Editorial

Treze Anos com Nossa Linha Editorial
C
om este número 52, completamos 13
anos de existência, algo que merece comemoração. São 13 anos de trabalho e de sucesso
numa revista médica de linha editorial bem
definida e com especificidades que a distinguem de muitas outras. Ao mesmo tempo em
que temos leitores que nos acompanham desde
o início, que nos manifestam elogios e o incentivo de sempre, há ainda os que nos conhecem
mais recentemente, e por isso nunca é demais
relembrar como nasceu a revista e o perfil de
sua linha editorial.
Em fins da década de 1990 detectamos, primeiro informal e qualitativamente, e depois
através de pesquisa de mercado, que os
médicos estavam se ressentindo da ausência
de revistas que lhes proporcionassem material
para educação médica continuada. Essa carência estava identificada exatamente na falta de
publicação de artigos de cunho prático. Os
médicos, na pesquisa de mercado, solicitavam a publicação de matérias adequadas para
educação médica continuada, com conteúdo
direto, de cunho prático e abordando situações
vivenciadas diariamente nos diferentes ambientes onde ocorre a prática médica. Ora, o
estudo de relatos de casos e as sessões clínicas
preenchiam totalmente tais anseios.
De imediato nos demos conta de um fenômeno que envolveu boa parte das publicações
médicas brasileiras na década de 1990 e
continua a marchar adiante. Referimo-nos ao
processo de “qualificação” das nossas revistas
médicas. Essa “qualificação” tem significado
a indexação das revistas médicas a “bases de
dados” cada vez mais “exigentes”. Essa “exigência”, contudo, não deve ser confundida
com qualidade do que é publicado e, por isso
mesmo, precisa ser explicada em mais detalhe.
“Exigência” na indexação significa a indexação da revista a bases de dados que são
progressivamente mais “exigentes” em termos
da originalidade e sofisticação dos artigos
que são publicados. Nesse sentido, podemos
exemplificar que o Scielo é base de dados mais
exigente do que o Lilacs; o Medline, mais
exigente do que o Scielo; o ISI, mais exigente
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do que o Medline. Com o ISI surge ainda, no
processo de hierarquização e ranqueamento
das revistas, o chamado “fator de impacto”.
O “fator de impacto” é uma espécie de nota
que a revista obtém, e que tanto mais alta é
quanto mais vezes os artigos publicados na
revista são citados em outros artigos publicados em diversas revistas. Ora, o “fator de
impacto” é uma espécie de “nota” atrelada
à atividade de pesquisa, de investigação, de
produção de conhecimento novo, porquanto
quem leu e citou o artigo lido na revista é um
investigador, um cientista, que agora está
publicando um artigo em outra revista, que
também publica preferencialmente artigos
contendo conhecimento novo.
Com fulcro nesses conceitos, pode-se criar
uma verdadeira “hierarquia” na classificação
dos periódicos, em que notas (correspondentes
ao “fator de impacto” de cada revista) lhes
podem ser atribuídas num ranqueamento das
revistas, mas que significam apenas quem é
mais original, sofisticado e mais citado na
comparação de revistas que publicam conhecimento novo e que competem nesse aspecto.
Notemos que quem trabalha na produção de
conhecimento novo é o cientista. São os
cientistas que habitualmente leem e são treinados para ler artigos publicados em revistas
de impacto. O médico prático trabalha com
a aplicação do conhecimento sedimentado.
Daí decorre que a escolha das revistas do topo
do ranking é feita por cientistas, correspondendo ao que leem e citam em seus artigos, não
em função do que o médico prático costuma
ler e aprovar. O material publicado nas chamadas “revistas de impacto”, na medida em que
representa conhecimento novo, não costuma
ser acessível ao médico prático, que muitas
vezes, em maioria, não domina métodos de
pesquisa sofisticados (indispensáveis para o entendimento de um artigo complexo), embora
haja exceções. Além de conhecimento novo,
o material publicado em “revistas de impacto”
costuma ainda ser ultraespecializado, porque a
pesquisa científica de ponta vai cada vez mais
se sofisticando e superespecializando. Mais

Com base em nossa
já longa experiência
com ensino médico,
podemos garantir
que o treinamento
e o estudo em torno
de relatos de casos
clínicos e sessões
clínicas são dos mais
efetivos instrumentos
para a atualização
do médico prático,
que precisa de
conhecimento
sedimentado para
a continuidade
de sua educação

uma vez é forçoso admitir que esse tipo de
conhecimento não é adequado à atualização
do médico prático, que trabalha no ambulatório, no consultório, no posto de saúde, em
hospitais que não são especializados em ensino
e em pesquisa.
Como já destacamos, o médico prático não
trabalha, no seu dia a dia, com conhecimento
novo, mas sim com conhecimento sedimentado. O conhecimento sedimentado resulta da
análise, filtragem e síntese de conhecimentos
novos. Muitos conhecimentos novos não são
aproveitados para a prática, são descartados.
Para o médico prático interessa o conhecimento sedimentado, embora não esteja ele
impedido de tomar ciência dos conhecimentos
novos que surgem, através da leitura de “revistas de impacto”... se for treinado para isso e
tiver tempo para tal! O fato é que nem sempre
tem. Essa é a realidade.
O médico prático precisa, para continuidade
de sua educação, de atualizações em torno de
conhecimento sedimentado, que continuamente incorpora novidades, é claro. E, com
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base em nossa já longa experiência com ensino
médico, podemos garantir que o treinamento
e o estudo em torno de relatos de casos clínicos e sessões clínicas são dos mais efetivos
instrumentos para a atualização do médico
prático. Por isso nossa revista adotou o perfil
editorial que faz com que seja lida e procurada
por muitos colegas, independentemente da
especialidade, uma vez que Conduta Médica®
é uma revista aberta a todas as áreas. Uma
prova de que estamos na direção correta é o
fato, mais ou menos recente, de que conhecidas revistas estrangeiras, “de impacto”, vêm
criando versões mais direcionadas aos médicos
práticos, publicando preferencialmente relatos
de casos. Como exemplo, podemos citar as
publicações da conceituada American Diabetes Association. Nos últimos tempos surgiram
diversas revistas internacionais especializadas
em estudos de casos.
Nossa revista se encontra estruturada em torno
de relatos de casos e sessões clínicas, havendo
ainda as colunas “o desafio da imagem” – onde
o leitor é instado a interpretar uma imagem – e
“a conduta do professor”, em que destacados
especialistas falam sobre suas condutas em diferentes situações. Importante destacar que as
sessões clínicas não constituem em si mesmas
um artigo científico, porquanto nossa revista
procura reproduzir o exato ambiente em que
elas ocorrem. Buscamos deliberadamente
preservar o clima da discussão, registrando
comentários feitos por médicos, professores,
residentes e alunos. A sessão é gravada e
reproduzida praticamente tal qual aconteceu,
porque a espontaneidade das intervenções
nos parece mais adequada e real do que se
a sessão fosse toda editada e reproduzida em
vocabulário mais formal e austero. Sabemos
perfeitamente que a linguagem usada numa
sessão clínica tende frequentemente a ser coloquial e com licenças de expressão, mas nem
por isso há prejuízo para o aprendizado. Todas
as sessões são revisadas pelos responsáveis
antes de serem publicadas. Conduta Médica®
é uma revista de educação médica continuada;
não é e nem pretende se tornar uma “revista
de impacto”, de investigação científica, publicando artigos sofisticados.
Deve ficar claro ainda que nada temos contra
revistas que tenham optado por publicar

artigos originais e com metodologia sofisticada, atendendo aos critérios de bases de
dados que trabalham preferencialmente com
pesquisa médica. A questão é que o artigo
científico assim selecionado não costuma ser
acessível à leitura de profissionais que não
dominem aquela metodologia, por um lado;
por outro lado, por envolverem conhecimento
novo, suas conclusões frequentemente não
podem ser usadas de pronto na prática. Alguns
médicos práticos podem eventualmente atuar
numa área superespecializada que lhes dê
elementos para compreensão do material publicado nas “revistas de impacto” de sua área,
mas isso é também a exceção.
Com base no explicado, reafirmamos que
Conduta Médica ® não possui a menor intenção nem interesse em se indexar a bases
de dados que nos exigiriam, para tal, uma
mudança drástica em nossa linha editorial. Isso
implicaria em passarmos a publicar artigos originais e com metodologia sofisticada, deixando
de lado o relato de caso e a sessão clínica, eixos
de nosso perfil editorial, contendo material de
interesse do médico prático, nosso alvo.
Pensamos que há lugar para todos, porque a
Medicina avança e persegue seu nobre objetivo, que é atender e tratar dos nossos pacientes,
tanto pelo esforço por parte de pesquisadores
(que costumam ler quase que exclusivamente
revistas de impacto) quanto pelo dos médicos
práticos (que se beneficiam preferencialmente
da leitura de revistas de educação médica
continuada).
Por último, nosso agradecimento à Diretoria
da Unimed Rio, a quem devemos o apoio à
continuidade dessa iniciativa, que ora completa 13 anos de sucesso.
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Cansaço e Falta de Apetite
Fatigue and Anorexia

Sessão clínica realizada em 18 de fevereiro de
2011 na 34ª Enfermaria da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro / Serviço de
Clínica Médica do Prof. Fernando Nascimento
(Rio de Janeiro - RJ).

RESUMO – Trata-se do caso de paciente feminina de 76 anos internada com queixa principal de “cansaço e

Apresentadores:
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Interno da Faculdade de Medicina da Universidade
Gama Filho

ABSTRACT – It is the case of a 76-year-old woman with fatigue and lack of appetite. She complained, since three
months ago, of progressive weakness, mucocutaneuos pallor and anorexia. The patient had the diagnosis of Felty’s
syndrome. The case was put in discussion in a clinical session at 34th Infirmary of Santa Casa da Misericórdia do
Rio de Janeiro Hospital. (Conduta Médica 2012-13 (52) 4-8)

Thaís de Barros Castro Alves
Interna da Escola de Medicina da Fundação
Técnico-Educacional Souza Marques

DESCRITORES – anorexia; fraqueza; síndrome de Felty
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falta de apetite”, e que relatou o início, aproximadamente três meses antes, de astenia progressiva associada
a palidez cutaneomucosa e anorexia. A paciente era portadora de síndrome de Felty. O caso foi levado para
discussão em sessão clínica da 34ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. (Conduta
Médica 2012-13 (52) 4-8)

KEY-WORDS – anorexia; weakness; Felty’s syndrome
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de fator reumatoide, com elevados títulos

Bom dia a todos. Vamos dar início a mais

séricos, em cerca de 95% dos casos. A

uma sessão clínica do nosso Serviço. O

esplenomegalia costuma ser de tamanho

caso a ser discutido é o de uma paciente

variável. A paciente já tem esse diagnós-

que já esteve internada em nosso Serviço

tico, mas se internou, agora, por outras

anteriormente, portadora de síndrome de

razões. Inicialmente, com a palavra, o

Felty. Como se sabe, a síndrome de Felty

interno que a acompanhou diariamente,

(SF) compreende a tríade artrite reuma-

o Rafael.

toide (AR), neutropenia e esplenomegalia, ocorrendo em menos de 1% dos

INTERNO RAFAEL

pacientes com AR. A faixa etária pre-

Bom dia. Vou começar identificando a

dominante é da quinta à sétima década

paciente, que alguns aqui conhecem.

de vida, sendo cerca de dois terços dos

Trata-se de uma mulher de 76 anos,

pacientes mulheres. Costuma acometer

branca, viúva, do lar, de religião evangé-

portadores de AR de longa duração,

lica (não sendo testemunha de Jeová), e

cursando com importante destruição ar-

natural de Alto do Caparaó – que é uma

ticular e pouca ou nenhuma inflamação,

cidade do interior de Minas Gerais. A

além de manifestações extra-articulares

paciente reside no Rio de Janeiro desde

importantes, com nódulos subcutâneos,

os 17 anos de idade e foi internada no dia

úlceras de membros inferiores, vasculites,

17 de janeiro deste ano na 34ª Enferma-

linfadenopatia e neuropatia periférica.

ria deste hospital, com queixa principal

Laboratorialmente é comum o achado

de “cansaço e falta de apetite”.

Na doença atual relatou que, há aproxi-

menopausa aos 47 anos, duas gestações

pulsos pediosos palpáveis, isóbaros e

madamente três meses, notou o início de

a termo e zero abortos.

isócronos; havia também uma eritrocia-

astenia progressiva, associada a palidez

Na história social negou etilismo e taba-

nose plantar bilateral com características

cutâneo-mucosa e anorexia. Então

gismo e informou que sua alimentação é

ortostáticas – quando a paciente assumia

procurou atendimento em uma unidade

qualitativa e quantitativamente satisfa-

o decúbito dorsal, ocorria uma transição

de pronto-atendimento em Realengo,

tória, apresentando boas condições de

para eritema e depois voltava à coloração

onde foi avaliada e encaminhada para o

moradia, com saneamento básico.

normal.

