Editorial
Medicina Translacional

E

m Ciência sempre surgem novidades. E, como a Medicina é um campo
do conhecimento que se fundamenta
na Ciência (porém não somente nela,
é sempre bom lembrar), cada vez mais
temos novidades na Medicina. Uma
delas, de surgimento recente, é a Medicina Translacional, novo termo de que
ouviremos falar bastante. O que será
isso,O e o que esse novo conceito teria
a ver com nossa atividade profissional?
Antes de tudo, seria bom buscar o significado do termo lá na pesquisa, na
investigação, de onde é oriundo. Pesquisa
translacional seria a pesquisa que iria desde
a Ciência Básica até a aplicação prática
do conhecimento gerado pela pesquisa
básica. No caso da Medicina, Medicina
Translacional seria, portanto, aquela que
abarcaria desde o conceito gerado numa
investigação médica básica até sua aplicação na prática clínica ou cirúrgica.
Por exemplo, imagine o leitor que se
tenha identificado uma nova proteína presente na membrana celular que
possibilite o desenvolvimento de uma
medicação, primeiro testada com sucesso
em animais e depois também com sucesso
em humanos, proporcionando a cura do
diabetes do tipo 2. Até aí nada de novo,
porque sabemos muito bem que esse é o
caminho normal da Ciência: os pesquisadores básicos, que vivem no laboratório e
na bancada, descobrem as novidades referentes ao meio celular, subcelular e molecular; depois vêm aqueles que testam essas
descobertas em animais e desenvolvem
medicamentos ou testes diagnósticos para
doenças; finalmente, esse conhecimento
é aproveitado por clínicos especializados
que experimentam os achados em seres
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humanos, e só depois dessa fase podemos
dizer que o conhecimento foi, afinal,
aplicado. E é claro que só se pode dizer
que houve sucesso depois de aplicado em
grande número de pessoas, como sabemos
com respeito aos medicamentos.
Observe que, nesse longo caminho (que
normalmente acaba durando longos
anos), os grupos de pesquisa que trabalharam em torno do tema foram grupos
distintos e, não raramente, sem comunicação imediata entre eles. Foram o grupo
de Ciência Básica, o da experimentação
animal e, finalmente, o grupo de pesquisa
clínica. Até chegar ao sucesso, ao resultado
final, muito tempo foi gasto. Há uma defasagem de tempo entre as descobertas efetuadas pela Ciência Básica e sua utilização
na Ciência Aplicada, entre os resultados
experimentais iniciais e sua conversão
em novos aparelhos, testes diagnósticos e
medicamentos utilizados em Saúde.
Notável exceção a essa regra foram as
fantásticas pesquisas de Pasteur. Entre
suas descobertas básicas e respectivas
aplicações quase não houve defasagem
de tempo. Pasteur lançou as bases da
moderna Microbiologia, ao mesmo tempo
em que influiu na Agricultura (pesquisas
sobre a fermentação) e Medicina Preventiva (vacinas). Todos conhecem a
notável obra de Pasteur. Obviamente que,
sem suspeitar disso, Pasteur (que sempre
andou na frente do seu tempo) é um belo
exemplo do que hoje se está conceituando
por Medicina Translacional.
Outro caso é o de Jenner, que (também
sem saber) praticou uma espécie de
Medicina Translacional quando da
descoberta e uso da vacinação. E não
podemos esquecer também de nosso

Estamos na era do
trabalho em equipe,
da valorização da
síntese e da atuação
em regime de
colaboração

compatriota também notável, Carlos
Chagas, que sozinho fez quase tudo sobre
a doença imortalizada pelo seu nome: só
faltou identificar um medicamento que a
curasse. Mas aí já seria demais para uma só
pessoa! Os três já praticavam a Medicina
Translacional.
A proposta da Medicina Translacional
é, portanto, acelerar esse longo caminho.
Representando um recente movimento da
comunidade médica internacional, objetiva a estruturação de grupos de pesquisa
médica interdisciplinares e multidisciplinares, em que naturalmente ocorre a
colaboração entre pesquisadores da área
básica e aqueles que atuam na área profissional, clínica, cirúrgica ou epidemiológica, todos com foco no desenvolvimento
de novas tecnologias aplicadas à Saúde.
Para que isso aconteça, contudo, de forma
eficaz, é preciso que os pesquisadores que
se dedicarão à Medicina Translacional
recebam um treinamento específico para
aprenderem a trabalhar como verdadeiras
equipes interdisciplinares, em que processos muito mais complexos estarão em
jogo. Para o pesquisador básico haverá o
desafio de precisar compreender como
aquilo que descobriu cumprirá uma
trajetória até utilização prática final, e
ele deverá ser capaz de passar ao colega
clínico ou cirurgião informações muito
claras e objetivas do conceito de sua
descoberta; para o clínico ou cirurgião
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da “outra ponta”, há o desafio também de
estar permanentemente atualizado com a
parte básica específica da Medicina que
lhe possibilite entender a linguagem do
colega atuante na base, como também
imaginar como o novo conhecimento
poderá ter sucesso em sua área de ação.
Curioso como a especialização e a superespecialização acabam, no fim, por exigir do
especialista que domine conhecimentos
que não sejam exclusivos de sua área,
mostrando, mais uma vez – como tenho
insistido em editoriais anteriores –, que
o conhecimento geral, em qualquer área
(mas principalmente na área médica), é
indispensável como lastro do bom profissional, em qualquer especialidade em
que vá atuar.
Estamos na era do trabalho em equipe,
da valorização da síntese e da atuação em
regime de colaboração.
O desenvolvimento pleno da genômica,
proteômica, uso de células-tronco com
finalidades terapêuticas, Medicina regenerativa, Medicina da reprodução, Neurociência aplicada à Medicina e outras
áreas mais, de grande complexidade
tecnológica, só será obtido mediante, certamente, a incorporação e prática desse
novo (ou antigo?) conceito de Medicina
Translacional.
Um bom ambiente para a prática adequada da Medicina Translacional deverá
proporcionar aos pesquisadores infraestrutura abrangente, completa e sofisticada; o
problema em estudo deverá ser conhecido
da equipe em mínimos detalhes, inclusive ao nível molecular; a equipe deverá
estar preparada para executar estudos em
humanos com requintes de complexidade
e precisão científica, para que o conhecimento, “da bancada à beira do leito”,
possa ser transferido num processo efetivo
e útil à prática médica.

Muitos vão além e advogam: os problemas clínicos não elucidados deveriam
constituir um desafio para os clínicos
ou cirurgiões se integrarem às equipes
de Ciência Básica com o objetivo de
buscarem a solução adequada através
da pesquisa, que deve ser sempre inter e
multidisciplinar. Idealmente se deveria
romper o limite da área biomédica,
em que por comodidade muitas vezes
ficamos, e buscar ativamente novos
conhecimentos e colaborações nas
Engenharias, na Física, na Química, na
Economia e em muitos outros campos do
saber. Tudo isso objetivando a aplicação
prática em benefício do paciente.
É evidente que estou falando em termos
de pesquisa e a maioria de nossos hospitais, inclusive os universitários, não
dispõe ainda de estrutura adequada para
a prática da Medicina Translacional.
Muitos, até universitários, não dispõem
sequer da desejável proximidade geográfica entre a “bancada” e o “leito”.
Mas, tudo evolui: torço para que isso
aconteça o mais brevemente possível e
também para que os médicos práticos,
embora não engajados de corpo e alma
nesse tipo de atividade (mesmo porque
isso não é função primordial deles),
possam ficar atentos ao novo (ou velho?)
conceito e fazer suas observações, que
eventualmente podem redundar em descobertas também. Por que não?
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sessão clínica / Clinical Session

Dispneia e Palpitação em
Adolescente
Dyspnea and Palpitation in a Teenager

Sessão clínica realizada em 19 de janeiro de
2011 no Serviço de Cardiologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP) e no
Departamento de Medicina Clínica (MMC),
da Universidade Federal Fluminense / UFF
(Niterói - RJ).
Apresentadores:
Dr. Luis Felipe Cordeiro Rocha
Residente em Cardiologia da UFF
Participantes:
Dr. Antônio Alves do Couto
Professor Titular de Cardiologia da UFF
Dr. Wolney Martins
Dr. Humberto Villacorta
Professores Adjuntos de Cardiologia da UFF
Gustavo Amarante Rodrigues
João Gabriel Batista Lage
Acadêmicos da Faculdade de Medicina da UFF

RESUMO – Trata-se de um paciente de 13 anos com sintomas de dispneia e palpitação relacionados com

extrassistolia frequente, originária do ventrículo direito. Havia também história de um irmão com taquicardiomiopatia que teve morte súbita na adolescência. Os autores discutem o difícil diagnóstico, e não excluem
a possibilidade de displasia ventricular arritmogênica. (Conduta Médica 2013-14 (56) 4-7)
ABSTRACT – This is a 13-year-old pacient with symptoms of dyspnea and palpitations associated with frequent
extrasystoles originating from the right ventricle. There was also a history of a brother with tachicardiomyopathy who
died suddenly in adolescence. The authors discuss the difficult in this diagnosis, and do not exclude the possibility of
arrhythmogenic ventricular dysplasia. (Conduta Médica 2013-14 (56) 4-7)
DESCRITORES – arritmia ventricular direita; paciente jovem; dispneia e palpitação
KEY-WORDS – right ventricular arrhythmia; young pacient; dyspnea and palpitation

PROF. COUTO

Bom dia. A sessão clínica será apresentada pelo residente Dr. Luis Felipe
Cordeiro Rocha.
RESIDENTE LUIS FELIPE

Identificação: Paciente masculino,
pardo, 14 anos, natural de Cachoeiro
do Itapemirim (ES), morador de São
Gonçalo (RJ), solteiro, testemunha de
Jeová, estudante.
Queixa Principal: “Dor no peito e falta
de ar”.
História da Doença Atual: Paciente
relatou que, em setembro de 2010,
iniciou quadro de dor em hipocôndrio direito ao repouso, em aperto,
de caráter progressivo, sem irradiação, que melhorou com uso de antiespasmódico. Em novembro do
mesmo ano apresentou dispneia e dor
retroesternal, em aperto, somente
durante a inspiração, sem irradiação,
também em repouso. Referiu melhora
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do quadro álgico após iniciado uso
ambulatorial de amiodarona prescrita após ECG alterado em consulta
no pronto-atendimento. Em novo
atendimento no Setor de Emergência
foi encaminhado à internação devido
à arritmia frequente. Encontrava-se
assintomático.
História Patológica Pregressa: Doenças
comuns da infância. Cirurgia otorrinolaringológica aos quatro anos.
Negou diabetes e hipertensão. Alergia
a corante, pelo de animais e poeira.
História Fisiológica: Sem alterações.
História Familiar: Mãe de 34 anos
saudável; pai também saudável. Irmão
falecido aos 17 anos por provável arritmia (taquicardiomiopatia que evoluiu
com IC). Irmão de cinco anos com o
qual não tem contato.
História Social: Nega etilismo e tabagismo; mora em casa de alvenaria, sete
cômodos, quintal de terra, não possui
animais de estimação. Uso eventual de

água não tratada. Mora com a mãe e
avó materna.
Exame Físico: Paciente em bom estado
geral, acianótico, anictérico, normocorado, hidratado, afebril, eupneico,
perfusão capilar periférica preservada.
Tolerou decúbito a 0°.
Sinais Vitais: PA - 110x80mmHg
deitado; FC - 96bpm; FR - 18irpm
Aparelho Respiratório: Murmúrio
vesicular universalmente audível sem
ruídos adventícios
Aparelho Cardiovascular: Ictus cordis
não palpável; RCR 2T, BNF, sem sopros
ou extrassístoles. Ausência de turgência
jugular patológica.
Abdome: Flácido, timpânico, peristáltico, indolor à palpação, sem massas ou
visceromegalias.
Membros Inferiores: Sem edema, panturrilhas livres, pulsos palpáveis.
Diante da história desse paciente foram
solicitados alguns exames complementares. Os exames laboratoriais foram
normais, assim como a telerradiografia de tórax. Já o eletrocardiograma
mostrou alterações significativas, como
podemos observar.
Prof. Couto gostaria de comentar esse
ECG?
PROF. COUTO

Conforme podemos observar, esse ECG
(ver figura 1) mostra um ritmo juncional
e extrassístoles frequentes com padrão
de bloqueio de ramo esquerdo. Essas alterações eletrocardiográficas associadas
a história de morte súbita por taquicardiomiopatia na família fazem aventar a
possibilidade de displasia arritmogênica
do ventrículo direito (DAVD).
A DAVD foi descrita pela primeira vez
em 1977, e é considerada uma doença car-

díaca potencialmente letal ainda pouco
entendida. Afeta primeiro o ventrículo
direito e tem sido associada a arritmias,
insuficiência cardíaca e morte súbita.
Esta é uma cardiomiopatia com necrose e
substituição dos cardiomiócitos por tecido
fibrogorduroso, decorrente de mutação
relacionada aos cromossomos 3 e 14. No
VD, os locais principalmente envolvidos
são o trato de entrada, a ponta e o trato
de saída (triângulo da displasia).
Na DAVD, há caracteristicamente
extrassístoles ventriculares frequentes
com padrão de bloqueio de ramo esquerdo (BRE), como neste caso. Essa
doença e a cardiomiopatia hipertrófica
representam as duas principais causas
de morte súbita em atletas.
Luis Felipe, prossiga por favor.
ACADÊMICO GUSTAVO

Parece-me que ficou um pouco tendencioso, já que o irmão tinha taquicardiomiopatia. Foi pedido mais algum exame
para afirmar ou afastar essa hipótese?
RESIDENTE LUIS FELIPE

A princípio também foram realizados
ecocardiograma, Holter de 24 horas e
teste ergométrico.
No ecocardiograma (11/11/10) não
havia alterações (ver tabela 1).

