

subcutânea, 12 U antes do desjejum e 5 U

Bahia para Cabo Frio à procura de auxílio

antes de jantar. A mãe nega doenças comuns

médico para o diabetes da paciente. A mãe

da infância e alergias.

trabalhava até o diagnóstico de DM. Moram

em casa de alvenaria, com água encanada,

A presença de qualquer um desses sinais deve

a chance de que a origem da cefaleia seja uma

esgoto, rua asfaltada. Na mesma casa moram

suscitar a investigação do caso.

lesão estrutural. Além do exame de neuroi-

o pai, a mãe, a paciente, três primos e três tios.

Então, o início do quadro de nossa paciente foi

magem, como em todos os casos de cefaleia, a

Podemos assim montar a lista preliminar

há três meses, início precoce; a dor tem padrão

gente tem que promover alívio da dor, então

de problemas: i) cefaleia persistente há três

unilateral à esquerda; e é desencadeada por

foi prescrito ibuprofeno. Pediu-se, também,

meses; ii) diabetes mellitus tipo 1.

esforço físico. Ou seja, são três sinais de alerta.

o diário da dor, a fim de avaliar a frequência

Na primeira consulta em nosso hospital, apesar

e intensidade, a localização, a periodicidade,

Exame Físico

do quadro clínico sugestivo de enxaqueca,

o momento de ocorrência ao longo do dia,

Ela tem peso e estatura adequados para a idade.

do exame neurológico normal e da história

os fatores agravantes e atenuantes da dor e a

Segundo o gráfico de percentis do crescimento

familiar, principalmente materna, positiva

resposta ao tratamento.

e o gráfico de Nelhaus para o perímetro cefá-

para enxaqueca, foi solicitado um exame de

Três meses depois, a paciente retornou ao am-

lico, os dados estão de acordo com a idade.

imagem. Por que? Porque quanto mais nova for

bulatório de Neuropediatria trazendo o exame

Sinais vitais: Pressão arterial, temperatura e

a criança maior a chance de um tumor, maior

de neuroimagem. Ela trouxe imagens de uma

frequências cardíaca e respiratória normais.

tomografia computadorizada (TC) de crânio

Pré-escolar em bom estado geral, normocora-

impressas em meia folha de papel, mas dava

da, hidratada e acianótica.

para ver uma lesão expansiva no cerebelo.

Sistemas cardiovascular e respiratório: Sem

Como a TC havia sido realizada há quase um

alterações.

mês e os sintomas da criança haviam piorado,

Abdome: Sem anormalidades.

solicitamos nova TC (v. figura 1), realizada

Exame neurológico: Estado mental e cognição

no Huap. Observa-se uma lesão homogênea,

preservados; fundoscopia sem papiledema,
pulso venoso preservado; pupilas de 4 mm, isocóricas e fotorreagentes. Exame motor: Força
muscular 5/5 difusamente, reflexos tendíneos
profundos normais, sem movimentos anormais. Exame sensitivo: Normal. Coordenação e
marcha: Normais.
Diante de uma criança ou adolescente com
cefaleia, qual deve ser a conduta do pediatra?
Primeiro devemos decidir quem precisa de
investigação e quem precisa de intervenção.
A cefaleia da nossa paciente tem algumas características sugestivas de enxaqueca. Porém,
temos de lembrar dos sinais de alerta, que
levam o pediatra a querer aprofundar a investigação de crianças com cefaleia. Os sinais de
alerta incluem: exame neurológico anormal,
história familiar negativa para enxaqueca,
inicio da cefaleia há menos de seis meses,
cefaleia unilateral ou progressiva, cefaleia que
aparece durante o exercício ou em decúbito,
ou que surge durante o sono. A piora da dor
em decúbito fala a favor de hipertensão intracraniana. Ademais, alterações cognitivas, do
estado mental ou do comportamento – por
exemplo, uma criança que se torna rebelde

FIGURA 1

Tomografia computadorizada (TC) de crânio à
reapresentação no Huap
A) Imagem axial, sem contraste, evidencia área
hipodensa ocupando todo o hemisfério cerebelar direito
B) TC de crânio no primeiro dia de internação mostra
os cornos frontais dos ventrículos laterais de tamanho
normal e pequena dilatação do III ventrículo
C) TC de crânio no sétimo dia mostra aumento
moderado dos cornos frontais dos ventrículos laterais e
do III ventrículo

>

ou com queda abrupta do rendimento escolar.
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não-lobulada, predominantemente hipoden-

o diabetes da paciente estava descompensado.

paração com a imagem anterior (v. figuras 1B

sa, sem sangramento e sem calcificação. O

No sexto dia de internação, ela fez a RM de

e 1C), percebemos que os ventrículos laterais

exame foi feito sem contraste. Estão vendo

crânio em outro hospital. Demais exames

estão mais abaulados e o III ventrículo, que é

o IV ventrículo? Está rechaçado. A lesão está

realizados: radiografia de tórax e ECG,

mais como uma fenda, está mais arredondado,

se expandindo e empurrando o IV ventrículo.

que estavam normais, e hemograma - que

mostrando que aqui dentro tem mais líquido

Decidimos internar a criança na enfermaria

continuou normal. A glicemia começou a

do que tinha antes, falando a favor de hidro-

e, à admissão, surgiu uma informação nova:

melhorar. Gostaria agora de apresentar a

cefalia obstrutiva progressiva.

ela passou a apresentar parestesia na região

RM de crânio: as imagens mostram melhor

Diante desse quadro e da imagem sugestiva de

occipital direita. Solicitamos hemograma,

a extensão do tumor (v. figura 2A). Reparem

hidrocefalia, começamos a dexametasona e,

coagulograma, eletrólitos, função hepática,

que o tumor possui um grande componente

para diminuir a produção de líquido cefalor-

EAS e urinocultura de triagem, pensando

cístico, com sinal hiperintenso de líquido na

raquidiano (LCR), a acetazolamida. Pedimos

no pré-operatório. Também solicitamos

imagem em T2 (v. figura 2B), e um pequeno

um parecer da Neurocirurgia, que concluiu

ressonância magnética (RM) de crânio e

componente sólido, que realça na imagem em

não haver necessidade de intervenção de

mantivemos o seu tratamento habitual para

T1 com contraste (v. figura 2C). As imagens

urgência. Agora, por que a dexametasona?