Hospital Municipal Lourenço Jorge para

Ao exame físico, na data de internação, a

Podemos ver a primeira imagem (ver

ser submetida a uma hemotransfusão.

paciente exibia os seguintes sinais vitais:

figura 1): mucosas hipocoradas. Essa

Lá permaneceu internada por três dias,

PA 140 x 90mmHg; FC 80bpm; FR

foto foi feita na semana passada; hoje

depois recebendo alta. Após três dias da

20irpm; temperatura axilar de 36,4ºC.

a paciente está um pouco melhor da

alta, procurou atendimento no Hospital

Apresentava-se em regular estado geral,

palidez (com 2+/4+). Observem na

Municipal Cardoso Fontes para uma

responsiva, ativa no leito, lúcida e

próxima imagem (ver figura 2) a equi-

nova transfusão de sangue, tendo sido

orientada, hipocorada (3+/4), anictérica,

mose lingual, no cantinho da língua.

liberada com prescrição de sulfato ferroso

acianótica, eupneica, hidratada. Quanto

Observamos também, nestas outras

oral. Foi quando procurou o serviço de

a cabeça e pescoço, não detectamos

imagens (ver figuras 3, 4, 5 e 6), as lesões

clínica médica da 34 a Enfermaria da

linfonodomegalias, tumorações, abaula-

puntiformes relatadas na mão esquerda

Santa Casa para reavaliação do quadro

mentos ou quaisquer outras alterações –

e na mão direita, assim como nas polpas

atual.

foi, porém, observada uma equimose em

da mão direita. Na região plantar es-

Na história patológica pregressa é im-

região lateral esquerda de língua.

querda a imagem (ver figura 7) mostra

portante salientar que a paciente apre-

Aparelho cardiovascular: Ictus não visível

essa cianose, e, logo após o decúbito, a >

sentava hipertensão arterial sistêmica,

e palpável no 5° espaço intercostal

diagnosticada há tempos e em trata-

esquerdo, na linha hemiclavicular es-

mento no curso de três anos. Como já

querda. Ritmo cardíaco regular em dois

referido, tem o diagnóstico de síndrome

tempos, bulhas normofonéticas, sem

de Felty. No mais, negava diabetes, aler-

sopros ou extrassístoles. O aparelho

gias, tuberculose, pneumonias e outras

respiratório também não apresentava

doenças infecciosas importantes. Referia

alterações. O abdome se apresentava

histerectomia total, realizada aqui na

flácido, globoso, doloroso em andar

Santa Casa há 30 anos, ocasião em que

superior à palpação profunda e com

foi realizada uma hemotransfusão. A

Traube ocupado por esplenomegalia

paciente teve internações anteriores na

grau II. Nos membros superiores havia

34a Enfermaria da Santa Casa: a primeira

lesões puntiformes avermelhadas, que

foi em abril de 2008, para diagnóstico de

não desapareciam à digitopressão, na

uma doença articular inflamatória, e em

região de polpa e laterodistal do pri-

fevereiro de 2010 reinternou-se para que

meiro, segundo e terceiro quirodáctilos

fosse avaliada uma dor do tipo cólica em

esquerdos e primeiro e segundo quiro-

região de hipocôndrio e flanco esquerdo.

dáctilos direitos. Havia deformidades em

Em relação à história fisiológica, há

“pescoço de cisne” também no segundo

relato de desenvolvimento neuropsi-

e terceiro quirodáctilos esquerdos e no

comotor normal, menarca aos 14 anos,

segundo quirodáctilo direito, além de

FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 5
FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8
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melhora (e isso era muito interessante,

varizes de esôfago. Uma videoendos-

de 26,7%, VHS de 40 mm na primeira

pois, assim que a paciente levantava a

copia digestiva alta havia detectado a

hora, TAP não alterado e proteína de

perna e a colocava em 180° com o de-

presença de varizes de esôfago e gastrite

5,4, com albumina de 3,2. No dia 26/1 a

cúbito do leito, já entrava em transição

enantematosa discreta. O hepatograma

paciente teve uma hematêmese e foram

para eritema, logo após voltando para a

detectou apenas uma fosfatase alcalina

solicitadas duas bolsas de concentrado

coloração normal). Vemos aqui nesta

aumentada.

de hemácias. A endoscopia mostrou

outra imagem (ver figura 8) manchas

Quanto ao diagnóstico diferencial, vou

varizes de pequeno e médio calibres,

em lábio inferior. E temos aqui imagens

falar sobre hipertensão porta e cirrose

com sangramento; havia, pela ultrasso-

de corpo inteiro (ver figura 9) e dos

hepática, além de lembrar sobre hepa-

nografia, fígado aumentado, com textura

membros inferiores (ver figura 10).

tite C, visto que há 30 anos ela fez uma

heterogênea, mas veia porta de calibre

A paciente vinha fazendo uso dos se-

cirurgia aqui na Santa Casa (uma histe-

normal. Sabemos que a hepatomegalia

guintes medicamentos, todos por via

rectomia), ocasião em que recebeu uma

está presente em 65% dos casos da sín-

oral: losartana 50mg/dia, metotrexate

bolsa de sangue – e há 30 anos não havia

drome de Felty.

12,5mg/dia todas as quintas-feiras, ácido

triagem para hepatite C. Vamos solicitar

fólico 5mg/dia, exceto às quintas-feiras,

o marcador sorológico para hepatite C,

INTERNA THAÍS

e omeprazol 20mg/dia.

para afastarmos essa possibilidade.

O tratamento instituído para a paciente

Agora eu passo a palavra para a Thaís,

É importante observar que ela é de Minas

foi dieta branda e pastosa, omeprazol

que também acompanhou a paciente. Ela

Gerais, região endêmica para esquistos-

40mg, propranolol 20mg, metotrexate

vai falar sobre a evolução.

somose. No entanto, ela veio para o Rio

12,5mg por semana e captopril 25mg

de Janeiro com 17 anos e nunca tomou

3x /dia. Em relação ao tratamento da

INTERNA THAÍS

banhos de rio lá. O que fala contra

pancitopenia provocada pelo baço

No dia 26 de janeiro ela teve um epi-

cirrose hepática é o fato de que ela não

aumentado, há muitas controvérsias a

sódio de hematêmese com melena.

tem achados laboratoriais compatíveis, e

respeito da realização de esplenectomia.

Foi então submetida a uma ligadura de

nem ao exame físico há dados sugestivos

Porém, o metotrexate é, sem dúvida, o

para esse diagnóstico.

medicamento essencial e de primeira

Ela faz uso de metotrexate, que é uma

escolha para tratar a doença dela.

droga essencial para o controle da doença
dela (síndrome de Felty). Essa droga

PROF. FERNANDO

pode causar dor abdominal, pancitopenia

A paciente em discussão vem sendo

e hepatotoxicidade. A hipertensão porta

acompanhada no nosso serviço desde

pode ser evidenciada na síndrome de

2008, quando fizemos o diagnóstico de

Felty, conforme relatado na literatura.

síndrome de Felty. Por tudo que já foi
mencionado, podemos destacar nesse

FIGURA 10

DRA. PAULA

caso a artrite, a esplenomegalia e a pan-

Vou então falar dos exames laboratoriais

citopenia. Conforme foi dito, ela já teve

da nossa paciente. Temos uma radiogra-

outras internações aqui na 34ª Enferma-

fia de tórax, além de exames de urina e

ria. Nesta última, o motivo principal foi

de fezes, eletrocardiograma, e também

hemorragia digestiva, culminando com o

uma ultrassonografia abdominal – que

quadro de anemia e suas manifestações.

mostrou esplenomegalia. No hemograma

Alguém quer fazer algum comentário,

temos hemoglobina de 7,4, hematócrito

ou fazer alguma pergunta aos relatores? >
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INTERNO ENRICO

Quando a paciente adota o decúbito

dor para hepatite C. Pergunto ainda aos

A paciente tem deformidades em todos

dorsal, o retorno venoso é favorecido;

relatores: a dose do metotrexate deverá

os dedos?

logo, haverá também uma melhora da

ser mantida ou aumentada?

cianose exacerbada quando a paciente
INTERNA THAÍS

adota a posição em pé.

INTERNA THAÍS

Conforme relatado, em apenas alguns;

Lembro que a exposição ao frio, o fumo,

Eu acho que deveria ser mantida, pois a

tanto da mão esquerda quanto da direita.

o uso de drogas vasoconstrictoras e exci-

paciente apresentou melhora das mani-

Observem as fotos, que mostram bem o

tações psíquicas, como referido no livro

festações articulares e vasculares.

dedo em “pescoço de cisne”.

“Síndromes Vasculares” (excelente obra
de autoria do Prof. Ney A. Mello, fundo

PROF. FERNANDO

INTERNO IVO

editorial BYK – 1999), podem precipitar

Antes de falar do tratamento medica-

Por que o Raynaud desaparece quando a

o aparecimento do fenômeno.

mentoso, eu lembro a importância da

paciente assume o decúbito dorsal?

fisioterapia e do profissional de saúde
INTERNO RAFAEL

mental para a avaliação e tratamento

PROF. FERNANDO

Eu até queria falar disso, porque nós não

das manifestações emocionais e psíqui-

O fenômeno de Raynaud é um fenô-

conseguimos provocar o fenômeno de

cas. Temos que ficar atentos a tudo isso,

meno trifásico, que se caracteriza por

Raynaud das mãos. Então concluímos

na tentativa de evitar complicações

palidez, cianose e rubor, e é encontrado

que é um dado de melhora, pois antes

e comorbidades muitas vezes graves.

em algumas doenças do colágeno, como

ela apresentava o fenômeno, ao lavar as

Devemos recordar que o metotrexate é

artrite reumatoide, esclerodermia e lúpus

mãos na água da torneira ou ao tomar

um antagonista do ácido fólico, que inibe

eritematoso sistêmico, entre outras.

banho. Observou-se também diminuição

a síntese do DNA ao se ligar à dehidrofo-

Na paciente em questão o fenômeno de

da intensidade do Raynaud dos pés.

lato redutase. Geralmente é preconizada

Raynaud apresentado é caracterizado

uma dose de 7,5 a 25mg/semana por

como sendo tetramélico, isto é, com

PROF. FERNANDO

via oral, ou doses mais elevadas por via

comprometimento dos quatro membros,

Eu quero fazer ainda alguns comentários

injetável.

podendo preceder as manifestações clí-

relacionados ao aumento do fígado e à

A paciente apresentou dor abdominal,

nicas, em alguns casos.

ultrassonografia hepática. Os pacientes

que na ocasião foi atenuada com o

com síndrome de Felty podem ter um

aumento da dose do ácido fólico para

fígado aumentado, que à histopatologia

10mg/dia, podendo-se prescrever até

poderá revelar uma hiperplasia nodular

15mg/dia.

regenerativa e fibrose porta moderada,

É importante o controle das enzimas he-

com infiltração linfoplasmocitária não

páticas e do hemograma completo, visto

cirrótica. Hoje há registro na literatura

que – além da pancitopenia provocada

de pacientes com varizes de esôfago com

pelo hiperesplenismo – o metotrexate

hemorragia digestiva alta e hipertensão

poderá também favorecer uma mielo-

porta – o que ocorre devido à elevação

toxicidade, com o aparecimento ou o

da resistência hepática pré-sinusoidal.

agravamento de uma pancitopenia já

Sugiro que seja também realizada uma

existente pela síndrome de Felty.

ultrassonografia abdominal total com

Há mais alguma pergunta? Se não

Doppler, para reavaliação do sistema

houver, agradeço a presença de todos

porta, assim como seja avaliado o marca-

e dou por encerrada a nossa reunião. n

Os participantes da sessão na Santa Casa
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Pensando o futuro
Assembleia Geral Ordinária da Unimed-Rio
aprova contas de 2011.
Cooperados debatem principais pontos
da estratégia da cooperativa

Mais de 500 médicos cooperados da

Unimed-Rio se reuniram, no começo de
março, para a realização da Assembleia
Geral Ordinária (AGO) da cooperativa.
Na pauta do encontro, dois assuntos
principais: a eleição do Conselho Fiscal
e a aprovação das contas do exercício 2011. No entanto, a AGO ficou
marcada por um amplo debate entre os
cooperados, a respeito dos desafios que
a Unimed-Rio tem num cenário de forte
regulamentação, concorrência acirrada
e tendência de verticalização.
Nos últimos anos, a cooperativa
fortaleceu seu posicionamento, conquistando a liderança no mercado carioca de
planos de saúde. As ações implementadas para atingir esse patamar – cerca
de 24% de market share no município
– foram variadas, indo de um reposicionamento da marca para associá-la
à qualidade de vida e bem estar, passando por reformulação dos produtos e
chegando a uma diretriz clara de valorização do trabalho médico, por meio de
remuneração. Atualmente, a principal
mudança em execução é a construção da
rede assistencial própria.
Esse projeto prevê a criação de uma
rede integrada, formada por prontos
atendimentos, hospitais e centros de
prevenção e promoção de saúde. Já
existem três unidades em funcionamento: Pronto Atendimento Barra, Pronto
Atendimento Copacabana e o Espaço
Para Viver Melhor (EPVM). Os dois

primeiros são exclusivos para demandas
de urgência e emergência. São unidades
que não mantêm pacientes internados.
Elas recebem os pacientes e, quando necessário, os encaminham para hospitais
da rede credenciada. O EPVM é um
centro de gestão e promoção de saúde,
com atividades de correção postural,
reabilitação cardíaca e orientação nutricional, entre outras atividades. Para
o segundo semestre está prevista a abertura do Hospital Unimed-Rio, unidade
com 229 leitos e direcionada para casos
de média e alta complexidade.
Todo esse esforço de verticalização
se justifica por diferentes razões, sendo
duas delas mais prementes: a crescente
demanda por espaços de qualidade para
o atendimento dos clientes e a necessidade de maior controle dos custos médicos,
o item com maior impacto no resultado
financeiro da organização. Os cooperados são diretamente impactados por esse
movimento. A rede própria é complementar à atuação dos consultórios, ou
seja, ela apoia o trabalho desenvolvido
pelos médicos com seus pacientes, seja
oferecendo um espaço para atendimento
de urgência (Pronto Atendimento),
seja com um ambiente para orientação
e reeducação com objetivo de melhoria
na qualidade de vida (EPVM). Além
disso, existe a perspectiva de melhoria
da gestão do custo médico, com a criação
de um grupo econômico amplo e com
oferta completa de serviços.