No Holter (11/11/10) veio o seguinte
laudo: ritmo com onda P com morfologia mantida durante toda gravação e
condução AV 1:1. PR e QT normais.
Ausência de ectopias supraventriculares, baixa a moderada incidência (1,1%)
de ectopias ventriculares bimórficas nas
24 horas com predomínio na vigília,
sendo 153 ventriculares isoladas, 521
episódios de bigeminismo ventricular,
32 pares de ventriculares e 1 taquiventricular não sustentado, com 3 batimentos às 3:01h (no sono), assintomático.
Total de extrassístoles ventriculares de
1530. Ausência de critério para isquemia miocárdica. Não foram relatados
sintomas no diário.
Ergometria (18/11/10): ECG de esforço
- pseudonormalização do segmento ST
e onda T no pico do esforço. Bigeminismo ventricular polifocal sustentado
iniciado aos 4 minutos do esforço, sem
repercussão hemodinâmica e suprimido
aos 8:40 minutos do esforço. ECG pósesforço: manteve a pseudonormalização
do segmento ST e onda T até os 6
minutos de recuperação, onde retorna
aos padrões de repouso. Retorno do
bigeminismo aos 2:40 minutos até
3:20 minutos da recuperação, não mais
aparecendo durante monitorização.
Conclusão: teste cardiopulmonar sem

TABELA 1

ECOCARDIOGRAMA

(11/11/10)

Ao: 2,66

Avaliação Contratilidade Segmentar VE: Normal

AE: 3, 71

AD: Normal

Valva Mitral: Normal

VED: 5,2

VES: 3,6

Valva Aórtica: Normal

SIV: 0,8

Valva Pulmonar: Normal

PPVE: 0,6

Valva Tricúspide: Normal

FE:57%

Estudo Dopplerfluxométrico: Normal

(prejudicado)

Fç diast: Normal

Relação Espessura e Massa do VE: Normal

Fç sist: Normal

>
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sessão clínica / Clinical Session

alteração clínica e eletrocardiográfica
compatíveis com isquemia miocárdica
ao esforço máximo. Presença de bigeminismo ventricular polifocal sustentado
durante o esforço na recuperação. Comportamento clínico normal. Resposta
adequada da PA ao esforço. Reserva
cronotrópica preservada. Pulso de O2
abaixo do previsto, porém com curva
normal durante o esforço e sem nenhum
outro sinal de disfunção ventricular
durante o esforço.
ACADÊMICO JOÃO GABRIEL

A partir desses exames, existe algum
critério para diagnosticar a DAVD?

TABELA 2

Critérios Maiores para Diagnóstico de DAVD
Disfunção global e/ou regional e alterações estruturais:*
l

Dilatação severa e redução da FE do VD com nenhum (ou discreto) comprometimento de VE

l

Aneurismas localizados no VD

l

Dilatação severa de VD

Característica do tecido parietal:
l

Substituição fibrogordurosa do tecido miocárdico na biópsia endomiocárdica

Anormalidades da despolarização e da condução:
Ondas épsilon ou prolongamento localizado do QRS (>110ms) em
derivações precordiais direitas (V1-V3)
l

História familiar:
l

Doença familiar confirmada através de cirurgia ou necropsia

Critérios Menores para o Diagnóstico de DAVD
Disfunção global e/ou regional e alterações estruturais: *

PROF. WOLNEY

Na literatura, tenta-se estabelecer o
diagnóstico provável de DAVD utilizando-se critérios maiores e critérios
menores. Para o possível diagnóstico
são necessários dois critérios maiores,
um maior e dois menores ou quatro
critérios menores.
Os critérios são os listados na tabela 2.
PROF. HUMBERTO

Observando esses critérios não se pode
afirmar ou afastar, ainda, a doença. Mas
talvez fosse importante a realização de
ressonância magnética cardíaca a fim de
procurar alterações que não puderam ser
vistas ao ecocardiograma. Esse exame
foi realizado, Luis Felipe?
RESIDENTE LUIS FELIPE

Sim, foi realizado. O resultado foi
liberado somente agora no dia 10 de
janeiro, mas não foi evidenciado nada
digno de nota. Vejam o laudo:
Ressonância nuclear magnética
(10/1/2011) - átrio direito de tamanho
preservado. Ventrículo direito (VD) de
6 Conduta médica
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l

Dilatação global discreta ou redução de FE do VD com VE normal.

Anormalidades da repolarização:
Ondas T invertidas nas derivações precordiais direitas (V2 e V3,
paciente com idade > 12 anos e na ausência de BRD)
l

Anormalidades da despolarização e da condução:
l

Potenciais tardios (ECGAR)

Arritimias:
Taquicardia ventricular com morfologia tipo BRE (sustentada ou não sustentada) (ECG,
Holter ou teste ergométrico)
l

l

Ectopias ventriculares frequentes (>1000/24 horas) (Holter)

História Familiar:
l

História familiar de morte súbita em jovens (< 35 anos), com suspeita clínica de DAVD

l

História familiar (diagnóstico clínico baseado no presente critério)

tamanho preservado. Funções global e
segmentar do ventrículo direito preservadas, com fração de ejeção (Simpson)
de 68,3%. Ausência de afilamentos ou
dilatações na parede livre e via de saída
do VD. Não foi identificada infiltração
fibrogordurosa no trato de saída do VD.
Átrio esquerdo de tamanho normal.
Volume atrial esquerdo (Simpson)
- 49,3ml. Ventrículo esquerdo de dimensões anatômicas. Funções global

e segmentar do ventrículo esquerdo
preservadas, com fração de ejeção
(Simpson) de 64,6%. Valva aórtica:
não há regurgitação. Valva mitral: não
há regurgitação. Perfusão miocárdica
no repouso sem defeito perfusional.
Ausência de realce miocárdico tardio,
compatível com ausência de fibrose.
Impressão diagnóstica: Cavidades cardíacas de dimensões normais; função
biventricular preservada; ausência de

FIGURA 1

e o paciente se manteve assintomático.
Fizemos então a troca do medicamento
para via oral a posteriori, na dose de um
comprimido de 100mg, com intervalo
de 8 horas entre as tomadas. O ECG
manteve-se sem arritmia. Vejam o eletrocardiograma (ver figura 2).
PROF. COUTO

Eletrocardiograma mostrando rítmo juncional e extrassístoles frequentes
com padrão de bloqueio de ramos esquerdo completo

fibrose miocárdica. Não existem critérios maiores ou menores para DAVD.

padrão juvenil”. Portanto, apesar de
não preencher critérios, devemos ficar
atentos com a evolução desse paciente.

ACADÊMICO GUSTAVO

Agora que a ressonância não mostrou
alterações, devemos afastar a doença?
Mesmo com as alterações eletrocardiográficas e a história familiar de morte súbita?

ACADÊMICO JOÃO GABRIEL

Qual foi a conduta inicial em relação à
arritmia do paciente?
RESIDENTE LUIS FELIPE

PROF. COUTO

Existem formas localizadas de DAVD,
com exames totalmente normais, inclusive a ressonância magnética (a
qual possui maior sensibilidade, quando
comparada ao ecocardiograma transtorácico). Entretanto, ao longo da vida,
as anormalidades poderão se tornar
visíveis ao exame de imagem, quer seja
no eco quer seja na RNM. No caso
relatado, não podemos afirmar que o
coração é estruturalmente normal, uma
vez que, além do ritmo juncional mostrado no ECG, as ondas T são negativas
em parede ântero-lateral. Aliás, ondas
T negativas só podem ser consideradas
normais quando assimétricas em V1, V2
e V3, o que raramente se faz presente,
condição denominada “persistência do

Foi feita infusão venosa de amiodarona

Esse é um caso de difícil diagnóstico,
porém somos obrigados a formular um
diagnóstico provável de displasia arritmogênica ventricular direita, considerando-se o conjunto assim caracterizado:
extrassístoles frequentes originárias do
ventrículo direito; história familiar de
morte súbita por taquicardiomiopatia;
um número superior a 1000 ES ventriculares demonstrado pelo Holter 24h.
Esse paciente deverá ser acompanhado
regularmente, já que as alterações estruturais podem vir a aparecer futuramente, selando um diagnóstico.
Declaro então encerrada a sessão.
Obrigado aos presentes. Parabéns ao
residente. n

FIGURA 2

Eletrocardiograma após dois dias de amiodarona venosa; nota-se de anormal
as ondas T negativas de V3 a V6
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RELATO DE CASO / CASE REPORT

Insuficiência Cardíaca
Congestiva em Paciente com
Doença Falciforme
Congestive Heart Failure in a Patient With
Sickle-Cell Disease
Autores:
Guilherme Bicalho Civinelli Almeida
Gabriela Penha Alves
Willterson Carlos Bandeira
Daniel Rodrigues Teixeira
Aline Costa Mendes de Paiva
Bruno Garcia Peixoto Pires da Silva
João Paulo Gonçalves dos Santos
Graduandos em Medicina da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF)
Membros da Liga de Cardiologia da Faculdade de
Medicina da UFJF
Dra. Maira Fernandes de Almeida
Dra. Lilian Marzullo de Carvalho Bramante
Residentes em Cardiologia do Hospital
Universitário da UFJF
Dr. José Marcos Girardi
Médico do Serviço de Cardiologia da UFJF
Membro da Liga de Cardiologia da Faculdade de
Medicina da UFJF

RESUMO – A doença falciforme apresenta elevada prevalência no Brasil, podendo haver complicações
cardiológicas evolutivas em seu curso clínico. Apresentamos e discutimos o caso clínico de paciente com
doença falciforme que desenvolveu cardiomiopatia dilatada e hipertensão arterial pulmonar. (Conduta
Médica 2013-14 (56) 8-10)
ABSTRACT – Sickle cell disease has high prevalence in Brazil. It may cause complications in cardiac evolving

clinical course of disease. We present and discuss the case of a patient with sickle cell disease who developed dilated
cardiomyopathy and pulmonary hypertension. (Conduta Médica 2013-14 (56) 8-10)
DESCRITORES – anemia falciforme; insuficiência cardíaca; hipertensão pulmonar
KEY-WORDS – anemia, sickle-cell; dilated, heart failure; hypertension, pulmonary

ANAMNESE

Identificação: Paciente masculino, negro, 46
anos, natural e procedente de Palma/MG.
Queixa Principal: “Cansaço”.
História da Doença Atual: Paciente relata
dispneia progressiva ao longo dos últimos
anos, estando em NYHA III atualmente.
Relata também edema vespertino de membros
inferiores, mais pronunciado à direita.
História Patológica Pregressa: Doença
falciforme diagnosticada aos 16 anos,
tendo apresentado episódios de crises
álgicas na infância e adolescência. Relata
receber aproximadamente três transfusões
de sangue por ano. Internação em junho de
2011 com quadro de colelitíase e colecistite, com tratamento conservador. Refere
úlceras de estase venosa em membro inferior direito há nove anos, com tempo de
cicatrização de aproximadamente um ano.
História Familiar: Mãe hipertensa. Desconhece outros casos de doença falciforme
na família.
EXAME FÍSICO

Ectoscopia: Paciente ativo, orientado,
colaborativo, hidratado, acianótico, hi8 Conduta médica
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pocorado +/4+, ictérico 3+/4+.
Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco
regular, bulhas normofonéticas, 60 batimentos por minuto, sopro 3+/6+, melhor
audível em foco mitral, com irradiação
para axila e base do pescoço. Pressão
arterial 120/80mmHg. Sopro sistólico
carotídeo bilateral e presença de turgência
venosa jugular patológica.
Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular universal, ausência de ruídos adventícios, 19 incursões respiratórias por minuto.
Abdome: Ruídos hidroaéreos presentes,
flácido, com hepatomegalia (fígado palpável - 7 cm do rebordo costal).
Membros Inferiores: Edema bilateral até
as coxas, sinais de estase venosa bilateral,
acentuada à direita, com úlceras cicatrizadas em membro inferior direito.
EXAMES COMPLEMENTARES

Dados Hematimétricos e Bioquímicos:
Hemácias 2,48 / hemoglobina 5,63 / hematócrito 17,8 / reticulócitos 15%. Anisocitose intensa, policromasia moderada,
poicilocitose, numerosos drepanócitos.
Glicemia 70 / ureia 41 / creatinina 1,0

