Editorial

Acaba a Recertificação
E
m recente ato, o Conselho Federal

lista emitidos a partir de 1º de janeiro

dades aceitas pela legislação anterior

de Medicina revogou, através da Resolu-

de 2006 deveriam, obrigatoriamente, a

não estavam sujeitos ao processo de

ção 1984/2012, uma Resolução também

cada cinco anos, submeter-se ao processo

recertificação.

do Conselho Federal de Medicina, de

de recertificação, cumprindo determina-

A meu ver foi uma acertada decisão,

número 1772/2005, que instituía o Cer-

das metas de atualização, do contrário

porque garante um tratamento aos

tificado de Atualização Profissional para

corriam o risco de perder o registro de

médicos mais jovens, que terão seus

os portadores de “títulos de especialista”

especialista.

títulos de especialista obtidos mais re-

e “certificados de área de atuação”. Na

Quero lembrar ainda que tal recertifi-

centemente, igualitário aos mais antigos,

prática, a antiga Resolução 1772/2005

cação só envolvia aqueles detentores

que atingiram objetivos semelhantes

estabelecia uma recertificação.

de títulos de especialista emitidos por

pelos meios legais e regimentais em cada

Com a Resolução 1984/2012 foi extinta

sociedades de especialidades reconhe-

época respectiva.

também a Comissão Nacional de Acre-

cidas pela Associação Médica Brasileira

Desejo apenas recordar que o registro de

ditação (CNA), que era encarregada de

(AMB), assim mesmo no caso dos

especialista já foi concedido, em tempos

implementar e fiscalizar a recertificação

títulos emitidos a partir de 1º de janeiro

anteriores, por diversos critérios, con-

dos títulos de especialista.

de 2006. Isso porque os médicos com

forme a época: através da aprovação em

Só para lembrar aos colegas, a Resolução

registro de especialista nos conselhos

concurso público na especialidade; por

1772/2005 dizia que os médicos que

de Medicina obtidos via certificado de

estágio durante pelo menos cinco anos

tivessem obtido certificados de especia-

Residência Médica ou outras modali-

em serviço reconhecido onde a espe-

Os médicos que tivessem
obtido certificados de
especialista emitidos a partir
de 1º de janeiro de 2006
deveriam, a cada cinco anos,
submeter-se ao processo de
recertificação, cumprindo
determinadas metas de
atualização, do contrário
corriam o risco de perder o
registro de especialista
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cialidade era praticada; pela obtenção

Para educação médica continuada os me-

do título de mestrado na especialidade;

lhores eventos são aqueles de cunho bem

pelo fato de o médico ser docente da

prático, envolvendo de preferência co-

especialidade em faculdade de Medicina

nhecimento consolidado e com temática

ou em curso de pós-graduação, e assim

acessível ao médico prático, categoria

por diante. Em cada momento, o legis-

em que a maioria dos nossos colegas se

lador estabelecia critérios que, uma vez

inclui e que se compõe por aqueles que

atingidos, conferiam ao colega o registro

militam intensamente na assistência,

de especialista.

seja na emergência, no ambulatório, no

Obviamente que o impositivo da re-

consultório, no posto de saúde ou no

certificação estabelecia uma divisão

centro cirúrgico.

entre os especialistas, os que deveriam

Não devemos, ainda, nos esquecer de

e os que não deveriam se submeter ao

que muitos colegas nossos – por razões

sessÃO clínica

processo, o que fatalmente iria provocar

diversas e até mesmo por aquelas de

questionamentos judiciais, daí uma das

ordem pessoal – não conseguem, muitas

Cansaço, Palpitações e
Tremores

razões por que achei muito oportuna a

vezes, cursar uma Residência Médica

decisão do CFM.

ou conquistar o título de especialista

O processo de recertificação envolvia

da sociedade de sua especialidade. Esses

muitas vezes a frequência obrigatória

necessitam, mais do que tudo, de educa-

a eventos nem sempre acessíveis aos

ção médica continuada de bom padrão,

médicos mais jovens, seja pelo custo

próxima ao seu local de trabalho ou à

envolvido para a participação no evento,

sua residência e com temática objetiva

seja pela distância entre a cidade onde

e prática. Precisam ter acesso ao bom

se achava domiciliado e aquela onde iria

conhecimento, não só para cultivar boas

se dar o evento. Nesse caso se somam

práticas em Medicina, como também

custos e tempo para deslocamento e

para ter uma oportunidade futura de

participação.

conquistar sua titulação.

Chamo ainda a atenção para um fato

Por fim, não podemos deixar de registrar

importante. Nem sempre congressos

que o Cremerj foi pioneiro no questio-

muito especializados e sofisticados, com

namento à recertificação, o que agora

maciça presença de convidados estran-

acabou sendo reconhecido pelo Conse-

geiros e temática muito voltada para

lho Federal de Medicina.
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Dor e Nódulos nas Pernas
Pain and Nodes in the Legs

Sessão clínica realizada em 1º de novembro
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 30 anos com queixa principal de “dor e nódulos nas
pernas”, e que relatou o início, aproximadamente dois anos e três meses antes, de poliartralgia em quadril e
joelhos bilateralmente. O caso foi levado para discussão em sessão clínica da 34ª Enfermaria da Santa Casa
da Misericórdia do Rio de Janeiro. (Conduta Médica 2012-14 (53) 4-9)

Relatores:
Bruna Macedo Polonia
Interna da Escola de Medicina da Fundação
Técnico-Educacional Souza Marques

two years and three months before, with polyarthralgia in the hip and in the knees, on both sides. 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 2012-14 (53) 4-9)

Dr. Daniel Peralta e Silva
Residente de Clínica Médica da 34ª Enfermaria da
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
Moderador:
Prof. Fernando Nascimento
Chefe do Serviço da 34ª Enfermaria
Professor Titular de Clínica Médica da Escola de
Medicina da Fundação Técnico-Educacional
Souza Marques
Professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Gama Filho
Participantes:
Profa. Valéria Salgado
Médica e Professora Assistente do Serviço
Dra. Natália Martins
R2 da 34ª Enfermaria
Marina Cardoso Boccaletti
Daniel Marzulo Reis
Larissa Trancoso Almeida
Andressa Galvão Bazzo
Luiz Wander Nery Cardim
Internos da Escola de Medicina da Fundação
Técnico-Educacional Souza Marques e da
Faculdade de Medicina da Universidade
Gama Filho
Karen Kligerman
Sérgio Roberto Brik
Conrado Bhering Santos
Ayla Cristina Guimarães da Motta
Felipe Octávio Cardoso Matsuura
Acadêmicos da Escola de Medicina da Fundação
Técnico-Educacional Souza Marques e da
Faculdade de Medicina da Universidade
Gama Filho
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ABSTRACT – It is the case of a 30-year-old woman with complaints of “pain and nodes in the legs” that began

DESCRITORES – dor; poliartralgia; nódulos
KEY-WORDS – pain; polyarthralgia; nodes

INTERNA BRUNA

escurecimento cutâneo. Fez uso de cefalexina

Identificação: Paciente feminina, 30 anos,

500mg, sem melhora. Há um mês procurou a

natural do Rio de Janeiro, negra, do lar,

34ª Enfermaria da Santa Casa para investiga-

evangélica, casada.

ção diagnóstica, e na ocasião referiu artralgia
nos tornozelos, associada a sinais flogísticos.

Queixa Principal: “Dor e nódulos nas
pernas”

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

Quando ela foi tratada com cefalexina não
História da Doença Atual: Iniciou, há

apresentou melhora? Foi trocada a medicação

dois anos e três meses, poliartralgia em

dela?

quadril e joelhos bilateralmente. Procurou
atendimento médico, tendo sido prescrito

INTERNA BRUNA

anti-inflamatório não hormonal. Obteve

Quando ela procurou o nosso Serviço fez uso

leve melhora por tempo indeterminado de

de outra medicação.

alguns meses. Ficou assintomática por um
período de um ano, e há três meses e quinze

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

dias iniciou quadro de faringoamigdalite,

Qual?

tratado por três dias com penicilina cristalina, segundo esquema de uma dose por

INTERNA BRUNA

dia. Quinze dias após o tratamento surgiram

Começou com ácido acetilsalicílico (4

alguns nódulos em membros inferiores (na

gramas/dia). Posteriormente debateremos

região pré-tibial), dolorosos, quentes e com

essa indicação.

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

INTERNA BRUNA

INTERNA BRUNA

Na época estava equivocado o diagnós-

Começou no quadril e joelhos e depois aco-

Sim, ela teve febre e mal-estar nesses dois

tico?

meteu tornozelos e ombros.

anos, porém isso era associado às vezes ao
quadro de faringoamigdalite.

INTERNA BRUNA

PROFA. VALÉRIA

Quando ela chegou à 34ª Enfermaria não

O comprometimento articular, na evolução

PROF. FERNANDO

tinha um diagnóstico preciso.

observada na enfermaria, tinha característi-

Ela apresentou, nesses dois anos, outros

cas simétricas.

sintomas gerais, tais como adinamia e emagrecimento?

PROFA. VALÉRIA

A cefalexina foi indicada não somente

PROF. FERNANDO

pelos nódulos, mas pela história de farin-

Chama a nossa atenção que se trata de uma

DRA. NATÁLIA

goamigdalite.

doença crônica, com períodos de remissões

Ela tinha história de emagrecimento.

e exacerbações. Além do quadro articular,
INTERNA BRUNA

surgiu outro dado recente, que foram os

DR. DANIEL

Ela fazia faringoamigdalite de repetição.

nódulos nos membros inferiores, com as ca-

Ela perdeu 11 quilos em 45 dias.

racterísticas citadas e sintomas gerais.
ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

PROF. FERNANDO

Esse quadro de poliartrite teve algum fator

INTERNA MARINA

Alguém tem alguma pergunta relacionada

desencadeante?

Ela conseguia fazer suas atividades?

à história da doença atual? Vamos pedir à
Bruna para fazer o relato da história patológica pregressa, fisiológica, social e familiar.

INTERNA BRUNA

INTERNA BRUNA

Após o segundo filho, há cerca de um ano,

Quando acordava conseguia, mas no final

ela passou por um período emocionalmente

do dia ela referia bastante “dor nas juntas”,

INTERNA BRUNA

difícil, e teve várias vezes artralgia nas arti-

necessitando de repouso.

História Patológica Pregressa: Caxumba e
coqueluche na infância, hipertensão há 16

culações referidas.
DRA. NATÁLIA

anos em tratamento com captopril e hidro-

DRA. NATÁLIA

Não chegava a ser incapacitante; ela con-

clorotiazida. História de faringoamigdalite

É relevante acrescentar também as caracterís-

seguia se movimentar e fazer algum tipo de

de repetição e queda de cabelos com áreas

ticas dessa artralgia; se tinha rigidez matinal

atividade doméstica.

de alopécia.
História Familiar: Mãe com história de

e sinais flogísticos.
ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

artrite e hipertensão. Pai falecido por câncer

INTERNA BRUNA

Tivemos um caso de uma paciente que pela

de próstata. Possui três irmãos, uma hiperten-

Era cumulativa, ou seja, não migratória, e

manhã não conseguia levantar por sentir

sa e outra com osteoporose já submetida à

associada a sinais flogísticos.

muita dor... mas era artrite reumatoide. É di-

artroplastia com prótese coxofemural.

ferente deste caso ou é o mesmo diagnóstico?

História Fisiológica: Nascida por parto
normal a termo, menarca aos quinze anos.

PROF. FERNANDO

É importante que a relatora frise a sequ-

PROFA. VALÉRIA

Duas gestações para dois partos, nenhum

ência evolutiva do comprometimento

Não é o mesmo que este caso.

aborto.
História Social: Mora em residência com

articular, ou se havia fatores agravantes
ou atenuantes, além de outros sinais ou

PROF. FERNANDO

saneamento básico, esgoto ligado à rede,

sintomas.

Bruna, ela tinha outros sintomas?

possui um cachorro. Alimenta-se quantita- >
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FIGURA 10

tiva e qualitativamente bem. Nega consumo

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

tibial bilateral, dolorosos; hipercromia no 1/3

de álcool, tabaco e drogas.

O primeiro quadro coincide com a primeira

inferior de ambas as pernas.

gestação dela?

Articulações: Exame articular - edema nos
joelhos, com calor e limitação de movimen-

PROF. FERNANDO

Alguma pergunta antes do relato do exame

INTERNA BRUNA

tos; tornozelos edemaciados, com elevação da

físico?

Não, o primeiro filho dela tem mais de três

temperatura local; demais articulações sem

anos, e o quadro se iniciou há dois anos e

sinais flogísticos.

três meses.

Exame Neurológico: Força muscular e tônus

ACADÊMICA KAREN

Ela se tratava com captopril e hidroclororiazida?

preservados, marcha atípica, equilíbrio preDR. DANIEL

servado; reflexos superficiais e profundos sem

Então daremos sequência ao exame físico da

alterações.

INTERNA BRUNA

primeira internação.

Sim.

Exame Físico: Paciente em bom estado geral,

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

lúcida, orientada no tempo e espaço, deambu-

O edema que ela apresentava era de quantas

PROF. FERNANDO

lando, vígil, cooperativa, com fácies atípica,

cruzes?

Chamo a atenção para a hipertensão arterial

hidratada, mucosas hipocoradas, acianótica,

desenvolvida desde os 14 anos, e uma história

anictérica, eupneica em ar ambiente e afebril,

DRA. NATÁLIA

familiar de doença articular.

pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem alte-

Era um edema localizado na articulação, e

ração de acuidade visual.

esse edema não se mede em cruzes.

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

Biotipo: Longilínea, com 1,92m de altura

Qual a religião dela?

e 105kg.

PROF. FERNANDO

Sinais Vitais: PA 130 x 90mmHg; FC 76

Edema articular, dor e aumento de tempe-

INTERNA BRUNA

bpm; FR 20 irpm; Tax: 36,7 C.

ratura constituem os sinais que caracterizam

Evangélica.