A diretoria da Unimed-Rio,
com o presidente Celso Barros
à direita na foto, durante a AGO
realizada em março

Pauta da AGO
Com relação à pauta da Assembleia,
foram eleitos os novos integrantes do
Conselho Fiscal: Carlos Alfredo Loureiro Alves, Angelo Jorge dos Santos
Silveira e Marilia de Abreu Silva, os
três como membros efetivos. Os suplentes são Edson Nogueira Braune,
Paulo Sergio da Silva Branco e Ricardo
Reiniger Olivero. O Conselho Fiscal
toma posse a partir de abril de 2012.
A chapa vencedora recebeu 313 votos
contra 168 da Chapa 2, de oposição.
Houve dois votos nulos, um em branco
e 22 abstenções.
Os médicos também aprovaram
a prestação de contas, relativas aos
resultados econômico-financeiros de
2011. A Unimed-Rio atingiu recordes
de faturamento e de resultado líquido,
de R$ 2,87 bilhões e de R$ 60,1
milhões, respectivamente. Apesar
do cenário de pouco crescimento do
mercado potencial no Rio de Janeiro, a
cooperativa encerrou o ano com quase
850 mil clientes. n

Médicos aprovam prestação de contas relativas aos resultados econômico-financeiros de 2011
Conduta médica
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Doença de Castleman e
Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida
Castleman’s Disease and Acquired
Immunodeficiency Syndrome
Autores:
Cecilia Santos Waldmann
Eliane Gueller
Flávia Lima Peixoto Costa
Thais Genn Clavery Constancio
Internas de Clínica Médica da Universidade
Federal Fluminense (UFF)
Prof. Marcos Olivier Dalston
Professor do Departamento de Medicina Clínica
da UFF
Profa. Andréa Rodrigues Cordovil Pires
Professora do Departamento de Patologia da UFF
Dra. Mônica Pureza de Almeida
Médica do Departamento de Patologia da UFF

RESUMO – A doença de Castleman é uma doença mieloproliferativa benigna rara, com diversas possíveis
etiologias, que cursa com hiperplasia linfonodal e pode ser unicêntrica ou multicêntrica (MCD). A associação
da MCD com infecção pelo HIV é cada vez mais frequente e tem como causa a infecção pelo herpes vírus
8 (HHV-8). A imunodeficiência provocada pelo HIV propicia a replicação do HHV-8 e a consequente
transformação celular, tornando a MCD mais agressiva e aumentando o potencial para evolução maligna,
como sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin e carcinoma. Os autores apresentam um caso clínico de MDC
e variante plasmocitária, em doente com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (VIH).
(Conduta Médica 2012-13 (52) 10-13)
ABSTRACT – Castleman’s Disease is a rare systemic lymphoproliferative disorder with several possible etiologies
that can be unicentric or multicentric (MCD). The association of MCD and HIV infection has become more
frequent and, in this case, the etiology is always the herpesvirus HHV-8 infection. The imunodeficiency caused by
the HIV boosts the HHV-8 replication and cellular transformation, which leads to a worse prognosis, with greater
rate of malignization of MCD, such as Kaposi’s sarcoma, Hodgkin disease and carcinoma. The authors present a
clinical case of MCD, plasma cell variant, in a patient infected with human immunodeficiency virus. (Conduta
Médica 2012-13 (52) 10-13)
DESCRITORES – doença de Castleman; HIV; Sida; herpes vírus 8
KEY-WORDS – Castleman’s disease; HIV; Aids; herpesvirus HHV-8
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INTRODUÇÃO

é de evolução benigna e é tratada com

A doença de Castleman (DC) é uma

ressecção cirúrgica – e a forma multicên-

doença mieloproliferativa benigna rara,

trica (MCD) – que pode estar associada

que cursa com hiperplasia linfonodal e

a enfermidades malignas como linfo-

geralmente acomete linfonodos medias-

mas, sarcoma de Kaposi e síndrome de

tinais, podendo abranger o tórax (63%),

Poems (polineuropatia, organomegalia,

pescoço (14%), abdome (11%) e axila

endocrinopatia, proteína monoclonal e

(4%) [1]. Foi descrita pela primeira vez

alterações de pele). Pela histopatologia,

em 1956, pelo patologista Benjamin

a DC é classificada em (ver quadro 2):

Castleman, numa série de doentes com

hialinovascular, variante de células plas-

adenopatias mediastínicas solitárias [2].

mocitárias e mista. O tipo histológico

Desde então vem sendo descrita com uma

mais frequente na DC multicêntrica é o

grande variedade de termos: hiperplasia

de células plasmocitárias.

angiofolicular linfoide, hiperplasia de

A DC é rara em crianças e nelas parece

nódulo linfático gigante e linforreticulo-

ter evolução mais favorável do que em

ma folicular.

adultos. Quando ocorre, costuma ser

Possui duas formas clínicas (ver quadro 1):

unicêntrica e ter tipo histológico hiali-

a forma unicêntrica ou localizada – que

novascular (54%) [4].

procurou atendimento médico de rotina,

Quadro 1

Classificação Clínica da DC

(Adaptado de Mendonça C, Rios E, Reis C, Santos A, Silva S. Castleman disease – clinical case report.
Medicina Interna 2008; 15:249-253.) [3]

Forma localizada
Adenopatia isolada
Ausência de sintomas em 51% dos doentes
Sem predominância de sexo
Idade média 35 anos
Bom prognóstico

Forma multicêntrica
Múltiplas adenopatias
Queixas sistêmicas
Predomínio no sexo masculino
Idade média 60 anos
Sobrevida mediana de 29 meses

com queixa de “cansaço e bolas dolorosas
na virilha”, e nela foi notada, ao exame
físico, a presença de linfonodomegalia
inguinal bilateral dolorosa. Foi realizada
biópsia do linfonodo inguinal esquerdo,
com patologia sugestiva de doença de
Castleman. A paciente recebeu alta
com medicação sintomática e prosseguiu
acompanhamento em posto de saúde.
Em janeiro de 2009 a paciente foi diag-

Quadro 2

nosticada com Sida, porém o tratamento

Classificação Histológica da DC

(Adaptado de Mendonça C, Rios E, Reis C, Santos A, Silva S. Castleman disease – clinical case report. Medicina Interna
2008; 15:249-253.) [3]

Variante hialinovascular

Centros germinativos atróficos
Zona do manto expandida, com pequenos linfócitos
Proliferação de células dendríticas foliculares em camadas concêntricas
Tecido linfoide interfolicular hipervascular e penetração dos folículos
por capilares radiais, rodeados por colágeno ou material hialino

Variante plasmocitária

Variante mista

com antiretrovirais (Biovir® e Kaletra®)
foi iniciado apenas em setembro do
mesmo ano. Após sete meses, a carga
viral era de 302 cópias/mL, e a contagem
de CD4 era de 358mm³.
Em outubro de 2009, a paciente deu

Centros germinativos hiperplásicos

entrada na Emergência no Hospital Uni-

Acumulação de plasmócitos na zona interfolicular

versitário Antônio Pedro (Huap), em Ni-

Não há proliferação capilar

terói-RJ, transferida do Hospital Municipal

Pode haver hialinização de alguns folículos

Carlos Tortely (CPN) com quadro de dor

Características das duas outras variantes

com início há um ano em região de flanco
direito, com irradiação para região hipogástrica, de forte intensidade, progressiva,

A patogenicidade da doença ainda não

ropatia periférica, poliserosite e manifes-

que melhorava com dipirona e piorava

está bem conhecida, embora tenham sido

tações reumatismais [5]. O diagnóstico

com alimentação, associada a náusea,

relatadas possíveis causas como herpes

definitivo é estabelecido pelo exame

anorexia e emagrecimento de aproxima-

vírus 8, pênfigo paraneoplásico e doença

anatomopatológico associado ao perfil

damente 17 kg. Ao exame, apresentou

de Hodgkin [5]. Nos portadores de HIV,

imuno-histoquímico.

palidez cutânea e de mucosas, caquexia,

a doença de Castleman tem o herpes vírus

O objetivo deste relato de caso é ilustrar

múltiplas adenopatias bilaterais das cadeias

8 como agente causador em 100% dos

a associação entre essa rara doença mielo-

cervical e inguinal, além de abaulamento

casos. Já nos não-portadores de HIV essa

proliferativa e a infecção pelo HIV, bem

doloroso em região dorsal à direita.

porcentagem cai para cerca de 40% [6].

como ponderar sobre o impacto dessa

Em setembro de 2009, ressonância magné-

A sintomatologia se caracteriza pelo seu

associação no prognóstico do paciente.

tica do abdome mostrou processo expan-

polimorfismo, podendo estar presen-

sivo paravertebral com invasão medular à

tes linfadenopatia generalizada, febre,

RELATO DO CASO

direita, ao nível de D9 a D12.

emagrecimento, sudorese noturna, ano-

Em outubro de 2008, paciente de 44

Os exames laboratoriais do início da

rexia, rash cutâneo, insuficiência renal,

anos, do sexo feminino, natural de Minas

internação no Huap indicaram VHS au-

síndrome nefrótica, glomerulonefrite,

Gerais e residente em Teresópolis, em-

mentado (120mm), anemia normocítica

insuficiência cardíaca, convulsões, neu-

pregada doméstica, previamente hígida,

e normocrômica (Ht=34,9%, Hb=11,9g/ >
Conduta médica
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com biópsia conclusiva de carcinoma e
imunohistoquímica que revelou provável
origem ginecológica (ver figuras 3 e 4). A
paciente evoluiu com a formação de um
abscesso na região lombar, o que impediu
a realização de radioterapia paliativa.
Foram, então, realizados exames para
pesquisar o sítio primário do carcinoma:
Ca 125 elevado = 361,84 U/mL, US
mamas sem alterações, US transvaginal

FIGURA 1

A - Apagamento folicular envolto por áreas de fibrose (HE, 100x); B - Abundantes plasmócitos, alguns
macrófagos, eosinófilos e neutrófilos nas áreas interfoliculares (HE, 400x)

evidenciando conformação nodular sólida

dL, VCM=97µm3, HCM=32.9pg), hi-

que evidenciou aumento da massa para-

ao ovário, medindo 2,6 por 2,5cm; ovário

poalbuminemia (2,7 g/dL), creatinina

vertebral, de D8 a L1, com acometimento

esquerdo e útero normais. Com isso, a

baixa (0,45mg/dL), fosfatase alcalina

de partes moles, vértebras, segmento VII

hipótese foi a de que o sítio primário

elevada(140 U/L), gama-GT elevada (138

hepático e compressão medular ao nível

seria um câncer de ovário, mas, devido à

U/L), LDH elevado (394 U/L), proteína

de D9-10 e D10-11 (ver figura 2).

condição da paciente, optou-se por não

C reativa elevada (4,86 mg/dL), hipo-

A paciente foi submetida a uma lami-

realizar a ooforectomia – logo, não houve

calcemia (7,4mg/dL), hipomagnesemia

nectomia descompressiva em 10/11/09,

cirurgia para confirmação, e seguiu-se o

em ovário direito, isoecoico em relação

(1,7mg/dL), hiponatremia (131mEq/L),
hipocalemia (3,3mEq/L). As sorologias
para hepatite B e C foram negativas.
Durante a internação no Huap foi realizada
revisão do bloco de parafina referente à
biópsia do linfonodo inguinal esquerdo,
sendo a histopatologia compatível com
doença de Castleman, tipo plasmocitário
(ver figura 1).

FIGURA 2

Foi então realizada tomografia computadorizada do abdome em outubro de 2009,

FIGURA 3

TC de tórax e abdome evidenciando massa paravertebral de D8 a L1, com aumento de partes moles
paravertebrais, maior à direita, com densidade heterogênea e extensão às partes moles posteriores, abaulando o
contorno cutâneo

A - Carcinoma invasor de partes moles apresentando áreas de necrose (HE, 200x); B - Invasão óssea pelo carcinoma (HE, 200x); C - Envolvimento neural pelo
carcinoma (HE, 200x)
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tação é a multicêntrica, que envolve

radioterapia neoadjuvante para trata-

acometimento sistêmico com evolução

mento em pacientes com DC unicêntrica

agressiva e pior prognóstico.

irressecável, permitindo a sua ressecção

A incidência da doença de Castleman

seis semanas após a radioterapia [9].

está crescendo significativamente entre
os pacientes HIV positivos, mudando os
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RESUMO – A rabdomiólise é uma condição de origem multifatorial, que normalmente afeta indivíduos previamente saudáveis. As principais causas são trauma, atividade física excessiva, crises convulsivas, infecções
e abuso de álcool e outras drogas. A fisiopatologia é baseada na miólise, que ocasiona a liberação de produtos
tóxicos causadores de necrose muscular. Entre as complicações mais comuns estão hipovolemia, alterações
hidroeletrolíticas, coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda. O diagnóstico clínico
é pouco específico, caracterizado por mialgia ou fraqueza muscular. O caso relatado descreve as causas de
plaquetopenia na rabdomiólise e estabelece uma estratégia terapêutica para esta apresentação incomum.
(Conduta Médica 2012-13 (52) 14-16)
ABSTRACT – Rhabdomyolysis is a condition of multifatorial origin that usually affects previously healthy individuals. The main causes are trauma, excessive physical activity, seizures, infections, and abuse of alcohol and other
drugs. The pathophysiology is based on myolysis, which leads to release toxic substances into the cell, causing muscle
necrosis. Among the most common complications are hypovolemia, electrolyte changes, disseminated intravascular
coagulation and acute renal failure. The clinical diagnosis is less specific, with the presence of myalgia or weakness.
This case exposes the causes of thrombocytopenia in rhabdomyolysis and therapeutic strategy of an unusual presentation. (Conduta Médica 2012-13 (52)14-16)
DESCRITORES – rabdomiólise; plaquetopenia; síndrome da resposta inflamatória sistêmica
KEY-WORDS – rhabdomyolysis; thrombocytopenia; systemic inflamatory response syndrome