FIGURA 1

Eletrocardiograma revelando ritmo sinusal, frequência
= 60 BPM ÂQRS + 30 graus, distúrbios secundários
e difusos da repolarização ventricular, sobrecarga atrial
esquerda, sugerindo hipertrofia ventricular esquerda

/ ácido úrico 4,2 / alanina amino-transferase 78 / aspartato aminotransferase
26 / bilirrubinas totais 3,1; direta 1,6 e
indireta 4,5.
Eletrocardiograma (figura 1): Ritmo sinusal,
frequência = 60 BPM, ÂQRS + 30 graus,
distúrbios secundários e difusos da repolarização ventricular, sobrecarga atrial esquerda.
Sugere hipertrofia ventricular esquerda.
Ecocardiograma Bidimensional Doppler
(figura 2): Aorta 38mm, átrio esquerdo 58mm, ventrículo direito 19mm,
diâmetro diastólico final de ventrículo
esquerdo 68mm, diâmetro sistólico final
de ventrículo esquerdo 40mm, fração de
ejeção 71%, pressão sistólica em artéria
pulmonar 68mmHg. Hipertensão arterial
pulmonar de grau moderado, aumento
importante dos átrios e ventrículo esquerdo, insuficiência valvar tricúspide,
mitral e aórtica discretas, função sistólica
biventricular preservada, redução da
distensibilidade de ventrículo esquerdo.
DISCUSSÃO

Paciente com histórico de doença falciforme que desenvolve quadro de dispneia aos
esforços. Sabemos que a própria anemia
pode levar à presença de dispneia, porém
é importante a adequada investigação
cardiológica, pois é conhecida a relação

entre esta entidade e as cardiopatias,
principalmente a cardiomiopatia dilatada.
O paciente em questão foi orientado a
utilizar fármacos com comprovada ação
na morbimortalidade da cardiomiopatia
dilatada, como carvedilol, espironolactona e inibidor de enzima conversora, o que
resultou em melhora parcial e subjetiva
dos sintomas relatados.
As manifestações clínicas das doenças
falciformes derivam-se diretamente da
anormalidade molecular representada pela
presença da hemoglobina S (HbS). As hemoglobinas A (HbA) e fetal (HbF), mesmo
em concentrações elevadas, não formam
estruturas organizadas dentro das hemácias,
quer quando oxigenadas ou desoxigenadas.
As moléculas de HbS, por outro lado,
quando desoxigenadas, se reestruturam em
feixes de polímeros, organizando-se mais
ou menos paralelamente, dando à hemácia
uma forma alongada – “hemácia em foice
ou falcizada” –, embora as hemácias anormais possam assumir um amplo espectro de
alterações morfológicas2.
Para que as moléculas de HbS se agreguem é necessário que, além de desoxigenadas, estejam em elevada concentração,
o que facilita sua associação. O fenômeno
de falcização não é instantâneo, de forma
que, se a hemoglobina voltar a se oxige-

FIGURA 2

Ecocardiograma uni e bidimensional, corte ao nível
de aorta e átrio esquerdo, e longitudinal, evidenciando
aumento de cavidades esquerdas

nar, a falcização não ocorre. Assim, para
que ocorra falcização, é necessário que
haja hipóxia e estase circulatória – como
em uma vaso-obstrução ou desidratação.
Essas modificações têm consequências que
trazem manifestações clínicas: provocam
um aumento da adesão de hemácias ao
endotélio, desencadeando fenômenos
inflamatórios que influenciam também
os granulócitos e plaquetas; enrijecem a
membrana e toda a hemácia, encurtando
sua sobrevida em circulação, havendo
aumento da hemólise, que pode levar a
icterícia e litíase biliar; provocam lesões
microvasculares; causam uma depleção
de NO que contribui para vasoconstrição e ativação da inflamação; ativam a
coagulação4. Observa-se que o paciente
em questão, ao exame, estava ictérico
(3+/4+) e relatava internação prévia
por colelitíase, tendo sido submetido a
tratamento conservador.
>
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O processo vaso-oclusivo decorrente da
alteração morfológica das hemácias que
não circulam livremente pela microcirculação pode causar crises álgicas, infartos
esplênicos e estase venosa em membros
inferiores. O paciente em questão já havia
sofrido vários episódios de crises álgicas e
possuía cicatrizes de úlceras de estase em
membros inferiores.
O baço é o órgão mais precocemente atingido pela lesão isquêmica microvascular,
sendo a sepse a principal causa mortis em
crianças com doença falciforme até os
três anos5.
A cardiomegalia é de grande prevalência
nos pacientes com doença falciforme6,
sendo encontrada ao exame físico de 68
a 80% casos e confirmada por exames
radiológicos em 71 a 84% dos casos. A
alteração mais prevalente é o aumento do
átrio esquerdo, como presente no caso em
discussão: átrio esquerdo com 58mm de
diâmetro ao ecocardiograma transtorácico.
Ocorre também aumento do diâmetro
diastólico do ventrículo esquerdo, sendo
essa dilatação confirmada por exames anatomopatológicos em 44 a 100% dos casos7.
O grau de dilatação do ventrículo esquerdo
pode ser correlacionado com a gravidade
da anemia e com a idade do paciente8.
A doença falciforme leva a um incremento do volume sistólico, apresentando-se
como uma síndrome de alto débito.
Ocorre hiperfluxo cardíaco, podendo
surgir sopros sistólicos frequentes7 como
no paciente em questão, que apresentava
sopro sistólico panprecordial, melhor
audível em foco mitral com irradiação
para axila e base do pescoço. O aumento
do débito cardíaco se deve à diminuição
da pós-carga decorrente da vasodilatação
periférica, tendo em vista que a viscosidade sanguínea geralmente se encontra
normal. A vasodilatação periférica se
deve à acidose lática e à liberação de bradicinina e adenosina em decorrência da
hipóxia. O aumento da pré-carga, gerado
10 Conduta médica
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pelo incremento no volume plasmático
total, também contribui para o aumento
do débito cardíaco7.
O diagnóstico de insuficiência cardíaca
no paciente portador de doença falciforme se torna complexo, tendo em vista
que a ocorrência da remodelação cardíaca, pelo mecanismo de Frank-Starling,
leva a pseudonormalização dos índices
diagnósticos. Porém, esses pacientes
geralmente encontram-se nas classes
funcionais II e III da New York Heart Association quanto à tolerância ao esforço;
têm resposta ao exercício diminuída;
apresentam grande frequência de alterações eletrocardiográficas (sobrecarga
atrial esquerda e alterações da repolarização ventricular), e possuem déficit
de contratilidade miocárdica, além
da presença de isquemia. Esses fatores
contribuem para o diagnóstico de insuficiência sistólica do ventrículo esquerdo.
O paciente referido relatou dispneia
progressiva, ao longo dos últimos anos,
estando em NYHA II atualmente. Em
muitos dos casos de pacientes falcêmicos
é difícil a identificação da causa da dispneia, que pode ser explicada tanto pela
insuficiência cardíaca como pela própria
anemia do paciente7,8,9.
A hemólise intravascular também gera
complicações pulmonares. As artérias
pulmonares respondem à hipóxia com
vasoconstrição, gerando um quadro de
hipertensão pulmonar. O paciente possuía
hipertensão arterial pulmonar de grau moderado, com uma pressão sistólica de artéria
pulmonar de 68mmHg. A insuficiência
cardíaca pode surgir no paciente falcêmico
após o desenvolvimento de hipertensão pulmonar, levando a turgência venosa jugular,
hepatomegalia e edema de membros inferiores8, com aumento da mortalidade9.
CONCLUSÃO

O caso clínico descrito se refere a paciente
com anemia falciforme que desenvolve

quadro clínico de dispneia e cardiopatia
dilatada. Poderão ocorrer na doença falciforme modificações significativas na pré
e pós-carga, o que dificulta o diagnóstico
da cardiopatia. Destacamos que, frente a
paciente com anemia falciforme, torna-se
importante a pesquisa de cardiopatias e a
necessidade de instituir precocemente o
tratamento farmacológico para redução
da morbimortalidade nesse grupo de
pacientes.
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HOSPITAL UNIMED-RIO
OFERECE NOVOS SERVIÇOS
Clientes e médicos podem agendar exames e
cirurgias no local

O

Hospital Unimed-Rio, localizado na Avenida Ayrton Senna,
2.550, Barra da Tijuca, coloca
novos serviços à disposição dos
clientes e cooperados da Unimed-Rio, além de particulares. A
partir de agora, é possível agendar
exames eletivos de imagem e
procedimentos de hemodinâmica
(diagnóstica e terapêutica) na
unidade. O cliente pode também
conversar com o seu médico
assistente para que este agende
cirurgias eletivas na unidade.
O processo de agendamento
desses serviços é fácil e rápido,
por telefone. Para exames de
imagem, todos os planos da rede
da operadora são permitidos. Para
cirurgias e procedimentos em hemodinâmica, estão credenciados

os planos Delta, Delta 2, Ômega,
Ômega Plus e Ômega Platinum.
Confira os serviços disponíveis para
agendamento:
Exames
O Hospital oferece uma gama de
exames que podem ser agendados
externamente por um cooperado
ou paciente: raios-X, mamografia,
ultrassonografia, ecocardiograma
transesofágico, ecocardiograma de stress
ou esforço, tomografia, ressonância
magnética e PET-CT compõem
a lista. A unidade realiza ainda
Doppler vascular e ecocardiografia,
sob coordenação do Dr. Cesar
Nascimento. Para a realização dos
exames de imagem, o hospital possui
parceria com o CDPI. O telefone para
agendamentos é 3883-1100.

Hemodinâmica

Cirurgias

Com equipe coordenada por Luiz
Antonio Carvalho, o setor de
hemodinâmica do Hospital Unimed-Rio realiza o agendamento
de procedimentos diagnósticos
ou terapêuticos pelo número
3883-1400. Na unidade, também
está disponível o serviço de eletrofisiologia, coordenado pelo Dr.
Sérgio Bronchtein.

Em processo de abertura gradual
dos ambientes, a unidade contava,
em março de 2013, com 64 leitos
de internação e 30 de CTI, além de
salas cirúrgicas para procedimentos
eletivos de alta complexidade. O
telefone para agendamento de cirurgias eletivas por parte do médico
assistente é 3883-1300. n

(para agendamento médico)

Avaliação muito positiva

PESQUISA REALIZADA NO EPVM APRESENTA
96% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
N

ão são apenas os PAs Barra e Copacabana que impressionaram recentemente a partir da avaliação feita
por seus usuários. Pesquisa conduzida com clientes do Espaço Para Viver Melhor (EPVM), da Unimed-Rio,
entre os meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, registrou uma satisfação de 96% com relação ao
atendimento na unidade. O número diz respeito ao índice top two boxes, que concentra os indivíduos satisfeitos ou muito satisfeitos na resposta à pesquisa. Participaram do estudo
mais de 400 clientes de diferentes espaços do empreendimento, que é
voltado para a prevenção e a promoção de saúde, com o monitoramento
de pacientes com condições crônicas, inclusive.
A maior parte dos entrevistados é moradora de Botafogo (20,7%) e
Copacabana (20,4%), bairros com maior participação nos atendimentos
do espaço. Foi nas faixas de 70 a 79 anos (64,6%) e 60 a 69 (59,6%)
que a pesquisa registrou o maior índice de respostas “muito satisfeito”;
porém em todas as idades a avaliação foi muito positiva. Outro ponto
importante mostrado pela pesquisa foi que 24% dos entrevistados
conheceram a unidade a partir de indicações da rede prestadora da
Unimed-Rio (aumento de 18 pontos percentuais com relação ao último
estudo, de julho/agosto de 2012). A liderança de indicações ao EPVM
continua com os médicos cooperados (44%). n
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Síndrome de Kearns-Sayre
Kearns-Sayre Syndrome

(trabalho realizado no Setor de Endocrinologia
Pediátrica do Instituto de Endocrinologia da
Santa Casa de Misericórdia - Iesc e Serviço
de Neurologia Pediátrica do Instituto de
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira
- IPPMG, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ)

RESUMO – A síndrome de Kearns-Sayre (SKS) é uma doença rara, relacionada a alterações no DNA
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ABSTRACT – Kearns-Sayre Syndrome (KSS) is a rare disease, related to alterations in DNA mitochondrial, which
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mitocondrial, geralmente diagnosticada antes dos 20 anos de idade. Clinicamente é caracterizada pela presença de endocrinopatias associadas à tríade oftalmoplegia externa crônica progressiva, retinite pigmentar
e defeitos de condução cardíaca. Relatamos o caso de um paciente do sexo masculino com diagnóstico
clínico aos 11 anos de idade devido à presença de ptose palpebral, oftalmoplegia e baixa estatura. Durante
o seu seguimento, evoluiu com bloqueio atrioventricular total, hipoparatireoidismo e diabetes. (Conduta
Médica 2013-14 (56) 12-16)
diagnosis is usually carried out before the age of 20 years old. This syndrome is characterized by the association of
endocrinopathies and the triad chronic progressive external ophthalmoplegia, retinitis pigmentosa and cardiac conduction defects. We report a case of a male patient with this clinical diagnosis at 11 years old by bilateral palpebral
ptosis, ophthalmoplegia and short stature, and during the follow-up presenting with complete atrioventricular block,
hypoparathyroidism and diabetes. (Conduta Médica 2013-14 (56) 12-16)
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A síndrome de Kearns-Sayre (SKS)
foi descrita em 1958, por dois autores,
Thomas P. Kearns e George Pomerov
Sayre; porém só em 1965 foi reconhecida
como uma nova síndrome 1,2. A SKS é
caracterizada pela típica tríade de oftalmoplegia progressiva crônica bilateral,
degeneração pigmentar da retina e bloqueio atrioventricular.
É uma doença extremamente rara, com
escassos casos publicados no Brasil 3,4,5. Acredita-se que variações patológicas no mtDNA
aconteçam em 1 a cada 8.000 indivíduos,
nem todas traduzindo-se clinicamente 1. O
defeito mitocondrial mais comumente observado seria uma ampla deleção entre 1,3 a 8
kilobases do braço do mtDNA 6. Essa deleção
colabora para a deficiência da função mitocondrial, que leva a manifestações clínicas
de fadiga muscular e oftalmoplegia.