o diabetes, que consistia em insulina NPH.

permitem deduzir que o tumor provavelmen-

Acredita-se que ela diminua o edema vaso-

No exame neurológico à admissão, ela apre-

te se originou no hemisfério cerebelar direito.

gênico e, com isso, diminuiria a obstrução
do LCR e, portanto, a hidrocefalia. Mas, no

sentava estado mental normal, respondia
aos comandos, estava lúcida e orientada no

PROF. MÁRCIO

caso da nossa paciente em especial, tem um

tempo e no espaço, os nervos cranianos não

Mostre o IV ventrículo. Lá em cima, essa

efeito colateral importante, que é o aumento

tinham alteração. Seu tônus muscular axial

meia-lua fina.

da glicemia. Porém, é uma questão de risco
e benefício. O mais importante aqui é a

era levemente diminuído, e o exame sensitivo era normal, assim como a coordenação

DRA. CAROLINA

hidrocefalia, então administramos dexame-

e a marcha.

Agendamos a transferência da paciente para

tasona com atenção redobrada ao esquema

No dia seguinte ela tinha hemograma normal,

o Instituto Fernandes Figueira, onde ela viria

de insulina.

sem anemia, e coagulograma normal. A gli-

a ser operada. Porém, no oitavo dia de inter-

No dia seguinte ela teve melhora clínica

cemia, não realizada em jejum, foi de 247

nação a situação se complicou. Ela passou a

importante; manteve a cefaleia, só que

mg/dL, o que mostra que ela não estava bem

apresentar cefaleia intensa à direita, sendo

em menor intensidade. No décimo dia de

compensada com o esquema vigente de in-

que até então ela não estava se queixando

internação ficou sem queixas, e a cefaleia

sulina. Tinha eletrólitos e enzimas hepáticas

de cefaleia. Ela tinha vômitos precedidos

foi embora. No décimo-segundo dia, ela

normais e EAS com glicosúria elevada, o

de náusea. Por que é importante apurar

foi transferida para o Instituto Fernandes

que também indica diabetes descompensa-

se os vômitos são precedidos por náusea?

Figueira, onde realizou a ressecção do tumor,

do. Então, por causa da glicemia e do EAS,

Quando a gente diz que o vômito é em jato,

a cargo do Dr. Antônio Belas. Pelo relato foi

solicitamos hemoglobina glicada e o parecer

é aquele vômito que surge subitamente,

uma dissecção total, uma cirurgia sem inter-

da Endocrinologia.

não tem náusea, a pessoa não sente nada

corrências. No pós-operatório, ela manteve

Nos dois dias seguintes, um fim de semana,

antes do episódio ocorrer. Nossa paciente

hiperglicemia de difícil controle porque

ela manteve a hiperglicemia. Ela teve de usar

tinha náusea, o que fala contra ser vômito

continuou a receber dexametasona; apesar

dieta laxante. No quinto dia de internação,

em jato. A fundoscopia foi normal. Por que

disso, a cicatrização foi boa. Normalmente,

o endocrinologista mudou o esquema de

avaliamos o fundo de olho? Porque estávamos

a hiperglicemia prejudica a cicatrização,

insulina. A NPH mudou para 6 U antes do

suspeitando de hipertensão intracraniana. A

mas a dela foi muito boa. Após estabilização

desjejum e 5 U antes do jantar e adicionou-

hipertensão intracraniana tem essa tríade:

clínica, a paciente veio transferida de volta

se a NovoRapid®, que teria um pico de ação

cefaleia, vômito (que a gente interroga por

para o Huap.

mais precoce, com 1 U antes do desjejum,

que não era em jato) e papiledema, que estava

O laudo histopatológico da peça cirúrgica

2 U antes do almoço, 2 U antes do jantar

ausente. Pedimos hemograma e bioquímica.

mostrou que o tumor era um astrocitoma

e 1 U antes da ceia. Ela seria reavaliada em

O hemograma estava normal e a glicemia

pilocítico, nossa suspeita. Era o que a gente

48 horas. A urinocultura obteve resultado

não estava diferente dos dias anteriores.

estava torcendo para ser. Os tumores de ce-

negativo e a hemoglobina glicada veio 9,96%

Solicitamos uma TC de crânio de urgência,

rebelo incluem os gliomas, que são de células

(valor de referência < 6%), confirmando que

que mostrou o mesmo tumor. Mas, na com-

gliais, e os neuromas, que são de neurônios.
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FIGURA 2
Ressonância magnética de crânio pré e pós-operatória
A) Imagem sagital ponderada em T1 sem contraste
- o tumor aparece como uma área arredondada
ocupando a maior parte do cerebelo
B) Imagem axial ponderada em T2 - grande parte do
tumor é cística, com sinal hiperintenso
C) Imagem coronal ponderada em T1 com contraste somente o componente sólido do tumor exibe captação
de contraste
D) Imagem axial ponderada em T1 com contraste
após a cirurgia - lesão tumoral residual realça com
contraste

Os gliomas são os principais tumores cerebrais na infância. Recht, no seu artigo sobre
classificação, diagnóstico e história natural
dos gliomas publicado no site Uptodate, define
os gliomas como um grupo de tumores primários do sistema nervoso central (SNC) com
características de células gliais que têm graus
variados de agressividade. Alguns gliomas
são benignos e outros têm características de
malignidade. Os astrocitomas — os tumores
cerebrais mais comuns na infância (40%) —
costumam ser benignos. Os principais são os
astrocitomas de baixo grau (ABG), que têm

para a idade: anti-influenza, pneumocócica

evolução indolente e às vezes são um achado

23-valente e antivaricela. A gente repetiu a

casual, porque o tumor não produz sintomas.