INTRODUÇÃO

A rabdomiólise é uma enfermidade de
origem multifatorial, que normalmente
afeta indivíduos saudáveis. Num estudo
envolvendo 87 pacientes com rabdomiólise, publicado em 1982, cerca de 59%
apresentavam múltiplos fatores de risco
(9). As causas podem ser agrupadas em dez
grandes grupos: 1) traumáticas; 2) relacionadas com a atividade muscular excessiva;
3) alterações da temperatura corporal; 4)
oclusão ou hipoperfusão dos vasos musculares; 5) tóxicas; 6) farmacológicas; 7)
alterações eletrolíticas e endócrinas; 8)
infecciosas; 9) doenças musculares inflamatórias e 10) miopatias metabólicas (1).
A fisiopatologia é baseada na miólise, que
leva à liberação de cálcio intracelular,
ativação de proteases e lipases, produção
de radicais livres e migração de células
inflamatórias, causando necrose muscular.
Suas principais complicações incluem
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hipovolemia, alterações hidroeletrolíticas
(hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia), acidose metabólica, síndrome compartimental, coagulação
intravascular disseminada (CIVD) e insuficiência renal aguda (IRA). A primeira
associação entre rabdomiólise e IRA foi
efetuada por Bywaters e Beall, médicos
do Hammersmith Hospital em Londres,
durante os bombardeamentos aéreos da
capital inglesa, na II Guerra Mundial.
Foram apresentados quatro doentes,
vítimas de traumatismo com esmagamento dos membros, que faleceram por IRA e
evidenciavam cilindros pigmentados nos
túbulos renais após a necropsia (8).
O diagnóstico é baseado na história
clínica, presença de sinais como baixo
débito urinário e urina de coloração
escura (cor de café ou coca-cola), presença de mialgia ou fraqueza muscular,
além de alterações laboratoriais, como

aumento de creatinofosfoquinase (CPK)
sérica e da mioglobina urinária.
Hidratação venosa vigorosa e prevenção da insuficiência renal aguda, com o
emprego de hemodiálise, se necessário,
consistem nas principais formas de tratamento (1,2 e 3). Este trabalho tem por
finalidade apresentar e discutir um caso
clínico de plaquetopenia grave (< 10.000/
mm3) associada à rabdomiólise.
RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 25 anos,
branco, estudante, católico, solteiro,
toxicodependente (cocaína e maconha),
natural do Rio de Janeiro (RJ), vítima de
colisão entre uma motocicleta (em cuja
direção o paciente estava) e um carro
em alta velocidade. Não houve perda de
consciência durante o acidente. O resgate
foi feito pelo GSE (Grupo de Socorro de
Emergência), que o encontrou em via
pública portando capacete e o encaminhou ao Hospital Municipal de São Pedro
da Aldeia, em uso de colar cervical, onde
deu entrada com queixa de dor cervical,
epistaxe e disfonia importante.
À ectoscopia apresentava lesão perfurocortante na nuca e tórax, além de trauma
em região frontal esquerda. Ao exame
físico encontrava-se lúcido (Glasgow 15),
com enfisema subcutâneo em região da
face, tórax e parte do abdome, hematoma
e edema em hemiface direita, edema em
região cervical e hematoma periorbitário
à direita; o exame do aparelho respiratório
revelou murmúrio vesicular universalmente audível com presença de estertores
crepitantes em base direita; no aparelho
cardiovascular não havia alterações; o
abdome encontrava-se plano, flácido,
peristáltico, com escoriação em hipocôndrio direito de aproximadamente 3cm de
diâmetro, indolor à palpação superficial
e profunda e sem sinais de irritação peritoneal; ao exame neurológico as pupilas
estavam isocóricas e fotorreagentes. Foram

solicitados exames, cujos resultados foram:
hemograma com leucocitose (19.800/
mm³) e 8% de bastões; bioquímica e EAS
normais; radiografia de tórax com fratura
de segunda e terceira costelas à direita
e pneumomediastino; tomografia computadorizada de crânio com hemossinus
etmoidal, fratura maxilar e nasal à direita,
ausência de coleções intracranianas; tomografia computadorizada de coluna cervical
com fratura em apófise espinhosa de C7.
O paciente foi admitido no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) – hospital de nível terciário e quaternário que
possui serviço de Cirurgia Torácica – para
tratamento de lesão de via aérea superior.
Foi então solicitada nova tomografia
de tórax, que identificou presença de
pequeno derrame extrapleural à direita,
enfisema cervical e pneumomediastino.
O paciente evoluiu com dispneia intensa
e voz anasalada, sendo encaminhado ao
Centro de Terapia intensiva (CTI).
Na admissão do CTI ventilava em ar
ambiente, saturando a 97%. Tinha PA
de 129 X 57 mmHg e FC = 81 bpm, sem
queixas álgicas e dispneia, com murmúrio vesicular reduzido em base direita. O
paciente evoluiu com estabilidade hemodinâmica, embora apresentasse períodos
de agitação, sendo necessário o uso de
haloperidol. Além disso, foram feitos dipirona e tramadol regulares para analgesia.
A partir do terceiro dia de internação
houve queda importante da contagem
plaquetária, sem exteriorização de sangramento e sem critérios para sepse,
concomitantemente ao aumento da CPK
total (ver tabela I). Foi observado aumento
discreto do potássio no quinto dia de
internação (5,1 mEq/L). Hemoglobina,
hematócrito, EAS e restante do coagulograma mantiveram-se sem alterações.
O paciente evoluiu de forma satisfatória
após o sexto dia de internação no CTI,
com diminuição progressiva da CPK total
após diagnóstico de rabdomiólise e início

do tratamento com hidratação venosa
vigorosa. Concomitantemente, os níveis
plaquetários começaram a se elevar. Foi
solicitado parecer ao Serviço de Hematologia, que optou por preparar outra
lâmina do sangue periférico e fazer nova
avaliação, cujo laudo foi “hemograma
reacional sem grumos plaquetários e sem
alterações morfológicas significativas das
hemácias; ausência de sinais de doença
hematológica primária”.
A principal hipótese diagnóstica foi
plaquetopenia induzida por consumo e
a conduta adotada foi acompanhar diariamente plaquetometria, TAP e PTT, e
só transfundir plaquetas se ocorresse sangramento ativo, se os níveis plaquetários
estivessem < 10.000 ou se houvesse algum
procedimento cirúrgico.
O paciente evoluiu bem da lesão da via
aérea superior e recebeu alta do CTI após
dez dias de internação.
DISCUSSÃO

A primeira referência histórica feita à
rabdomiólise é uma passagem no Velho
Testamento, onde há a descrição de uma
doença aguda e grave acometendo israelitas após ingerirem aves, que provavelmente alimentavam-se com semente de cicuta.
Desde a II Guerra Mundial, vários casos de
rabdomiólise por causas traumáticas e não
traumáticas foram descritos (3).
Rabdomiólise é uma enfermidade cujo
diagnóstico é baseado em um alto grau
de suspeição clínica. São descritos sinais
e sintomas musculares como mialgias,
hipersensibilidade, fraqueza, rigidez
e contraturas musculares em apenas
50% dos casos. A presença de sintomas
constitucionais como a sensação de
mal-estar geral, náuseas, vômitos, febre,
palpitações, diminuição do débito urinário e alteração da coloração da urina
(escurecida, castanho-avermelhada) são
outros achados da história clínica a serem
observados (9). Juntamente com a clínica >
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estão associados, para diagnóstico, exames
laboratoriais como aumento da mioglobina sérica e/ou presença de mioglobinúria,
elevação da enzima creatinofosfoquinase
(CPK) e hiperfosfatemia. Neste caso, o
paciente não apresentou as principais
manifestações clínicas, porém a elevação
de CPK a valores superiores a cem vezes
o valor de referência indica injúria muscular aguda (1, 2 e 3).
Plaquetopenia pode ser uma das complicações da rabdomiólise. Contudo, muitas
vezes é difícil determinar a etiologia
da plaquetopenia, pelo fato de ela ser
multifatorial. Uma das principais causas
de plaquetopenia no paciente crítico é
sepse. Porém, no presente caso, o paciente
não apresentava critérios diagnósticos,
além de não terem sido evidenciadas no
sangue periférico alterações que sugerissem infecção grave, como a presença de
formas imaturas de leucócitos, granulações tóxicas ou corpúsculos de Dohle (4).
Outra causa importante de plaquetopenia
é a coagulação intravascular disseminada
(CIVD), porém o tempo de protrombina
(TAP) e o tempo de tromboplastina
parcial ativado (PTT) não estiveram
alterados durante toda a permanência
hospitalar, embora nas fases iniciais
da CIVD os demais índices de eustasia
possam estar normais (9). O mecanismo de CIVD é baseado no aumento da
expressão do fator de ativação tecidual
(tromboplastina tecidual), insuficiência
do controle da coagulação pelos fatores
anticoagulantes e ativação do fator
inibidor de plasminogênio 1 (PAI-1), o
que aumenta a formação de fibrina e traz
consequente trombose microvascular (5).

A hipoperfusão provocada pela hipovolemia também causa redução no número
de plaquetas. Crush syndrome é uma importante causa de miólise em que ocorre
destruição muscular devido à compressão
traumática, sobretudo lesão de reperfusão,
no contexto de acidentes de viação ou
grandes catástrofes naturais (e.g. terremotos). Tem como principal manifestação a
hipovolemia que, somada à rabdomiólise
intensa, amplifica a hipoperfusão em todo
o organismo. Dessa forma ocorre menor
produção de células no organismo, incluindo plaquetas, porém não de uma
forma tão severa como evidenciado neste
caso (1; 6) – além do que em nenhum
momento ficou caracterizado um estado
de hipoperfusão grave, como hipotensão
arterial, hipóxia, insuficiência renal e
acidose láctica.
Por fim, uma causa frequente de plaquetopenia é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica (Sirs), cujas causas podem ser
infecciosas, traumáticas, grandes cirurgias,
pancreatite e queimaduras. A resposta
inflamatória intensa causada pela liberação de citocinas e fatores de ativação de
protease inibe os fatores anticoagulantes,
aumenta a expressão dos fatores pró-coagulantes e diminui a fibrinólise, levando
à trombose da microvasculatura. Outro
importante fator causador de plaquetopenia na Sirs é o consumo de plaquetas na
periferia, devido à inflamação intensa, que
causa edema e aumento da permeabilidade
capilar, levando à transferência de líquido
para o interstício (5; 7). No presente
caso, o paciente não preenchia critérios
para Sirs (taquicardia, taquipneia, febre/
hipotermia).

TABELA 1

1º DIA

2º DIA

3º DIA

4º DIA

5º DIA

6º DIA

7º DIA

8º DIA

Plaquetas (/ml)

194.000

156.000

60.000

25.000

11.000

11.000

24.000

68.000

CPK (U/L)

____

____

7.476

28.216

16.356

7.969

3.469

1.058
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CONCLUSÃO

A abordagem e o tratamento da rabdomiólise devem ser feitos de forma precoce, a
fim de prevenir complicações graves – que
podem incluir níveis baixos de plaquetas, causando sangramento espontâneo.
Devido à alta taxa de morbimortalidade,
o acompanhamento desses pacientes deve
ser rigoroso e, se possível, feito numa
unidade de tratamento intensivo.
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Paciente do sexo masculino, 46 anos, com

Tosse e Dispneia Após Tratamento para Tuberculose Pulmonar
Case report of a 46-year-old man with

Cough and Dyspnea After Treatment Against Tuberculosis

RESUMO – Trata-se do caso de paciente masculino de 46 anos, com tosse e dispneia após
tratamento para tuberculose pulmonar. Foram
realizadas radiografias de tórax e tomografia
computadorizada para esclarecimento diagnóstico. (Conduta Médica 2012-13 (52) 17;25)
ABSTRACT – It is a case report of a 46-yearold man with cough and dyspnea after treatment
against tuberculosis. Some thorax X-rays and a
high-resolution computed tomography were performed to get the diagnosis. (Conduta Médica
2012-13 (52) 17;25)

A

DESCRITORES – tosse; dor torácica; tuber-

culose
KEY-WORDS – cough; dyspnea; tuberculosis

B

FIGURAS 1A a C

Radiografias do tórax em PA(A) e perfil (B)
mostrando atelectasia do lobo superior esquerdo.
Observa-se opacidade borrando a silhueta cardíaca
esquerda e o botão aórtico, com desvio ipsilateral da
traqueia e, no perfil, deslocamento ântero-superior da
cisura oblíqua. Em C, tomografia computadorizada
ao nível da bifurcação brônquica mostrando
estreitamento irregular da luz do brônquio principal
esquerdo
C
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Professor, qual sua conduta
diante de um paciente
ambulatorial com insuficiência
cardíaca?