Os sinais se iniciam geralmente antes
dos 20 anos, com sintomas oftalmológicos, neuromusculares e cardiológicos
evidenciáveis. A investigação etiológica
é imprescindível, já que muitos pacientes
desenvolvem bloqueio súbito da condução cardíaca, distúrbios de equilíbrio
e demência. O curso dessa doença é
progressivo, e a mortalidade está estreitamente relacionada com as alterações
na condução cardíaca. Os tecidos com
grande demanda metabólica de energia
oxidativa são os mais acometidos nessa
síndrome, tais como o músculo e o cérebro
2,7
.
As manifestações clínicas se iniciam
geralmente na infância e podem incluir
acidose láctica, anemia, miopatia, anormalidades neurológicas, disfunções endócrinas caracterizadas por baixa estatura, hipogonadismo, diabetes mellitus,

hipoparatireoidismo, hipotireoidismo e
insuficiência adrenal. Além disso, pode
haver doenças renais, surdez neurosensorial, distrofia retiniana atípica e defeitos no sistema de condução cardíaca,
sendo estes a principal causa de morte
prematura 7.
RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, encaminhado ao setor de Endocrinologia Pediátrica
do Iesc, aos 11 anos e 10 meses de idade,
para avaliação de baixa estatura. Na
anamnese, foi relatado que o primeiro
sinal de doença observado pelos pais
foi o eritema e a dificuldade visual,
iniciados aos dois anos de idade – e, ao
procurarem o serviço de Oftalmologia,
foram diagnosticadas a ptose palpebral
bilateral e retinite pigmentar. Apesar
de o paciente apresentar queixa visual,
a primeira infância transcorreu com
desenvolvimento normal, sem queixas
motoras de outra localização, apenas
com câimbras e parestesias esporádicas
nas mãos e pés. Foi encaminhado pelo
Serviço de Oftalmologia ao Serviço de
Neurologia para realizar eletromiografia,
sendo atendido pela primeira vez aos 11
anos na Neuropediatria, e apresentando
exame neurológico praticamente normal,
com exceção da presença de retinopatia
em sal-e-pimenta no fundo de olho, ptose
palpebral bilateral (figura 1), paresia de
abdução do olho direito e de adução no
olho esquerdo – tendo sido aventado
o diagnóstico clínico da síndrome de
Kearns-Sayre.

O paciente foi então encaminhado aos
ambulatórios de Cardiologia e Endocrinologia. Na Cardiologia foi constatado
hemibloqueio direito e esquerdo. No
Setor de Endocrinologia foi observada
uma estatura de 123,5cm; com Z- escore
de -2,86, genitália infantil, sendo iniciada a investigação para baixa estatura e
endocrinopatias relacionadas à síndrome. Foram realizados exames iniciais de
rotina: glicemia 86mgdl (70-110mg/dL);
dosagem de acido láctico 17,3mg/dL (5,722mg/dl); TSH 4mcUI/mL (0.3-5mcUI/
mL); prolactina 21ng\mL(6-30ng/mL);
IGF-1 71ng/mL (IC 61-710ng/mL, IO 67591ng/mL) e idade óssea de nove anos. A
curva pôndero-estatural está representada
na figura 2.
Aos 12 anos e sete meses o paciente
iniciou sintomas de câimbras e fraqueza
muscular, sendo avaliados PTH < 3
mmol/L (12-72mmol/L), cálcio e fósforo
séricos baixos, e sendo iniciado carbonato
de cálcio e calcitriol.
Uma ressonância magnética de crânio
realizada aos 13 anos e 10 meses revelou
encéfalo apresentando alteração na intensidade do sinal, comprometendo a substância branca subcortical, o mesencéfalo
e a porção dorsal do tronco encefálico,
sugerindo a possibilidade de doença metabólica. Notava-se, ainda, presença de
elevação nos picos de lactato no líquor do
interior dos ventrículos laterais, detectada
através de espectroscopia de prótons,
achado este que pode estar relacionado a
alterações mitocondriais8.
Os exames complementares estão nas
tabelas de 1 a 3 e na figura 3.
Aos 15 anos iniciou desenvolvimento
puberal, e, a partir de então, evoluiu

FIGURA 1

Ptose palpebral bilateral

com glicemias de jejum alteradas (109 e
113mg/dL). A velocidade de crescimento
era de 2cm/ano. Foi então discutida a
possibilidade de terapia com hormônio
do crescimento – no entanto, esse tratamento foi descartado devido à presença
de diabetes e possíveis riscos sobre o
acometimento neurológico.
Aos 16 anos de idade foi implantando
marcapasso definitivo, sem intercorrências.
Atualmente o paciente ainda está em
desenvolvimento puberal e segue em
uso de calcitriol 0,50mg/dia, carbonato
de cálcio 1,5 grama/dia e coenzima Q10
60mg. O diabetes está sendo controlado
com dieta alimentar, e o paciente atualmente apresenta glicemias de jejum
abaixo de 100mg/dL, além de HbA1C
de 5,4%.
O paciente permanece em risco iminente
de insuficiência adrenal primária, já que o
distúrbio no DNA mitocondrial afeta os
órgãos que necessitam de grande quantidade de energia. Por isso, é mantido
em observação, com função adrenal sem
alteração até o momento.
DISCUSSÃO

No caso apresentado o paciente foi encaminhado pelo oftalmologista ao neurologista pediátrico devido à presença
de retinite pigmentar e ptose palpebral
bilateral, tendo sido encaminhado ao
endocrinologista pediátrico para avaliação da baixa estatura e atraso puberal.
Evoluiu com bloqueio atrioventricular,
diabetes e hipoparatireoidismo. Não
foram detectadas disfunções neurológicas graves e – apesar de o paciente
não apresentar sintomatologia cardíaca
acentuada –foram encontradas importantes alterações eletrocardiográficas,
como hemibloqueio direito e esquerdo, >
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FIGURA 2

Curva pôndero-estatural de crescimento
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que justificaram a colocação do marcapasso. Esses dados coincidem com
os relatos encontrados na literatura
médica 2,7.
Conforme Zago Filho (2009), a síndrome de Kearns-Sayre é uma doença
extremamente rara. Acredita-se que
variações patológicas no mtDNA aconteçam em 1 a cada 8.000 indivíduos, nem
todas traduzindo-se clinicamente4. As
doenças mitocondriais frequentemente
se apresentam com manifestações oftalmológicas e sinais neuronais. Devido
à predileção dessas doenças pelo nervo
óptico, músculo extraocular e retina, o
oftalmologista quase sempre é o primeiro
médico a ser consultado1,2 7, como observado no caso relatado.
Segundo Grebos (2005)3, na síndrome
de Kearns-Sayre as crianças são normais
ao nascimento. A oftalmoplegia e a
retinopatia pigmentar aparecem antes
dos 20 anos, sendo que a pigmentação
retiniana tem aspecto de sal-e-pimenta,
sem formação de espículas ósseas típicas
da retinite pigmentosa. A oftalmoplegia
geralmente precede o desenvolvimento de defeitos da condução cardíaca2.

TABELA 1:

Morte súbita pode ocorrer devido a esses
distúrbios, e os pacientes devem ser submetidos a exames cardíacos regulares, já
que aproximadamente 57% deles podem
evoluir com sinais clínicos de disfunção
cardíaca4. Atualmente os avanços genéticos fornecem importantes ferramentas
para o diagnóstico de doenças mitocondriais, porém a maioria dos pacientes
com suspeita clínica requer uma combinação de modalidades para confirmação
diagnóstica. A ressonância magnética
com espectroscopia de prótons desempenha papel importante, pois é capaz
de detectar defeitos metabólicos e
oxidativos8, como se verificou no relato
do caso. Zago Filho (2009)4 afirma que
os critérios de diagnóstico da síndrome
são a tríade de oftalmoplegia progressiva, degeneração pigmentar retiniana e
bloqueio de condução cardíaca.
A síndrome de Kearns Sayre é uma
enfermidade complexa que requer o
envolvimento de várias especialidades
médicas, incluindo Neurologia, Cardiologia, Oftalmologia e Endocrinologia.
É imperativo que os pacientes tenham
um acompanhamento regular nessas

Dosagens hormonais e idade óssea

FIGURA 3

Ressonância magnética do crânio realizada com IC
de 13 anos e 10 meses em outubro de 2005

áreas, uma vez que o prognóstico é
reservado e a desordem é geralmente
progressiva 5,6,7,8. No caso apresentado
se observa a evolução endocrinológica de um paciente com diagnóstico
confirmado pela Neurologia, sendo
encaminhado ao endocrinologista
pediátrico. Subsequentemente evoluiu
com hipoparatireoidismo e diabetes
(diagnosticado pelo teste de tolerância
oral à glicose), o que nos confirma a
necessidade do acompanhamento pelo

-
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endocrinologista. O entendimento das
características dessa síndrome torna-se
essencial para a investigação apropriada
e triagem de suspeitos.

complete heart block: Unusual syndrome
with histologic study in two cases. Arch
Ophthalmology 1958; 60:280-9.
2 - Kearnes TP, Hernandez-Luis C.;
Garcia-Moran, E; Rubio-Sanz, J; Kearns-Sayre syndrome: recurrent syncope
and atrial flutter. Rev Esp Cardiol.
2007; 60(1):89-90.
3 - Grebos AS, Almeida T, Barbosa KH,
Buquera MA, Moreira ATR. Miopatia
mitocondrial: relato de dois casos. Arq.
Bras. Oftalmol. [online]. 2005, vol. 68
(5); 675-678.
4 - Zago Filho, L.A; Shiokawa, N. Síndrome de Kearns-Sayre: relato de dois casos.
Arq Bras Oftalmol. 2009; 72(1): 95-8.

CONCLUSÃO

Na síndrome de Kearns Sayre, os pacientes devem ser monitorados regularmente
pelo endocrinologista e pelo cardiologista, devido ao risco de surgimento
de diversas endocrinopatias e bloqueio
atrioventricular.
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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, 16 anos, com leucemia
mieloide crônica, apresentando

Manifestações Clínicas Neurológicas
Case report of a 16 year-old female patient with chronic myeloid
leukemia presenting

Neurologic Manifestations

RESUMO – Trata-se do caso de uma adoles-

FIGURA 1 e 2

Tomografia
computadorizada de
crânio sem contraste

cente de 16 anos, em tratamento para leucemia
mieloide crônica (LMC) na fase blástica, que
apresentou crise convulsiva, déficit neurológico
focal, hipertensão intracraniana e hemiparesia à
direita. (Conduta Médica 2013-14 (56) 17;30)
ABSTRACT – It is a case of a 16-year-old female

patient in treatment for chronic myeloid leukemia
(CML) in blastic phase showing seizures, focal
neurological deficit, intracranial hypertension and
right hemiparesis. (Conduta Médica 2013-14
(56) 17;30)
DESCRITORES – leucemia mieloide crônica;
crise blástica; manifestações neurológicas
KEY-WORDS – chronic myeloid leukemia; blastic

crisis; neurologic manifestations

Autores:
Prof. Adelmo Henrique Daumas Gabriel
Professor Assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
Thalles Wilson Souza Domingos
Lorraine Santiago Rêgo
Nathalia Ludumia Lapa de Menezes
Paula Rodrigues Gentile
Mariana Lima de Carvalho
Internos do 12º período da Faculdade de Medicina da UFF
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A CONDUTA DO
PROFESSOR

Professor, qual sua conduta
frente ao abortamento de
repetição?