Cabeça e Pescoço: Algumas áreas com

a artrite. Há algum outro dado de exame

rarefação de cabelos. Alguns dentes com

físico?

o

INTERNO DANIEL

cáries, amígdalas hipertrofiadas; ausência

Ela nunca teve um quadro de artrite antes

de linfonodomegalias, tireoide impalpável,

DR. DANIEL

desses dois anos?

ausência de turgência jugular ou sopro

Ela estava em bom estado geral, lúcida,

carotídeo.

orientada.

INTERNA BRUNA

Aparelho Respiratório: Tórax atípico,

Não, somente esse, há dois anos e três meses.

murmúrio vesicular universalmente audível

PROF. FERNANDO

bilateralmente, sem ruídos adventícios.

Sobre o medicamento utilizado na primeira

PROFA. VALÉRIA

Aparelho Cardiovascular: Ictus cordis pal-

internação, a Bruna falou em ácido acetilsa-

E ativou na fase do puérperio. A gestação foi

pável no quinto espaço intercostal na linha

licílico. Muito bem, por que a dose utilizada

sem intercorrências? Ela estava completamente

hemiclavicular esquerda. Ritmo cardíaco

foi de 4mg/dia? Trata-se de uma dosagem

assintomática durante o período gestacional?

regular com bulhas normofonéticas e presen-

analgésica ou anti-inflamatória? Por favor

ça da quarta bulha.

explique, Bruna.

INTERNA BRUNA

Abdome: Atípico, flácido, timpânico, sem

Ela teve descolamento de placenta, necessi-

visceromegalias ou massas palpáveis, Traube

INTERNA BRUNA

tando de repouso por uma semana. Não teve

livre.

Eram dois comprimidos de 500mg de seis

outras intercorrências.

Membros Inferiores: Nódulos em face pré-

em seis horas. É uma dose anti-inflamatória. >
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DR. DANIEL

DR. DANIEL

do lúpus para apostarmos nele inicialmen-

Foram dois comprimidos de 500mg de oito

Começamos a questionar realmente a

te, mas com o anti-SM positivo ele passou

em oito horas inicialmente, perfazendo três

respeito de febre reumática, pela histó-

a ser a principal hipótese.

gramas por dia. Houve uma melhora discreta,

ria, mas a característica muito comum

então aumentamos para quatro gramas por

da artrite de ser migratória nesses casos

PROF. FERNANDO

dia, fazendo dois comprimidos de 500mg a

(acontece em 90% deles) a paciente não

Havia a história, o exame físico com todas

cada seis horas.

apresentava. Também questionamos a

as características citadas, e mais os exames

possibilidade de a paciente ser falcêmica,

complementares, destacando-se o anti-SM

DRA. NATÁLIA

pelo comprometimento articular e por

– por que não diagnosticar lúpus?

Ou seja, um grama de seis em seis horas.

estar descorada, fazendo febre. E acabamos
obviamente falando do lúpus, mesmo que

DR. DANIEL

PROFA. VALÉRIA

faltassem alguns critérios importantes do

Tínhamos o anti-SM, então pedimos a pro-

A indicação do ácido acetilsalicílico, apesar

exame físico como rash malar e fotossen-

teinúria de 24h, que veio com resultado de

da paciente não ter uma artrite característica,

sibilidade. Então sentimos a necessidade

36 miligramas, ou seja, sem microalbumi-

se dá pela história de faringoamigdalite com

de utilizarmos métodos laboratoriais de

núria. Como a nossa hipótese foi de lúpus,

a lesão característica de eritema nodoso

diagnóstico. Pedimos inicialmente o FAN,

iniciamos o tratamento com hidroxicloro-

associado à artrite.

o fator reumatoide, a antiestreptolisina

quina sugerido pelo Dr. Fernando, que fez

O e o VDRL, além dos rotineiros, como

uma ressalva em relação às proporções da

PROF. FERNANDO

hemograma, função renal e hepatograma.

paciente: ela é muito alta (1,92 m) e tem

Portanto, a história e o exame físico

Tivemos resultados como FAN negativo,

bom peso (105 quilos). Então, ao calcular-

conduzem a qual diagnóstico ou diag-

fator reumatoide e antiestreptolisina O

mos a dose por quilo de peso, aumentamos

nósticos?

dentro da normalidade, e VDRL não reator.

para 600mg, que é o que ela usa atualmente.

VCM, HCM e CHCM estavam normais,

O interessante é que temos aqui um caso

DR. DANIEL

qualificando uma anemia normo/normo. O

de lúpus que mostra que nem sempre há

Abrimos diagnósticos diferenciais principal-

leucograma veio dentro da normalidade. As

aquele quadro bem exuberante, já que

mente para causas de eritema nodoso, como

plaquetas estavam em 243 mil e o VHS era

constatamos a ausência de alguns sinais clí-

doenças infecciosas, tuberculose, sarcoidose

de 40mm (1ª hora). Glicemia, hepatograma

nicos muitos comuns. Dos 11 critérios não

ou uso de medicamentos (anticoncepcional

e coagulograma estavam normais, assim

tínhamos quatro, mas a clínica é soberana,

e penicilina, que ela usou inclusive no curso

como o EAS. Conseguimos alívio da dor

e o anti-SM positivo é um fator importante.

da doença). Outras causas incluem as doenças

com aspirina na dose de 4 gramas ao dia. O

Não temos outra doença que curse com

autoimunes.

Dr. Fernando fez a ressalva para pedirmos o

esse fator positivo, então começamos o

anti-SM, que é um anticorpo com 96% de

tratamento pertinente.

PROF. FERNANDO

especificidade para lúpus. Assim, fizemos a

Quais doenças autoimunes?

solicitação, e na semana seguinte tivemos

PROF. FERNANDO

o resultado, que veio positivo, ou seja, re-

Esse caso é muito interessante porque,

DRA. NATÁLIA

agente – muito específico para a doença. A

quando a paciente procurou o ambulatório,

As colagenoses.

partir então do anti-SM fizemos um retros-

sua história inicial se baseava nas lesões

pecto, porque não encontramos lesões orais

nodulares e no processo articular dos tor-

PROF. FERNANDO

ou rash malar e o EAS era normal, apesar de

nozelos. Pelas características dos nódulos

Entre as autoimunes, qual a mais provável,

não termos ainda solicitado a proteinúria

e pela história de infecção de orofaringe,

por tudo o que já foi dito?

em 24 horas. Faltavam os critérios clássicos

foi dado o diagnóstico inicial de eritema
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nodoso, o que justificou o pedido de Aslo

culminam com o nosso diagnóstico, apesar

trombose principalmente nos membros

e dos outros exames complementares. O

de não apresentar os quatro dos 11 crité-

inferiores (venosa), e cerebral (arterial),

eritema nodoso, como a paciente apre-

rios do American College of Rheumatology

mas podendo ocorrer em qualquer local.

sentou, é uma reação da pele e do tecido

para classificação (não para diagnóstico)

subcutâneo devida a uma paniculite, que

de lúpus.

ACADÊMICO SÉRGIO ROBERTO

Ela está fazendo uso, no momento, de

se traduz clinicamente como nódulos

algum contraceptivo?

dolorosos, geralmente localizados na face

PROFA. VALÉRIA

anterior das pernas, tornozelos e pés. Pode

Lembrando que toda a doença autoimune

ter associado febre, queda do estado geral

é muito relacionada com o componen-

INTERNA BRUNA

e poliartralgia. Em 50% dos casos não se

te emocional, conforme disse o Prof.

A paciente está fazendo uso do método de

consegue determinar a causa do eritema

Fernando. É bom darmos uma ênfase à

barreira (preservativo masculino) e já foi

nodoso. Medicamentos são a causa mais

importância da anamnese, pois muitas

avisada para não utilizar contraceptivos

frequente, principalmente antibióticos e

vezes esse recurso é subestimado. É muito

orais.

anticoncepcionais orais. Porém, durante

importante ouvir o doente, buscar a infor-

a feitura da anamnese na internação, ela

mação. Vários dados foram acrescentados

PROF. FERNANDO

relatou um comprometimento articular

depois, como a alopécia e o fator emo-

Isso é relevante, pois o lúpus é uma doença

crônico, associado a alteração dos fâneros

cional. Cada critério da anamnese tem

multifatorial, podendo ser desencadeado

(queda de cabelos e alopécia). Inicial-

importância, e, quando esses critérios são

por muitas drogas. É importante lembrar

mente, conforme relatou o Dr. Daniel,

aliados aos dados laboratoriais, podemos

os efeitos colaterais da cloroquina, princi-

foi estipulado o ácido acetilsalicílico em

criar as hipóteses diagnósticas.

palmente para as queixas visuais.

exclusivamente o eritema nodoso. Às

PROF. FERNANDO

PROFA. VALÉRIA

vezes é necessário o uso de um corticoide

Outro aspecto é que se trata de uma pacien-

E a evolução da paciente? Ela melhorou

sistêmico, como a prednisona.

te jovem, que não fez laqueadura tubária.

com o tratamento citado?

Ao avaliarmos tudo o que foi relatado pelo

Ela pode engravidar? Essa é uma questão

Dr. Daniel e pela interna Bruna, que acom-

que pode surgir.

dose anti-inflamatória (4g/dia), visando

DR. DANIEL

Ela está respondendo ao tratamento e fará

panharam o caso de perto, constatamos
ser uma paciente negra, do sexo feminino,

PROFA. VALÉRIA

o acompanhamento ambulatorial com todo

jovem, com uma história de poliartralgia

Poder, pode, mas ela corre o risco de exa-

esse controle.

crônica, associada a sintomas gerais, com

cerbar a doença.

o uso algumas vezes de anti-inflamatórios

PROF. FERNANDO

não hormonais, com reagudização no pós-

PROF. FERNANDO

Algum de vocês deseja se manifestar, fazer

parto, cujo dado marcante na ocasião foi o

É uma gravidez considerada de alto risco,

alguma pergunta aos relatores?

fator emocional (conjugal).

e o momento para ela engravidar vai ser

Quero parabenizá-los pela apresentação e

Nós sabemos que o lúpus é uma doença

o momento em que a doença estiver em

desejar um bom dia a todos. Muito obri-

que pode se associar a alguns fatores

remissão, necessitando de acompanha-

gado.

genéticos, hormonais, ambientais e emo-

mento clínico e reumatológico, além de

cionais. Alguns estudos demonstram que

obstétrico. A SAF (síndrome dos anticor-

sua incidência é maior na população não

pos antifosfolipídios) é uma causa comum

branca. Portanto, este caso tem dados epi-

de óbito fetal. Constitui a trombofilia

demiológicos, clínicos e laboratoriais que

adquirida mais comum, destacando-se a

n
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Púrpura Trombocitopênica
Trombótica Induzida pelo
Clopidogrel
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
Associated-Clopidogrel
Autores:
Dra. Myriam Christina Ferreira
Médica da Clínica Médica do Hospital Universitário
Antonio Pedro (Huap), da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Rafael da Silva Rosa
Interno do Huap/UFF
Dr. Alexandre Pereira
Dra. Juliana Menezes
Dra. Ximene Antunes
Residentes de Clínica Médica do Huap/UFF

RESUMO – O clopidogrel é um agente antiagregante plaquetário que atua inibindo a ADP e a ativação
plaquetária. É considerado um fármaco seguro e eficaz na prevenção de eventos cardiovasculares, sendo
amplamente utilizado na atual conjuntura. No entanto, há relatos crescentes na literatura de que essa droga
está associada ao desenvolvimento de púrpura trombocitopênica trombótica. Relatamos o caso de uma
paciente que apresentou púrpura trombocitopênica trombótica após duas semanas de início do clopidogrel,
depois de ter sido submetida a angioplastia percutânea devido a infarto agudo do miocárdio. (Conduta
Médica 2012-14 (53) 10-12)
ABSTRACT – Clopidogrel is a platelet agent antigregant with inhibitory action on ADP and platelet activation.
Thus the drug is very safe and effective on the prevention of cardiovascular events. However, there is increasing
evidence in the literature that clopidogrel may cause thrombotic thrombocytopenic purpura. We report the case of a
patient two weeks after undergoing an angioplasty for percutaneous myocardial revascularization due to myocardial
infarction and that initiated the use of clopidogrel, presenting clinical manifestations of thrombotic thrombocytopenic
purpura. (Conduta Médica 2012-14 (53) 10-12)
DESCRITORES – púrpura trombocitopênica trombótica; púrpura fulminante; inibidores da agregação de

plaquetas
KEY-WORDS – purpura; thrombotic thrombocytopenic; purpura fulminans; platelet aggregation inhibitors

INTRODUÇÃO

A descoberta do papel fundamental das
plaquetas na fisiopatologia da aterotrombose
resultou no desenvolvimento de diversas
drogas com ação antiplaquetária. Dentre
essas drogas o clopidogrel se destaca, pela sua
segurança, praticidade e custo relativamente
baixo, principalmente após procedimentos
endovasculares com colocação de stents.
Assim, com a popularização (principalmente
nas duas últimas décadas) dos procedimentos
endovasculares, seja para revascularização
miocárdica ou vascular periférica, e a necessidade de inibição plaquetária para manutenção
pós-procedimento, o uso de antiagregantes plaquetários aumentou consideravelmente, sendo
o clopidogrel o mais utilizado nesses casos.
Com o aumento significativo no uso desse
medicamento, eventos adversos outrora raros
começam a surgir com maior frequência. Um
desses raros eventos é a púrpura trombocitopênica trombótica, cuja gravidade e desfecho
(frequentemente fatal), além da dificuldade
terapêutica e diagnóstica, nos levam a relatar
este caso – com o objetivo de frisar a neces10 Conduta médica
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sidade de se pensar nesse diagnóstico frente
a um caso semelhante em paciente em uso
desse fármaco tão importante para o sucesso
da terapêutica endovascular.
DESCRIÇÃO DO CASO