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

O diagnóstico
Insuficiência cardíaca (IC) é síndrome clínica
comum às cardiopatias e doenças sistêmicas
com comprometimento cardiovascular que
não foram prevenidas ou tratadas adequadamente. Geralmente tem caráter crônico,
é sem cura, e requer adequado seguimento
ambulatorial. Farei aqui comentários acerca
das dúvidas que comumente se ouvem sobre
IC. Ao se abordar pela primeira vez um paciente com IC deve-se confirmar a hipótese
do diagnóstico sindrômico. Os critérios de
Framingham são de fácil aplicação clínica
e padronizam o diagnóstico. Na sequência
deve-se determinar se há predominância da
disfunção do ventrículo esquerdo (congestão
pulmonar e baixo débito) ou do ventrículo
direito (congestão sistêmica), ou, ainda, biventricular. Isso ajuda na formulação do diagnóstico etiológico e na estratégia terapêutica.
Mediante o diagnóstico estabelecido, deve-se
classificar o paciente quanto à classe funcional da New York Heart Association (CF
NYHA) e o estágio de progressão – A, B, C
ou D – para então traçar um plano terapêutico. O passo seguinte é buscar o diagnóstico
etiológico, com o objetivo de determinar
e afastar causas removíveis como a doença
coronariana aterosclerótica obstrutiva ou a
hipertensão arterial não controlada.
A investigação complementar
A investigação complementar inclui, obrigatoriamente, o eletrocardiograma de repouso
(ECG). Um ECG normal praticamente
exclui cardiomiopatia. O ECG também
nos dá pistas sobre a etiologia, como nas
etiologias chagásica e isquêmica, e também
indica causas de descompensação e comorbidades como a fibrilação atrial (FA), o
hipotireoidismo, os distúrbios eletrolíticos
e a intoxicação digitálica. A telerradiografia
do tórax evidencia dilatação, congestão e/
ou hipertensão pulmonar, assim como nos
ajuda a excluir causas pulmonares de disp18 Conduta médica

●

ano XIII - n 052 - ABR/MAI/JUN/2012

neia. Entretanto, nas formas hipertrófica e
restritiva pode-se encontrar área cardíaca
normal à radiografia. O ecocardiograma
(ECO) é fundamental na avaliação inicial,
pois: (a) confirma o diagnóstico; (b) determina a forma hemodinâmica predominante
(se dilatada, hipertrófica ou restritiva); (c)
esclarece o tipo de disfunção (se fração de
ejeção do ventrículo esquerdo [FEj] preservada ou reduzida); (d) evidencia complicações
como trombos ou aneurismas, e (e) conclui
por uma etiologia. A função ventricular do
VE deve ser aferida pelo método de Simpson,
posto ser esse mais acurado para as formas
dilatadas e na disfunção segmentar que o
usual Teicholz. Enfatizo que a FEj não indica
gravidade e tampouco serve para direcionar
o tratamento e o acompanhamento. A FEj
sofre influência do observador, dos fármacos
utilizados e do estado volêmico do paciente.
Cabem, ainda na avaliação inicial, a dosagem
da creatinina sérica e a estimativa do clearance, a dosagem dos eletrólitos, as provas
de função hepática e o TSH. O hipotireoidismo subclínico é comum em mulheres com
IC e atua como fator de descompensação.
Sempre que possível é recomendado ter uma
avaliação objetiva da capacidade física. Isso
pode ser obtido através da ergoespirometria,
da ergometria ou do teste da caminhada dos
seis minutos (TC6M). O TC6M consiste em
avaliar quantos metros o paciente caminha
em seis minutos. Pode servir de parâmetro de
acompanhamento clínico, assim como de elemento prognóstico. Aqueles que caminham
distância menor que 300m têm prognóstico
reservado; os que completam distância maior
que 450m têm melhor prognóstico.
Nossa equipe afere a qualidade de vida do
paciente com IC através do questionário de
Minnesota, composto de 21 perguntas sobre
aspectos físicos e psicossociais. Pode ser aplicado periodicamente, com intuito de observar
a interferência da síndrome e da terapêutica
sobre sua qualidade de vida.

O tratamento não farmacológico
A restrição hídrica deve ser limitada entre
1.000 e 1.500mL nas 24 h naqueles com histórico de congestão, e a ingestão de sódio não
deve exceder a 3g/dia. Entretanto não basta
dizer isso, deve-se demonstrar de modo o mais
didático possível. Deve-se orientar cautela no
uso de fármacos depressores do miocárdio, tais
como os anti-inflamatórios não hormonais, os
antialérgicos associados aos vasoconstrictores,
os antiarrítmicos e a maioria dos antagonistas
dos canais do cálcio. A atividade física aeróbia,
a reabilitação cardiovascular e a cessação do
tabagismo devem ser incentivadas. A baixa
adesão à terapêutica é o maior problema no seguimento ambulatorial. As receitas didáticas,
o monitoramento por telefone, a busca ativa
e as visitas domiciliares, além das reuniões
em grupos de suporte social aos pacientes e
seus cuidadores, contribuem para melhorar a
adesão ao tratamento.
O tratamento farmacológico
Todo paciente com IC deve receber a vacina
contra Influenza anualmente e a vacina contra
pneumococo a cada cinco anos, independentemente de sua idade. Ambas reduzem o risco
de infecções respiratórias e, consequentemente, os episódios de descompensação. A vacina
contra Influenza pode ser obtida na campanha
de vacinação de idosos e a contra pneumococo
é disponibilizada pelo SUS mediante solicitação por indicação clínica.
Os objetivos terapêuticos na IC são prolongar a vida e melhorar a qualidade de
vida. Para prolongar a vida e diminuir o
processo de remodelamento utilizam-se os
fármacos que bloqueiam a intensa ativação
neuro-humoral presente na IC: os betabloqueadores adrenérgicos, os inibidores
da enzima conversora de angiotensina
(IECA) ou os antagonistas do receptor 1
da angiotesina (BRA), e os antagonistas
da aldosterona. Para melhorar a qualidade de vida, indicam-se os diuréticos e a

digoxina. Nos estágios A e B e na CF I
objetiva-se evitar a progressão da síndrome.
Nos demais estágios almeja-se, também, o
controle dos sinais e sintomas.
Os betabloqueadores adrenérgicos (BB)
recomendados para uso na IC são o carvedilol, o bisoprolol, o succinato de metoprolol
e o nebivolol. O uso do propranolol carece
de estudos específicos e sua meia-vida curta
limita seu uso. O carvedilol é o mais usado
em nosso meio, especialmente por prover
um bloqueio mais completo (alfa e beta).
Deve-se atingir a dose-alvo de 25mg duas
vezes ao dia, considerando-se a frequência
cardíaca. Deve ser prescrito aos pacientes
em CF I a IV da NYHA. Pode ser usado
com segurança em associação à digoxina
ou amiodarona, se necessário e indicado.
Não deve ser interrompido abruptamente,
nem retirado na descompensação. Em
extrema necessidade, pode ser reduzido à
metade da dose.
Os IECA devem ser prescritos aos pacientes
em CF I a IV. Apresentam efeito de grupo
e com frequência têm seu uso limitado pela
tosse seca irritativa – quando devem ser
substituídos pelos BRA. Os níveis baixos
de pressão arterial só devem limitar o uso
quando essa hipotensão for sintomática.
Ainda assim deve-se reavaliar o uso do diurético em privilégio dos BB, IECA ou BRA.
A associação dos IECA com BRA não é benéfica na IC, pois aumenta o risco de efeitos
adversos. Os IECA e BRA devem ser evitados
na gestação e nas mulheres sem método
contraceptivo seguro. Podem ser utilizados
com níveis de creatinina elevados desde que
seu uso não desencadeie elevação adicional
e progressiva.
O antagonista da aldosterona disponível no
Brasil é a espironolactona. Aqui, na IC, é
utilizada em dose baixa – 25 a 50 mg/dia –,
não como diurético, e sim com antagonista
neuro-humoral. Tem indicação nos pacientes
mais graves, ou seja, nas CF III e IV. Sua
grande limitação é a insuficiência renal com
níveis de creatinina >2,5 mg/dL ou potássio
>5,0 mEq/L. A ginecomastia dolorosa é efeito
presente em 10% dos usuários.
A digoxina é indicada aos pacientes com FA
ou àqueles em ritmo sinusal quando apresentam disfunção sistólica e sintomas apesar da
otimização do BB e IECA ou BRA. Ela antagoniza a ativação neuro-humoral e diminui a
resposta ventricular nos pacientes com FA. A

dose recomendada é a menor possível, para
evitar a intoxicação digitálica. Utiliza-se
meio comprimido de 0,250mg por dia nos
pacientes com peso <80 Kg e o comprimido
inteiro nos com peso >80 Kg. Naqueles
com histórico de intoxicação digitálica,
recomenda-se a dosagem da digoxinemia
para o ajuste da dose. Nos pacientes com insuficiência renal e/ou idosos, a dose também
deve ser reduzida.
O diurético traz conforto ao paciente com IC.
Nos pacientes em CF III e IV, a furosemida
é o fármaco indicado. Naqueles em CF II
pode-se optar pelos tiazídicos. A dose deve ser
ajustada em acordo com o grau de congestão
pulmonar e/ou sistêmica. A pesagem diária e
a observância de sinais e sintomas de congestão podem guiar o ajuste da dose em programa
de telemonitoramento em pacientes com
bom nível cognitivo e de adesão.
O uso do dinitrato de isossorbida associado à
hidralazina tem se mostrado eficaz em reduzir
sintomas nos pacientes refratários ao tratamento habitual e, em especial, nos afrodescendentes, assim como naqueles impossibilitados
ao uso do IECA.
O uso do ácido acetilsalicílico ou das estatinas
não tem recomendação rotineira em pacientes
com IC. Mas eles podem ser utilizados quando
houver indicação específica. As indicações
para anticoagulação na IC são a presença de
FA paroxística, persistente ou permanente,
a presença de fenômenos tromboembólicos
prévios, ou infarto do miocárdio recente com
trombo cavitário documentado, desde que
não haja condições de acompanhamento e na
ausência de contraindicações.
As terapias invasivas
Os pacientes que não respondem à terapêutica usual devem ser investigados quanto à
baixa adesão e aos fatores de descompensação
subjacentes, com destaque para a doença
coronariana obstrutiva. Apesar de discussão
recente na literatura, recomenda-se que
os pacientes com isquemia e viabilidade
comprovadas sejam submetidos à revascularização percutânea ou cirúrgica. Aqueles com
bloqueio completo do ramo esquerdo (BRE),
com intervalo QRS >120 ms, FEj <35% e
em CF III ou IV devem ser avaliados quanto
à terapia de ressincronização. Os pacientes
em classes III e IV, refratários ao tratamento clínico otimizado, devem ser avaliados
quanto ao transplante cardíaco.

O seguimento e o prognóstico
É recomendada a avaliação ambulatorial após
alta hospitalar em até 30 dias. Procedida a
otimização terapêutica, eles podem ser reavaliados em consultas com intervalo de três
a quatro meses. A pior CF atingida e a atual
devem ser anotadas em cada consulta. A
pior CF atingida dita a conduta terapêutica,
exceto no uso do diurético – que deve ser
ajustado ao estado volêmico do paciente. A
repetição seriada de ECO não tem indicação,
e a FEj não reproduz fielmente a gravidade do
quadro clínico.
IC, quando não tratada, tem prognóstico
pior que a maioria dos tumores malignos. Há
inúmeros marcadores de maus prognósticos,
com destaque para as CF III e IV: as etiologias
isquêmica, chagásica e doenças infiltrativas;
hiponatremia, anemia, hipopotassemia, insuficiência renal, caquexia, diabetes mellitus e
DPOC; baixa adesão, depressão e múltiplas
internações; a capacidade para o exercício
diminuída medida ao TC6M ou à ergoespirometria; as grandes dilatações e a hipertrofia; a
disfunção diastólica ao Doppler mitral; a fibrilação atrial e o BRE, e os níveis do peptídeo
tipo B (BNP) elevados no momento pré-alta
hospitalar após descompensação.
Conclusão
A moderna terapia para a IC interfere positivamente sobre a história natural e os pacientes
submetidos à terapia otimizada e à abordagem
multiprofissional têm a sobrevida aumentada
e a qualidade de vida melhorada. n
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RESUMO – Trata-se do caso de paciente masculino de 63 anos com queixa principal de aumento de volume
abdominal, e que foi submetido a colecistectomia em 2005, tendo sido internado por três vezes, há cerca de
quatro anos, em razão de episódios de grande vulto de hematêmese e enterorragia. O caso foi levado para
discussão em sessão clínica do HUGG, da UniRio. (Conduta Médica 2012-13 (52) 20-24)
ABSTRACT – It is the case of a 63-year-old man with increased abdominal volume. He did a colecystectomy em
2005, and four years ago he was admitted to the hospital for hematemesis and enterohemorrhagy. The case was
put in discussion in a clinical session at Gaffrée e Guinle Universitary Hospital, of UniRio. (Conduta Médica
2012-13 (52) 20-24)
DESCRITORES – enterorragia; hematêmese; aumento de volume abdominal
KEY-WORDS – enterohemorrhagy; hematemesis; increase in abdominal volume

INTERNA ANA MARIA

Trata-se de paciente masculino, de 63
anos, pardo, casado, natural do Rio de
Janeiro (RJ), residente em Mesquita (RJ),
motorista aposentado.
Queixa Principal: “Barriga grande”.
História da Doença Atual: A história
começa em 2005, quando o paciente foi
submetido a colecistectomia. Já naquela
época tinha uma pequena hérnia umbilical, e há cerca de quatro anos teve três
episódios de grande vulto de hematêmese
e enterorragia, tendo sido internado
nessas ocasiões. Nessa época sofreu
ligadura de varizes de esôfago e foi considerado devidamente tratado da doença e
orientado a tratar da hérnia, o que não fez.
Em agosto de 2010 notou um crescimento
continuado do abdome, acompanhado de
saciedade precoce. Em outubro de 2010
foi realizada paracentese, sendo retirados
5 litros de líquido ascítico. Ficou com
edema escrotal e em membros inferiores,
que foi tratado com furosemida. Foi feito
ultrassom (US) abdominal em 23/11/10,
e este mostrou imagem compatível com

cirrose hepática. O paciente esteve internado aqui no HUGG em janeiro de
2011, por uma semana, tendo recebido
alta para acompanhamento ambulatorial.
Na ocasião foram obtidos os seguintes
resultados: sorologias para hepatites virais
negativas; biópsia de reto para pesquisa
de esquistossomose negativa; paracentese
diagnóstica que evidenciou Gasa bem
menor que 1,1 e proteínas totais > 2,5.
A cultura do líquido ascítico não teve
crescimento bacteriano; a US de abdome
apresentou imagem sugestiva de cirrose.
História Patológica Pregressa: Negava
doenças comuns da infância ou alergias.
Inicialmente também negou hemotransfusões, mas depois – relatando as internações por causa das hemorragias das varizes
esofagianas – falou que recebeu 10 bolsas
de concentrado de hemácias. Foi submetido a colecistectomia videolaparoscópica
em 2005. Negava diabetes, hipertensão,
ter tido sífilis, tuberculose, câncer ou
doença de Chagas. Afirmava ter sido
sempre saudável, sem nenhum problema.
História Social: O paciente reside com a

esposa em casa de alvenaria, com saneamento básico; tem uma dieta quantitativa
e qualitativamente adequada; é não tabagista e não etilista.
História Familiar: O pai faleceu de causa
que desconhece; a mãe faleceu por doença
cardiovascular. Não possui filhos e tem
dois irmãos saudáveis.

da hipertensão portal, uma vez que ele
tinha essa ascite volumosa e uma história
de varizes esofágicas, que foi tratada. A
síndrome ascítica é caracterizada por um
Gasa menor que 1,1; quando o Gasa é
maior ou igual a 1,1, temos o diagnóstico
de hipertensão porta com uma acurácia
de 97%.