RM de crânio, que mostrou um tumor resi-

Dentre os ABG, os tipos mais comuns são o

dual (ver figura 2D). Há uma pequena lesão

astrocitoma pilocítico e o fibrilar infiltrante.

residual captante de contraste. Podemos dizer

O tumor de nossa paciente era o astrocitoma

que a ressecção da paciente foi “quase total”.

pilocítico juvenil, o mais comum de todos

Na ressecção total, a sobrevida é de 80-100%.

os tumores cerebrais (20% de todos), e que

Se a ressecção for parcial, a sobrevida é de

ocorre em todo o SNC - mas a localização

50-95%, dependendo da localização.

cerebelar é clássica - e geralmente exibe um

é diagnóstica e terapêutica. Se a ressecção

Pretendemos monitorar a paciente com

nódulo captante de contraste na parede da

for total, raramente haverá necessidade de

exame de neuroimagem pelos próximos

massa cística. Por que a gente só fez diagnós-

outras modalidades de tratamento, como

cinco anos. Por que cinco anos? Os estudos

tico com o laudo histopatológico? Porque a

radioterapia.

mostram que, se em cinco anos a lesão residu-

microscopia revela uma massa condensada

Acompanhamento Ambulatorial da Pa-

al não aumentar nem surgir nenhum sintoma

de fibras gliais, as chamadas fibras de Ro-

ciente

relacionado, esse tumor não cresce mais.

senthal. Esse achado define o diagnóstico de

Após a alta, eu a tenho atendido mensalmen-

Então, na verdade, eu queria mostrar a sessão

astrocitoma. Esse tumor tem baixo potencial

te. Ela manteve um controle glicêmico bem

com final feliz. Aí veio a segunda RM que

metastático, mas ainda assim é um risco

melhor depois que suspendeu a dexametaso-

mostrou um pedacinho do tumor, aí fiquei

concreto, por isso temos de monitorar a

na. Recebeu vacinas especiais em razão do

um pouquinho triste. Mas, no final, a história

paciente. Raramente é invasivo, e a cirurgia

DM tipo 1; ela tem direito a fazer três vacinas

é feliz porque ela está evoluindo na escola. >
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A família está muito feliz, faz questão de

sido aquela cefaleia clássica de hipertensão

DRA. CAROLINA

mostrar para a gente que ela está bem, que está

intracraniana. Então, na verdade, eu acho

Sim, a gente interveio antes que o papiledema

escrevendo, que está brincando. E as chances

que aí talvez tenha aquela questão do SNC da

se formasse.

de ela ficar bem nos próximos cinco anos são

criança em desenvolvimento, da dificuldade

muito altas.

que ela tem em apresentar a queixa para o

PROF. MÁRCIO

médico, por isso a síndrome clínica e neuro-

O papiledema não é 100% sensível nem 100%

lógica não está totalmente completa.

específico para hipertensão intracraniana,

PROFA. CLAUDETE

certo? Aprendi isso da pior maneira possível,

Quero dar os parabéns. Sua apresentação foi
ótima.

DRA. CAROLINA

que é errando! Então guardem isso: o papile-

Talvez tenha ficado um pouco tendencioso

dema, quando está presente, nos ajuda. Ele é

PROF. ALEXANDRE

também porque a mãe tem enxaqueca. Então

um pouquinho mais específico do que sensível.

Vi essa doente a primeira vez e realmente

ela bota a criança no cantinho, ela fica quie-

Mas a ausência de papiledema não nos ajuda.

parecia uma cefaleia enxaquecosa, unilateral,

tinha, e a mãe acha que ela melhorou.

Se você se tranquilizar porque o paciente não
tem papiledema, um dia você vai bater de

de forte intensidade, com náusea e vômitos.
Chamou a atenção pela baixa idade dela e

PROF. ALEXANDRE

frente com um muro, que foi o que aconteceu

também pelo início recente, apenas três meses.

É, também. O Márcio mostrou bem o IV ven-

comigo. Então, cuidado! Particularmente,

Mas qual seria a fisiopatologia dessa cefaleia?

trículo, que é redondinho, está uma meia-lua

acho que este é um tumor muito grande. E este

Porque ela também não tinha característica da

e tem dilatação do terceiro ventrículo e dos

caso também nos mostra como o manejo da

cefaleia progressiva, com vômito em jato, com

laterais. Quer dizer, tem hipertensão intracra-

hipertensão intracraniana é um assunto com-

sinais de localização, aquela forma clássica de

niana. Mas não é uma hipertensão daquelas

plicado, como tem muitas variáveis partici-

localização de um processo expansivo? O que

grandes, clássicas, com a tríade clássica de

pando disso. Mas as duas imagens que a gente

vocês acharam, Carolina e Márcio?

vômito em jato, cefaleia e papiledema.

fez comparando pré e pós-descompensação,
pré e durante descompensação, não mudaram

PROF. MÁRCIO

PROF. MÁRCIO

tanto assim. O que houve? Por que a dor

Quero ouvir a opinião dos outros.

Queria ouvir a voz e a opinião da minha pupila

piorou tanto? A sensação que eu tenho é que

sobre a causa da dor de cabeça. Você falou que

são pequenas nuances do manejo da pressão

acha que seja pela obstrução do líquor?

intracraniana que ocorrem no desenrolar da

PROF. ALEXANDRE

história natural do problema.

Será que ela tem enxaqueca mesmo? Tanto
é que na segunda TC você vê aqui o terceiro

DRA. CAROLINA

Outra coisa que eu queria chamar a atenção,

ventrículo um pouquinho arredondado, o

Sim.

que foi uma coincidência, é que nós tivemos
um caso de tumor outro dia, aquele menino

ventrículo lateral está um pouquinho maior
do que na primeira TC, apenas sete dias

PROF. MÁRCIO

tetraplégico de dois anos de idade com tumor

depois. Mas também não tem hipertensão

Alexandre, eu teria duas explicações teóri-

torácico paravertebral.

intracraniana clássica. Ela não tinha papi-

cas para dar. A menos provável: compressão

ledema.

de uma estrutura nociceptiva, a meninge ou

PROFA. MÁRCIA

algum vaso sanguíneo local. Acho menos

Saiu o laudo da Patologia. Era um rabdomios-

DRA. CAROLINA

provável. A evolução da dor dela, com

sarcoma.

Posso falar pela evolução no ambulatório. Ela

aquela descompensação da dor enquanto ela

não tem mais queixas.

esteve com a gente, para mim sugere que a

PROF. MÁRCIO

dor está relacionada com a hipertensão in-

Pois é, um tumor de péssimo prognóstico.