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

Na população em geral, 15 a 30% das gestações

Fatores de risco

irão terminar em abortamento nos dois primei-

l

Idade materna avançada (ver gráfico 1);

porcional ao número de abortos ocorridos.

ros trimestres de gestação. Entretanto, o risco de

l

Multiparidade;

Entretanto, esse fato deve ser avaliado com

novos abortamentos está diretamente relacio-

l

Abortamentos pregressos;

cuidado, pois a idade materna avançada é mais

l

nado ao número de eventos já ocorridos. Assim,

O risco de aneuploidias é diretamente pro-

frequente em pacientes com aneuploidias.
Etiologia

l

l

12% após uma gravidez normal a termo;

Em cerca de 30-40% dos casos de abortamento

abortamento de repetição apresentam translo-

l

24% no caso de dois abortamentos prévios;

de repetição a causa não será determinada.

cações balanceadas ou inversões. As transloca-

l

30% no caso de três abortamentos prévios;

Temos a seguinte divisão de causas:

ções são as mais comuns e, na maioria das vezes,

por exemplo, o risco de novo abortamento é de:

l

40% no caso de quatro abortamentos

Cerca de 3 a 5% dos casais com diagnóstico de

um dos genitores é heterozigoto ou balanceado

prévios;

Causa

Frequência

sem que haja repercussão nele, mas causando

Indeterminada

30%

alterações que determinarão a formação de feto

Pacientes com história de abortamento de

Imunológica

15%

incompatível com a vida.

repetição têm maiores chances de gravidez

Anatômica

22%

l

ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional

Endócrina

20%

do DNA.

e defeitos do tubo neural.

Infecção

2%

A definição de abortamento de repetição pela

Genética

3%

Causas anatômicas

American Society of Reproductive Medicine é de

Trombofilias

8%

l

mais de duas perdas gestacionais antes de 20

Fator masculino onde ocorre fragmentação

Más formações congênitas como septo uterino

total ou incompleto e útero arqueado com inva-

semanas de gestação ou abaixo de 500g, onde se

Causas genéticas

exclui prenhez ectópica, neoplasia trofoblástica

l

gestacional e gravidez bioquímica. É chamado

mosaicismos, deleção e translocações) são

l

de abortamento de repetição primário aquele

algumas das causas mais frequentes de abor-

que abaulem o endométrio causam mudança

onde a paciente nunca tenha tido uma gravidez a

tamento espontâneo e de abortamento de

da vascularização local impedindo a implanta e

termo, e secundário quando isso já tiver ocorrido.

repetição.

invasão trofoblástica – e tendo como consequ-

As alterações cromossomiais (aneuploidias,

ginação maior que 1 cm estão associadas a falha
de implantação e abortamento de repetição.
Miomas uterinos submucosos e intramurais

ência a falha de implantação e o abortamento.
l

GRÁFICO 1

Pólipos endometriais (micro e macropólipos)

e aderências uterinas promovem dificuldade na
nidação do embrião.
l

Insuficiência istmo-cervical leva a aborta-

mento tardio, sendo uma das causas tratáveis
de abortamento de repetição.
Causas imunológicas
l

Apesar de muitos estudos tentarem rela-

cionar o sistema de compatibilidade HLA
às causas indeterminadas de abortamento de
repetição, até o presente momento nenhum
deles foi capaz de provar causa e efeito.
l

A presença de sorologia positiva ou diagnós-

tico de síndrome de antifosfolipídeos aumenta
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as probabilidades de abortamentos entre oito

petência istmo-cervical (passagem da vela de

podem selecionar embriões saudáveis por

e 12 semanas de gestação.

Hagar 8 ou maior).

meio do PGD e então obter uma gestação
normal. Vale ressaltar que a indicação do uso

Causas endócrinas
l

O diabetes mellitus descontrolado está

Exames laboratoriais

do PGD só melhora os resultados gestacionais

Avaliação de fatores anatômicos

nos casais onde uma alteração genética já está

associado ao abortamento de repetição – espe-

l

cialmente quando a hemoglobina glicosilada

cular precoce

se encontra alta (> 8%) no início da gravidez.

l

l

O hipotireoidismo clínico e o subclínico

Ultrassonografia transvaginal na fase foli-

estabelecida e não em casos de abortamento
sem um motivo diagnosticado.

Histeroscopia diagnóstica podendo ser com-

plementada com biópsia
Em casos de má formação uterina comple-

estão associados com abortamento quando

l

TSH se encontra acima de 2,5 mUI/L. Nos

mentar com ressonância nuclear magnética

casos de pacientes eutireoideas mas com pre-

Tratamento de causas orgânicas
O tratamento depende do tipo de alteração.
No caso de septos e subseptos, realizar a ressecção histeroscópica; da mesma forma, realizar

sença de altas concentrações de anticorpos

Avaliação de fatores genéticos

antitireoide há aumento das taxas de aborto.

l

Cariótipo banda G do casal

cavidade uterina. Realizar a circlagem nos

l

Em casos específicos, análise da mutação de

casos de incompetência istmo cervical.

l

A hiperprolactinemia está associada ao

aborto de repetição.
l

A fase lútea deficiente é rara em ciclos mens-

a retirada de pólipos e miomas presentes na

gene único por reação da cadeia da polimerase
l

Fragmentação do DNA espermático

Tratamento das condições que

truais naturais, mas muito comum nos ciclos

- Avaliação de fatores endócrinos

onde há necessidade de indução da ovulação.

l

TSH e anticorpos

Caso haja qualquer diagnóstico de trombo-

A deficiência de progesterona está associada à

l

Prolactina no 21º dia do ciclo menstrual

filia, o tratamento é a utilização de heparina

mudança da qualidade endometrial.

l

FSH e LH do 3º dia do ciclo menstrual

de baixo peso molecular a partir do dia de

l

Testosterona bioativa

diagnóstico de gravidez até 24 horas antes do

l

Teste de tolerância à glicose

parto. Nas pacientes com SAAf adicionar a

Causas trombofílicas
l

As trombofilias levam a trombose e infarto

do sítio placentário por volta da oitava semana

- Avaliação de fatores tromboembólicos
l

promovem trombose

heparina AAS em dose anticoagulante.

Anticorpo anticardiolipina, anticoagulante

de gestação. As mais comuns são mutações da

lúpico e beta2-glicoproteina I

protrombina, fator V Leiden e metiltetrafolato

l

redutase, síndrome antifosfolipídeos e ativida-

mo (fator V Leiden e protrombina)

de da proteína C.

l

Avaliação clínica

l

Anamnese

Tratamento

controlar a prolactina com bromocriptina

Na anamnese deve-se investigar a idade

Em cerca de 40% dos casos a causa do aborta-

ou cabergolina. n

da paciente, exposição a riscos ambientais

mento de repetição não será diagnosticada e o

(metais pesados, tóxicos, químicos, venenos,

melhor tratamento é nova tentativa, associada

etc), tipo menstrual, história de má formação

ao acompanhamento multiprofissional. Esse

e patologias cromossômicas, além de doenças

acompanhamento é chamado de “love care”

coexistentes.

e consiste em consultas com pequeno tempo

A história obstétrica merece atenção especial.

de intervalo entre os diversos especialistas.

Mutações que favorecem o tromboembolisFatores e cofatores relacionados à atividade

da proteína C
Homocisteina

Tratamento das causas endócrinas
Esse tratamento deve ser específico. Para o
diabetes mellitus tipo II, controlar a glicemia
pré-concepcional. Para hipotireoidismo e
ou tireoidite de Hashimoto, manter o TSH
abaixo de 2,5 mUI /L com o uso de hormônio tireoidiano. Na hiperprolactinemia,

Os pontos importantes são número de gestações, quantidade de abortamentos e idade

Tratamento de causas genéticas

gestacional desses abortamentos, complica-

Até 15 anos atrás não existiam quaisquer

ções tardias da gestação (pré-eclâmpsia, parto

tratamentos para alterações cromossomiais

pré-termo, CIUR, etc) .

e/ou mutações. Entretanto, com o advento

Prof. Ivan Meira Pena

do diagnóstico genético pré-implantacional

Professor Adjunto de Ginecologia da
Universidade Federal Fluminense
(UFF) [Niterói – RJ]

Exame físico

(PGD) dos embriões obtidos a partir de ferti-

Sinais de más formações urogenitais, hirsutis-

lização in vitro, esse quadro mudou. Nos dias

mo, acantose nigricans, galactorreia e incom-

atuais, casais portadores de causas genéticas

>
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sessão clínica / Clinical Session

Dor e Artralgia
Pain and Arthralgia

Sessão clínica realizada em 5 de junho de 2012 na
34ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro, Serviço de Clínica Médica
do Prof. Fernando Antonio Pinto Nascimento
Relatores:
Felipe Quirino
Thaisa Bastos
Internos de Medicina do 6º Ano da Escola de
Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza
Marques (FTESM)
Moderador:
Prof. Fernando Antonio Pinto Nascimento
Chefe de Serviço da 34ª Enfermaria
Professor Titular de Clínica Médica da Escola de
Medicina da FTESM
Participantes:
Dr. Cleyton P. Andrade
R2 da 34ª Enfermaria
Dra. Carolina Serres
R1 da 34ª Enfermaria
Maud Monteiro da C. Nunes
Bárbara H.S Falcão
Psicólogas da 34ª Enfermaria
Maria Fernanda Caldeira
Interna do 5º ano da Escola de Medicina da
FTESM

RESUMO – Trata-se do caso de uma paciente feminina de 30 anos, apresentando, há cerca de dois anos e
sete meses, artralgias simétricas em grandes articulações. Teve o seu caso discutido numa sessão clínica da
34ª Enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro. (Conduta Médica 2013-14 (56) 20-23)
ABSTRACT – It is the case of a 30-year-old woman, presenting symmetrical arthralgia in big joints there are two
years and seven months. The case was then discussed in a clinical session of 34th Infirmary of Santa Casa Hospital
of Rio de Janeiro. (Conduta Médica 2013-14 (56) 20-23)
DESCRITORES – artralgias; dores articulares; articulações
KEY-WORDS – arthralgia; pain in joints; joints

PROF. FERNANDO

Vamos dar início a uma sessão clínica
cuja paciente foi focalizada numa sessão
já publicada na revista Conduta Médica
(edição 53, ano XIV/2012). A finalidade desta reapresentação do caso é para
mostrar a evolução, o aparecimento de
novos sintomas articulares e a resposta
da terapêutica instituída naquela ocasião.
Com a palavra, o interno Felipe.
INTERNO FELIPE

Identificação: Paciente feminina, 30
anos, negra, solteira, natural do Rio de
Janeiro (RJ), cabeleireira.
Queixa Principal: “Dor nas juntas”.
História da Doença Atual: Há dois
anos e sete meses iniciou quadro de
poliartralgia em grandes articulações,
simétrica, em joelhos e articulação coxofemoral, obtendo melhora com o uso de
anti-inflamatório não hormonal. Relatou
melhora durante um ano e, há 10 meses,
foi acometida por faringoamigdalite e
tratada com penicilina cristalina no posto
de saúde próximo à sua residência. Após
20 Conduta médica
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duas semanas, surgiram alguns nódulos em
membros inferiores, mais precisamente
na região pré-tibial, dolorosos e quentes.
Apareceu escurecimento cutâneo no
local dos nódulos. Na ocasião foi prescrita cefalexina, mas, como não houve
melhora do quadro, a paciente procurou
o ambulatório da 34ª enfermaria da Santa
Casa. Nessa ocasião foi internada neste
Serviço, apresentando artralgia em outras
articulações (tornozelos) e simultaneamente relatando febre, astenia, hiporexia
e queda do estado geral. Pelos sinais e sintomas, foi feito no Serviço o diagnóstico
de eritema nodoso e lúpus eritematoso,
apesar de a paciente não ter tido quatro
dos 11 critérios para a classificação de
lúpus. Conforme demonstramos na sessão
anterior, a paciente teve dados clínicos e
laboratoriais específicos (anti-Sm) para a
conclusão diagnóstica de lúpus. Iniciamos
o tratamento com hidroxicloroquina 600
mg/dia. A paciente evoluiu com resposta
ao tratamento, porém há poucos dias
começou a apresentar poliartrite nas articulações das mãos, punhos e cotovelos

(principalmente a articulação direita),
associada a rigidez matinal e sintomas
gerais, como astenia e febrícula. Não
apresentou alterações de fâneros.
História Patológica Pregressa: Faringoamigdalites de repetição (tratadas com
penicilina benzatina); DCI (caxumba
e coqueluche); hipertensa há 17 anos;
nega diabetes, tuberculose, hepatite ou
transfusões sanguíneas.
História Fisiológica: Nascida por parto
normal a termo; menarca aos 15 anos;
gesta II /PII/ A0.
História Familiar: Pai falecido aos 74 anos
(câncer de próstata). Mãe portadora de hipertensão arterial sistêmica (HAS), artrite
e dislipidemia. Irmã com HAS. Outra
irmã com osteoporose submetida a cirurgia
ortopédica (artroplastia com prótese coxofemoral direita). Filhos saudáveis.
História Social: Reside em casa de alvenaria, com saneamento básico e água
filtrada. Tem alimentação balanceada.
Nega tabagismo, etilismo ou uso de drogas
ilícitas e alergias.
Exame Físico: Paciente em bom estado
geral, lúcida e orientada no tempo e
espaço; eupneica, normocorada, hidratada, acianótica e anictérica. Peso 106,3
Kg, altura 1,92m, IMC 25kg/m2.
Sinais Vitais: PA 130x90mmHg; FC
75bpm; FR 15irpm; TAx 36ºC.
Cabeça e Pescoço: sem alopécia; amígdalas
sem alterações; ausência de linfonodomegalias; tireoide impalpável; sem turgência
jugular.
Exame do Tórax: tórax atípico; expansibilidade e elasticidade sem alterações; som
claro atimpânico; murmúrio vesicular
audível em ambos os hemitoraces.
Aparelho Cardiovascular: ictus cordis invisível e palpável no 5º e.i.e. na linha
hemiclavicular; ritmo cardíaco regular em
dois tempos; sem arritmia e sopro.