Exame Físico
À ectoscopia o paciente estava orientado
no tempo e no espaço, e apresentava
“Glasgow” 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit neurológico. Estava
um pouco hipocorado (+/4+), acianótico,
anictérico, hidratado, e apresentava estigmas de insuficiência hepática, de acordo
com o examinador.
Sinais vitais: Normais, com PA de 120 X
80, FR de 24, FC com 82 bpm. Cabeça
e pescoço: Sem problema algum; sem
linfonodomegalias, sopros carotídeos ou
alterações da tireoide. Oroscopia: Nada
digno de nota. Exame cardiovascular:
Também normal; pulsos periféricos e
ventrais palpáveis, simétricos e de baixa
amplitude. Ritmo cardíaco regular em
dois tempos, bulhas normofonéticas,
sem sopros. Aparelho respiratório: Sem
alterações. Abdome: Apresentava-se,
então, muito globoso e com peristalse
reduzida. Estava tenso, com ascite muito
volumosa. Apresentava hérnia umbilical
e ventral volumosa e não complicada. O
abdome estava imenso, parecia o de uma
grávida de trigêmeos. Membros: Sem
sinais de trombose, edemaciados (3+/4+),
com cacifo, edema assimétrico até a raiz
das coxas.
Impressão diagnóstica: Cirrose descompensada.
O diagnóstico anatômico e funcional é de
que o paciente tinha insuficiência hepática, ascite volumosa, hérnia umbilical e
ventral volumosa, edema em membros inferiores e peristalse diminuída. No diagnóstico sindrômico temos uma síndrome

PROF. ROGERIO

O que é o Gasa? Explique isso, por favor.
INTERNA ANA MARIA

Gasa é o “gradiente de albumina soroascítico”, ou seja, quando se tira o líquido
ascítico, mede-se a quantidade de albumina nele e no sangue tirado no mesmo
dia. Então, ao diminuirmos, do valor da
albumina no sangue, o valor encontrado
no líquido ascítico, encontramos o valor
do Gasa, ou seja, do gradiente entre a albumina do sangue e a do líquido ascítico.
E, no caso, a albumina no sangue estava
2 e no líquido ascítico era de 2,2 – ou
seja, o gradiente estava negativo; não era
só menor que 1,1, era negativo. Assim,
podemos ter aí uma cirrose acompanhada por uma tuberculose, por exemplo.
Apesar de estarmos pensando em cirrose,
não podemos esquecer deste dado – e é
por isso que eu coloquei a questão inicial
da ascite.
O diagnóstico clínico foi cirrose descompensada. No diagnóstico diferencial
temos essas duas divisões baseadas no
Gasa: uma que aponta para a ascite pela
hipertensão porta, normalmente com
Gasa maior ou igual a 1,1 e que inclui a
cirrose e a insuficiência cardíaca congestiva, e outras causas, com Gasa menor que
1,1, com uma ascite secundária a outras
doenças como neoplasia, peritonite tuberculosa, peritonite piogênica, nefrose
e ascite pancreática. Nossa principal
hipótese diagnóstica era a cirrose. Mais
do que isso: ele já tinha estado internado
aqui em janeiro, ocasião em que haviam

sido feitos diversos exames, e os resultados
já apontavam para uma cirrose idiopática,
cuja causa não conseguimos identificar. É
preciso então pesquisar as possíveis causas
dessa cirrose, que também pode ser uma
cirrose biliar primária: hepatite viral,
hepatite idiopática (que poder ser criptogênica ou autoimune), hemocromatose,
deficiência de alfa-1-antitripsina, doença
de Wilson ou esteato-hepatite não alcoólica. Na doença hepática os exames
são muito importantes para sabermos
o estado do fígado. Às vezes o paciente
está assintomático, e os exames é que vão
indicar a doença.
O paciente foi internado para investigação e se fez uma prescrição básica para
o que estava acontecendo: dieta para
hepatopata, propranolol, furosemida e
espironolactona, omeprazol, bromoprida
(substituída a partir de 2/3 por metoclopramida) e dipirona, realizando-se
glicemia de 6 em 6 horas, com insulina
regular, conforme esquema.
O quadro dele não se alterou muito
durante a internação. No décimo dia de
internação verificou-se que o paciente
estava apresentando resposta à terapia
diurética, mas com leve piora da função
renal ao exame laboratorial. No décimosegundo dia de internação ele estava
desidratado (+/4+), hipocorado (+/4+) e
com dispneia eventual. Digna de nota é
a paracentese de alívio, que foi feita no
dia 24/2, quando foram retirados quase 14
litros de líquido ascítico. Para o paciente não ter problemas, foi administrada
albumina.
Ele então foi para casa, com previsão
de voltar no dia 11/3 para fazermos
outra paracentese e podermos realizar a
biópsia hepática no dia 14. Ele retornou
no dia marcado, mantendo o mesmo
quadro básico. A ascite, é claro, estava
bem menor, já que haviam sido retirados
aqueles 14 litros na paracentese do dia
24/2. No dia 12/3 fizemos uma outra >
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TABELA 1

TABELA 2

LÍQUIDO ASCÍT I C O
Elementos

6/1/2011

Hematimetria

200

Leucometria

200

SOROLOGIAS E BIOMARCADORES
24/2/2011

12/3/2011

Neutrófilos
Linfócitos

100%

LDH

Exame

5/1/2011

Alfafetoproteína

< 0,6

800

Anti CMV- IgG/IgM

201,7/NR

15%

Toxo - IgG/IgM

5,2/NR

85%

EBV - IgG/IgM

(+)/NR

Diversas

173

205

Anti-LKM

NR

Prot.tt

7,4

3,4

3

Antimúsculo liso

01:40

glicemia

78

97

94

Antimitocôndria

NR

albumina

2,2

1,1

FAN (padrão fino denso)

1:160

Gasa

-0,2

1

p-Anca

01:20

paracentese (já prevista), porque ele
ia ser submetido à biópsia de fígado na
segunda-feira. E foram retirados 5,7 litros
de líquido ascítico, apenas duas semanas
depois da outra paracentese. A biópsia
não foi feita por causa da ascite. O quadro
dele seguiu sem muita alteração, sem nada
digno de nota. E nós não conseguimos
controlar a doença . Vejamos os exames.
Do líquido ascítico (ver tabela 1): No
exame do líquido ascítico vemos que,
em 6/1, o Gasa foi negativo. Ele tinha
200 de leucócitos, 100% de linfócitos e a
proteína também estava aumentada. No
dia 24/2 tínhamos uma proteína bem mais
baixa, mas o Gasa continuava menor que
1,1, e com predomínio de linfócitos.
Continuou-se fazendo as sorologias e
vemos aqui (ver tabela 2) os resultados
também da primeira internação. As sorologias para hepatites virais eram todas
negativas. Para investigar a hepatite autoimune fizemos anti-LKM, antimúsculo
liso, antimitocôndria, FAN e p-Anca. Eu
destaco aqui que o FAN foi um padrão
fino denso porque o paciente não informa
doença reumática e eu li que um FAN
nesse padrão geralmente não está relacionado a doença reumática, mesmo
com qualquer titulação. Eu estou apenas
informando os resultados, mas depois o
João vai falar sobre hepatite autoimune
e também sobre os critérios para tentar22 Conduta médica
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baixa. A ureia às vezes está alta, às vezes
está normal. Durante a internação ele
piorou um pouco da função renal. Para
descartar hemocromatose e outros problemas, fizemos a dosagem da transferrina
e outros exames (ver tabela 4), que não
mostraram alterações.
Quanto à hematologia (ver tabela 5), observamos que o paciente tem uma anemia,
com um VCM um pouco aumentado e
um HCM normal. A leucometria está
normal, e o coagulograma também. O
coagulograma é muito importante para
vermos a função hepática. O INR às vezes
está um pouco alargado, mas só um pouco
(acima de 1,2 é que tem algum problema,
mas não está muito acima).
A bioquímica geral (ver tabela 6) está boa,
sem muita alteração. O EAS também não

mos fechar o diagnóstico da doença. Eu
coloquei aqui as sorologias feitas para a
hepatite autoimune, mas nós descartamos
as outras causas de cirrose, como a doença
de Wilson.
Aqui vemos a bioquímica mais específica
para o quadro dele (ver tabela 3). E o que
observamos aqui? As transaminases estão
altas, mas não tão altas. A fosfatase alcalina, em quase o tempo todo, está bem
alta. Uma das características da hepatite
autoimune são as transaminases elevadas, e elas não estão tão altas (estando
até mesmo normais, muitas vezes). Por
outro lado, fosfatase alcalina alta fala
contra hepatite autoimune – e ela está
alta. As bilirrubinas estão sempre perto
da normalidade; às vezes um pouco altas,
às vezes no limite. A albumina está bem
TABELA 3

BIOQUÍMICA ESPECÍFICA
Elemento

14/2

17/2

18/2

21/2

22/2

24/2

25/2

AST

45

ALT

22

52				

34

24				

19

FA

429					

28/2

01/3

11/3

15/3

33			

78

64

16			

58

49

333

332			

316

146

16/3

GGT		

147				

132

126			

134

146

BbT

1,07

1,17				

0,93				

0,74

1,8

BbD

0,54

0,32				

0,58				

0,29

0,88

Pro.T		

8,5				

7

8

7,5		

7,1

Alb		

2,3				

2,1

3

2,5		

2,1

2,3

Ureia

43

42

50

48

45

39

39

58

50

44

67

67

Cre

1,1

1,17

1,33

1,39

1,39

1,44

1,38

1,58

1,35

1,08

1,3

1,14

02/3

hiperglobulina: eletroforese s/aumento espacífico de uma cadeia, padrão homogêneo

tem nada que chame muito a atenção.
Outros exames feitos foram a biópsia de
antro (em 16/12/10) – que deu um pólipo
hiperplásico e ausência de malignidade
– e a retossigmoidoscopia. Na biópsia de
mucosa retal não foram observados ovos
de S. mansoni e ficou constatada ausência de malignidade. A US abdominal de
23/11/10 mostrou imagens compatíveis
com cirrose hepática; a US abdominal
de 10/1/2011 mostrou um fígado cirrótico, sem esplenomegalia. Concluindo: a
tendência é revermos o caso, checando
os exames que ainda faltam. Vamos
refazer outros exames e, provavelmente,
vamos fechar o diagnóstico como de hepatite criptogênica mesmo. O colega João
Travassos vai comentar sobre a hepatite
autoimune e o diagnóstico diferencial.
INTERNO JOÃO

A hepatite autoimune (HAI) é uma
forma de hepatite crônica, mais comum
no sexo feminino, que acomete todas as
faixas etárias e está descrita mundialmente. É frequentemente rotulada como
“hepatite lupoide”, dada a proeminência
de características extra-hepáticas da autoimunidade e das anormalidades soroimunológicas no distúrbio. A mortalidade
da doença, se não tratada, chega a 40%
em seis meses. O diagnóstico de HAI é
feito sobre um tripé: (1) anormalidades
histológicas, (2) achados clínicos e bioquímicos característicos e (3) hipergamaglobulinemia (incluindo autoanticorpos).
Essas informações iniciais devem sempre
guiar nosso raciocínio médico diante
de um possível caso de HAI. É de suma
importância diferenciar a HAI de outras
formas de hepatite crônica, pois, no caso
em questão, há resposta à imunossupressão – majoritariamente corticoterapia.
Além disso, fica evidente que se trata de
uma doença cuja compreensão ainda se
encontra em fase de amadurecimento.
A HAI se apresenta de maneira bastante

TABELA 4

BIOQUÍMICA RELACIONADA AO FERRO, VITAMINA B12 E ÁCIDO FÓLICO
5/1

18/2

Dosagem da transferrina (200-360)

3/3

121

Fe (59-160)

41

53

Combinação do ferro (250-400)

154

Ferritina (24-336)

79,5

84,5

Saturação da transferrina (20-50)