UMA ALUNO

tracraniana, a despeito da ausência da tríade

Mas, vejam como a Medicina é cheia de suti-

Desde o pós-operatório, ela melhorou e con-

de Cushing e de outros comemorativos de

lezas. Esse tumor aqui não é muito menor do

tinua bem.

hipertensão intracraniana. Eu ficaria com

que aquele. Está comprimindo ponte, bulbo,

essa explicação.

medula, e estranhamente não produz os sintomas devastadores que o menino tinha. Qual

PROF. ALEXANDRE

Sim, sim. Também acho que não era enxaque-

PROF. ALEXANDRE

é a explicação para isso? Tenho duas explica-

ca. Mas acho também estranho que não tenha

A intervenção cirúrgica foi rápida.

ções. A primeira é que este tumor aqui cresceu
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muito mais lentamente. O rabdomiossarcoma

para os futuros radiologistas daqui que tenham

PROF. MÁRCIO

é um tumor maligno, de crescimento rápido,

essa sensação de urgência das coisas. Muitos

Aí eu pergunto: se o paciente estiver com

enquanto o astrocitoma pilocítico juvenil

exames são triviais...

glicemia de 300, isso aumenta o volume
sanguíneo?

é um tumor que já nasceu com a criança e
cresce muito lentamente, então as estruturas

PROFA. MÁRCIA

têm tempo para se acomodar. Uma outra

Não só exames de imagem; laboratoriais

UMA ALUNO

explicação, mais mecânica, é que, embora ele

também, como testes sorológicos.

Não.

quanto o tronco encefálico, a coluna de líquor

PROF. MÁRCIO

PROF. MÁRCIO

ainda está livre aqui na frente. Então não está

É verdade. Frequentemente recai sobre os

O que acontece com a hiperglicemia é uma

havendo estrangulamento tecidual.

pais essa decisão de o que fazer a respeito do

mudança no estado mental em níveis bem

Mas acho que a Carol fez uma apresentação

exame, já que alguns profissionais estão sendo

mais altos. Então eu acho (estou chutando

muito boa sobre essa história do que fazer

burocráticos. Fazem o exame, entregam e

aqui) que a hiperglicemia não modifica a

diante da criança que tem dor de cabeça. O

fim, o elo seguinte da cadeia que tome uma

pressão intracraniana. Primeira pergunta:

Alexandre teve uma conduta padrão: “tem

atitude. Acho que a gente tem que ser pró-

existem tumores que produzem substâncias va-

alguma coisa estranha, vou pedir TC de

ativo e cultivar essa sensação de urgência. Há

soativas? Passei três anos da minha residência

crânio”. E, graças a essa atitude correta, a

muitos casos clínicos - e isso vale para todas

convivendo com todo tipo de tumor cerebral,

criança foi diagnosticada. Mas tudo isso é uma

as idades - que são urgentes, e sobre os quais

e não me lembro de que essa questão tivesse

lição de como as coisas são difíceis. A primeira

a gente tem que fazer alguma coisa a respeito

aparecido. Então, minha resposta calculada

decisão importante é quando pedir um exame

imediatamente.

também é que provavelmente não. Queria dar

esteja comprimindo uma estrutura tão valiosa

os parabéns à Carol. A Carol me surpreendeu

de imagem — a Carol explicou. A segunda
decisão importante é o que fazer com o exame

UMA ALUNA

positivamente de várias maneiras. Eu quase

de imagem. Quando um exame de imagem

Alguns desses tumores cerebrais produzem

não a ajudei. Fui um preceptor omisso e peço

mostra uma anormalidade significativa, é

substância vasoativa? Outra pergunta é: no

desculpas por isso. Viajei, fiquei uma semana

preciso acelerar o processo de resolução. A

caso dos pacientes diabéticos, tem alguma

fora, e ela me mandando e-mails de maneira

mãe da criança nos procurou no ambulatório,

relação da glicemia com a hipertensão intra-

telegráfica. Não sei se a Adriana e o Alexan-

com a TC de crânio realizada há três ou quatro

craniana?

dre concordam comigo, mas senti cheiro de
neuropediatra nessa sessão.

semanas. A imagem denunciava um grande
tumor; essas três ou quatro semanas de retardo

PROF. MÁRCIO

poderiam ter custado a vida da criança.

Acho que não.

DRA. CAROLINA

Apesar de ser a especialidade mais maravilhosa
PROF. RODRIGO

UMA ALUNA

Na verdade, a mãe trabalhava na casa do pai

Qual pergunta está sendo respondida?

de um paciente nosso.

do mundo, não está nos meus planos.
PROF. MÁRCIO

PROF. MÁRCIO

Outra coisa, ela falou uma coisa errada: que a

PROF. MÁRCIO

A segunda pergunta: acho que não. O que

Neuropediatria é uma especialidade triste. A

Pois é, só chegou ao canal competente, que

determina a pressão intracraniana são três

Neuropediatria não tem nada de triste, muito

foi retornar ao ambulatório de Neuropediatria,

variáveis: sangue, líquor e tecido, os com-

pelo contrário, é uma especialidade que ajuda

por um atalho na história. Acho que quem fez

ponentes que estão dentro de uma cavidade

bastante os pacientes, e eu convido vocês a

o exame deveria ter pensado: espere aí, tem

fechada ou semifechada. O tecido é mais

frequentarem o nosso ambulatório.

uma lesão aqui que precisa de tratamento.

ou menos estável, certo? Mas pode sofrer

Deixa eu entrar em contato com o médico

edema. O líquor está confinado dentro dos

PROFA. GESMAR

que solicitou o exame, eu vou ligar para ele e

ventrículos e espaço subaracnoideo. E o

Parabéns aos apresentadores. A sessão está

dizer que a paciente tem um tumor e precisa de

sangue está fluindo.

encerrada. n

acompanhamento imediato. Por que se passam
três ou quatro semanas para que a criança

UMA ALUNA

receba o atendimento necessário? Então, peço

Mas por causa da osmolaridade...
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Tromboembolismo Pulmonar
Pulmonary Thromboembolism