Mulher, de 59 anos, apresentou, no ano de
2010, quadro de infarto agudo do miocárdio,
sendo submetida à angioplastia percutânea e
evoluindo sem complicações. Foi medicada,
após o procedimento, com clopidogrel, Monocordil®, sinvastatina e AAS.
Em uso contínuo dessas medicações, apresentou subitamente, duas semanas após, petéquias
nos membros inferiores bilateralmente, e que
ascenderam, chegando a acometer o tronco
com o passar dos dias.
Vinte e oito dias após o início do clopidogrel
abriu quadro de febre e cefaleia, o que a levou
a procurar ajuda médica na Unidade de Pronto
Atendimento de São Gonçalo, próxima ao seu
domicílio. A febre era não aferida, e a cefaleia
era frontoparietal constante e bilateral. Medicada com paracetamol, a paciente apresentou
melhora relativa do quadro. Nessa ocasião

suspendeu-se o AAS. Hemograma dessa data
mostrava Hgb - 11,3g/dl, Hct - 33,9%, leucócitos - 12.600 unid/mm3 (0/2/0/0/3/73/19/3),
plaquetas - 8.000unid/mm3, ureia - 25mg/dl
e creatinina - 0,7mg/dl.
Frente à manutenção do quadro e ausência de
diagnóstico, a paciente foi transferida para o
Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap)
no mesmo dia, sentindo apenas astenia, sem mais
queixas. No Huap foi suspenso o clopidogrel.
Nesse mesmo dia apresentou novamente quadro
de febre (38°C) e cefaleia, sendo medicada com
antitérmico. Também foi realizada transfusão de
plaquetas e um concentrado de hemácias.
Na história patológica pregressa destaca-se a ausência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes
melitus. É tabagista há quarenta anos (um maço/
dia) e etilista com uso diário de bebidas alcoólicas.
Tem história familiar de eventos cardiovasculares
(pai falecido aos 60 anos de infarto).
Ao exame a paciente estava lúcida, orientada,
afebril, acianótica, anictérica, eupneica ao ar
ambiente, corada e hipo-hidratada (+/4+).
Não apresentava linfonodomegalias palpadas
em região da cabeça e pescoço, e apresentava
enchimento capilar satisfatório e petéquias
predominando em membros inferiores, mais
precisamente nas pernas (bilateralmente).
Estava sem alterações no aparelho respiratório e cardiovascular. O abdome mostrava
petéquias esparsas, baço não palpável e fígado
de tamanho normal, sem mais alterações.
Membros inferiores apresentavam petéquias
bilaterais, com maior predomínio nas pernas,
sem edema e sem sinais de TVP, além de
varizes de médio calibre bilateralmente.
No dia seguinte amanheceu sonolenta, interagindo pouco com o examinador. Estava estável
hemodinamicamente, sem sinais clínicos e
radiológicos de hipertensão intracraniana.
No terceiro dia de internação no Huap a paciente apresentou quadro de delirium, surgiram
petéquias periorbitárias, e o hemograma evidenciou hemoglobina de 9,6g/dl e plaquetas
de 3.000 unid/mm³. O restante estava sem
alterações. A bilirrubina total era de 1,78mg/
dl e a indireta de 1,28mg/dl. A hematoscopia
do sangue periférico mostrava apenas trombocitopenia e presença de esquizócitos (figura
1). Foram feitas sete unidades de plaquetas e
foi iniciado Solu-Medrol® 1 mg/kg.

Após cinco dias de hospitalização a paciente
mantinha quadro clínico com piora progressiva, hematócrito de 25,4% e plaquetas de
9.000unid/mm3, ureia 70mg/dl e creatinina
1,3mg/dl, além de LDH 1932 mg/dl. Após
apresentar rebaixamento no nível de consciência, foi transferida para o CTI, onde foi
iniciada plasmaférese com plasmaflow e com
4000UI de heparina não fracionada. Foi
também programado fazer troca de 3000 ml
da volemia, porém só foi possível fazer 2000
ml, por conta de acesso vascular ruim e falta de
fluxo após duas horas. A PA inicial era de 140
x 90 mmHg. O processo foi interrompido após
a infusão de quatro frascos de soro fisiológico
(50 ml de albumina/ SF 0,9% 500 ml).
No sexto dia de internação a paciente parecia
reconhecer o nome, porém não compreendia
as solicitações verbais do examinador e estava
sem atender a comandos básicos. Apresentava-se hidratada, hipocorada, pálida, ictérica,
acianótica. Fez três dias de Solu-Medrol®.
Após piora progressiva do quadro clínico, a paciente evoluiu para o óbito por complicações hemorrágicas no sétimo dia após o início do quadro.
DISCUSSÃO

O clopidogrel é um antiagregante plaquetário
derivado da tienopiridina; assim, age inibindo
a ADP nas plaquetas. Estudos de alto poder
estatístico como Caprie 1, Cure 2, Cure 3 e
Commit4 vêm reportando a importância do
clopidogrel na prevenção de eventos cardiovasculares. Assim, a Sociedade Brasileira de
Cardiologia 5 e a Sociedade Americana de
Cardiologia6 referenciam o uso do clopidogrel
na síndrome coronariana aguda, no pré e pósoperatório de angioplastia transluminal percutânea, uso de stent intra-arterial e prevenção
secundária de AVCI, principalmente.
A púrpura trombocitopênica trombótica/
síndrome hemolítica urêmica é descrita como
uma síndrome aguda fulminante que acomete
múltiplos órgãos e sistemas. Caracteriza-se por
presença de agregados plaquetários, trombocitopenia, insuficiência renal, alterações neurológicas e dano mecânico aos eritrócitos. Apesar
de, na maioria das vezes, ser idiopática, é sabido
que alguns fármacos podem induzir esse quadro.
A púrpura trombocitopênica trombótica
(PTT) é uma doença rara e fatal que deve ser

diagnosticada e tratada prontamente, a fim
de se obter melhor resposta terapêutica. A
incidência aproximada é de 3,7 casos para um
milhão de habitantes. As mulheres são mais
frequentemente afetadas do que os homens,
com uma incidência quase duas vezes superior7.
Presume-se que a púrpura trombocitopênica
trombótica (PTT) seja produzida por multímeros da molécula do F vW, que se prendem
às glicoproteínas (local de ação inibitória do
fármaco clopidogrel) das plaquetas, conglomerando-as em trombos8,9.
Em revisão sistemática da literatura na língua
inglesa feita de 1991 até abril de 2008, no
Medline, Embase, no site público do FDA e em
resumos da National Scientific Conference, para
a associação do tienopiridina com a PTT, ficou
evidente que o clopidogrel e a ticlopidina são as
duas drogas mais associadas com o risco de desenvolver a púrpura trombocitopênica trombótica10.
Um estudo visando elucidar o mecanismo de
ação dessa associação mostrou que existem
dois mecanismos prováveis distintos, principalmente relacionados à duração do uso da
droga e ao aparecimento dos sintomas. Isto é,
se os sintomas aparecem antes de duas semanas
de uso da medicação ou após duas semanas do
uso contínuo da droga.
O grupo que apresenta os sintomas após duas
semanas de uso parece ter maior relação com
a deficiência da atividade de uma metaloprotease plasmática clivadora do fator de von Willebrand denominada Adamts 13 (a disintegrin
and metalloproteinase with a thrombospondin type
1 motif, member 13), devido a autoanticorpos
contra essa metaloprotease. Normalmente, as
enzimas Adamts 13 fracionam os multímeros
de fator de Von Willebrand (FvW) em monômeros não conglomeradores11. Esse mesmo
estudo aponta que a terapia de plamaférese
está indicada nesses pacientes, aumentando
a sobrevivência de 38% para 84% (p<0,05),
quando comparado à não utilização desse
método terapêutico. Já nos pacientes que desenvolveram a doença antes de duas semanas
de uso da medicação a sobrevida foi de 77%
com a plasmaférese e 78% sem ela – portanto
sem benefício na sua realização12.
Zakarija e outros coautores fizeram um levantamento de vigilância farmacêutica utilizando
as bases de dados da Food and Drug Administra- >
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tion (FDA) e dos fornecedores de drogas, para
casos de PTT associada ao clopidogrel, entre
1998 e 2002. Nessa atualização concluíram que
o clopidogrel foi utilizado na maioria dos casos
por mais de duas semanas (65%) e que a taxa de
sobrevivência foi de 71,2%. Pacientes tratados
com plasmaférese em até três dias do início do
quadro de PTT tiveram um aumento na taxa
de sobrevida (100% contra 27,3%, P<0,001)13.
Um artigo publicado no New England em
2000 revisou o quadro de 11 pacientes que
apresentaram PTT após usar o clopidogrel
por até 14 dias, onde 10 dos 11 responderam
à terapia de plasmaférese14.
Na literatura nacional há relato de resposta
favorável em doente grave, após mudança de
proposta terapêutica de corticoterapia em pulso
e plasmaférese para a estratégia de plasmaférese
terapêutica com plasma pobre em crioprecipitado e o uso concomitante de rituximabe15.
Para chegarmos ao diagnóstico dessa paciente
pedimos um parecer do Serviço de Doenças
Infectoparasitárias, a fim de descartar dengue,
muito prevalente em nosso estado e que
cursa com febre, petéquias e trombocitopenia
– assim como a púrpura trombocitopênica
trombótica. Porém a dissociação do quadro
petéquias/febre, bem como acometimento
renal severo, excluiu tal diagnóstico.
Quando estamos diante de um quadro sugestivo
de PTT, faz-se imperativo excluir também, lúpus,
HIV e hepatite C. A paciente do caso relatado
apresentava FAN negativo (afastando lúpus) e sorologias para HIV e hepatite C também negativas.
Assim, só nos restou algum quadro hematológico ou a reação adversa do clopidogrel.
O Serviço de Hematologia a acompanhou,
afastando outras doenças hematológicas

FIGURA 1

Esfregaço de sangue periférico (trombocitopenia e
esquizócitos)
12 Conduta médica
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através do mielograma inocente e um aspirado
de sangue periférico que evidenciou apenas
trombocitopenia e esquizócitos (figura 1).
Restou-nos então, como diagnóstico de exclusão, a PTT fármaco induzida pelo clopidogrel.
Em detalhada revisão, não foi evidenciada na
literatura a associação dos outros fármacos que
a paciente fazia uso com o quadro apresentado.
CONCLUSÃO

Frente ao exposto evidencia-se que, apesar
da PTT fármaco induzida pelo clopidogrel ser
um efeito adverso pouco frequente, o uso do
medicamento em larga escala vem favorecendo o aparecimento de novos casos. Com isso,
o assunto já vem sendo abordado em nível
mundial, principalmente na forma de relatos de
caso e revisão sistemática. Trata-se de doença de
evolução fulminante, com péssimo prognóstico,
e que demanda rápido diagnóstico e intervenção
terapêutica agressiva a fim de evitar evolução
letal – como infelizmente acabou por ocorrer
com essa paciente. Assim, concluímos que se
trata de um diagnóstico a ser suspeitado sempre
que se apresente quadro clínico semelhante logo
após início do uso de clopidogrel ou ticlopidina.
REFERÊNCIAS

1) CAPRIE Steering Committee. A randomized, blinded, trial of clopidogrel vs.
aspirin in patients at risk of ischaemic events
(CAPRIE). Lancet 1996;348:1329–1339.
2) Yusuf S, et al. Effects of clopidogrel in
addition to aspirin in patients whit acute
coronary syndromes without ST-segment
elevation (CURE). N Engl J Med;2001
Aug;345(7):494-502.
3) CURE investigators. Effects of clopidogrel
in addition to aspirin in patients with acute
coronary syndromes without ST-segment
elevation. NEJM 2001; 345: 494–502.
4) Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, Xie JX,
Pan HC, Peto R, Collins R, Liu LS, for the
COMMIT (Clopidogrel and Metoprolol in
Myocardial Infarction Trial) collaborative
group. Addition of clopidogrel to aspirin in
45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial.
Lancet. 2005; 366: 1607–1621
5) IV Diretriz da Sociedade Brasileira de
Cardiologia sobre Tratamento do Infarto

Agudo do Miocárdio com Supradesnível do
Segmento ST. Arq Bras Cardiol 2009; 93(6
Supl. 2): e179-e264.
6) Braunwald E. et al. American College of Cardiology (ACC) and American Heart Association
(AHA) Guidelines, USA; ACC/AHA; 2002.
7) Torok TJ, Holman RC, Chorba TL. Increasing mortality from thrombotic thrombocytopenic purpura in the United States – analysis
of national mortality data, 1968-1991. Am J
Hematol. 1995;50(2):84-90.
8) Moake JL, McPherson PD. von Willebrand
Factor in thrombotic thrombocytopenic
purpura and the hemolyticuremic syndrome.
Trans Med Ver 1990;4:163-8.
9) Moake JL, Rudy CK, Troll JH, et al. Unusually large plasma factor VIII: von Willebrand
factor multimers in chronic relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J
Med 1982;307:1432-5.
10) Zakarija A, Kwaan HC, Moake JL, et
al. Ticlopidine- and clopidogrel-associated
thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP):
review of clinical, laboratory, epidemiological,
and pharmacovigilance findings (1989-2008).
Kidney Int Suppl. 2009 Feb;(112):S20-4.
11) Fernando L.V. Duque, N.A. Mello.
Trombogênese – Trombofilia. J Vasc Br 2003,
Vol. 2, Nº2.
12) Bennett, CL, Kim, B, Zakarija, A, et al.
Two mechanistic pathways for thienopyridineassociated thrombotic thrombocytopenic
purpura: a report from the SERF-TTP Research Group and the RADAR Project. J Am
Coll Cardiol 2007; 50:1138.
13) Zakarija A et al. Clopidogrel-associated
thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP):
An update of pharmacovigilance efforts
conducted by independent researchers, the
pharmaceutical suppliers, and the Food and
Drug Administration. Stroke. 2004;35:533–538.
14) Bennett CL. Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with clopidogrel. N
Engl J Med. 2000;342:1773-7.
15) Cesar de Almeida Neto; Mirianceli C.
Mendonça; Marcelo C. Braga; Fabiana S.
Ghaname ; Fernanda O. S. Gobette; Verônica
S. P. Pires ; Anis Ganme; Jorge N. Ghaname.
Púrpura smaférese terapêutica e rituximabe.
Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.30 no.1 São
José do Rio Preto Jan./Feb. 2008. n