26,6

32,5

Vitamina B12

663

Ácido Fólico

5,6

TABELA 5

HEMATOLOGIA
14/2

21/2

24/2

25/2

1/3

11/3

16/3

HGB

9,11

9,61

8,91

11,5

9,6

9,9

9,1

HMT

27,41

30,31

28,11

36,2

29,9

31

28,8

VCM

97

103

102

102

102

101

100

HCM

32,4

32,5

32,4

32,4

32,7

32,1

31,7

PLT

132

147

125

181

109

150

117

LEU

4,8

4,7

4,3

7,2

4,5

7,1

6,2

EOS

5,2

7,5

8

4,8

6,5

NEUT

56,4

55,4

64,3

59,4

LIN

28,7

27,9

21,3

24,2

18,8

MON

9,6

9

9,4

9,8

6,6

TAP

28,4

29,5

26,9

28,4

INR

1,117

PTTa

12,4

1,286

1,306

1,246

13,7

12,6

13,1

TABELA 6

BIOQUÍMICA GERAL
Elemento

14/2

17/2

18/2

21/2

22/2

24/2

25/2

11/3

15/3

16/3

Na

137

135

137

136

136

134

134			

136

129

126

K

4,02

4,55

4,35

4,3

3,91

4,42

4,49			

3,95

4,48

4,81

98

96

93			

99

93

93

C1		

98			

Mg		

1,78

1,67				

1,9

28/2

1,85

Ca								

8,4

Glic

82

81		

102

85

83

76

Col						

139

HDL						

23,9

Trigl						

58

89

1/3

1,49		

88

1,67

103

>
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sessão clínica / Clinical Session

heterogênea, cursando frequentemente
de modo “flutuante”: alternando entre
fases de alta atividade e baixa atividade
da doença. Nesse vaivém, o paciente pode
estar (1) assintomático, (2) com sintomas
debilitantes, ou (3) evoluir rapidamente
com falência hepática fulminante – o
que acontece em cerca de 20% dos casos.
Sintomas não específicos comuns são
fadiga, mal-estar, letargia, anorexia, dor
abdominal, prurido (geralmente de leve
intensidade), amenorreia, acne e artralgia
(de pequenas articulações).
Ao exame físico, podemos encontrar,
entre outros achados, hepatomegalia,
esplenomegalia e icterícia. Entretanto,
o exame do paciente pode se apresentar
sem nenhum sinal evidente. Sinais e
sintomas de doença hepática crônica –
como ascite (ocasionalmente de grande
volume) e edema, encefalopatia, coagulopatia ou sangramento varicoso – podem
estar presentes. Um último dado clínico
interessante a se notar é a concomitância
de HAI com outras doenças de caráter
autoimune: tireoidite, artrite reumatoide,
síndrome de Sjögren, anemia hemolítica,
colite ulcerativa, diabetes melito tipo 1 e
doença celíaca, entre outras.
Talvez a mais frequente alteração laboratorial presente na HAI seja a elevação
das aminotransferases – ALT e AST –,

Na foto, da esquerda para direita: professor Rogerio
Neves Motta, residente Diogo Sales, acadêmica de
Medicina Fernanda Crosara, professor Fernando
Ferry e acadêmico de Medicina João Travassos
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as quais se apresentam, normalmente,
com valores entre 100 e 1000 unidades.
Entretanto, a anormalidade laboratorial
mais característica da doença é a elevação
de globulinas séricas, especialmente de
gamaglobulinas IgG, que vão se apresentar com valores acima de 2,5g/dL.
Mas, primariamente, ainda podemos
dividir a HAI com base na apresentação
de autoanticorpos. A hepatite autoimune
tipo 1 é caracterizada pela presença dos
anticorpos antinuclear (AAN ou FAN),
antimúsculo liso e antiactina. O FAN
é o mais frequentemente encontrado e,
geralmente, em padrão homogêneo de
coloração. O antimúsculo liso é mais
específico que o FAN, porém menos
prevalente. Já o antiactina é o mais específico de todos e indica pior prognóstico.
Também podemos encontrar, associados,
os anticorpos contra o citoplasma de neutrófilos perinucleares (p-Anca) atípicos.
Já a HAI tipo 2 é marcada pela presença
dos anticorpos anti-LKM1 (anti-liverkidney microsome-1 ou antimicrossomo
fígado-rim-1) e ALC1 (anti-liver cytosol
1 ou anticitosol hepático 1). Por último,
associado à HAI tipo 3, temos o anticorpo
anti-SLA/LP (anti-soluble liver antigen
/ liver-pancreas ou antígeno hepático
solúvel / do fígado-pâncreas.).
Os achados histopatológicos compõem,
como vimos anteriormente, um dos
principais elementos no diagnóstico da
doença. São bastante semelhantes aos
achados de hepatites virais crônicas,
caracterizados, geralmente, por infiltrado de células mononucleares invadindo
tratos portais e estendendo-se além
da placa de hepatócitos periportais,
bem como penetrando no parênquima
(hepatite da interface ou necrose “em
saca-bocado”).
Como já havíamos falado anteriormente,
o diagnóstico de HAI é feito sobre um
tripé: (1) anormalidades histológicas, (2)
achados clínicos e bioquímicos caracte-

rísticos e (3) hipergamaglobulinemia –
incluindo autoanticorpos. No entanto,
devemos tecer algumas considerações:
a realização da biópsia é sempre viável?
Não. Em pacientes com grande prejuízo
da função hepática teremos uma explícita contraindicação ao procedimento,
por risco iminente de hemorragia – a
não ser que seja feito por via transjugular. Paralelamente, a literatura nos
mostra que os autoanticorpos estão
ausentes em até 10% dos casos de HAI.
Assim sendo, não podemos descartar a
hipótese diagnóstica em questão quando
frente a sorologias negativas – mesmo
que a probabilidade de acerto seja drasticamente reduzida.
PROF. ROGERIO

Achei interessante que talvez esta seja
a única doença hepática cujo consumo
de álcool fale contra o diagnóstico, já
que o paciente que ingere mais de 60g
por dia de álcool perde dois pontos no
escore. É evidente que o álcool causa
lesão hepática... Mas, no caso específico
da HAI, quanto maior o consumo de
álcool pelo indivíduo, menor a chance
de ele ter a doença.
INTERNO JOÃO

Os principais diagnósticos diferenciais
à HAI são a hepatite viral aguda típica,
hepatite crônica, doença de Wilson,
cirrose pós-necrótica ou criptogênica,
cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, colangite autoimune
com anticorpos mitocondriais negativos, hepatite alcoólica e esteatohepatite não alcoólica.
PROF. ROGERIO

Por ora, o diagnóstico mais provável
neste nosso caso é cirrose idiopática,
ressalvados os aspectos já comentados.
Não havendo mais comentários, agradeço
a todos e está encerrada a sessão. n

O Desafio da Imagem da página 17

Resposta de
Paciente do sexo masculino,

com doença fibrótica geralmente apresentam

46 anos, com tosse e dispneia

estreitamento liso das vias aéreas e espessa-

após tratamento para tuberculose

mento mínimo da parede (reversível).

pulmonar

A tomografia computadorizada volumétri-

The Image Challenge

ca (helicoidal) representa um importante
avanço, em relação à TC convencional, na
Diagnóstico: Atelectasia do lobo superior

avaliação das anormalidades das vias aéreas.

esquerdo por estenose brônquica pós-tuber-

A eliminação dos erros de registro causados

correlation between endoscopic simulation

culose

por variação na respiração, a diminuição dos

and bronchoscopic findings. Radiol Med

artefatos de movimento, e a capacidade de

(Torino) 1997;94(5):454-462.

Comentários: A tuberculose endobrônquica

obter, de rotina, secções em vários planos,

3. Moon WK, Im JG, Yeon KM, Han MC:

(TEB) é uma doença altamente infecciosa,

permitem estimar de forma mais fidedigna a

Tuberculosis of the central airways: CT fin-

que se mantém como importante problema

presença e a extensão da doença. Recente-

dings of active and fibrotic disease. AJR Am

diagnóstico nos países em desenvolvimento.

mente, a atenção tem sido voltada para as

J Roentgenol 1997;169(3):649-653.

O diagnóstico da TEB é frequentemente feito

novas técnicas de reconstrução, incluindo

4. Lee KS, Kim YH, Kim WS, Hwang SH,

já em fase avançada, quando já ocorreu este-

as reconstruções multiplanar, multiplanar

Kim PN, Lee BH: Endobronchial tubercu-

nose brônquica importante, com atelectasia e

volumétrica, tridimensional, e a “endoscopia

losis: CT features. J Comput Assist Tomogr

bronquiectasias.

virtual”. A TC helicoidal com reconstruções

1991;15(3):424-428.

Na tuberculose pós-primária o comprome-

é particularmente útil para a avaliação da

5. Naidich DP, Gruden JF, McGuinness G,

timento endobrônquico é muito frequente

estenose focal das vias aéreas, principalmente

McCauley DI, Bhalla M: Volumetric (helical/

e ocorre especialmente nas vias aéreas que

para a determinação da extensão longitudinal

spiral) CT (VCT) of the airways. J Thorac

drenam uma cavidade pulmonar. A ulceração

das lesões, fornecendo informação valiosa para

Imaging 1997;12(1):11-28.

da mucosa brônquica leva, eventualmente, à

orientação da broncoscopia, planejamento

6. Lee KS, Yoon JH, Kim TK, Kim JS, Chung

fibrose cicatricial. Tem importância conside-

cirúrgico e seguimento da resposta terapêutica.

MP, Kwon OJ: Evaluation of tracheobronchial

rável o fato de que a bronquite tuberculosa

Entre os tratamentos propostos para a tuber-

disease with helical CT with multiplanar

pode ocorrer sem que existam anormalidades

culose brônquica incluem-se quimioterapia

and three-dimensional reconstruction: cor-

radiologicamente demonstráveis; a ulceração

antituberculosa, uso precoce de esteroides,

relation with bronchoscopy. Radioghraphics

da mucosa, que pode ser a causa de positivi-

dilatação da estenose por meio de insuflação

1997;17(3):555-567.

dade nas culturas de escarro, é geralmente

de balão, inserção de “stent” e broncoplastia

7. Quint LE, Whyte RI, Kazerooni EA, et al.:

identificada apenas por broncoscopia. Se o

(podendo ser necessária lobectomia ou pneu-

Stenosis of the central airways: evaluation by

diagnóstico não for feito rapidamente e não

mectomia).

using helical CT with multiplanar reconstruc-

se instituir de imediato terapia antitubercu-

Em conclusão, o advento de métodos diag-

tions. Radiology 1995;194(3):871-877.

losa adequada, a formação de broncostenose

nósticos de maior acurácia proporciona o re-

8. Mariotta S, Guidi L, Aquilini M, Ton-

fibrótica cicatricial é quase inevitável, dela

conhecimento precoce da bronquite tubercu-

narini R, Bisetti A: Airway stenosis after

resultando atelectasia obstrutiva, pneumonite

losa e das suas complicações em fases iniciais,

tracheo-bronchial tuberculosis. Respir Med

e bronquiectasias.

sendo possível evitar o estabelecimento de

1997;91(2):107-110.

Os principais achados na TC dependem do

sequelas irreversíveis e mutilações decorrentes

9. Watanabe Y, Murakami S, Oda M, et

estágio da doença. Estreitamento das vias

do seu tratamento.

al.: Treatment of bronchial stricture due to

aéreas pode ser observado tanto em pacientes

endobronchial tuberculosis. World J Surg

com doença ativa quanto naqueles no estágio
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Alopecia Areata da Mão
Alopecia Areata of the Hand

Estudo realizado no Hospital Naval Marcílio
Dias, Rio de Janeiro (RJ).
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RESUMO – A alopecia areata (AA) é uma afecção crônica dos folículos pilosos e das unhas, cuja etiopato-

genia não está totalmente reconhecida. Entretanto, são considerados de importância os fatores genéticos,
autoimunes e emocionais. Clinicamente, caracteriza-se por placas bem definidas de alopecia não cicatricial
redondas ou ovais, geralmente assintomáticas. Afeta o couro cabeludo em mais de 90% dos casos, podendo
também acometer outras áreas do corpo menos frequentemente. A doença pode se manifestar em qualquer
faixa etária, causando repercussões psicossociais que podem ser graves. O tratamento é útil em controlar a
doença, porém seu curso é imprevisível e com resposta variável ao tratamento. (Conduta Médica 2012-13
(52) 26-27)
ABSTRACT – Alopecia areata is a chronic disease of hair follicles and nails, whose etiopathogenesis is not fully
recognized. However, it is important to consider genetic, autoimmune and emotional factors. Clinically, it is characterized by nonscarring well defined plaques of alopecia, round or oval, usually asymptomatic. It affects the scalp
in more than 90% of cases, and can also affect other areas of the body, less frequently. The disease can manifest
in any age, causing psychosocial effects that can be serious. The treatment is usefull in controlling the disease, but
its course is unpredictable and the response to treatment is variable. (Conduta Médica 2012-13 (52) 26-27)
DESCRITORES – alopecia areata; atípica; inusitada

Dra. Patrícia Ormiga
Coordenadora do Ambulatório de Cosmiatria e
Dermatoscopia do Hospital Naval Marcílio Dias

KEY-WORDS – alopecia areata; atypical; unusual

Dr. Daniel Fernandes
Especialista em Dermatologia pela SBD/AMB
Preceptor do Curso de Pós-Graduação em
Dermatologia do Hospital Naval Marcílio Dias /
Fundação Carlos Chagas
Responsável pelo Ambulatório de Alopécias do
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APRESENTAÇÃO

DERMATOSCOPIA

Este relato visa demonstrar um caso raro
de alopecia areata (AA), com localização
inusitada e não responsivo ao tratamento.
São descritos os achados clínicos, dermatoscópicos e histopatológicos, úteis para
o diagnóstico final, afastando-se outras
formas de perda dos pelos.

À dermatoscopia, nota-se diminuição
da densidade pilar, hastes em “ponto de
exclamação” (ver figura 2) e pelos cadavéricos (ver figura 3).

Paciente masculino, negro, 65 anos, queixando-se de queda de cabelos no dorso da
mão esquerda, há aproximadamente dois
meses (ver figura 1).