Autores:
Rafaella Kfouri da Silva
Acadêmica de Medicina da Universidade Severino
Sombra (Vassouras – RJ)

RESUMO – O diagnóstico de tromboembolismo pulmonar é um desafio em qualquer pronto-socorro e

Dra. Natshara Carolina Rodrigues Ferreira
Dr. Marlon Mohamud Vilagra
Médicos do Hospital Universitário Sul Fluminense,
da Universidade Severino Sombra

formed in the deep venous system detaches and passes through the right chambers of the heart, blocking the pulmonary
artery. (Conduta Médica 2011-13 (51) 26-27)

enfermaria. O trombo formado no sistema venoso profundo se desprende e atravessa as cavidades direitas
do coração, obstruindo a artéria pulmonar (1). (Conduta Médica 2011-13 (51) 26-27)
ABSTRACT – The diagnosis of pulmonary embolism is a challenge in any emergency room and ward. The thrombus

DESCRITORES – tromboembolismo pulmonar; diagnóstico; obstrução
KEY-WORDS – pulmonary thromboembolism; diagnosis; obstruction

RELATO DE CASO

EXAME FÍSICO

Identificação: Paciente feminina de 86 anos,

Sinais Vitais: PA: 140/110 mmhg; FC: 100

viúva, dona de casa, católica, natural de

bpm; FR: 28 irpm; Temp. axilar: 37o C.

Vassouras (RJ).

Ectoscopia: Corada, hidratada, anictérica,

Queixa Principal: “Dor no peito”.

acianótica, com bom enchimento capilar.

História da Doença Atual: Paciente refere

Cabeça e Pescoço: Presença de turgência jugular

dor precordial, náuseas e vômitos há 12 horas.

e ausência de gânglios cervicais palpáveis.

Relata que há duas semanas foi internada com

Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular

quadro de dispneia e tosse. Paciente portadora

diminuído em base direita, sem ruídos ad-

de insuficiência cardíaca congestiva há 10

ventícios.

anos, com piora dos sintomas há cinco anos

Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco

e limitações para pequenas atividades (como

em 3 tempos com B4, sopro sistólico em foco

caminhar em curtas distâncias), apresentou no

tricúspide.

último ecocardiograma presença de sobrecarga

Abdome: Hepatomegalia com 5cm do rebordo

ventricular esquerda, fração de ejeção 46% e

costal direito e palpação superficial e profunda

pressão de artéria pulmonar normal. Estava

dolorosas.

em tratamento regular com digoxina, carve-

Membros Inferiores: Presença de edema,

dilol, amlodipina, losartan, hidroclorotiazida

pulsos palpáveis e simétricos.

e amilorida.
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História Patológica Pregressa: Paciente com

EVOLUÇÃO

hipertensão arterial sistêmica. Nega diabetes

A paciente realizou, na Emergência, um

e outras doenças crônicas. Nega transfusão

eletrocardiograma evidenciando infradesnive-

sanguínea.

lamento do segmento ST em parede anterior

Historia Familiar: Pai e mãe falecidos com hi-

extensa (V1 a V6 e DI e AVL), sendo inter-

pertensão; não sabe informar a causa da morte.

nada no CTI com o diagnóstico de síndrome

História Social: Reside em casa de tijolo,

isquêmica coronariana aguda - quando foi

com saneamento básico. Nega tabagismo e

iniciado nitrato venoso, havendo melhora da

etilismo.

precordialgia. No segundo dia evoluiu com

dispneia e piora do quadro hemodinâmico.

Glasgow 8 - resposta ocular 2; resposta verbal

anticoagulação a mortalidade fica em torno de

Foram realizados os seguintes exames: gasome-

1; resposta motora 5; pupilas isocóricas e fo-

2% a 8% (3). Estima-se em 300 mil o número

tria arterial - pressão de oxigênio 39.4 e satu-

torreagentes; desvio conjugado do olhar para

de mortes anuais relacionadas ao trombo-

ração de oxigênio 76.6 em macronebulização

a esquerda, hemiplegia flácida braquiocrural

embolismo nos EUA, sendo 7% dos casos

a 5l/mim; eletrocardiograma - apresentando

esquerda, rigidez de nuca acentuada e PA 220

diagnosticados com o problema e tratados,

padrão S1Q3T3 (ver figura 1); ecocardiogra-

x 80mmhg - sendo suspeitado acidente vascu-

34% com embolismo pulmonar fatal e 59%

ma - evidenciando regurgitação tricúspide

lar encefálico hemorrágico com provável he-

não diagnosticados

funcional importante com pressão de artéria

morragia subaracnoidea. No CTI evoluiu com

risco são a idade e a presença de comorbidades

pulmonar estimada em 55 mmhg; arteriografia

parada cardiorrespiratória em assistolia sem

(pacientes acamados, submetidos a cirurgias,

de tronco da pulmonar - observado trombo

resposta às manobras de reanimação, vindo

ou com insuficiência cardíaca, infarto agudo

em artéria pulmonar direita (ver figura 2);

a óbito no 19º dia de internação hospitalar.

do miocárdio e câncer).

(4)

. Dois dos fatores de

Para detectar o tromboembolismo pulmonar

radiografia de tórax - presença de oligoemia
em hemitórax direito.

REVISÃO

existem dois escores: o de Genebra e o de

Com a certeza do diagnóstico de tromboem-

O tromboembolismo pulmonar (TEP) é um

Wells. Eles avaliam trombose venosa pro-

bolismo pulmonar, foi realizada infusão de

distúrbio agudo mais comum em pacientes

funda prévia, câncer ativo, cirurgias recentes,

300.000U de estreptoquinase. A paciente

hospitalizados, e mais frequente entre os 60

idade maior que 65 anos, dor na perna unilate-

obteve melhora da dispneia e diminuição da fre-

e os 80 anos de idade (2/5). Cerca de 95%

ral, FC maior que 95 bpm, edema unilateral e

quência respiratória. Um novo ecocardiograma

dos êmbolos pulmonares têm origem em

hemoptise, classificando a paciente em baixa,

foi solicitado e evidenciou melhora da pressão

veias dos membros inferiores, e o restante

intermediária e alta probabilidade de ter TEP

da artéria pulmonar (estimada em 40 mmhg).

no ventrículo direito ou em veias pélvicas,

(3)

No décimo sétimo dia de internação a pacien-

renais ou hepáticas. Enquanto o tromboem-

rina de baixo peso molecular, desde que não

te iniciou um quadro de sonolência e queda

bolismo venoso é mais comum em homens, a

haja contraindicações. Após a confirmação do

da consciência. Apresentava, aos exames,

embolia pulmonar é mais comum em mulhe-

TEP deve-se prescrever anticoagulação oral,

res - estando associada ao uso de estrógenos,

warfarina sódica (antagonista da vitamina K)

gravidez e tromboflebites (5). Seu diagnóstico

ou dabigatran (inibidor direto da trombina) (3).