Mais tranquilidade

Unimed-Rio fortalece atendimento
na região da Barra da Tijuca
O atendimento de urgência e emergência da Unimed-Rio na Barra da Tijuca,
que desde o começo do ano era realizado
no Pronto Atendimento da própria cooperativa, foi ampliado e agora passa a
ter o reforço do Hospital Rio-Mar e da
Clínica Pediátrica da Barra para algumas
modalidades de planos.
Na emergência do Hospital Rio-Mar
são atendidos os clientes de planos Delta,
Ômega e Ômega Platinum. Já na Clínica
Pediátrica da Barra, a novidade é que a
cobertura usual para aqueles planos foi
estendida também para portadores de
plano Beta. Já o Pronto Atendimento
da Unimed-Rio na Barra, assim como o
de Copacabana, continua funcionando

com toda sua capacidade e aberto para
todos os tipos de planos oferecidos pela
cooperativa.
Compromisso com os clientes
O Rio de Janeiro tem uma estrutura
hospitalar insuficiente para atender os
cidadãos com conforto e eficiência. Faltam
leitos, os serviços de emergência estão
sempre lotados, e todos, sejam os pacientes
de hospitais públicos como os beneficiários
de planos de saúde que procuram hospitais privados, encontram dificuldades em
algum momento de seu atendimento.
Quando a Unimed-Rio criou suas unidades próprias de Pronto Atendimento
visava justamente diminuir esse impacto
sobre seus clientes. Em pouco mais de
um ano e meio de funcionamento, o PA
Barra já atendeu mais de 150 mil pessoas
e se tornou o maior pronto-atendimento
privado da cidade em volume de consul-

tas. Apesar disso, registra o menor índice
de internação (menos de 2%), enquanto
a média dos outros hospitais é de 5% – o
que demonstra a qualidade do atendimento oferecido na unidade.
Para diminuir o desconforto e continuar garantindo atendimento de alto
padrão médico, a cooperativa está ampliando a capacidade do PA Barra. Novos
consultórios, um novo sistema de gestão e
reforço no treinamento dos funcionários
ajudarão a manter o elevado nível de qualidade que é um compromisso histórico da
cooperativa. n

O Pronto Atendimento da Unimed-Rio na Barra é aberto para todos
os tipos de planos oferecidos pela cooperativa
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Derrame Pleural em
Insuficiência Cardíaca e
Cirrose
Pleural Effusion in Heart Failure and
Cirrhosis
Disciplina de Cardiologia da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal Fluminense
Autores:
Dr. Antônio Alves do Couto
Professor Titular da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Dr. Wolney Martins
Dr. Humberto Villacorta
Dr. Evandro Tinoco
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Dr. Luis Felipe Cordeiro Rocha
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Acadêmicos da Faculdade de Medicina da UFF

RESUMO – Trata-se de uma paciente de 69 anos com descompensação cardiopulmonar que se manifestava

com grande derrame pleural direito e cardiomegalia. O ecocardiograma realizado alguns dias após demonstrou
função sistólica e diastólica normais, com aumento biatrial. Os autores acreditam que o betabloqueador
utilizado para o controle da hipertensão porta tenha contribuído para a rápida normalização da disfunção
diastólica. (Conduta Médica 2012-14 (53) 14-17)
ABSTRACT – This is a 69-year-old female pacient with cardiopulmonary descompensation manifesting as a large

pleural effusion. The echocardiogram performed a few days after demonstrated normal systolic and diastolic function
with biatrial enlargement. The authors believe that the beta blocker used to control portal hypertension has contributed
to rapid normalization of diastolic function. (Conduta Médica 2012-14 (53) 14-17)
DESCRITORES – grande derrame pleural direito; insuficiência cardíaca diastólica; cirrose hepática
KEY-WORDS – large pleural effusion; diastolic heart failure; hepatic cirrhosis

INTRODUÇÃO

Queixa Principal: “Falta de ar”.

O derrame pleural direito isolado é manifesta-

História da Doença Atual: Há aproxima-

ção habitualmente decorrente de insuficiência

damente um ano iniciou quadro de cansaço

cardíaca esquerda no limite de evolução para

e dispneia aos grandes esforços associada a

insuficiência cardíaca direita. Os autores

dor tipo pontada em hemitórax direito, que

apresentam um caso em que essa condição

melhorava com repouso após cinco minutos.

pulmonar foi decorrente, por exclusão, de insu-

Há três meses evoluiu com piora progressiva

ficiência cardíaca com fração de ejeção normal.

do cansaço e da dispneia, agora aos mínimos

Tal forma clínica está geralmente presente no

esforços, ortopneia e dispneia paroxística

tipo de alto débito (que a paciente não tinha).

noturna, além de tosse e nictúria. Notou

Assim, impõe-se o diagnóstico da forma dias-

edema de membros inferiores em bota, com

tólica que ocorre geralmente em mulher idosa,

cacifo, o qual piorava ao longo do dia e regre-

hipertensa e coronariopata. Dessas condições,

dia ao elevar os membros. No dia 19/10/2010

a paciente relatava hipertensão. A ausência

veio ao Hospital Universitário Antonio Pedro,

da disfunção diastólica no ecocardiograma

da UFF, a fim de realizar endoscopia digesti-

tardio deve ser atribuída ao uso concomitante

va alta para controle de varizes esofageanas

do betabloqueador. A evidência indireta dessa

devidas a cirrose hepática idiopática. Foi

disfunção é confirmada pelo aumento biatrial.

impossibilitada pela intensa dispneia, tendo
sido internada na Emergência.
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RELATO DO CASO:

História Patológica Pregressa: Nega diabetes

Identificação: Paciente do sexo feminino, 69

mellitus e alergias. Relata catapora, sarampo,

anos, natural de Niterói (RJ), moradora de São

caxumba e rubéola na infância. Passou por

Gonçalo (RJ), casada, católica, ex-doméstica,

cesárea e laqueadura há 30 anos e histerecto-

aposentada.

mia há cerca de 20 anos.

História Fisiológica: Menarca aos 12 anos,
ciclos regulares. Menopausa aos 50 anos, sem
reposição hormonal. Cinco gestações, quatro
partos e um aborto provocado.
História Familiar: Mãe faleceu por câncer de
pulmão, irmã por câncer de mama e pai por
edema agudo de pulmão (não soube precisar
idades). Tem uma irmã hipertensa.
História Social: Etilismo e tabagismo social

FIGURA 1

Hemograma e bioquímica dentro dos valores da normalidade. Coagulograma apresentando alterações na
coagulação
Hemograma
HCT: 34,9
HGB: 11,7
VCM: 94,6
HCM: 31,8
PLQ: 65000
LEUCO:2900
(2/7/0/0/3/64/21/3)

Coagulograma
TAP: 58%
PTT: 34
INR: 1,37

Bioquímica
CR: 0,59
UR: 20
GLI: 72
Na: 133
K: 4,3
CK total: 42

(não soube precisar quantidades); mora em
casa de alvenaria com saneamento básico.
Exame Físico

Ectoscopia: Lúcida, orientada, hipocorada
(2+/+4), hidratada, acianótica, anictérica,
eupneica em ar ambiente. Sinais vitais:
PA: 110 x 70 mmHg; FC: 80bpm; FR: 23
irpm. Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sopro
sistólico em foco mitral (2+/+6). Aparelho
respiratório: murmúrio vesicular abolido,
macicez à percussão e frêmito toracovocal
diminuído em terço médio e inferior do hemitórax direito. Abdome: Flácido, indolor à
palpação, peristáltico, sem visceromegalias.
Membros inferiores: Sem edema, panturrilhas
livres, pulsos palpáveis.
Exames Complementares

Da grande investigação complementar, os
achados anormais principais foram os se-

FIGURA 2

Havia grande derrame pleural direito acompanhado de atelectasia e desvio do coração para a esquerda, como
mostrado no raio X superior (21/10/10). Tais achados foram confirmados pela TC, que demonstrou também
fígado reduzido de tamanho, além de esplenomegalia. Na figura inferior (4/11/10) pode-se observar melhora do
quadro após tratamento medicamentoso

guintes:
1. Exame de sangue (25/10/10): PTT - 1,09;
TAP - 55%; INR - 1,49; PCR - 1,28, Gama

hilo, com material ecogênico intraluminal,

terminando tração cranial do brônquio fonte

GT - 88 (Figura 1).

sugerindo trombo;

direito;

2. Radiografia de tórax (21/10/10): grande

c) Presença de circulação colateral junto aos

b) Calcificações parietais na aorta e coronária;

derrame pleural à direita e atelectasia (Figura 2).

hilos hepático e esplênico;

c) Fígado de volume reduzido e contornos

3. Eletrocardiograma (25/10/10): bradicardia e

d) Baço com volume aumentado (14,4 cm em

irregulares. (Figura 4)

sinal de Peñaloza-Tranchesi (Figura 3).

seu maior diâmetro) e ecotextura homogênea;

6. Ecocardiograma (26/10/10): Esclerose val-

4. Ultrassonografia abdominal (28/10/10):

e) Volumoso derrame pleural à direita.

vular aórtica e mitral, com calcificação valvar.

a) Fígado com volume global reduzido, con-

5. Tomografia computadorizada de tórax

Regurgitação mitral leve. Espessamento basal

tornos irregulares, ecotextura heterogênea,

(21/10/10):

do septo interventricular. Disfunção sistólica

compatível com hepatopatia crônica;

a) Volumoso derrame pleural direito com

de ventrículo esquerdo (estágio 1). Função

b) Veia porta medindo 1,7 cm junto ao seu

atelectasia do lobo inferior do pulmão, de-

sistólica global de VE normal.
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FIGURA 3

Nota-se frequência cardíaca baixa com QRS a 00. É evidente a baixa voltagem, além de sinal de Peñaloza-Tranchesi

ECO (2008)
Ao:3,7
AE: 3,6
AD: normal
VED: 4,7
VES: 1,7

ECO (2009)
Ao:3,61
AE: 3,92
AD: normal
VED: 5,11
VES: 5,42

ECO (26/10/10)
Ao:3,4
AE: 4,5
AD: normal
VED: 4,48
VES: 2,74

SIV: 1,5
PPVE: 1,5
FE: 92%
Importante HVE

SIV: 0,96
PPEV: 0,91
FE: 61%
AD: 33

SIV: 1,49
PPVE: 0,93
FE: 69%
Rel. septo/parede post.: 1,6

Fç diast: grau I
Fç sit: normal

Fç diast: grau I
Fç sist: normal

Fç diast: grau I
Fç sist: normal

ECO (11/11/10)
Ao:3,1
AE: 5,04
AD: 10,2
VAE: 61,2
DDVE: 5,1
DSVE: 3,5
SIV: 0,87
PPVE: 0,9
FE: 71%
S’:0,08 / A:0,56
E:0,71
Fç diast: normal
Fç sist: normal

definitivo após investigação foi de cirrose
hepática “idiopática”. Realçamos, entretanto, que a paciente foi usuária de anfetamina
durante muitos anos (anfepramona). Sabe-se
que esse fármaco pode determinar várias complicações, tais como trombofilia, hipertensão
pulmonar, aneurisma, arritmias, lesão do endocárdio valvar e comprometimento hepático.
A síndrome pulmonar está caracterizada como
se nota na figura 2 pela presença do extenso
derrame pleural direito e da atelectasia, além
de uma cardiomegalia não importante.

FIGURA 4

O ecocardiograma do dia 11/11/2010 demonstra, de maneira inequívoca, aumento biatrial, espessura de paredes
normais, boa função sistólica e função diastólica normalizada

Sabe-se que na insuficiência cardíaca sistólica
ou diastólica o derrame pleural é mais comum
à direita (como nesse caso), porém geralmente

7. Ressonância magnética (26/11/10):

h) Derrame pleural à direita, de grau aparen-

de forma isolada não é muito grande. Isso se

a) Dilatação de átrio esquerdo.

temente moderado. (Figura 5).

deve ao fato de que a drenagem linfática do
coração é 55% para o pulmão direito e 45%

b) Espessura biventricular preservada.
c) Fibrose miocárdica ínfero-lateral sugestiva de

Medicações durante a Internação

para o esquerdo. Enfatizamos que, se o derrame

miopericardite; porém, como em alguns segmen-

Furosemida 40mg meio comprimido via oral

pleural fosse isolado à esquerda, pensaríamos

tos se observa injúria subendocárdica semelhante

pela manhã, propranolol 40 mg via oral um

em embolia pulmonar; como o desapareci-

ao padrão encontrado no infarto do miocárdio,

comprimido de 8 em 8 horas, losartana 25 mg

mento ocorreu com o repouso, propranolol,

não é possível descartar este diagnóstico.

um comprimido via oral de 12 em 12 horas,

losartan, furosemida e espironolactona, ficam

d) Função global do ventrículo esquerdo

espironolactona 25 mg um comprimido uma

excluídos os possíveis diagnósticos de infecção

preservada.

vez ao dia.

e embolia pulmonar.
Não resta dúvida que, pelas manifestações

e) Movimento assincrônico de septo interventricular.

DISCUSSÃO

clínicas descritas, a paciente apresentava

f) Ausência de trombos intracavitários.

A paciente apresentava uma síndrome abdo-

insuficiência cardíaca (critérios de Framin-

g) Ventrículo direito de morfologia normal e

minal, pulmonar e cardíaca.

gham). Atualmente classifica-se a insuficiên-

função preservada.