BIÓPSIA
Biópsia de pele com exame histopatológico demonstrou pelo isolado
circundado por moderado infiltrado
inflamatório linfocitário com discreta
permeação linfocitária do epitélio
folicular, compatível com AA na fase
inicial.

EXAME DERMATOLÓGICO

CONDUTA E EVOLUÇÃO

Área totalmente despilada, lisa, com ausência de eritema ou outros sinais inflamatórios. O paciente nega prurido, disestesia
local ou quaisquer outros sintomas. Foi
realizado o teste da sensibilidade, que se
mostrou sem alterações.

Iniciamos terapia oclusiva com creme
de clobetasol 0,05% e solução tópica
de sulfato de minoxidil 5%. Após cinco
meses, o paciente não apresentou sinais
de repilação, tendo sido interrompido o
tratamento.

ANAMNESE
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DISCUSSÃO

A alopecia areata (AA) é uma afecção
crônica dos folículos pilosos e das unhas,
de etiologia desconhecida. Determina
queda dos cabelos e/ou pelos, por interrupção de sua síntese, sem que ocorra
destruição ou atrofia dos folículos, motivo
pelo qual pode ser reversível1. A doença
pode ocorrer em qualquer área da pele que
contenha o folículo piloso, mas classicamente acomete o couro cabeludo, representando 90% dos casos1. A localização
no dorso da mão é considerada rara e é
pouquíssimo descrita na literatura.
Estudos sugerem susceptibilidade genética
e envolvimento de fatores ambientais na
sua gênese. Provavelmente, uma desordem
autoimune provoca um infiltrado linfocítico perifolicular que interfere no ciclo
evolutivo do cabelo e na sua transformação
de pêlo anágeno em telógeno.
Em geral, os pacientes com alopecia areata
relatam perda importante de cabelos e
presença abrupta de área ou áreas alopécicas2. As lesões clássicas se caracterizam

por placas bem delimitadas de formato
circular ou oval, totalmente despiladas e
de superfície lisa, sem sinais inflamatórios.
Classicamente se apresenta como uma
doença assintomática; entretanto, alguns
pacientes podem cursar com eritema,
queixar-se de prurido, sensação de queimação e dor precedentes à queda. A
presença de pêlos mais finos na raiz e mais
largos distalmente é um achado marcante
da doença: são os denominados pelos em
pontos em exclamação.
Vários aspectos semiológicos podem
auxiliar no diagnóstico de AA. Nas fases
agudas da afecção, os pelos se desprendem
facilmente (sinal da tração suave) na periferia das placas ou em outras áreas (forma
difusa). Podem estar presentes também
penugem branca ao longo da placa e os
chamados pelos cadavéricos, nos quais
ocorre fratura da haste no interior do
folículo piloso, produzindo-se pontos
enegrecidos dentro do óstio folicular, que
se assemelham a comedões.
Pode estar associada a outras doenças autoimunes (tireoidites e vitiligo), atopia, e
distrofias ungueais, tais como pitting (mais
comum), traquioníquia, sulco de Beau,
onicorrexe, coiloníquia e leuconíquia.
A dermatoscopia se caracteriza pela presença
de pontos amarelos, hastes em ponto de
exclamação, pelos velus e pelos cadavéricos.5
Os achados histopatológicos variam com

FIGURA 1

FIGURA 3

FIGURA 2

a duração da doença. Na fase aguda, há
rico infiltrado linfocítico peribulbar; na
fase subaguda há muitos pelos na fase
catágena e telógena, e na fase crônica há
miniaturização folicular com inflamação
discreta ou ausente.
O curso da AA é imprevisível, podendo
cursar com repilação espontânea em
alguns meses; porém, a maior parte dos
pacientes terá mais de um episódio de
queda de cabelos. Em outros casos, pode
evoluir para sua forma mais extensa,
denominada alopecia areata universal.
Os fatores que indicam pior prognóstico são
apresentação extensa, padrão ofiásico, longa
duração da doença, atopia, história familiar
positiva, associação com outras doenças
autoimunes, acometimento ungueal e primeiro episódio de AA muito jovem.
Vários agentes terapêuticos têm sido descritos para o tratamento da alopecia areata, mas
nenhum é curativo ou preventivo3. Alguns
autores recomendam realizar corticoterapia
intralesional ou tópica por até seis meses,
interrompendo-se o uso no caso de ausência
de melhora clínica após este período.
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RESUMO – A mastocitose é afecção rara e heterogênea, caracterizada por aumento da densidade dos
mastócitos na pele e em outros órgãos. Compreende diferentes formas clínicas, variando desde formas
cutâneas indolentes a condições sistêmicas e malignas. Urticária pigmentosa é a manifestação mais comum
da mastocitose. Descreve-se um caso de urticária pigmentosa em paciente adulta com diagnóstico tardio.
(Conduta Médica 2012-13 (52) 28-30)
ABSTRACT – Mastocytosis is a rare, heterogeneous disorder characterized by marked increase in mast cell density
in the skin and other organs. It comprises many different clinical manifestations varying from indolent cutaneous
forms to systemic and malignant conditions. Urticaria pigmentosa is the most common manifestation of cutaneous
mastocytosis. A case of late urticaria pigmentosa diagnosis in an adult woman is presented. (Conduta Médica
2012-13 (52) 28-30)
DESCRITORES – mastocitose; mastocitose cutânea; urticária pigmentosa
KEY-WORDS – mastocytosis; mastocytosis, cutaneous; urticaria pigmentosa

Introdução

Relato do caso

Mastocitose é uma doença rara de

Paciente feminina, parda, 61 anos,

proliferação de mastócitos que ocorre

queixando-se de “manchas no corpo”.

tanto na forma cutânea quanto sis-

Relatava o surgimento de lesões hi-

têmica. O sítio mais frequente de

percrômicas disseminadas há 10 anos,

envolvimento de qualquer forma de

associadas a prurido. Não havia sin-

mastocitose é a pele, na qual uma

tomatologia sistêmica. Submeteu-se

variedade de manifestações clínicas

à biópsia de pele em outro serviço, e

tem sido descrita. Lesões cutâneas

a histopatologia foi compatível com

incluem urticária pigmentosa, masto-

pitiríase liquenoide crônica.

citoma, telangiectasia macularis eruptiva

Ao exame apresentava máculas e

perstans e mastocitose cutânea difusa.

pápulas hipercrômicas, medindo de

Ocorre principalmente em crianças, de

0,2 - 0,5 cm de diâmetro, distribuídas

forma benigna. Destacamos o papel do

no tronco, membros superiores e infe-

dermatologista no reconhecimento e

riores, poupando a face (ver figuras 1,

acompanhamento dessa doença rara,

2 e 3). Havia sinal de Darier positivo

que quando se inicia na idade adulta

(ver figura 4). Hemograma, função

possui evolução mais agressiva devido

hepática e renal estavam dentro dos

à possibilidade de sistematização ou

padrões da normalidade. Realizamos

ocorrência de desordens hematoló-

novo histopatológico, que confirmou

gicas.

o diagnóstico de mastocitose. Foi

introduzido cetotifeno, com melhora

FIGURA 1

Máculas e pápulas
hipercrômicas no tronco

importante do prurido.
Discussão

A mastocitose é mais frequente entre
as crianças, com 75% dos casos ocorrendo entre dois e quatro anos de
idade 1,2,3 . Quando o início é na fase
adulta, geralmente surge entre a ter-

FIGURA 3

ceira e a quarta décadas de vida, e há

Máculas hipercrômicas nos
membros inferiores

um risco aumentado de envolvimento
sistêmico.
Em aproximadamente 80% dos pacientes com mastocitose, somente a
pele é envolvida. No restante, com a
forma sistêmica, a medula óssea é quase
sempre acometida, sendo a biópsia um
procedimento necessário para confirmação diagnóstica. O sangue periférico
raramente demonstra mastócitos circu-

FIGURA 2

Máculas e pápulas hipercrômicas no dorso

lantes. Outros órgãos frequentemente
acometidos são sistema esquelético,
trato gastrointestinal, baço, linfonodos
e fígado3; porém qualquer tecido pode

cobolhosas, telangiectasias e petéquias

sofrer infiltração dessas células. Lesões

também podem ocorrer. Embora na

de pele ocorrem em mais de 50% dos

maioria dos pacientes seja uma en-

pacientes com mastocitose sistêmica,

fermidade assintomática, em cerca de

geralmente de forma indolente.

30% as principais queixas são surtos

A relação entre os sintomas da mas-

de prurido e eritema4. Outros achados

tocitose e os mediadores inflamatórios
liberados pelos mastócitos é bem conhecida, mas se ignora a causa da pro-

FIGURA 4

Sinal de Darier positivo em
uma lesão do tronco

liferação celular. Nas formas sistêmicas

da UP são dermografismo e sinal de
Darier 3,5 (formação de lesão ponfosa,
decorrente da liberação de histamina
pela degranulação dos mastócitos com

foram descritos os seguintes mecanis-

A urticária pigmentosa (UP) é a forma

o atrito). O diagnóstico diferencial se

mos: mutações no receptor de proteína

mais comum de mastocitose cutânea, e

faz com nevos pigmentados, lentiginose

c-kit, (protoncogene) – que se liga ao

se apresenta como múltiplos nódulos,

múltipla, xantogranuloma juvenil e

fator de crescimento de células-tronco

placas ou máculas de cor vermelha

síndrome carcinoide.

(envolvido em neoplasias hematológi-

acastanhada, localizadas principal-

O prognóstico do paciente com masto-

cas), e inibição do processo de apoptose,

mente no tronco e nas extremidades.

citose cutânea depende da existência

por distúrbio na regulação das proteínas

Palmas, plantas, face e couro cabeludo

de sintomas sistêmicos e da idade em

Bcl-2 e Bcl-X2,3.

são comumente poupados. Lesões vesi-

que a doença iniciou. A mastocitose na >
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criança tem um prognóstico favorável,

B, dextran, bloqueadores beta-adrenér-

2. Longley BJ, Ma Y, Carter E, McMahon

geralmente com involução espontâ-

gicos e contrastes radiológicos 5,8. Os

G. New approachesto therapy for mas-

nea6. A maior parte dos mastocitomas

antagonistas H1, como o hidroxizine,

tocytosis. A case for treatment with kit

regride espontaneamente e 50% das

são a base para o tratamento do prurido

kinase inhibtors. Hematol Oncol Clin

mastocitoses maculopapulosas me-

e eritema1,2,5. Estabilizadores da mem-

North Am.2000;14:689-95.

lhoram na adolescência. A urticária

brana de mastócitos – como cetotifeno

3. Maluf LC, Barros JÁ , Machado Filho

pigmentosa que surge na idade adulta

e cromogligato de sódio – são reco-

CAS. Mastocitose An. Bras. Dermatol.

pode permanecer indefinidamente ou

mendados. Psoralenos e PUVA terapia

[online]. 2009, vol.84, n.3, pp. 213-225.

evoluir, tornando-se sistêmica em 25%

tiveram bons resultados, embora pouco

ISSN 0365-0596

dos casos. A apresentação predominan-

duradouros, e devem ser considerados

4. Kac BW, Krause K, Azulay DR.

temente bolhosa e a mutação no proto-

em pacientes que não respondem a

Mastocitose.In: Azulay RD, Azulay DR

oncogene c-kit sugerem prognóstico

outros tratamentos e naqueles em

, Abulafaia LA. Dermatologia. 5 ed.

mais reservado6.

que os sintomas progridem apesar do

rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara

Na investigação da doença, deve ser

tratamento 1,5. Alguns autores sugerem

Koogan; 2008. p.595-597.

analisado primeiramente o quadro

que esteroides puros ou combinados

5. Soter NA. The skin in mastocyto-

clínico por meio da anamnese e do

com outros tratamentos podem ser

sis. J Invest Dermatol. 1991 Mar;96(3

exame físico do paciente. Na suspei-

paliativos, com melhora temporária

Suppl):32S-38S; discussion 38S-39S,

ta da doença, é necessário o exame

das lesões e sintomas 3,8 . Entretanto,

60S-65S.

anatomopatológico da lesão para a

nenhum tratamento mencionado causa

6. Metcalfe DD. Mast cells and

comprovação do diagnóstico. Exames

regressão definitiva das lesões cutâneas

mastocytosis. Blood. 2008 Aug

laboratoriais complementares podem

ou viscerais.

15;112(4):946-56.

ser solicitados, de acordo com os sin-

7. Valent P, Akin C, Sperr WR,

tomas. O hemograma e as provas de

Comentários

Mayerhofer M, Fodinger M, Frits-

função hepática e renal se encontram

Apesar do início na idade adulta com

che-Polanz R, et al. Mastocytosis:

normais, a não ser que haja acome-

evolução de 10 anos, nossa paciente não

pathology, genetics, and current

timento sistêmico 1,5,6. A presença de

apresenta, até o momento, evidências

options for therapy. Leuk Lymphoma.

anemia, plaquetopenia e leucocitose

clínicas ou laboratoriais de envolvi-

2005;46:35-48         

indicam a necessidade de biópsia de

mento sistêmico, e por enquanto não

8. Hartmann K, Henz B. Mastocytosis:

medula óssea, para verificar a possibi-

há indicação de biópsia de medula

recent advances in defining the disease.

lidade de doença sistêmica1. No exame

óssea. Ressaltamos a importância do

Br J Dermatol 2001; 144(4): 682-95. n

histopatológico da UP, é encontra-

acompanhamento em longo prazo,

do infiltrado mastocitário na derme

para identificação precoce dos sinais de

papilar, especialmente em torno dos

envolvimento sistêmico pela doença.

vasos 5,7.
Não existe tratamento curativo e a
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