é de suma importância, pois sem tratamento

Pacientes com fatores de risco ou comorbida-

a mortalidade pode atingir 30%. Já com a

des para TEP devem ser orientados no sentido

. O tratamento de escolha é feito com hepa-

de usar meias de compressão progressiva,
elevar membros e, em caso de cirurgias, fazer
a profilaxia com heparina não fracionada (5).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FIGURA 1

1. Guimarães Jorge; Diretriz de Embolia

Eletrocardiograma: padrão no
eletrocardiograma S1Q3T3, característico
de TEP (vermelho)

Pulmonar, Arq. Bras. Cardiol. vol. 83 suppl.
1, São Paulo Aug. 2004;
2. Boni Guilherme; Santos Manuel; Artigo
da Fisiopatologia do Tromboembolismo
Pulmonar;
3. Martins Herlon; Neto Rodrigues; Neto
Augusto; Velasco Irineu; Emergências Clínicas
FIGURA 2

Arteriografia pulmonar: presença do êmbolo
na artéria pulmonar direita, obstruindo o
fluxo sanguíneo (seta vermelha)

- Abordagem Prática- 5ª edição, capítulo 37;
4. Braunwald Eugene; Fauci Anthony; Kasper
Dennis; Hauser Stephen; Longo Dan; Jameson
J. Larry; Loscalzo Joseph; Harrison Medicina

FIGURA 3

Radiografia de tórax: ausência de
vasos no hemitórax direito na região
superior (oligoemia)

Interna- 17a edição, volume II;
5. Pedroso Enio; Oliveira Reynaldo; Blackbook- Clínica Médica - 1ª edição. n
Conduta médica

●

ano XIII - n 051 - JAN/FEV/MAR/2012

27

RELATO DE CASO / CASE REPORT

Pustulose Cefálica Neonatal
Neonatal Cephalic Pustulosis

RESUMO – Nos últimos anos, estudos sugeriram que uma erupção pustulosa comum no neonato e deno-

Estudo realizado no Hospital Naval Marcílio
Dias / HNMD (Rio de Janeiro - RJ)

minada “acne neonatal” (AN) na verdade seria uma dermatose pustulosa não comedoniana associada à
colonização por espécies de Malassezia e que acomete neonatos na primeira semana de vida: a pustulose
cefálica neonatal (PCN). (Conduta Médica 2011-13 (51) 28-29)

Autores:
Dr. Pedro da Costa Bencardino
Dra. Amanda Braga Peixoto
Pós-Graduandos em Dermatologia do HNMD
Dra. Aline Tanus Luz
Dra. Lívia Grassini da Silva
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ABSTRACT – In the last few years, studies have suggested that a common pustular eruption in newborn, called
neonatal acne (NA), actually was a non pustular dermatosis with no comedones associated with colonization by
Malassezia species that affects newborns in the first week of life: neonatal cephalic pustulosis (NCP). (Conduta
Médica 2011-13 (51) 28-29)
DESCRITORES – pustulose cefálica neonatal; acne neonatal; malassezia
KEY-WORDS – neonatal cephalic pustulosis; neonatal acne; malassezia

APRESENTAÇÃO

EXAME DERMATOLÓGICO

Este relato visa demonstrar um caso exuberante

Presença de pápulas e pústulas circundadas por

de pustulose cefálica neonatal (PCN) e discutir

halo eritematoso localizadas na face, predomi-

a autonomia dessa entidade, ressaltando a im-

nantemente na região malar, couro cabeludo

portância do seu diagnóstico eminentemente

e pavilhões articulares, poupando mento e

clínico, manejo terapêutico expectante e

região palmoplantar (ver figuras 1, 2 e 3).

diagnóstico diferencial com acne neonatal.
FIGURA 3

ANAMNESE

Acometimento do pavilhão auricular

Neonato masculino de 19 dias de vida, negro,
foi referenciado ao Serviço de Dermatologia
devido ao aparecimento de pústulas acometendo a região malar e couro cabeludo há três
dias. Nascido de parto cesáreo, a termo e sem
intercorrências durante a gestação. Calendário
vacinal em dia.

FIGURA 1

Pústulas circundadas por halo eritematoso,
localizadas predominantemente na região malar,
e presença de algumas pápulas
FIGURA 2
1
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2

Acometimento do couro cabeludo, com algumas
pústulas coalescendo formando coleções de pus

CONDUTA E EVOLUÇÃO

Malassezia aumenta após as primeiras semanas de

Nosso relato visa demonstrar um caso exube-

O diagnóstico foi feito com base na clínica

vida e que a severidade da erupção pustulosa está

rante de PCN, cujo diagnóstico é essencial-

e a conduta foi expectante, com retorno em

relacionada com a positividade para Malassezia 6.

mente clínico. A terapêutica específica não

30 dias para reavaliação. Após 30 dias, foi

Clinicamente, a PCN se caracteriza pela

é necessária, visto que seu curso é benigno e

observada melhora significativa das lesões (ver

presença de pústulas circundadas por halo

autolimitado. O principal diagnóstico diferen-

figuras 4,5 e 6).

eritematoso, localizadas principalmente nas

cial a ser lembrado é a acne neonatal (NA).

bochechas e couro cabeludo, embora queixo,
DISCUSSÃO

pescoço, pálpebras, orelhas e lábios também
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O diagnóstico pode ser feito através da rea-