Quanto à síndrome abdominal, o diagnóstico

cia cardíaca em alto e baixo débito. A forma
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grande disfunção diastólica, uma vez que o tratamento pode normalizá-la, particularmente
(como no caso relatado) quando o paciente
já fez uso de propranolol.
A digital, embora seja uma droga secular, não
é obrigatória na insuficiência cardíaca sistólica
e está contraindicada na insuficiência cardíaca
diastólica. Os betabloqueadores e os sartans
são as drogas indicadas em doses diferentes
em ambas as formas de insuficiência cardíaca.
Realçamos o uso obrigatório, atualmente,

FIGURA 5

Na primeira imagem é possível observar o aumento do átrio esquerdo (volume de 82 mL – normal até 54 mL).
Já na segunda é possível observar realce tardio de padrão homogêneo, mesocárdio em alguns locais, localizados
principalmente nos seguimentos ínfero-mediais e inferiores. Esse padrão pode ser compatível com necrose/fibrose
secundária a injúria não-isquêmica (miocardite), porém não é possível descartar o diagnóstico de infarto do
miocárdio

da espironolactona na insuficiência cardíaca
diastólica – porque evita fibrose – e na insuficiência cardíaca sistólica, em todos os estágios.
AGRADECIMENTO

apresentada pela paciente não era de alto

grama apresentam destaque. No caso relatado

Gostaríamos de agradecer aos Drs. Marcelo

débito, pois – apesar da pancitopenia – não

ficou bem claro que os exames complementa-

Haldlich e Clerio Azevedo (médicos cardiologistas

havia sinais de hipercinesia.

res nem sempre apresentam laudos corretos,

responsáveis pela realização do ecocardiograma)

Classifica-se também em estágios A, B, C e D.

visto que dois ecos demonstraram hipertrofia

por terem nos cedido gentilmente a cintilografia

No estágio A estaria presente a hipertensão.

ventricular e dois outros apresentaram paredes

da paciente em questão.

No estágio B, a hipertrofia ventricular esquer-

cardíacas afinadas. Considerando-se o sobera-

da. No estágio C, turgência jugular e B3. No

no eletrocardiograma, nesse havia indiscutível
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caso relatado. A característica prática da
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insuficiência cardíaca diastólica é a presença

cardiomiopatia hipertrófica circulante. Essa
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de disfunção nessa fase, bem como fração de

seria excluída pelo fato de o eletrocardio-

2. Montera MW, Almeida RA, Tinoco EM,

ejeção acima de 45%; portanto, por exclusão,

grama ser incompatível com essa condição,

Rocha RM, Moura LZ, Réa-Neto A, et al.

a paciente só poderia ter tido disfunção dias-

pois não exibia o padrão de strain. Segundo,

Sociedade Brasileira de Cardiologia. II Diretriz

tólica, que estava mascarada no ecocardio-

cardiomiopatia restritiva, na qual haveria

Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda.

grama tardio pelo uso do propranolol (o qual,

hipertrofia, insuficiência cardíaca diastólica

Arq. Bras. Cardiol. 2009; 93 (3 supl. 3): 1-65. n

pela bradicardia e pela ação do relaxamento,

e baixa voltagem, como na amiloidose e na

melhora o perfil diastólico e o lusitropismo

hemocromatose; porém, examinando-se todo

do coração).

o contexto, essas duas condições são facilmen-

Autores modernos compactuam com a ideia

te excluídas, como demonstraram os exames

de que a disfunção diastólica pode ser pouco

laboratoriais.

evidente porque o problema principal estaria

Em conclusão, diante de um paciente com

no endurecimento aórtico.

insuficiência cardíaca é mister procurar dife-

O diagnóstico cardiológico modernamente

renciar a forma sistólica da diastólica, já que os

inclui os chamados biomarcadores, dentre os

tratamentos são diferentes. O fato de a fração

quais o peptídeo natriurético B e o ecocardio-

de ejeção ser normal não implica que haja uma

A equipe responsável pelo relato de caso
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Professor,
qual sua conduta
diante do
empiema pleural?

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

Aspectos Históricos

camada densa sobre as pleuras. Nessa fase

1.1 - Fase I

Hipócrates reconheceu o empiema pleural

nota-se um espessamento da pleura parietal

Na fase aguda do empiema (Fase I) o pa-

há cerca de 2 mil 400 anos, e a ele é credi-

à radiografia de tórax, e já ocorre uma discre-

ciente inicialmente se apresenta com um

tada a primeira drenagem pleural, que era

ta limitação da expansibilidade pulmonar,

derrame pleural ainda sem diagnóstico.

realizada “no ponto mais doloroso, edemaciado

devido à lâmina de fibrina formada sobre a

A toracocentese deverá ser realizada para

e eritematoso da parede torácica”. Nessa época

pleura visceral; porém, geralmente o pulmão

análise bioquímica, microbiológica e cito-

utilizava-se a irrigação da ferida com “vinho

ainda pode se reexpandir com a drenagem

lógica do líquido.

morno e óleo”. No final do século XX uma

do líquido (conforme discutido adiante)

O paciente deverá ser tratado com anti-

nova modalidade foi introduzida no diag-

e o uso de antibióticos. O líquido é turvo

bióticos e remoção completa do líquido

nóstico e tratamento do empiema pleural:

ou francamente purulento. Geralmente a

pleural infectado. Nessa fase, há suporte

VATS, que é a sigla em inglês para cirurgia

fase II ocorre entre 10 e 25 dias do início

na literatura para dois tipos de conduta: a

torácica vídeo-assistida.

do quadro. A fase de organização (fase III)

toracocentese e a drenagem pleural em selo

se caracteriza pela intensa proliferação de

d’água. A escolha entre esses dois métodos

Condutas

fibroblastos nas superfícies pleurais, com a

cabe ao cirurgião torácico e segue alguns

As bases modernas do tratamento do

formação de densas fibras colágenas sobre

princípios, conforme discutiremos a seguir.

empiema pleural foram estabelecidas em

ambas as superfícies pleurais. O pulmão

Recomendamos que, durante a realização

1962, quando a American Thoracic Society

não é mais capaz de expandir, a menos que

da primeira toracocentese diagnóstica,

(ATS) classificou a evolução do empiema

seja realizada uma cirurgia de decorticação

seja realizado o esvaziamento completo do

em três estágios, segundo a progressão da

pulmonar. Na fase III muitas vezes o líquido

derrame pleural, desde que não haja con-

doença. Durante a fase exsudativa (fase

está organizado em diversas lojas pleurais,

traindicação pela possibilidade de edema

I) inicia-se um edema na própria pleura,

sendo comum encontrar níveis hidroaéreos

agudo de reexpansão. Naturalmente, quando

seguido de um fluido exsudativo. Esse

ao raio X ou à tomografia computadorizada

houver o resultado da análise do líquido que

líquido geralmente é citrino claro ou turvo.

(TC) pela produção de gás por bactérias.

confirme o empiema, a toracocentese já terá

O raio X de tórax revela apenas um derrame

Geralmente o líquido é denso e, por vezes,

sido realizada, na maioria das vezes tendo

pleural livre, e o diagnóstico de empiema é

substituído por uma massa gelatinosa, re-

esvaziado todo o derrame pleural. Esses

estabelecido pela análise do líquido. Ocorre

sultado de um líquido rico em proteínas e

pacientes, desde que estejam em regular ou

deposição de uma fina camada de fibrina

leucócitos em meio à fibrina.

bom estado geral e em uso de antibióticos,

sobre as superfícies pleurais, porém o pulmão

e desde que tenham seu empiema esvaziado

ainda é capaz de se expandir. Embora variá-

1 - Empiema Agudo

pela toracocentese, nos quais o pulmão

vel, a fase I persiste por até cerca de 10 a 12

A remoção do líquido infectado através de

se expandiu adequadamente, raramente

dias do início do empiema. Durante a fase

uma drenagem adequada da cavidade pleural

apresentarão uma recidiva do derrame;

fibrinopurulenta (fase II), esse depósito de

se mantém como condição essencial no

portanto, o tratamento cirúrgico nesses

fibrina se torna mais pronunciado, com uma

manejo do empiema.

casos foi a toracocentese. Como discutido
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FIGURA 1

Opacidade em hemitórax
esquerdo, o qual se apresenta
com dreno pleural. Pulmão
não expandido. Há múltiplas
imagens hipertransparentes em
meio à opacidade, sugerindo
lojas pleurais. Redução
volumétrica desse hemitórax
com retração costal

FIGURA 2

Empiema fase III
mostrado em tomografia
computadorizada com
janela de pulmão (A) e
mediastino (B). Notar
o aspecto multiloculado
e níveis hidroaéreos. Em
B verifica-se o realce da
pleura parietal e visceral
pelo contraste, mostrando
seu espessamento
devido à intensa reação
inflamatória local

A

B

A

FIGURA 3

B

Paciente apresentando
toracostomia aberta. À época
da realização da toracostomia
a paciente apresentava-se com
história clínica de empiema de
evolução de 25 semanas

>
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a seguir, caso haja recidiva do derrame, não

aguda apresentará expansão pulmonar com-

será curativa em mais da metade dos casos.

recomendamos toracocentese de repetição,

pleta apenas com a drenagem e fisioterapia.

Entretanto, a utilização da VATS como tra-

e sim a drenagem pleural em selo d’água.

Como visto, a drenagem pleural em selo

tamento inicial, além de apresentar um índice

Nos pacientes em que o líquido se apresenta

d’água é o principal tratamento do empiema

de cura maior (próximo a 100%), permitirá

francamente purulento e viscoso, recomenda-

pleural na fase aguda. Embora relatos prévios

uma série de benefícios sobre a drenagem

mos a drenagem pleural em selo d’água como

enfatizassem a necessidade de se utilizar

pleural, a saber: 1 – maior ganho de função

método inicial (após coleta do líquido para

drenos de grande calibre (38 – 40 Fr), tal

pulmonar ao término do tratamento; 2 –

análise bioquímica, microbiológica e para

conduta parece apenas aumentar a dor pós-

menor tempo de internação hospitalar e

citologia neoplásica). Nesses casos não será

operatória. Para o sucesso do tratamento

retorno às atividades laborativas; 3 – menor

possível um esvaziamento pleural adequado

cirúrgico, a drenagem pleural deve ser meti-

custo financeiro hospitalar (devido ao

através da toracocentese, que utiliza cateteres

culosa, e o dreno perfeitamente localizado. A

menor tempo de internação, menor índice

mais finos, com os quais haverá maior dificul-

inserção correta dos drenos pode ser realizada,

de complicações, retorno mais rápido às

dade para manejar um líquido mais viscoso.

na maioria dos casos, através do exame físico

atividades laborativas e menor mortalida-

Além disso, esses pacientes apresentam um

e da interpretação dos exames de radiografia

de); 4 – menor morbidade e mortalidade.

grau importante de inflamação pleural e a

e tomografia computadorizada. Nos casos de

Recomendamos a utilização da cirurgia

permanência do dreno tubular irá permitir

maior dificuldade técnica, a utilização da

vídeo-assistida nos pacientes em Fase II do

a saída contínua do líquido, já que há uma

ultrassonografia logo antes da drenagem, com

empiema pleural. Com essa conduta obti-

exsudação pleural ininterrupta, devido à

o paciente posicionado e o cirurgião já prepa-

vemos uma reexpansão pulmonar completa

infecção e inflamação local. A drenagem

rado para o procedimento, fornece uma maior

em todos os pacientes, além das vantagens já

tubular em selo d’água também será indicada

precisão para a localização correta do dreno.

citadas em relação à utilização da drenagem

nos casos em que o líquido for claro e fluido,

pleural como abordagem inicial.

mas em que houve recidiva do derrame a

1.2 - Fases II e III

O empiema Fase III apresenta muita fibrina

despeito da toracocentese inicial.