Abdômen: atípico, indolor à palpação
superficial e profunda, sem massas ou
visceromegalias. Espaço de Traube livre.
Membros Inferiores e Articulações: hiperpigmentação no terço inferior das pernas;
sem nódulos palpáveis. Panturrilhas sem
empastamento, pulsos pediosos palpáveis,
amplos e simétricos. Mãos e punhos com
edema no punho direito e limitação
dos movimentos. Teste de Tinel e de
Phalen negativos. Cotovelos sem sinais
inflamatórios.
Exame Neurológico: normal.
PROF. FERNANDO

Após a feitura da anamnese e dados do
exame físico, qual o diagnóstico, ou quais
os diagnósticos que foram estabelecidos?
RESIDENTE CAROLINA

Nessa reinternação pensamos em lúpus
associado a artrite reumatoide.
PROF. FERNANDO

Por que artrite reumatoide? Não pode ser
apenas lúpus, visto que as manifestações
de lúpus com comprometimento articular
são variáveis, não são específicas? Eu peço
a opinião do Dr. Cleyton.
RESIDENTE CLEYTON

Eu concordo com o Prof. Fernando. O
lúpus compromete as articulações de
várias formas clínicas.
PROF. FERNANDO

Pode ter deformidades, como na artrite
reumatoide?
INTERNO FELIPE

Não. O lúpus não leva a deformidades.
PROF. FERNANDO

Por que?

RESIDENTE CLEYTON

Porque o comprometimento não é da
sinóvia, como na artrite reumatoide.
INTERNO FELIPE

Pensamos em lúpus e artrite porque a
paciente tinha alguns sintomas e sinais
que sugeriam os diagnósticos. Com isso,
pedimos alguns exames para complementar a nossa hipótese.
PROF. FERNANDO

A paciente teria quatro dos sete critérios
de classificação para artrite reumatoide
(AR) segundo o Colégio Americano de
Reumatologia. Vejamos: rigidez matinal,
artrite de três ou mais articulações,
artrite das articulações das mãos e artrite
simétrica – que teriam que ter tido início
há pelo menos seis semanas. Os outros
três critérios a paciente não apresenta:
nódulos reumatoides, fator reumatoide
positivo e alterações radiográficas (erosões
e descalcificação óssea). Logo, pelos critérios, a paciente não tem diagnóstico
associado de AR. Felipe, cite os exames
complementares.
INTERNO FELIPE

Solicitei exames laboratoriais (hemograma, bioquímica, função hepática e
função renal) e marcadores sorológicos
(fator reumatoide, FAN, VDRL, ASLO).
Os resultados foram os seguintes: Hem.
4,21; Ht 31,2; Hb 11,0; VCM 83,6;
CHCM 31,3; Plaq. 243.000; Leucom.
4.700; VHS 40; Ureia 12,0; Creat. 0,7;
K 4,5; Na 136; TGO 19,0; TGP 24,0;
FAlc 292; BT 0,51; BD 0,07; BI 0,44;
fator reumatoide 9,0 UI/ml(< 30 UI/ml);
ASLO 135,8 UI/ml(< 200,0); VDRL não
reator; FAN negativo. Outros exames:
radiografia de tórax em PA e ECG - sem
alterações.
>
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FIGURA 1

FIGURA 2

INTERNA THAISA

Com esses resultados foi mantida a hipótese de lúpus, diagnosticada desde a
primeira internação. O exame específico
realizado na época foi o anti-Sm.
INTERNA MARIA FERNANDA

Pelo fato de ela não ter tido pelo menos
quatro critérios, não se afasta a hipótese
de lúpus?
INTERNO FELIPE

Para o diagnóstico de lúpus eritematoso
sistêmico (LES) é preciso que o paciente
tenha a presença de quatro ou mais dentre
11 critérios. Os critérios são: 1. eritema
malar; 2. lesão discoide (placas eritematosas com áreas de atrofia central), alopécia,
atrofia da pele, lesões vitiligoides; 3. fotossensibilidade; 4. úlceras orais/nasais; 5.
artrite; 6. serosite (pleurite ou pericardite);
7. comprometimento renal - proteinúria
persistente (> 0,5 g/dia ou 3+) ou cilindrúria anormal; 8. alterações neurológicas:
convulsão ou psicose; 9. alterações hematológicas - anemia hemolítica ou leucopenia
(menor que 4.000/mm3) ou linfopenia
(menor que 1.500/mm3) ou plaquetopenia
(menor que 100.000/mm3); 10. alterações
imunológicas - anticorpo anti-DNA nativo
ou anti-Sm ou presença de anticorpo antifosfolípide com base em: a) níveis anormais
de IgG ou IgM anticardiolipina; b) teste
positivo para anticoagulante lúpico; c)
teste falso-positivo (VDRL) para sífilis,
por, no mínimo, seis meses confirmado por
teste treponêmico específico negativo; 11.
presença de FAN positivo.
PROF. FERNANDO

Essa paciente teve dois critérios (artrite
e anti-Sm positivo), associados a outros
dados epidemiológicos: sexo, idade de
maior prevalência e raça (negra). A pa22 Conduta médica
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ciente teve outras manifestações na outra
internação, como paniculite e alopécia,
que desapareceram com o tratamento
com antimalárico (hidroxicloroquina).
Portanto, a manifestação que a fez reinternar-se no momento no nosso Serviço foi
a artrite com as características já citadas,
cujo diagnóstico diferencial se faz principalmente com a doença reumatoide.

FIGURA 3

INTERNA THAISA

Embora seja raro, é possível haver pacientes com lúpus que não apresentem
quatro dos critérios de classificação, principalmente quando apresentam anticorpo
específico de LES (anti-DNA nativo em
títulos moderados/altos ou anti-Sm) e
apenas uma manifestação clínica.
INTERNA MARIA FERNANDA

Eu achava que era necessário ter os quatro
critérios, mas concordo com o que foi dito
pelo Prof. Fernando.

não restam dúvidas que a paciente tenha
lúpus. Quanto à doença reumatoide, eu
gostaria de ouvir novamente algum comentário dos nossos residentes.

PROF. FERNANDO

Em 1948, Hargreaves e colaboradores
detectaram a célula LE, grande marco na
época para o diagnóstico e tratamento
da doença. A partir daí, começaram a
ser usados os corticosteroides. Posteriormente, outros anticorpos foram sendo
descobertos, e hoje o lúpus é considerado
o protótipo das doenças autoimunes, pelas
suas características próprias. Logo, por
tudo que foi dito com relação aos dados
epidemiológicos, clínicos e laboratoriais,

RESIDENTE CAROLINA

Eu acho que ela tem apenas lúpus. Além
de o fator reumatoide ter sido negativo,
o Prof. Fernando comentou que o lúpus
algumas vezes pode incluir artrite semelhante à artrite reumatoide. Apenas não
leva a deformidades.
PROF. FERNANDO

Uma maioria dos pacientes com lúpus
sistêmico tem poliartrite intermitente,

com artralgia leve ou às vezes incapacitante. O comprometimento se faz
principalmente nas pequenas articulações das mãos, punhos e joelhos. Uma
característica primordial é que a artrite do
lúpus não é erosiva. Fala-se muito pouco
do fator emocional nessas doenças, ou
seja, a relação com sua exacerbação ou
seu desencadeamento. As manifestações
neuropsiquiátricas do lúpus abrangem
os sistemas nervoso central, periférico
e autonômico, além das síndromes psiquiátricas e psicofuncionais. No lúpus,
quadros de psicose podem ser recorrentes.
Pode haver psicose associada a depressão.
Nesses casos, podemos detectar a presença
dos autoanticorpos anti-P ribossomal.
Gostaríamos de ouvir a psicóloga Bárbara,
que acompanhou de perto a nossa paciente – que apresentava algumas queixas
referentes à esfera emocional.
PSICÓLOGA BÁRBARA

Desde a segunda gestação, a paciente
vem tendo problemas com o marido pelo
fato de ele estar tendo relações extraconjugais. Ela apresenta sentimento de
perda e abalo emocional – que podem
desencadear uma queda imunitária e fazer
aflorar uma doença autoimune, como é o
caso do lúpus.
PROF. FERNANDO

Como vamos direcionar o acompanhamento psicoterápico da paciente? O apoio
psicológico, transmitindo otimismo e
motivação, é importante para estimular
uma vida afetiva e profissional normal.
PSICÓLOGA MAUD

Aproveitando que a paciente receberá
alta hoje, podemos encaminhá-la para o
Centro de Atenção Psicossocial (Caps)
mais perto da residência dela, referindo a

necessidade de acompanhamento psicoterápico, por tudo isso que foi comentado.
INTERNO FELIPE

Como fica a questão da gravidez? Será que
ela pode engravidar novamente?

INTERNO FELIPE

Vamos manter os cuidados gerais, como
evitar os raios solares, controlar a pressão
arterial com medicamentos, programar
dieta com pouco sal e controlar o colesterol, além de prescrever alimentação isenta
de gorduras e usar estatina, se necessário.

PROF. FERNANDO

É recomendável que a paciente lúpica,
quando deseja engravidar, esteja no
período de remissão da doença. O ideal
seria não engravidar. É uma gravidez que
deve ser planejada. Quando a paciente
lúpica desenvolve uma nefrite, fica contraindicada a gravidez durante a atividade
da nefropatia. A gestante que tem lúpus
descompensado pode sofrer aborto ou predispor o feto a alguma doença congênita.
Mas, caso a gravidez aconteça, deverá ter
acompanhamento multidisciplinar rigoroso, para evitar complicações maternofetais, como o uso de certas drogas, que
podem causar toxicidade para o feto.
INTERNO FELIPE

Qual seria a causa mais comum de óbito
nas pacientes com lúpus? Essa paciente
tem um bom prognóstico?
PROF. FERNANDO

Infecções pela imunossupressão devido
à corticoterapia e complicações cardiovasculares são as causas de óbito mais
comuns. Porém, é o comprometimento
renal que determina o prognóstico. Felizmente a paciente não apresenta quadro
sistêmico grave nem comprometimento
da função renal. É relevante fazermos o
acompanhamento dessa paciente para podermos retardar qualquer dano sistêmico
que possa comprometer seu prognóstico e
sua qualidade de vida. Qual o tratamento
que deverá ser efetuado para a paciente
em discussão?

PROF. FERNANDO

E o tratamento medicamentoso?
INTERNA THAISA

Ela respondeu muito bem com antiinflamatórios não-hormonais para a fase
aguda da artrite, e mantivemos a hidroxicloroquina na dose de 600mg/dia.
PROF. FERNANDO

Vamos acompanhar a paciente no ambulatório, orientando-a quanto aos fatores
de risco – alguns já mencionados nas
medidas gerais, como aqueles de risco para
doença coronariana, dosagem periódica
da glicemia, perfil lipídico e avaliação da
função renal. Algum dos senhores deseja
fazer mais comentários? Caso contrário,
terminamos por aqui mais essa sessão,
que será publicada na Conduta Médica,
esperando cada vez mais contribuir com
nossas experiências e condutas. Agradeço
a presença de todos e tenham uma boa
jornada de trabalho. n

A equipe da 34ª Enfermaria da Santa Casa
que participou da sessão
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Lúpus Neonatal
Neonatal Lupus
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RESUMO – O lúpus neonatal (LN) é uma doença autoimune rara do feto em desenvolvimento e do neonato,

em que ocorre a transmissão transplacentária de autoanticorpos maternos. As apresentações clínicas mais
frequentes envolvem lesões dermatológicas e alterações da condução cardíaca. O objetivo dos autores é
relatar um caso de LN, com suas principais manifestações, bem como o seu manejo clínico. (Conduta
Médica 2013-14 (56) 24-27)
ABSTRACT – Neonatal lupus (NL) is a rare autoimmune disease of the developing fetus and neonate, occurring
transplacental transmission of maternal autoantibodies. The most common clinical presentations involve skin lesions
and abnormal cardiac conduction. The authors describe a case of NL, presenting the main manifestations of the
syndrome and its clinical management. (Conduta Médica 2013-14 (56) 24-27)
DESCRITORES – lúpus neonatal; autoanticorpos maternos; lesões dermatológicas; alterações de condução

cardíaca
KEY-WORDS – neonatal lupus; maternal autoantibodies; dermatologic lesions; cardiac conduction changes