Colonization of neonate skin by Malassesia

das leveduras pela mãe ou outros carreadores que

lização do exame microscópico direto ou da

species: relationship with neonatal cephalis

estão em contato com o neonato estaria envolvi-

cultura. O exame direto irá demonstrar infil-

pustulosis. J AM Acad Dermatol. 2007;

da na etiopatogenia da doença. Dessa maneira,

tração de neutrófilos e, em raros casos, eosinó-

57:1012-18.

a PCN representaria uma resposta inflamatória

filos, basófilos e linfócitos. A biópsia pode ser

5. Bernier V, Weill FX, Hirigoyen V, et al.

contra a colonização pela Malassezia.

utilizada como ferramenta diagnóstica, porém

Skin colonization by Malassezia species in

Sabe-se que a Malassezia é um germe saprófita

seu uso é questionável, já que a lesão se localiza

neonates: a prospective study and relation-

da pele do ser humano. Entretanto, alguns

preferencialmente na face de um neonato.

ship with neonatal cephalic pustulosis. Arch

fatores como hereditariedade, atividade da

O tratamento pode ser realizado com aplica-

Dermatol. 2002; 138:215-8.

glândula sebácea, maior umidade da pele e

ção tópica de cetoconazol, com boa resposta

6. Niamba P, Weill FX, Sarlangue J, et al. Is

tratamento com corticoides tópicos podem

terapêutica, embora o seu uso apenas acelere

common neonatal cephalic pustulosis (neona-

permitir que a Malassezia torne-se um patóge-

a evolução do processo de desaparecimento

tal acne) triggered by Malasseia sympodialis?

no oportunista . A Malassezia está associada a

das lesões, que é autolimitado .

Arch Dermatol. 1998; 134:995-8.

2

3

7

ptiríase versicolor, dermatite seborreica, foliculites e, mais recentemente, foi sugerida sua
associação com a PCN. Alguns fatores de risco

7. Basdazzi F, Neri I. Transient Cephalic
4

Neonatal Pustulosis. Arch Dermatol. 1997;
133: 528-30.

n

para colonização pela Malassezia no neonato
já foram identificados, tais como permanência
na terapia itensiva, idade gestacional, peso

6

ao nascimento, nutrição parenteral, uso de
antibióticos, catéter venoso central, cirurgia
e uso de sonda nasogástrica 4.
Alguns estudos surgiram para contestar o papel
da Malassezia na etiopatogenia da PCN, visto
que nenhum autor conseguiu isolar a Malas-

5

sesia no esfregaço da pústula ou na cultura em
100% dos seus pacientes 5. Os estudos apenas
conseguiram comprovar que a colonização pela

FIGURAS 4, 5 e 6

Remissão das lesões
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O Desafio da Imagem da página 17

Resposta de
Paciente do sexo feminino,
28 anos, com dispneia, tosse e
dor torácica, relatando ter tido
tuberculose há 20 anos, tendo
sido tratada por alguns meses
Diagnóstico: Granulomas hialinizantes

pulmonares
Comentários: Granulomas hialinizantes

(GH) são lesões pulmonares fibrosantes raras,
de etiologia ainda desconhecida. Mais da
metade dos pacientes tem fenômenos autoimunes associados, ou exposição a antígenos
micobacterianos ou fúngicos.
A apresentação clínica é em geral de uma
doença benigna, sendo a maioria dos pacientes assintomática. Alguns pacientes podem
ter manifestações pulmonares, como tosse,
dispneia e dor torácica, ou manifestações
sistêmicas do tipo febre, fadiga, perda de peso,
sinusite ou faringite. Raramente apresentam
hemoptise.
A doença tem um prognóstico excelente.
Afeta adultos numa ampla faixa etária, com
casos descritos dos 19 aos 77 anos, predominando na quinta década. Parece não haver
predileção por sexo, embora alguns autores
afirmem ser mais comum em homens.
Embora o prognóstico seja, em geral, muito
bom, com evolução bastante benigna, pode
haver insuficiência respiratória, pelo crescimento e fibrose das lesões. O problema maior
é a associação eventual com fibrose retroperitoneal ou mediastinite esclerosante, com
envolvimento de vasos ou vias aéreas. Muitos
pacientes apresentam, ainda, diversas alterações imunológicas, como tireoidite de Riedell,
doença de Castleman, uveíte, e outras.
Em geral se apresenta nos exames radiológicos
sob a forma de múltiplos nódulos pulmonares,
que podem simular várias condições, como
neoplasias metastáticas, linfomas, granulomas
infecciosos, sarcoidose nodular, nódulos reumatoides, granulomatose de Wegener, amiloidose nodular e embolia séptica, entre outros.
Os nódulos podem calcificar ou escavar. Essas
lesões podem se manter estáveis ou crescer
lentamente, por anos. Lesões solitárias são
menos frequentes. A doença se caracteriza
histopatologicamente por deposição e amadurecimento de colágeno em forma de nódulos,
acompanhada de reação inflamatória crônica,
inespecífica, de intensidade variável.
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Em relação à patogenia, acredita-se que a
doença seja o resultado de uma resposta
hiperimune a antígenos exógenos e endógenos, derivados de processos infecciosos e de
doenças autoimunes, respectivamente. No
primeiro grupo, é reconhecida a associação
com tuberculose e histoplasmose. Com relação
aos antígenos endógenos, as evidências de
autoimunidade podem variar desde alterações
detectadas em exames laboratoriais, até a associação com doenças como fibrose retroperitoneal, mediastinite fibrosante, uveíte, tireoidite
de Riedel, doença de Castleman, e outras. Na
série de Youssem e Hochholzer, anormalidades
imunológicas clínicas ou laboratoriais foram
encontradas em mais da metade dos pacientes.
Mediastinite esclerosante e GH são doenças
relacionadas, que têm um quadro microscópico muito semelhante, e parecem representar
reações imunológicas anormais a infecções
granulomatosas prévias, principalmente
tuberculose ou histoplasmose. Exposição
prévia a doença fúngica ou micobacteriana
foi documentada na maioria dos pacientes
com GH. O fato é que, embora a patogenia
seja pouco clara, infecções por tuberculose ou
histoplasmose podem desencadear o aparecimento da doença.
A morfologia se caracteriza por nódulos com
centro consistindo de colágeno lamelar denso.
As fibras colágenas, eosinofílicas e acelulares,
se distribuem aleatoriamente pelos nódulos.
Algumas células plasmáticas e linfócitos,
associados a poucos plasmócitos e eosinófilos,
podem aparecer nas margens do colágeno.
Um anel de plasmócitos e linfócitos com
ocasionais folículos linfoides frequentemente
situa-se na periferia do nódulo. Acúmulo
perivascular de linfócitos e células plasmáticas também pode ser encontrado dentro dos
nódulos. Embora células gigantes multinucleadas, plasmócitos e linfócitos tipicamente
estejam presentes dentro das lesões nodulares,
granulomas bem formados não são vistos. Os
componentes celulares predominam nas lesões
iniciais, enquanto as bandas amadurecidas de
colágeno são mais proeminentes nas lesões
mais antigas.
Histopatologicamente, um dos diagnósticos
diferenciais mais difíceis é com a amiloidose.
A coloração com o vermelho Congo em
geral é positiva na amiloidose, e negativa
nos GH. Eventualmente, contudo, as lamelas
hialinas podem se corar positivamente com o
vermelho Congo. Na microscopia eletrônica,