Como discutido anteriormente, a Fase II se

e debris celulares na cavidade pleural, geral-

As complicações de uma drenagem in-

inicia aproximadamente com duas semanas

mente com o líquido pleural organizado em

suficiente são desastrosas, com grande

de evolução do empiema, e a Fase III a partir

múltiplas lojas. Nesses pacientes o pulmão

morbidade, mortalidade, maior tempo de

de quatro semanas, embora esse tempo seja

se encontra “encarcerado”, isto é, incapaz de

internação, maiores custos e, por vezes,

variável em cada caso.

se expandir, mesmo que ocorra evacuação de

sequelas irreversíveis, como impossibilidade

Até alguns anos atrás, classicamente o

todas as lojas empiemáticas. A inflamação

permanente de expansão pulmonar ou ne-

tratamento do empiema Fase II era reali-

crônica leva à deposição de uma densa e

cessidade de ressecções parietais mutilantes

zado por drenagem pleural em selo d’água,

organizada camada de colágeno sobre a

(discutido na seção de empiema crônico).

seguindo os mesmos princípios de manejo

superfície pulmonar, formando uma espécie

O empiema pleural, de acordo com a fase

descritos anteriormente. Entretanto, partir

de “carapaça”, que impedirá a expansão

em que se apresenta, deve ser tratado com

da década de 1990, inúmeros trabalhos têm

pulmonar. Desse modo, o pulmão é envol-

agressividade assim que for diagnosticado,

demonstrado a superioridade da utilização

vido por uma verdadeira “camisa-de-força”

como mostram alguns estudos recentes. O

da cirurgia torácica vídeo-assistida no tra-

de colágeno (e fibras elásticas em menor

dreno pleural é mantido em selo d’água sem

tamento desses pacientes.

quantidade). Caso essa “carapaça” não seja

aspiração. Mesmo que não haja expansão

A abordagem da Fase II apenas com a

removida em tempo hábil, a fibrose que se

completa do pulmão no dia da drenagem, a

drenagem pleural em selo d’água associada

iniciou na superfície pulmonar se alastra

maioria dos pacientes com empiema na fase

à fisioterapia para reexpansão pulmonar

pelos septos interlobulares e interalveola-

20 Conduta médica

●

ano XIV - n053 - JUL/AGO/SET/2012

res, levando, em longo prazo, a uma fibrose

aguda falharam, situação que atualmente

Embora seja uma doença grave e de alta

pulmonar irreversível.

não é frequente, principalmente quando

morbimortalidade em sua evolução natural,

O empiema Fase III classicamente era

utilizamos a VATS como abordagem inicial

pode ser manejada com segurança e apre-

tratado com toracotomia, pois necessita da

nas fases II e III.

sentar índices de cura próximos a 100%.

decorticação pulmonar (retirada mecânica

Na fase crônica, na qual há um espessamen-

Para tanto, uma abordagem agressiva inicial

dessa “carapaça” fibrosa) propriamente dita.

to pleural importante que impede o balanço

deve ser empregada, com ampla utilização

Apesar de a toracotomia ainda ser realizada

do mediastino (impedindo, portanto, que

da VATS e drenagem adequada. Todas

por alguns grupos, recomendamos, mesmo

ocorra um pneumotórax hipertensivo), a

as complicações de empiema que temos

nos casos de empiema Fase III, a cirurgia

drenagem pleural aberta é o método de

tratado decorrem de uma drenagem inicial

vídeo-assistida. Isso por que através da

escolha. Esse método, além de ser proce-

inadequada.

pequena incisão torácica é possível, na

dimento de baixa morbimortalidade, reduz

A abordagem inicial e o acompanhamento

maioria dos casos, realizar a remoção da

o tempo de hospitalização e os custos do

devem ser realizados por uma equipe envol-

fibrose sobre o pulmão. Nesses casos, a utili-

tratamento. Esse tipo de drenagem, embora

vendo o cirurgião torácico, o médico clínico

zação da aparelhagem de videotoracoscopia

possa ser realizado com um dreno pleural

do paciente e uma equipe de enfermagem

auxilia sobremaneira a inspeção de toda a

aberto, é mais eficaz através do procedi-

preparada para lidar com o paciente cirúr-

cavidade pleural, muitas vezes com maior

mento chamado “toracostomia aberta”, ou

gico e com o manejo do dreno pleural. Do

qualidade e nitidez do que a toracotomia

procedimento de “Eloesser modificado”.

mesmo modo, a fisioterapia respiratória pos-

permitiria. Temos realizado a decorticação

Embora o objetivo principal dessa cirurgia

terior ao tratamento cirúrgico é importante

para empiemas com até 16 semanas de

seja a drenagem ampla e permanente da

na recuperação do volume pulmonar.

evolução, com uma reexpansão pulmonar

cavidade pleural, também se pode conseguir

excelente e que, associada ao espessamento

a expansão pulmonar progressiva com fecha-

Agradecimentos: Aos professores Luiz Felippe

da pleura parietal, permite que não haja

mento espontâneo do orifício de drenagem à

Judice, Antonio Bento Carvalho Filho, Paulo

cavidade pleural residual (como discutido

medida que cessa o estado infeccioso pleural.

de Biasi, Luis Mauricio Ramos e Omar Abou

anteriormente, o preenchimento da cavida-

Entretanto, em muitos casos o paciente

Mourad, do Serviço de Cirurgia Torácica da

de pleural, preferencialmente pela expansão

permanece indefinidamente com o orifício

Universidade Federal Fluminense. n

pulmonar, é necessário para que não se

torácico aberto. A diferença na evolução

perpetue o empiema). Mesmo nos casos

de um paciente que se apresenta com a

em que a expansão pulmonar não ocorre

toracostomia aberta depende, basicamente,

completamente durante o ato operatório, a

de se a cavidade pleural irá manter-se com

manutenção dos drenos pleurais (inseridos

uma produção de pus ou, progressivamente,

durante a cirurgia) e a fisioterapia, permitem

diminuir essa carga infecciosa.

uma reexpansão pulmonar excelente, mas
que pode demorar até dois ou três meses para

Conclusão

que seja completa.

O empiema pleural ainda é uma ocorrência
frequente em nosso meio, principalmente

2 - Empiema Crônico

devido à maior sobrevida de pacientes imu-

O empiema evolui para a fase crônica

nodeprimidos, ao aumento de procedimentos

quando o diagnóstico é feito tardiamente

médicos invasivos e à proliferação dos centros

ou quando os métodos empregados na fase

de tratamento intensivo nos hospitais.

Prof. Filipe Moreira
de Andrade
Professor Assistente de Cirurgia Torácica
do Hospital Universitário Antonio Pedro,
da Universidade Federal Fluminense
(UFF) [Niterói – RJ]
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Cansaço, Palpitações e
Tremores
Fatigue, Palpitation and Tremor

Sessão clínica realizada em dezembro de 2011
no Instituto de Endocrinologia da Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro – Iesc/RJ
(Rio de Janeiro – RJ).

RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente de 36 anos que apresentou palpitações, cansaço, ansiedade
e astenia, além de alterações nos exames de tireoide. Seu caso foi discutido numa sessão clínica do Iesc/RJ.
(Conduta Médica 2012-14 (53) 22-24)

Moderador:
Dr. Mauro Coelho de Carvalho
Professor do Curso de Pós-Graduação em
Endocrinologia do Iesc/RJ

ratorial thyroid tests. The case was discussed in a clinical session of Iesc/RJ. (Conduta Médica 2012-14 (53) 22-24)
DESCRITORES – cansaço; palpitações; tremores

Relatora:
Dra. Laura Ohana Marques Coelho de Carvalho
Mestranda em Endocrinologia pela UFRJ e
Professora de Endocrinologia Pediátrica do Iesc/RJ

DR. MAURO

obrigada a suspender o uso. Sempre apresen-

Vamos dar início a mais uma sessão clínica do

tou dificuldade de memorização por “déficit

Instituto de Endocrinologia da Santa Casa do

de atenção”, segundo ela. Atualmente, há

Rio de Janeiro dando a palavra à Dra. Laura

dois meses, faz tratamento para síndrome

Ohana Marques Coelho de Carvalho, que

do pânico com citalopram, lanotrigina e

fará o relato do caso. Como veremos adiante,

agomelatina.

o caso clínico a ser apresentado reforça a ideia

Nos antecedentes patológicos não referiu

de que uma boa anamnese e uma análise cri-

nada digno de nota. Na história familiar

teriosa de resultados de exames laboratoriais

relatou mãe, três tias maternas e um irmão

relativamente simples (TSHus e T4L) podem

com distúrbios “neuróticos” (psicoses?), e

nos orientar para diagnósticos de condições

outra tia materna “magra e agitada” e com

patológicas menos frequentes mas de grande

exames de tireoide semelhantes aos seus,

importância na prática da clínica endocrino-

trazidos para essa primeira consulta. Os

lógica da criança, do adolescente e do adulto,

resultados de exames trazidos pela paciente

evitando condutas terapêuticas muitas vezes

são TSH - 7,58; T4L - 2,0 e captação de ra-

desastrosas.

dioiodo I*24h - 42%. Relatou ainda que dois

Participantes:
Dra. Marília Martins Guimarães
Professora Associada de Endocrinologia
da UFRJ e Professora Assistente Voluntária
da Endocrinologia Pediátrica do Iesc/RJ
Dra. Kassie Regina Neves Cargnin
Mestre em Endocrinologia pela Uerj e Chefe do
Setor de Endocrinologia Pediátrica do Iesc/RJ
Dra. Yasmin Corrêa da Silva Simão
Mestre em Endocrinologia pela Uerj e Professora
do Iesc/RJ
Dra. Carolina de Abreu Lisboa
Chefe do Setor de Doenças Osteometabólicas e
Professora do Iesc/RJ
Dra. Olga de Castro Santos
Mestranda em Endocrinologia pela UFRJ e
Professora do Iesc/RJ

ABSTRACT – It is the case of a 36-year-old female that presented palpitation, fatigue, anxiety and alterations in labo-

KEY-WORDS – fatigue; palpitation; tremor

de seus três sobrinhos apresentam dificuldade
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DRA. LAURA

de aprendizado, sendo que um deles (de 16

Trata-se do caso de paciente do sexo femini-

anos) faz tratamento psiquiátrico.

no, 36 anos, casada, professora universitária,

Na história fisiológica referiu menarca aos

pernambucana, moradora no Rio de Janeiro

14 anos, catamênios posteriores irregulares,

(RJ). Procurou endocrinologista por apresen-

sendo nulípara por opção. Na história social

tar palpitações e “alterações nos exames de

não registramos nada digno de nota, o que

tireoide”. Referia cansaço fácil, ansiedade,

também ocorreu em relação à revisão dos

palpitações, câimbras musculares e piora da

sistemas e aparelhos.

astenia desde quando iniciou uso de medi-

Ao exame físico inicial, observamos PA - 110

camento à base de estrogênio, tendo sido

x 70 mmHg; pulso - 80 bpm; FR 18 irpm; TA:

36,7oC. O peso era de 56 kg. Ao exame físico

DR. MAURO

levando a um hipotireoidismo de difícil

notava-se, à ectoscopia, pele quente e úmida,

Como justificar, pela etiopatogenia ou mesmo

controle, pela resistência aos hormônios

tremor fino de extremidades e encurtamento

pela fisiopatologia, as manifestações labora-

tireoidianos.

dos músculos posteriores das coxas. Notava-

toriais e clínicas dessa doença?

se também tireoide discretamente aumentada

DR. MAURO

Qual seria, então, o tratamento para o caso?

e ritmo cardíaco regular, sem sopros. O exame

DRA. KASSIE

do aparelho respiratório era clinicamente

Trata-se de rara síndrome autossômica domi-

normal. O exame do abdome estava sem al-

nante, causada por mutações heterozigóticas

DRA. OLGA

terações dignas de nota, o mesmo se podendo

no gen TRß (dos receptores HTs β, causando

A maioria não necessita de tratamento, já

dizer em relação ao exame de membros, com

resistência tecidual a eles), sem afetar os recep-

que se encontra com suficiência de hor-

exceção do que já foi referido.

tores α (TRα, que predominam no coração).

mônios tireoidianos, compensados pelo

Quanto aos exames complementares ini-

Consequentemente, vamos encontrar altos

aumento endógeno deles. Em crianças, o

ciais, podemos citar anticorpos anti-TPO,

níveis de T4 e T3, sem supressão do TSH. Esse

controle deve ser rigoroso em relação ao

antitireoglobulina e TRab negativos. O

paradoxo se estende à clínica e à bioquímica,

crescimento, idade óssea, desenvolvimento

TSH ultrassensível dosado em três anos, por

sugerindo deficiência, excesso ou suficiência

mental, história de convulsão e outros. A

diversas vezes, revelava valores que variaram

de hormônios tireoidianos, dependendo da ex-

dose de LT4 pode ser bastante elevada (até

desde 2,66 até 4,17. O T4 livre variava desde

pressão do nível do gen TRß em vários tecidos.

1000 µg/dia). Naqueles em que a resistência
é principalmente hipofisária e os sintomas

1,9 até 2,88.
Em 24/2/2011 tivemos os seguintes resulta-

DR. MAURO

prevalentes são de tireotoxicose, os betablo-

dos de exames: TSH ultrassensível de 2,66

Que exame confirmaria esse diagnóstico?

queadores geralmente são suficientes. Por
outro lado, o TRIAC suprime o TSH e – pela

µUI/ml (VR - 0,27 a 4,2) e T4L - 2,88 ng/dl
(VR - 0,9 a 1,7); captação de I* (24h) - 44%

DRA. YASMIN

sua maior afinidade pelo TRβ (defeituoso) e

(VR - <35%); glicemia de jejum - 116 mg/dl

A maneira mais fácil seria solicitar TSHus, T4

baixa afinidade pelos TRα (mais comuns no

(solicitado teste oral de tolerância à glicose

livre e T3 em familiares de primeiro grau. O

coração) e degradação mais rápida – pode

e prescrito o medicamento metformina).

mesmo perfil laboratorial e clínico na família

melhorar a taquicardia (e as palpitações) e

Ultrassonografia de tireoide em 28/1/2010:

é forte indicação dessa síndrome de resistência

os sintomas de hiperatividade e déficit de

LD (lobo direito) - 58 x 15 x 14 mm e LE

aos hormônios tireoidianos, uma vez que o

atenção em crianças com RHT (resistência

(lobo esquerdo) - 54 x 15 x 14 mm, com

adenoma hipofisário produtor de TSH, princi-

aos hormônios tireoidianos).

nódulo de contornos mal definidos, de 4,5

pal diagnóstico diferencial, não é hereditário.

mm, em LD.

O teste genético (pesquisa nas mutações no

DR. MAURO

TRβ) pode ser realizado no caso índice.

E se a paciente pretender engravidar, quais
seriam os cuidados? Lembro que há grande

DR. MAURO

Qual o mais provável diagnóstico?

DR. MAURO

incidência de aborto e baixo peso.

Como a paciente apresenta T4L sempre
DRA. MARÍLIA

elevado, com captação tireoidiana de radiodo

DRA. LAURA

Em pacientes com sintomas mistos (tanto

também elevada, documentados durante

As gestantes devem ser observadas com

de hipo quanto de hipertireoidismo), a

anos, você indicaria tireoidectomia, dose

cuidado e deve-se evitar que a dosagem do

persistência de captação de I* elevada, TSH

ablativa de radioiodo ou uso continuado de

TSH no sangue se reduza (os níveis eleva-

normal e T4 livre elevado, com dados na ana-

antitireoidianos? O que acontecerá se tais

dos dos hormônios tireoidianos podem ser

mnese de história familiar positiva (uma tia

decisões forem tomadas?

necessários para os fetos com RHT, mas

com exames semelhantes e outros familiares

prejudiciais para os sem); além disso, deve-se

maternos com sintomas sugestivos da síndro-

DRA. CAROLINA

avaliar a presença de bócio volumoso na

me), o principal diagnóstico é a resistência

Caso fossem adotadas, essas condutas

criança, embora raramente haja necessidade

periférica aos hormônios tireoidianos.

causariam consequências desastrosas,

de intervenção nesses casos.
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DR. MAURO

TABELA 1

Tabela de valores diferenciando TSHoma e RHT

O que se poderia esperar para sua prole?