INTRODUÇÃO

O lúpus neonatal (LN) é uma doença
autoimune transferida passivamente
que ocorre em aproximadamente 1 a
2% dos bebês de mães com doenças
autoimunes, incluindo o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome de Sjögren.
Muitas mães de crianças com lúpus
neonatal não apresentam lúpus ou outra
doença autoimune ao nascimento do
bebê, mas podem desenvolver doenças
autoimunes no futuro.
As principais manifestações clínicas são
cutâneas e cardíacas, sendo o bloqueio
atrioventricular completo (BAVC) a
mais grave delas. Embora o mecanismo
preciso de tais lesões não seja conhecido,
acredita-se que resultem da passagem
transplacentária de anticorpos anti-Ro/
SSA e/ou anti-La/SSB maternos. Manifestações hepatobiliares e hematológicas
também podem estar presentes.
As lesões cutâneas têm natureza fotossensível e consistem de placas redondas
ou elípticas, papuloescamosas, ou, ainda,
24 Conduta médica
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caracterizadas por eritema anelar. Comumente se desenvolvem ao redor dos olhos
e escalpo, mas podem ser encontradas em
qualquer local do corpo, inclusive palmas
e plantas. O rash pode estar presente ao
nascimento e dura em média 17 semanas,
evoluindo comumente sem deixar cicatrizes.
A incidência de BAVC parece estar relacionada com altos títulos de anticorpos
anti-52KD Ro e anti-La. BAV de 1° ou
2° grau pode progredir para BAVC. Por
isso, todos os recém-nascidos de mães
com anticorpo anti-Ro positivo devem
realizar um exame de eletrocardiografia
para afastar BAV de 1° e 2° graus.
O bloqueio cardíaco no LN manifestase primariamente intra-útero ou no
neonato, sendo muito menos comum
sua manifestação na infância (90-95%
vs 5%). No feto, o bloqueio se manifesta
com bradicardia entre 18 e 28 semanas de
gestação. No neonato, tal como no feto,
a manifestação cardinal é a bradicardia,
além de outros parâmetros, como uma

primeira bulha que varia em intensidade,
com galopes e murmúrios intermitentes.
Muitas crianças com BAV congênito
necessitam de marcapasso ao nascimento
e tratamento com betabloqueador, devido
ao alto risco de morte súbita e de desenvolvimento de torsades de pointes.
O objetivo deste artigo é relatar um caso
de lúpus neonatal.
RELATO DO CASO

Identificação: RN feminina, branca,
natural do Rio de Janeiro, residente em
São Gonçalo (RJ). Data do nascimento:
4/10/2009.
Problemas Principais: Lesões de pele e
desconforto respiratório.
História da Doença Atual: RN apresentou lesões pápulo-eritematosas em face ao
nascimento, acometendo, principalmente, região periorbitária bilateralmente.
Evoluiu ainda no primeiro dia de vida
com desconforto respiratório leve, sendo
encaminhada à UTI neonatal, onde permaneceu por 48 horas. Após esse período,
foi encaminhada ao alojamento conjunto,
recebendo alta hospitalar sete dias depois.
História Familiar: Mãe portadora de
LES desde 2006 e síndrome de Sjögren
desde 2005, fazendo uso de corticoide e
cloroquina. Irmã com rim único.
História Gestacional: Mãe, 31 anos,
realizou pré-natal incompleto, com cinco
consultas. Gesta III para I (vaginal)
aborto I (espontâneo). Torchs negativo.
Anticorpos anticardiolipina e anticoagulante lúpico negativos. FAN positivo.
Permaneceu internada no Hospital
Universitário Antônio Pedro por 15 dias
durante a gestação (6/8/09 a 17/8/09)
com suspeita de influenza H1N1. Fez uso
de Tamiflu® e Clavulin®, com melhora
gradual do quadro e alta hospitalar.
História do Parto: Nasceu de parto
cesáreo (indicação: apresentação pélvica,
bolsa rota e trabalho de parto), Apgar 9/9,
com peso de 2490g. Idade gestacional de

36 semanas (Ballard), AIG. TBR 3h, LA
claro sem grumos. Feitas vacina contra
hepatite B e vitamina K. Grupo sanguíneo: RN O+ / Mãe B+.
História Alimentar: Aleitamento
materno exclusivo.
EXAME FÍSICO

Sinais Vitais: 140 bpm, 50 irpm, afebril.
Ectoscopia: Lesões eritemato-violáceas,
papulosas em região malar e periorbitárias
(Figura 1). Lesão eritemato-crostosa em
supercílio direito. Descamação de mãos
e pés.
Cabeça e Pescoço: FAN, FP fechada, implantação de orelhas normais. Orofaringe
sem alterações.
Ausculta Cardíaca: Ritmo cardíaco
regular, bulhas normofonéticas, sem sopro
audível.
Ausculta Respiratória: Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos
adventícios.
Abdome: Globoso, peristalse presente,
depressível, indolor à palpação, sem
massas ou visceromegalias.
Genitália: Feminina atípica.
Membros Superiores e Inferiores:
Ausência de edema. Pulsos femoral e
braquial presentes e simétricos. Manobras
de Ortolani e Barlow negativas.
Exame Neurológico: Presença dos reflexos de sucção, Moro, cutâneo-plantar,
preensão palmar e plantar.

Eletro e ecocardiograma, ultrassonografia transfontanela e abdominal também
foram pedidos.
EXAMES COMPLEMENTARES

Os exames complementares realizados
estão descritos nas tabelas 1 e 2. A
ecocardiografia evidenciou forame oval
permeável. Ultrassonografias transfontanela e abdominal total não revelaram
anormalidades. Na UTI neonatal, permaneceu monitorizada por 48 horas, e a
cardioscopia em derivação DII mostrou
um traçado normal para a idade (ver
tabelas 1 e 2)
EVOLUÇÃO

A avaliação da Dermatologia concluiu
tratar-se de um quadro clássico de lúpus
neonatal, e foi indicado o uso de hidrocortisona 1% nas lesões.
A frequência cardíaca nos quatro primeiros dias de vida não revelou bradicardia
(variando entre 109 e 140 bpm), e o eco
doppler realizado foi normal para a idade.
No quinto dia de vida foram dosados os
auto-anticorpos anti-Ro/SSA e anti-La/
SSB, com resultados de 102,3 U/mL e
8,1 U/mL respectivamente (valor de
referência maior do que 10 U/mL para
>
positividade).

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

Lúpus neonatal.
CONDUTA

Com a melhora rápida do quadro respiratório e alta da UTI neonatal, a criança
foi encaminhada ao alojamento conjunto,
com amamentação ao seio materno sob
livre demanda. Foram solicitados, além
do parecer do setor de Dermatologia,
hemograma completo, provas de função
hepática e renal, bilirrubina e PCR.

FIGURA 1
Lesões cutâneas (com autorização
do responsável)
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FIGURA 2
Eletrocardiograma

Cerca de 30 dias após a alta, a criança
compareceu ao ambulatório de Pediatria
apresentando aumento das lesões em
face e couro cabeludo. Foi prescrito novo
corticoide tópico. Aos dois meses de vida
retornou ao ambulatório com quadro de
adenite axilar direita supurativa diagnosticada como reação adversa à vacina
BCG. Foi medicada com paracetamol, e
agendou-se uma reavaliação.
Aos três meses, a lesão axilar já havia
involuído, deixando cicatriz atrófica. As
lesões na face ainda eram perceptíveis,
com discreta melhora. Os exames de então
revelaram provas de função hepática alteradas (FA: 500mg/dl GGT: 234mg/dl) .
Com oito meses de vida a criança tinha
uma anemia hipocrômica e microcítica;
as provas de função hepática estavam
normais. Foram solicitados marcadores
imunológicos e os resultados podem ser
vistos na tabela 3.
No mês de fevereiro de 2010 a mãe da
criança foi a óbito devido a complicações de sua doença (LES e Sjogren). Em
fevereiro de 2011, os familiares foram
contactados pelo hospital, e a criança,
então com 1 ano e 4 meses, compareceu
para realização de um novo eletrocardiograma, além de um ecocardiograma pela
cardiologista pediatra. Apresentava um
bom desenvolvimento, vacinações em
dia e permanecia assintomática e sem
intercorrências desde a última consulta.
As lesões na face praticamente desapareceram, deixando, algumas delas, discretas
cicatrizes hipocrômicas.
O eletrocardiograma (ver figura 2) não
revelou bloqueio, e o ecocardiograma
também esteve dentro dos padrões de
normalidade.
Os familiares foram orientados sobre a
necessidade de um seguimento ambulatorial regular.
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DISCUSSÃO

O LN é classicamente caracterizado por
BAV congênito e/ou lúpus cutâneo, e
alterações hematológicas e hepáticas
também podem estar presentes. Elevações assintomáticas das provas de função
hepática são vistas em 10 a 25% dos
casos de LN eritematoso, e puderam ser
observadas no caso descrito. Enquanto as
demais manifestações se resolvem assim
que as imunoglobulinas maternas são
eliminadas da circulação da criança, o
BAV congênito (causado por fibrose do
nodo AV), uma vez estabelecido, persiste
ao longo da vida.
Devido à frequente ausência de sintomas associados, o LN cutâneo é, muitas
vezes, diagnosticado erroneamente como
dermatite seborreica ou mesmo tinea.
Embora as lesões sejam benignas, o LN
cutâneo é importante fator de risco para
complicações da doença em gestações
futuras, particularmente para as manifestações cardíacas do LN, o que reforça
a importância de sempre se suspeitar de
LN em bebês com lesões de pele atípicas.
Nossa paciente apresentou lesões bem
características ao redor dos olhos: um
quadro clássico conhecido como olhos
de coruja.
O reconhecimento apropriado das lesões
cutâneas torna-se ainda mais importante
nos casos de mães que possuem anticorpos
anti SSA/SSB, mesmo sem apresentar
uma doença autoimune de base. O desenvolvimento de novos métodos ultrassonográficos capazes de detectar BAV de
1° grau intraútero abriu a possibilidade
de intervenção terapêutica nos casos de
BAVs reversíveis.
Uma vez detectado o bloqueio congênito
intraútero ou perinatal, a terapêutica
pode incluir corticosteroides (se associada a anticorpos anti-Ro e anti-La),
além de isoproterenol e/ou implantação
de marcapasso no pós-parto imediato,
especialmente nos casos de bradicardia

TABELA 1 - Hemograma
Data

Hem. 103

Hb

Hto

VCM

Plaq .103

Leuco

Diferencial

4/10/2009

4,6

16,3

48,1

104,6

139

12,2

0/1/0/0/9/70/17/3

5/10/2009

4,01

14,1

42,6

106

139

14,6

0/0/0/0/5/53/38/4

7/10/2009

4,33

15,0

46,1

106

156

5,3

0/1/0/0/3/52/37/7

     

TABELA 2 - Bioquímica
Data

Creat

Ptns
totais

Glob

ALT

AST

FA

GGT

BT

BD

BI

PCR

4/10/2009

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

0,55

5/10/2009

×

×

×

25

54

149

130

5,05

0,27

4,78

3,20

7/10/2009

0,17

5,6

1,9

10

28

268

112

6,48

0,75

5,74

1,49

TABELA 3 - Marcadores imunológicos
Data
1/6/2010

Anti-La

Anti-Ro

Anti-Sm

FAN

IgG

IgA

IgM

IgEtotal

3,53

10,25

1,7

Não

767

68,9

118

4,69

(- <15)

(-<15)

(+>25)

reativo

(751- 1560)

(82- 453)

(40 – 274)

( <100)

sintomática, disfunção ventricular ou
baixo débito cardíaco e ectopia ventricular complexa. O prognóstico após a
implantação do marcapasso costuma ser
excelente.
CONCLUSÃO

A paciente, cuja mãe fez tratamento com
corticoide desde o início da gestação,
apresentou um quadro de lúpus neonatal
com rash cutâneo clássico e sem acometimento cardíaco. Apesar de uma ausculta
normal, a positividade dos marcadores
imunológicos maternos indicava a necessidade de um ECG para avaliar presença
de alteração na condução cardíaca, o que
foi afastado pela monitorização efetuada
na UTI neonatal. As lesões cutâneas regrediram com uso de corticoide
tópico, deixando discretas cicatrizes
hipocrômicas, e a criança evoluiu com
um crescimento adequado. Entretanto,
mesmo nos casos de desaparecimento das
manifestações clínicas e negativação dos
anticorpos, o seguimento ambulatorial
deve continuar, em função do risco de
desenvolvimento de lúpus eritematoso
numa fase posterior.
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RESUMO – A doença de Paget da mama é uma desordem eczematosa do mamilo e da pele areolar adjacente,

usualmente associada ao carcinoma intraductal de mama. Acomete principalmente mulheres, na quinta
e sexta década, sendo rara em homens. Nós relatamos um caso de um homem de 74 anos que apresenta
doença de Paget do mamilo. (Conduta Médica 2013-14 (56) 28-29)
ABSTRACT – Paget’s disease is an eczematous disorder involving the areola and adjacent breast skin, usually associated with intraductal inflammatory carcinoma of the breast. It mainly affects women in the fifth to sixth decade,
and it is rare in men. We report a case of a 74-year-old man presenting Paget’s disease of the nipple. (Conduta
Médica 2013-14 (56) 28-29)
DESCRITORES – doença de Paget; eczema; mama
KEY-WORDS – Paget’s disease; eczema; breast