The Image Challenge

o diagnóstico diferencial dos casos duvidosos
pode ser feito.
BIBLIOGRAFIA

1. Russell AFR, Suggit RIC, Kazzi JC. Pulmonary Hyalinising Granuloma : A Case
Report and Literature Review. Pathology
2000;32:290-293.
2. Ikard RW. Pulmonary Hyalinizing Granuloma. Chest 1988;93(4):871-872.
3. Guccion JG, Rohatgi PK, Saini N. Pulmonary Hyalinizing Granuloma. Electron
Microscopic and Immunologic Studies. Chest
1984;85(4):571-573.
4. Patel Y, Ishikawa S, MacDonnell KF. Pulmonary Hyalinizing Granuloma Presenting as
Multiple Cavitary Calcified Nodules. Chest
1991;100:1720-1721.
5. Chalaoui J, Grégoire P, Sylvestre J, Lefebvre R, Amyot R. Pulmonary Hyalinizing
Granuloma : A Cause of Pulmonary Nodules.
Radiology 1984;152:23-26.
6. Katzenstein ALA. Katzenstein and Askin’s
Surgical Pathology of Non-Neoplasic Lung
Disease. 3rd. Edition. WB Saunders Co.
Philadelphia. 1997.
7. Yousem SA, Hochholzer L. Pulmonary
Hyalinizing Granuloma. Am J Clin Pathol
1987;87:1-6.
8. Atagi S, Sakatani M, Akira M, Yamamoto
S, Ueda E. Pulmonary Hyalinizing Granuloma with Castleman’s Disease. Intern Med
1994;33(11):689-691.
9. Brandão V, Marchiori E, Zanetti G, et al.
Hyalinizing Granuloma: An unusual case
of a pulmonary mass. Case Report Med.
2010;2010:984765. doi:10.1155/2010/984765.
10. Marchiori E, Valiante P, Correia AHP,
Carneiro LH, Caldas C, Souza Jr AS. Granulomas Hialinizantes Pulmonares. Aspectos
na Tomografia Computadorizada. Radiol Bras
2003;36(6):385-387. n

www.condutamedica.com.br

Laura Bergallo
Editora

EXPEDIENTE
Conduta Médica (ISSN 1519-2938) é uma publicação trimestral de Laura Bergallo Editora, com sede à Rua Bento
Lisboa, 184/302 – Catete – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-011 – tel. (21) 2205-1587 e telefax (21) 2205-2085 –
e-mail condmed@globo.com, com tiragem de 7 mil exemplares e distribuição gratuita e exclusiva para a classe médica.

CONDUTA

®

médica

EDIÇÃO DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO - 2012 - Nº 51 – ANO XIII

EDITOR Gilberto Perez Cardoso
EDITORES ASSOCIADOS Fernando Antonio Pinto Nascimento e Antonio Alves de Couto
Editor Junior Acadêmico Renato Bergallo Bezerra Cardoso
CORPO EDITORIAL Adauto Dutra Moraes Barbosa; Agostinho Soares da Silva; Antonio Cláudio
Goulart Duarte; Cantídio Drumond Neto; Celso Correa de Barros; Cyro Teixeira da Silva Junior; Edson
Marchiori; Eduardo Augusto Bordallo; Eduardo Nani da Silva; Emilson Ferreira Lorca; Euclides Malta
Carpi; Evandro Tinoco Mesquita; Fernando José Nasser; Hamilton Nunes Figueiredo; Heraldo Belmont;
Hugo Miyahira; Ivo Pitanguy; Jodélia Lima Martins Henriques; José Antônio Caldas Teixeira; José Galvão
Alves; José Manoel Gomes Martinho; José Sérgio Franco; Luiz Mario Bonfatti Ribeiro; Marcos Raimundo
de Freitas; Maria Alice Neves Bordallo; Mario Barreto Corrêa Lima; Mauro Zamboni; Miguel Houaiss;
Osvaldo José Moreira do Nascimento; Rogério Neves Motta; Rubens Antunes Cruz Filho; Serafim Ferreira
Borges; Terezinha Sanfim Cardoso
Jornalista Responsável Luiz Bergallo (Reg. 27552-RJ)
Projeto Gráfico e Diagramação Guilherme Sarmento (gmsar@serifarj.com.br)
Edição, Texto e Revisão Laura Bergallo (Reg. Jornalista 31363-RJ)
Colaborou Nesta Edição João Paulo Travassos
Impressão Grafitto
O conteúdo e as opiniões expressas nos casos e sessões aqui publicados são de responsabilidade exclusiva de seus relatores e participantes, não expressando
obrigatoriamente a posição da revista. Foto de Capa: Getty Images / Stockbite
Normas para Publicação de Relatos de Caso

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.

Patrocínio Exclusivo:

OBS: Para publicação de sessões clínicas e desafios da imagem, consultar a editora
sobre as normas.

Conduta médica

●

ano XIII - n 051 - JAN/FEV/MAR/2012

31

32 Conduta médica

●

ano XIII - n 051 - JAN/FEV/MAR/2012