TSHoma

RHT

TSHus ≥ + T4 livre ↑

Sim

Sim

Bócio

Sim

Sim

Tireotoxicose

Sim

Raro (setorial)

Tumor hipofisário (RM, TC)

Sim (usual, macro)

Não (incidentalomas, micro)

Subunidade α das glicoproteinas (SUαG)↑↑

Sim

Não

SUαG / TSH: >1

Sim

Não

↑↑ SHBG

Sim

Não

Outras alterações hormonais hipofisárias

Sim

Não

Tratamento

Sim
(TUx, RXt, octeotride)

Às vezes
(bloqueador β, TIAC)

Hereditário

Não

Sim

Estímulo do TSH pelo TRH

Não

Sim

DRA. KASSIE

Supressão pelo T3

Não

Sim

Os estrogênios aumentam a proteína de

Mutação no gen TRβ

Não

Sim

DRA. MARÍLIA

Pode apresentar atraso do crescimento e da
maturação óssea, além de retardo mental,
hiperatividade, déficit de atenção e sinais
de hipo ou hipertireoidismo. Cabe intervir
quando necessário.
DR. MAURO

Câimbras e astenia podem ser justificadas
pelo uso do estrogênio? Como?

ligação (TBG) e consequentemente diminuem, temporariamente, as taxas plasmá-

DR. MAURO

DR. MAURO

ticas dos hormônios tireoidianos livres,

Que exames vocês solicitariam e que resul-

Finalizando, quero mais uma vez destacar

levando aos sintomas de deficiência tireoi-

tados esperariam encontrar nessa hipótese?

o que o atual caso clínico apresentado nos
ensinou: a ideia de que uma boa anamnese,

diana.
DRA. OLGA

um exame físico bem feito e a análise crite-

DR. MAURO

A ressonância magnética de região selar

riosa de resultados de exames laboratoriais

O início do tratamento da síndrome do

e parasselar, usualmente com presença de

relativamente simples (TSHus e T4L)

pânico e o uso da metformina podem inter-

macroadenoma, a SUαG elevada, a relação

podem nos orientar para diagnósticos de

ferir no quadro clínico e laboratorial dessa

SUαG / TSH >1 e SHBG e marcadores da

condições patológicas menos frequentes mas

paciente? Como?

formação e reabsorção óssea altos (índices

de grande importância na prática da clínica

de tireotoxicose). Em seguida, numa tabela

endocrinológica. Com isso, podemos evitar

DRA. YASMIN

(ver tabela 1), vamos projetar os aspectos que

condutas terapêuticas muitas vezes desastro-

A metformina e os serotoninérgicos podem

podem ser usados no diagnóstico diferencial

sas. Grato pela participação de todos e até a

diminuir a secreção do TSH e, possivelmente,

entre as duas condições.

próxima sessão. n

interferir no quadro clínico.
DR. MAURO

Com os resultados dos exames já citados,
qual a principal hipótese no diagnóstico
diferencial?
DRA. CAROLINA

Com as taxas de TSHus ainda normais, T4

Dra. Laura Ohana Marques
Coelho de Carvalho,
relatora

livre elevado e captação de I* elevada, o
diagnóstico diferencial principal é com o
TSHoma.
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O Desafio da Imagem
The Image Challenge
Analise os dados e as imagens fornecidos e procure chegar ao diagnóstico.
A resposta e os comentários se encontram na página 30.

Paciente do sexo feminino, 62 anos, assintomática, apresentando

Imagem Cística em Ápice Pulmonar Direito
Case report of an asymptomatic 62-year-old woman, showing a

Cystic Image In Right Pulmonary Apex

FIGURAS 2 e 3

Tomografia
computadorizada
de alta resolução
(TCAR) de tórax
FIGURA 1

Radiografia de tórax em PA

FIGURAS 5 e 6

TCAR de tórax – plano axial, brônquios fontes

FIGURA 4

TCAR de tórax – plano axial, carina
RESUMO – Trata-se do caso de uma mulher de
62 anos, assintomática, com história prévia de
tuberculose pulmonar. A radiografia de tórax
de controle mostrou fibroatelectasia de lobo
superior direito e imagem cística apical. Uma
tomografia computadorizada de alta resolução
foi feita para elucidar os achados radiográficos.
(Conduta Médica 2012-14 (53) 25;30)
ABSTRACT – It is a case report of a 62-year-old

Autores:
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asymptomatic woman with a previous history of
pulmonary tuberculosis. A screening chest X-Ray
showed fibroatelectasis of right upper lobe and apical
cystic image. A high-resolution computed tomography was performed to elucidate radiographic
findings. (Conduta Médica 2012-14 (53) 25;30)
DESCRITORES – tuberculose pulmonar; cistos
pulmonares; fibroatelectasia
KEY-WORDS – pulmonary tuberculosis; pulmonary cysts; fibroatelectasis
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Aneurisma de Aorta Torácica
Thoracic Aortic Aneurysm
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RESUMO – Um em cada quatro casos de aneurisma de aorta se localiza no segmento torácico. A aorta se

Prof. Camilo Junqueira
Prof. Valter Gabriel Maluly
Professores do Departamento de Cardiologia
da Unigranrio (RJ)

a malfunction of its brochures, allowing backflow of blood into the left atrium. The thoracic aneurysm is usually
asymptomatic but can manifest as chest pain, cough, dyspnea, dysphagia and hoarseness. (Conduta Médica
2012-14 (53) 26-27)

dilata e, por sua vez, causa a dilatação do anel valvar, ocasionando um mau funcionamento de seus folhetos
e permitindo refluxo sanguíneo para o átrio esquerdo. Normalmente o aneurisma torácico é assintomático,
mas pode se manifestar por dor torácica, tosse, dispneia, disfagia e rouquidão. (Conduta Médica 2012-14
(53) 26-27)
ABSTRACT – One in four cases of aortic aneurysm is located in the thoracic segment. The aorta dilates, causing

DESCRITORES – aneurisma de aorta torácica; rouquidão; dor torácica
KEY-WORDS – thoracic aortic aneurysm; hoarseness; chest pain

INTRODUÇÃO

Um aneurisma é um alargamento irregular
de uma porção de uma artéria causado por
fraqueza nas paredes dos vasos sanguíneos.
Os aneurismas no segmento da aorta torácica
representam uma quarta parte de todos os
casos de aneurismas aórticos. A aorta se dilata
assim que sai do coração, e essa dilatação causa
um mau funcionamento da válvula aórtica,
permitindo que o sangue retroceda para o
coração quando esta se fecha.
O motivo mais comum para a ocorrência de
aneurisma da aorta torácica é o endurecimento
das artérias, como o visto na aterosclerose. Os
fatores de risco para sua ocorrência são colesterol elevado, hipertensão arterial de longa
duração, fumo, distúrbios do tecido conjuntivo
como a síndrome de Marfan, inflamação da
aorta, sífilis e traumas, entre outros.
QUADRO CLÍNICO

Os aneurismas se desenvolvem lentamente
durante muitos anos. Muitas vezes os sintomas surgem subitamente quando o aneurisma
cresce rapidamente, quando ocorre ruptura
ou dissecção da aorta, ou quando o aneurisma
causa sintomas compressivos. Os sintomas
típicos são dor (geralmente na parte superior
do dorso), tosse e sibilos. A pessoa afetada
pode apresentar hemoptise devido à pressão ou
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à erosão da traqueia ou das vias respiratórias
vizinhas.
A pressão sobre o esôfago pode dificultar a
deglutição. Pode ocorrer rouquidão se for
comprimido o nervo laríngeo superior. Pode
também aparecer um conjunto de sintomas
(síndrome de Horner) que consiste em miose,
ptose palpebral, enoftalmia e anidrose. As radiografias do tórax podem revelar um desvio da
traqueia. Por último, a presença de pulsações
anômalas na parede do tórax pode ser também
indicativa de um aneurisma aórtico torácico.
Quando ocorre a ruptura de um aneurisma de
aorta torácico habitualmente há, no início,
uma dor na parte superior do dorso, que pode
se irradiar para a parte inferior do dorso e para
o interior do abdome, à medida que a ruptura
progride. A dor também pode ser sentida no
precórdio e nos braços, simulando um infarto
agudo do miocárdio. O quadro evolui rapidamente para choque, e pode ocorrer a morte.
DIAGNÓSTICO

Pode-se diagnosticar um aneurisma da aorta
torácica a partir dos seus sintomas ou pode-se
descobrir o aneurisma por casualidade durante
uma investigação. O rompimento do aneurisma pode ser evidenciado em radiografia,
caracterizando um hemotórax.
A tomografia axial computadorizada (TAC),

a ressonância magnética (RM) ou a ecografia
transesofágica são utilizadas para determinar
o tamanho do aneurisma. Utiliza-se a aortografia geralmente para determinar o tipo de
cirurgia que deve ser efetuada, caso esta se
torne necessária.
TRATAMENTO

O tratamento depende da localização do aneurisma. Quando se localizar na aorta ascendente
ou no arco de aorta, a cirurgia para substituir a
aorta é aconselhável, caso o aneurisma tenha
mais de 5-6 centímetros. A aorta é substituída
por um enxerto de plástico ou de tecido.
Para pacientes com aneurismas da aorta torácica descendente a cirurgia é realizada para
substituir a aorta por um enxerto de tecido,
caso o aneurisma tenha mais de seis centímetros. O implante de stents endovasculares
é a opção menos invasiva. Ainda assim, nem
todos os pacientes com aneurisma torácico
descendente são candidatos à implantação
dessa endoprótese.
Uma vez que a ruptura do aneurisma é mais
provável nas pessoas com síndrome de Marfan,
nesses casos costuma aconselhar-se reparar
cirurgicamente inclusive os aneurismas
menores. O risco de morte durante a reparação
dos aneurismas torácicos é elevado (cerca de
10% a 15%). Em consequência, costumam-se
administrar fármacos, como betabloqueadores,
para reduzir a frequência cardíaca e a pressão
arterial, diminuindo assim o risco de ruptura.
COMPLICAÇÕES

As complicações do pós-operatório incluem
sangramento, infecção do enxerto, batimento
cardíaco irregular, danos nos rins, paralisia e
derrame. A morte logo após a operação acontece em 5-10% dos pacientes. Complicações
após o implante do stent incluem danos às
pernas, o que pode requerer outra operação.
RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 29 anos, apresentava rouquidão desde o dia 2/8/2010. Um
ecocardiograma transesofágico do dia 3/8/2010
estava sem alterações, e o paciente evoluiu
posteriormente para afonia. Foi realizada
uma tomografia computadorizada de tórax,
que evidenciou volumoso aneurisma de aorta
torácica e aneurisma de subclávia direita. O
paciente foi então submetido a correção de
aneurisma de aorta torácica, com implante de
endoprótese e revascularização de artéria sub-

clávia esquerda, no dia 6/8/2010. A abordagem
do aneurisma da subclávia direita foi deixada
para segundo tempo.
O paciente negava hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, dislipidemia, pneumopatias, nefropatias, alergias, hemotransfusões,
tabagismo e etilismo. Ao exame, encontrava-se
sedado com Dormonid® e fentanil, em Ransay
VI, anictérico, acianótico, corado, hidratado,
entubado e acoplado a prótese ventilatória em
modo controlado a volume (Vc: 520/PEEP: 5/
FR: 14/Fio2: 0.8), bem adaptado, afebril ao toque
e com boa perfusão capilar periférica. Os sinais
vitais eram: PA - 127x73 mmHg; FC - 86 bpm e
FR -14 irpm. O tórax apresentava esternotomia
ampla, estendendo-se até a fúrcula esternal, com
curativo seco e dreno mediastinal.
Aparelho respiratório: Murmúrio vesicular
universalmente audível, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular: Ritmo cardíaco
regular em dois tempos; bulhas normofonéticas sem sopro; presença de pulso radial
bilateralmente.
Abdome: Flácido com peristalse débil.
Membros inferiores: Panturrilhas livres, pulsos
palpáveis e simétricos.
Exames laboratoriais: Gasometria – pH - 7.25;
Pco2 - 24.7; Po2 -197; Hco3 - 10.6; So2 - 98%;
BE - menos 15 eletrólitos; Na - 151; K - 3.5;
lactato - 36.
Exame de imagem: Radiografia de tórax não
evidenciando congestão pulmonar.
O paciente foi submetido a expansão
volêmica e dripping de bicarbonato. Foi
prescrito Kefazol ® para terapia antibiótica
profilática. O paciente foi reinternado no
dia 19/8/2010, hígido, tendo sofrido cirurgia
com implante de prótese de Dacron ® em
artéria subclávia direita após aneurisma
em posição justavertebral. Foi necessário
realizar cinco concentrados de hemácias e
um concentrado de plasma durante o procedimento cirúrgico.
O hemograma do dia 19/8/2010 apresentava
hemoglobina de 14.3 e hematócrito de 43.7.
Repetido o exame no dia 20/8/2010, tivemos
hemoglobina de 13.8 e hematócrito de 38 – e,
no dia seguinte, hemoglobina de 9.3 e hematócrito de 28.
O paciente teve evolução favorável, permanecendo estável hemodinamicamente, sem
queixas, eupneico em ar ambiente, taquicárdico, com ferida operatória em esternotomia
limpa e seca e diurese presente, fazendo uso
de hidroclorotiazida, metroprolol e Rivotril®.