RELATO DO CASO

Paciente de 74 anos, masculino, branco,
natural do Rio de Janeiro (RJ), compareceu ao ambulatório de Dermatologia com
queixa de lesão tumoral na aréola direita,
de aparecimento há um ano. Negava
trauma local ou antecedentes patológicos.
Ao exame apresentava lesão tumoral de
2,5 x 2,0 cm, ulcerada na região inframamilar direita (figura 1). Na axila direita,
palpava-se um pequeno linfonodo. Foi
realizada biópsia, cujo resultado anatomoFIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3
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patológico demonstrou neoplasia maligna
pouco diferenciada, infiltrando a totalidade da derme da amostra examinada (figura
2). A imuno-histoquímica foi positiva
para receptor de estrogênio e receptor de
progesterona e negativo para oncoproteína c-erb/her2-n e para proteína S-100
e Melan A (figura 3). A tomografia de
tórax evidenciou formação expansiva
lobulada com densidade de partes moles
medindo cerca de 2,5cm, localizada na
mama direita, além de linfoadenome-

galias axilares ipsilaterais. Diante desse
diagnóstico, foi encaminhado à cirurgia,
mas o paciente não compareceu.
DISCUSSÃO

A doença de Paget da mama (DPM) foi
descrita em 1887 por Paget, que descreveu o quadro de erupção ou ulceração da
papila mamária com características de
eczema crônico, que se acompanha em
poucos anos do aparecimento do câncer
de mama. Em 1904, Jacobaeus estabeleceu que a doença era, na verdade, um
adenocarcinoma de mama com disseminação canalicular das células em direção
à papila.
A DPM é afecção relativamente rara,
que atinge preferencialmente mulheres entre 50 e 60 anos. No entanto, o
homem também pode ser afetado. A
idade dos homens com a doença de
Paget varia de 35 a 80 anos 2. Clinicamente, a doença aparece, mais frequentemente, como uma lesão eczematoide unilateral de mamilo e/ou aréola
mamária. Podem ser vistas também
fissuras ou escoriações recidivantes,
crostas ou escamocrostas aderentes,
secreção serosa ou serossanguinolenta
e lesões psoriasiformes. Queixas de dor
ou prurido são frequentes. A doença de
Paget ocorre menos frequentemente
em locais extramamários (vulva, região
perianal, órgãos genitais masculinos,
axilas). Embora não pareça haver diferenças entre esses tumores no homem
ou na mulher, a doença de Paget masculina parece indicar um pior prognóstico,
estimando-se sobrevida de cinco anos
para os homens em aproximadamente
20 a 30% de todos os pacientes.
O diagnóstico diferencial da lesão de
mama se faz com o eczema de contato,
diferindo deste por ser unilateral, não
tão pruriginoso e pela evolução e resposta inadequada à terapia. Outras
situações que se devem ter em mente

para diagnóstico diferencial são reação
actínica após quadrantectomia e radioterapia, e carcinoma de tecido epitelial
escamoso in situ (doença de Bowen).
O diagnóstico definitivo é feito por
biópsia da papila mamária e é recomendável fazê-la mediante ressecção
em cunha da papila com bisturi para
obtenção de material representativo 3.
Havendo nódulo palpável, este deve
ser biopsiado (biópsia de fragmento), e
áreas suspeitas não palpáveis reconhecidas por métodos de imagem obrigatoriamente têm que ser biopsiadas por
mamotomia, biópsia de fragmento ou
biópsia cirúrgica radioguiada ou orientada por fio-guia.
A histopatologia é característica, com o
encontro de células de Paget na epiderme.
São células claras e volumosas, com perfil
imuno-histoquímico glandular. Na DPM,
a maioria (70%) dos casos não apresenta
receptores hormonais de estrogênio ou
progesterona. Mas cerca de 90% expressa fortemente a oncoproteína induzida
pelo oncogene (HER-2). O padrão dos
marcadores moleculares genéticos, proliferativos e hormonais é o mesmo nas
células de Paget mamilares e nos carcinomas subjacentes, reforçando a teoria
histogenética da origem intramamária
com disseminação posterior para a papila.
Quando pigmentada, a lesão é diagnóstico
diferencial com o melanoma. Para isso,
além da histologia, testes imuno-histoquímicos podem ser aplicados. A doença de
Paget é tipicamente CK-7, CEA e EMA
positiva (o que é encontrada positiva em
células de origem glandular), enquanto
a coloração S 100 é caracteristicamente
negativa. Em 75% dos casos descritos
esses marcadores ajudarão a distinguir a
DP do melanoma4.
A mamografia e a ultrassonografia devem
sempre ser solicitadas e, embora não
apresentem achados específicos, são
importantes para se pesquisar nódulos ou

microcalcificações intramamárias concomitantes³. Quando presentes, as microcalcificações costumam dispor-se em fila
nos ductos. Mas deve ser lembrado que a
sensibilidade da propedêutica imaginológica mamária no diagnóstico de lesões
subclínicas intraparenquimatosas pode ser
aumentada com a ressonância magnética,
a qual é fortemente recomendada quando
se planeja efetuar tratamento cirúrgico
conservador da mama, com o objetivo de
descartar focos ocultos carcinomatosos.
O tratamento é cirúrgico e consiste em
mastectomia com ou sem ressecção dos
linfonodos axilares, assim como ressecção segmentar da lesão, dependendo da
extensão do tumor1,4.
CONCLUSÃO

A doença de Paget é uma patologia
que, apesar de rara, deve ser lembrada
no diagnóstico diferencial de lesões
crônicas do mamilo, em ambos os sexos.
Os achados clínicos aliados aos achados
histopatológicos e imuno-histoquímicos são essenciais para o diagnóstico
correto.
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O Desafio da Imagem da página 17
Resposta de

Paciente do sexo feminino,
16 anos, com leucemia
mieloide crônica, apresentando
manifestações clínicas
neurológicas
Diagnóstico: Infiltração do sistema nervoso

central (SNC) decorrente da leucemia mieloide
crônica (LMC)
Comentários: A tomografia computadorizada
de crânio evidencia processo expansivo no lobo
frontal esquerdo (figura 1), associada a um extenso
edema perilesional. O complexo lesão/edema
determina efeito de massa sobre as estruturas
adjacentes, levando a um desvio de linha média,
bem como uma compressão do ventrículo lateral
homolateral (figura 2).
A LMC é uma doença mieloproliferativa crônica
caracterizada pela translocação entre os cromossomos 9 e 22, permitindo a aproximação dos genes
bcr/abl que formam o cromossomo Philadelphia,
responsável pela síntese de uma tirosinoquinase
que aumenta a divisão celular.
A caracterização clínica da LMC é a produção
excessiva de granulócitos maduros ou em maturação, predominantemente neutrófilos. Na
ausência de tratamento a doença tem evolução
trifásica, em que pode ser reconhecida uma fase
inicial crônica onde normalmente é feito o diagnóstico, seguida de uma fase acelerada, na qual a
condição clínica dos pacientes progressivamente
deteriora e surge resistência aos medicamentos e,
após um período variável, de meses a anos, pode
evoluir para crise blástica terminal. A doença
pode progredir da fase crônica diretamente para
a crise blástica sem haver a fase intermediária,
especialmente quando a ocorrência envolver a
série linfoide [1].
O tratamento da LMC até o final do século XX era
baseado em hidroxiureia (Hydrea®), droga que não
altera a evolução da doença, mas permitia o controle da leucocitose e esplenomegalia. Em alguns
casos a hidroxiureia pode induzir uma resposta
hematológica completa, porém a resposta citogenética é incomum [2]. O mesilato de imatinibe
(MI), droga alvo-moduladora, foi introduzido no
tratamento por ser um inibidor competitivo da
tirosinoquinase (TKI). Os TKI’s inibem seletivamente a proliferação celular e induzem a apoptose
de células leucêmicas de pacientes com LMC e
leucemia linfoblástica aguda com cromossomo
Philadelphia positivo (LLA Ph1+). O MI induz
resposta citogenética completa em aproximadamente 90% dos pacientes na fase crônica, sendo
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a terapia de escolha para LMC [3]. Entretanto, a
atividade inibidora dos TKI’s nas fases acelerada e
blástica da LMC tem resultados menos eficazes [4].
Atualmente existem os TKI’s de segunda geração,
que inibem outras vias de sinalização além da via
bcr/abl mediada.
A transformação blástica pode ser caracterizada
por um aumento de blastos na medula óssea e
no sangue periférico, mas alguns pacientes desenvolvem doença extramedular causada pela
infiltração de células leucêmicas em sítios como
ossos, linfonodos, superfícies serosas, mamas e,
muito raramente, sistema nervoso central (SNC).
Essa condição é uma complicação da fase blástica
da LMC.
A LMC juvenil é uma patologia rara, representando apenas 2% a 3% das leucemias em menores de
15 anos, o que faz com que as estratégias terapêuticas provenham das experiências obtidas de estudos
realizados em adultos. O advento do tratamento
com MI revolucionou a terapia da LMC. Mas,
devido à baixa incidência nessa faixa etária, ainda
existem poucos estudos referentes ao uso de MI em
crianças e adolescentes. Foi nesse contexto que um
estudo conduzido pelo Children’s Oncology Group
(COG) teve como objetivo avaliar a farmacocinética, toxicidade e atividade antileucêmica do MI
em pacientes pediátricos Ph1+. Nesse trabalho, a
resposta hematológica completa foi observada em
100% dos pacientes com LMC em fase crônica [5].
No entanto, mais estudos como esse são necessários, e ainda não há consenso quanto ao uso de MI
em crianças e adolescentes.
Alguns casos podem evoluir com infiltração no
SNC, mesmo sem alteração da celularidade na
medula óssea. O SNC pode funcionar como um
“santuário leucêmico”, onde as células blásticas
ficam protegidas pela barreira hematoencefálica [2]. O tratamento para essa condição
envolve aplicação intratecal de quimioterapia,
e recomenda-se a troca do MI para dasatinibe
(um TKI de segunda geração), uma vez que este
tem melhor penetração na barreira hematoencefálica.
Os estudos epidemiológicos e clínicos demonstram
que, nas fases avançadas da LMC, a ocorrência
de resistência à terapia é comum. O mecanismo
dessa resistência é variado, mas pode envolver a
reativação da via de sinalização bcr/abl mediada
ou a ativação de outras vias, tendo como exemplo
a Src-quinase. Enquanto o imatinibe não inibe
diretamente os membros da família Src-quinase,
o dasatinibe é útil inibindo essa via. A resistência
ao imatinibe é geralmente uma consequência da
reativação da sinalização bcr/abl, que pode ser

The Image Challenge

provocada por uma superexpressão do bcr/abl, pela
extrusão do imatinibe do ambiente intracelular por
transportadores transmembrana, ou, mais frequentemente, pelo desenvolvimento de mutações no
nucleotídeo do gene bcr/abl, resultando na substituição de aminoácidos e consequente mudança da
conformação da tirosinoquinase, o que dificulta seu
encaixe com o TKI. Mais de 50 mutações já foram
descritas e relacionadas à resistência ao imatinibe,
sendo na maioria sensíveis aos TKI’s de segunda
geração [6].
A observação dos resultados obtidos após a introdução dos TKI’s na sobrevida dos pacientes com
LMC não corresponde com o resultado encontrado
na LLA Ph1+, cujo prognóstico é bastante ruim.
Provavelmente outras vias de sinalização podem
contribuir para esse resultado, independentemente
da inibição dos TKI’s, o que confere uma característica de resistência a várias drogas.
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6. Para o texto do relato de caso, sugerimos itens (não obrigatórios) como apresentação, anamnese, antecedentes, exame físico, impressão diagnóstica, exames solicitados
e seus resultados, evolução e conduta adotados, comentários e discussão, e bibliografia
(referida ou não) ao final.
7. A bibliografia pesquisada ou as referências bibliográficas não devem ter mais que
10 itens. No caso das referências bibliográficas, todas elas devem estar citadas no
texto e numeradas na ordem de seu aparecimento.
8. As figuras e fotos devem estar em arquivo JPG.
9. Mandar via correio o original de uma autorização de publicação assinada por todos
os autores (ver em www.condutamedica.com.br)

sivamente voltada para a educação médica continuada, não sendo destinada à divulgação de pesquisa médica e/ou experimental de qualquer tipo.
Seus artigos se constituem em relatos e discussões de casos práticos
de atendimento ambulatorial e/ou hospitalar, em que é preservada a
identidade dos pacientes e em que são utilizados exclusivamente procedimentos e condutas consagrados na literatura científica, sem nenhuma
finalidade de produzir conhecimento novo que utilize investigação com
seres humanos.

Patrocínio Exclusivo:

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