DISCUSSÃO

A aorta é a maior artéria do organismo, recebe
todo o sangue ejetado do ventrículo esquerdo
e, em seguida, o distribui por todo o corpo,
com exceção dos pulmões. A aorta se ramifica
em artérias tributárias menores ao longo de seu
trajeto, desde o ventrículo esquerdo até a parte
inferior do abdômen e a pelve. Os distúrbios da
aorta incluem as áreas frágeis de suas paredes,
que permitem a formação de aneurismas, além
de rupturas externas, hemorragias e dissecção.
Qualquer um desses distúrbios pode ser imediatamente fatal, mas a maioria necessita de
anos para se desenvolver.
Os aneurismas localizados no segmento da
aorta que avança ao longo do tórax são responsáveis por um quarto de todos os aneurismas aórticos. Em uma forma particularmente
comum de aneurisma da aorta torácica, a
aorta se dilata ao deixar o coração. Essa
dilatação pode causar disfunção da válvula
aórtica, permitindo o refluxo sanguíneo ao
coração quando a válvula se fecha. Cerca
de 50% dos indivíduos com esse problema
são portadores da síndrome de Marfan ou
de uma de suas variações. Nos demais 50%
o distúrbio não possui uma causa aparente,
embora muitas dessas pessoas sejam hipertensas.
Os aneurismas podem ser decorrentes de
aterosclerose ou hipertensão arterial, degeneração e necrose cística da média, ou
ainda resultarem de uma lesão direta. Outras
etiologias possíveis são síndrome de Marfan,
síndrome de Ehlers-Danlos (associada à
degeneração da média), arterite de células
gigantes, dissecção aórtica e, em casos raros,
algumas infecções, como sífilis não tratada e
aortite infecciosa.
Ressaltamos neste trabalho que é fundamental
a investigação da causa, já que esta pode afetar
o crescimento e a propensão para ruptura. A
sintomatologia é fator prognóstico, sendo pior
quando se encontra presente.
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RESUMO – Os distúrbios vasculares são causas conhecidas de alterações otoneurológicas. Dentre esses, temos
a dolicoectasia da artéria vertebral que, apesar de não ser uma patologia incomum, geralmente permanece
assintomática em seus portadores – estes, em casos reservados, apresentam lesões secundárias a isquemia ou
compressão exercida pelo vaso aberrante. Objetivamos, com nosso relato, descrever o caso clínico de um
paciente sem comorbidades conhecidas e que apresentou, de forma cumulativa, paralisia de múltiplos pares
cranianos sem qualquer alteração na investigação complementar além da presença de dolicoectasia da artéria
vertebral esquerda ipsilateral ao déficit neurológico em questão. (Conduta Médica 2012-14 (53) 28-29)
ABSTRACT – Vascular disorders are a well known cause of otoneurologycal disturbs. One of them is the vertebral artery
dolichoectasia that, even though it is not a uncommon patology, it uses to be an assintomatic disease, except on those that
have ischemic or compressive lesions caused by this vassel. With this report we intend to show the case of a healthy man that
have had a multiple and cumulative central nerves palsy and the only alteration noted in his complementary evaluation was
a left vertebral artery aberration at the same side of his neurologycal deficits. (Conduta Médica 2012-14 (53) 28-29)
DESCRITORES – paralisia de pares cranianos; dolicoectasia de artéria vertebral
KEY-WORDS – central nerves paralysis; vertebral artery dolichoectasia

INTRODUÇÃO

A dolicoectasia de artéria vertebral é uma
má-formação vascular com incidência na
população entre 0,06% a 5,8%, geralmente
sem repercussões clínicas ao seu portador.
Com este caso temos como objetivo relatar a
ocorrência de paralisia de múltiplos pares cranianos (VII, VIII, IX, X e XI), de maneira progressiva, em um período de trinta dias, em um
paciente que apresenta como única alteração a
presença de dolicoectasia de artéria vertebral
esquerda na angiorressonância de crânio. A
revisão da literatura mostra uma escassez de
relatos de caso e estudos de revisão abordando

tal condição, bem como a rara ocorrência de
hipoacusia e zumbido unilaterais secundários
a essa má-formação vascular.
ANAMNESE

Identificação: Paciente do sexo masculino, 55
anos, pardo, casado.
Queixa Principal: “Rouquidão”
História da Doença Atual: Paciente procurou o serviço de Otorrinolaringologia do
HUCFF-UFRJ devido a disfonia súbita de
início há um dia. Nega outras queixas, tais
como disfagia ou dispneia. Nega infecções de
vias aéreas superiores recentes. Nega abuso

FIGURA 1

Angioressonância de crânio
mostrando a artéria vertebral
direita sem alterações
FIGURA 2

Angioressonância de crânio
mostrando dilatação da artéria
vertebral esquerda
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O paciente foi submetido a videolaringoscopia, que evidenciou paralisia de prega vocal
esquerda. Também foi submetido a investigação diagnóstica através de tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética de
crânio e mastoides, além de exames laboratoriais, que não apresentaram alterações.

devido a hipótese diagnóstica de neuropatia
inflamatória. Em vigência do tratamento, o
paciente apresentou paresia de ombro esquerdo e disfagia de transferência, observando-se,
nesse momento, à oroscopia, paralisia do
palato mole à esquerda associada a desvio de
úvula para a direita. Foi realizada audiometria,
que evidenciou perda auditiva neurossensorial
moderada à esquerda, sem alterações na discriminação vocal. O período total de evolução do
quadro foi de 30 dias. Foi indicada internação
hospitalar para otimização da investigação,
com a hipótese diagnóstica de meningite
carcinomatosa, que foi afastada através da
análise de diferentes amostras de líquor. Na
angiorressonância foi constatada a presença de
dolicoectasia da artéria vertebral esquerda, sem
outros achados. O paciente manteve o quadro
clínico, não apresentando novos déficits focais,
seguindo em acompanhamento com os serviços
de Otorrinolaringologia e Neurocirurgia, para
que eletivamente seja programada a abordagem
da compressão dos nervos cranianos.

EVOLUÇÃO

DISCUSSÃO

Durante o sétimo dia de evolução do quadro
apresentou otalgia intensa à esquerda, seguida
de paralisia facial periférica ipsilateral grau V
de House-Brackmann e diminuição do lacrimejamento ipsilateral. Foi, então, submetido
a uma avaliação conjunta com a Neurologia,
e optou-se pelo início de corticoterapia em
dose imunossupressora e antiviral sistêmico,

A dolicoectasia, também denominada arteriopatia dilatada, consiste na presença de
alongamento, dilatação e tortuosidade mais
frequentemente encontrada na porção intracraniana das artérias vertebral e/ou basilar.
Sua incidência varia na literatura entre
0,06% a 5,8% da população total. Observa-se
aumento do calibre da artéria associada a um
adelgaçamento da parede do vaso consequente
à degeneração de sua lâmina interna. As
principais manifestações clínicas observadas
nessa patologia são isquemia cerebral aguda,
compressão progressiva de nervos cranianos,
tronco encefálico e/ou terceiro ventrículo e a
ruptura vascular, que cursa com consequências
catastróficas ao paciente. O fluxo sanguíneo
nesses vasos é de padrão turbilhonar, o que
facilita a formação de trombos, levando a
mesma a ser considerada um fator de risco
independente para acidente vascular encefálico, o que também justifica a ocorrência de
zumbido pulsátil e vertigem em alguns casos.
A arteriografia é o método padrão-ouro para o
diagnóstico, porém vem sendo cada vez mais
substituída pela angiorressonância, método
menos invasivo e de grande acurácia.

vocal. Antecedentes: Nega doenças crônicas.
Nega uso crônico de medicamentos. Nega
tabagismo ou etilismo.
EXAME FÍSICO

Paciente lúcido, orientado, corado, hidratado,
eupneico, sem déficits focais aparentes, sem
massas visíveis ou palpáveis em região de
cabeça e pescoço.
Aparelho respiratório: Murmúrio vesicular
universalmente audível, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular: Ritmo cardíaco
regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas.
Abdome e membros inferiores: Sem alterações.
EXAMES COMPLEMENTARES

FIGURA 3

Angioressonância de crânio evidenciando a
dilatação da artéria vertebral esquerda em
comparação à artéria vertebral direita

Os sintomas compressivos, como os do caso
descrito, são os mais comumente observados
nos pacientes sintomáticos. O acometimento
de nervos de origem mais alta no sistema
nervoso central, como ótico, oculomotor e troclear, é raro. Também se observa na literatura
a associação entre dolicoectasia e neuralgia
do trigêmeo, apesar de pouco comum. Não
encontramos na revisão da literatura relato
de déficits focais súbitos como os apresentados em nosso caso, bem como a presença de
disfonia como manifestação inicial da doença.
Estudos que avaliaram o potencial auditivo
evocado e a audiometria desses pacientes
concluíram que parte deles apresenta perda
auditiva neurossensorial unilateral, a qual
tende a ser de moderada a severa, como no
caso em questão. É comum a coexistência de
sintomas vertiginosos, que não são relatados
por nosso paciente, e que são caracterizados
como vertigem de origem periférica na vectoeletronistagmografia. O uso de depressores
vestibulares e a descompressão cirúrgica vêm
sendo mais usualmente empregados como
tratamento para esses pacientes.
Nosso paciente permanece em acompanhamento ambulatorial, sem uso de medicações,
aguardando tratamento cirúrgico eletivo para
descompressão dos nervos cranianos.
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O Desafio da Imagem da página 25

Resposta de

Paciente do sexo feminino,

aéreas. Traqueomegalia de tração, caso em

62 anos, assintomática,

questão, é resultado de perda importante do

apresentando imagem cística em

volume do lobo superior do pulmão devido à

ápice pulmonar direito

fibrose cicatricial e atelectasia, que pode ser

The Image Challenge

causada por tuberculose, doenças fúngicas,
sarcoidose, pneumectomia ou radioterapia.
Diagnóstico: Traqueobroncomegalia

Fibrose pulmonar idiopática grave e difusa

causada por retração traqueal devido à fibrose

também pode levar a essa condição [1]. A

teriormente. Em geral, a história clínica é su-

de lobo superior pulmonar (fibroatelectasia)

síndrome de Mounier-Kühn, ou traqueobron-

ficiente para o diagnóstico, como nos casos de

pós-tuberculose

comegalia congênita, é uma entidade clínica

alargamento progressivo da traqueia durante

rara caracterizada pela escassez de músculo

o desenvolvimento de fibrose pulmonar [5].

Comentários: A radiografia de tórax em

liso e tecido conjuntivo elástico, tanto na

Os doentes assintomáticos com TBM não

PA (Figura 1) evidenciou fibroatelectasia no

traqueia como em brônquios principais,

necessitam de tratamento específico, embora

lobo superior direito e retração de estruturas

levando à herniação e até mesmo à formação

a cessação do tabagismo seja útil. A terapia é

mediastinais para o mesmo lado da lesão.

de divertículos entre os anéis cartilaginosos

limitada principalmente ao tratamento com

Nota-se o desvio da área cardíaca e a eleva-

[2]. Processos inflamatórios das vias aéreas,

antibióticos durante as exacerbações, além de

ção do hilo pulmonar com verticalização dos

como a aspergilose broncopulmonar alérgica,

fisioterapia e drenagem postural, que auxiliam

vasos. Já nesta imagem, a dilatação e o desvio

causada pela colonização da via aérea pelo

na eliminação de secreções [2]. A utilização de

traqueal são evidentes.

Aspergillus sp., também estão envolvidos nas

próteses definitivas é reservada apenas para

As imagens 2 e 3 representam cortes sequen-

causas do alargamento das vias aéreas. Sabe-se,

casos avançados selecionados, uma vez que

cias de tomografia computadorizada de alta

ainda, que o tabagismo, a doença pulmonar

não existem indicações precisas [3].

resolução (TCAR), e a chave para o desafio se

obstrutiva crônica e infecções de repetição

encontra na figura 2, na qual são visualizados

podem piorar o quadro [3].
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te da doença. Alguns, por outro lado, seguem

176:713-717.

a traqueobroncomegalia (TBM). As demais

um curso de infecção recorrente crônica pela

Schwartz M, Rosoff L. Tracheobroncho-

imagens são planos axiais do mesmo exame

drenagem ineficiente de secreções. Há muitas

megaly. Chest 1994;106,1589-1590.

e mostram a carina (figura 4) e os brônquios

vezes uma tosse áspera, expectoração purulen-

Fortuna FP, Irion K, Wink C, Boemo JL.

fontes (figuras 5 e 6).

ta abundante, hemoptise ocasional e dispneia

Síndrome de Mounier-Kühn. Relato de caso.

A TBM se dá, por definição, quando o diâme-

progressiva [2].

J Bras Pneumol. 2006;32(2):180-3.

tro transverso e sagital traqueal for superior a

A radiografia de tórax pode estabelecer o diag-

Falconer M, Collins DR, Feeney J, Torreggiani

25 e 27 mm, respectivamente, ou dos brôn-

nóstico caso a dilatação traqueal seja evidente.

WC (2008) Mounier-Kuhn syndrome in an

quios fonte esquerdo e direito superior a 18 e

No entanto, a tomografia computadorizada de

older patient. Age Ageing 37:115–116.

21 mm, nos homens. Nas mulheres, os valores

tórax é geralmente necessária para a medida

Woodring JH, Barrett PA, Rehm SR, et al.

correspondentes são 21, 23, 17.4 e 19.8.[1]

exata das vias aéreas e para avaliar as compli-

Acquired tracheomegaly in adults as a com-

Entre as causas de TBM incluem-se doenças

cações, tais como a diverticulose traqueal e a

plication of diffuse pulmonary fibrosis. Am J

que resultam em grave fibrose do lobo superior

presença de bronquiectasias [4].

Roentgenol 1989;152,743-747. n

pulmonar e retração traqueal, além de doenças

O diagnóstico diferencial da TBM adquirida

congênitas e doenças inflamatórias das vias

deve incluir todas as condições já citadas an-
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