anacosta
revista médica

abril | maio | junho

Revista Trimestral do Hospital Ana Costa - 2016

21.2

Revista Médica

ISSN 1677-194X

ANA COSTA
Órgão Científico Oficial do Hospital Ana Costa

Editor
Prof. Dr. Rogério Aparecido Dedivitis, Santos - SP - Brasil

Conselho Editorial Revista Médica
Dr. Airton Zogaib Rodrigues, Santos - SP - Brasil
Dr. André Vicente Guimarães, Santos - SP - Brasil
Dr. Celso Afonso Gonçalves, Santos - SP - Brasil
Dr. Evaldo Stanislau A. de Araújo, Santos - SP - Brasil
Prof. Dr. Everson Artifon, Santos - SP - Brasil
Dr. Luiz Alberto Oliveira Dallan, São Paulo - SP - Brasil
Dr. Rider Nogueira de Brito Filho, Santos - SP - Brasil
Dr. Waldimir Carollo dos Santos, Santos - SP - Brasil
Dr. Woite Antônio Bertoni Meloni, Santos - SP - Brasil

Divisão de Ensino do Hospital Ana Costa
Rua Pedro Américo, 60 - Campo Grande, Santos/SP, Brasil
e-mail: divensino@anacosta.com.br
www.anacosta.com.br

Periodicidade: trimestral
Tiragem: 500 exemplares
Jornalista Responsável: Lucinaira Souza (Mtb: 40.248)
Produção Gráfica: Comunicação e Marketing do Hospital Ana Costa

A Revista Médica Ana Costa é distribuída gratuitamente para os membros do Corpo Clínico do Hospital Ana Costa,
para bibliotecas e faculdades das áreas de saúde cadastradas.
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos dessa revista, desde que citada a fonte.

Revista Médica Ana Costa / Divisão de Ensino do Hospital Ana Costa S.A.
v. 21, n. 2 (abril / maio / junho 2016). Santos: Divisão de Ensino do Hospital Ana Costa S.A.,
2016.
32 p. :il.
Periodicidade trimestral
ISSN 1677 194X
1.Ciências Médicas. 2. Medicina
CDD 610
CDU 616

Normas de Publicação
A Revista Médica Ana Costa é publicada
trimestralmente pelo Hospital Ana Costa e aceita
artigos na área de saúde. Artigos de caráter comercial
não serão aceitos. Serão aceitos manuscritos originais
relacionados às seguintes categorias:
a) artigos originais - trabalhos resultantes de pesquisa
científica, apresentando dados originais de
descobertas com relação a aspectos experimentais ou
observacionais, incluem análise descritiva e ou
inferências de dados próprios. Sua estrutura deverá
conter os seguintes itens: Introdução, Métodos,
Resultados, Discussão, Conclusão e Referências;
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realizado;
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Artigo Original

Acidentes com agulhas e outros objetos
pontiagudos na prática veterinária
Accidents with needles and other sharp objects in veterinary practice
Flávia Morag Elliff1
Thais Martins Chucri2
Yara Dadalti Fragoso3

RESUMO
Introdução: O trauma físico causado por uma agulha pode ser
de pequena extensão, mas a lesão carrega potencial
exposição a agentes infecciosos e ao conteúdo da seringa.
Relatos de acidentes com materiais pontiagudos e propostas
para medidas preventivas para evitar esse tipo de acidente não
são raros na medicina humana, podendo ocorrer com
veterinários na prática diária. Objetivo: Avaliar o risco
ocupacional dos veterinários. Métodos: Cinquenta
veterinários foram individualmente entrevistados com
questionário preparado especificamente para este estudo.
Resultados: Dos entrevistados, 72% relataram algum
episódio de acidente com agulhas e 14% relataram acidentes
envolvendo outros objetos pontiagudos, principalmente
bisturis. A principal causa destes acidentes foi citada como a
agitação dos pacientes durante os procedimentos.
Conclusão: Uma gama de recomendações deve ser colocada
em prática para que haja um melhor treinamento durante o
período de graduação do profissional, evitando assim,
acidentes ocupacionais. Além disso, deve-se haver pesquisas
para desenvolvimento de alternativas nas formas de
apresentação de medicação para animais.

ABSTRACT
Introduction: The physical trauma caused by a needle may be
small, but the injuries relating to needles carry the potential for
exposure to infectious agents and syringe contents. Reports on
accidents with sharp materials and proposals for preventive
measures to avoid these accidents are not rare in human
medicine. These accidents can also occur among veterinarians
in daily healthcare practice. Objective: To evaluate the
occupational hazard of veterinarians. Methods: Fifty
veterinarians were individually interviewed using a
questionnaire that was specifically prepared for this study.
Results: 72% of them reported to have experienced accidents
with needles and 14% reported accidents involving other sharp
objects, mainly scalpels. The agitation of the animal during the
procedures was the main cause of accidents. Conclusion: A
variety of recommendations must be put into practice for better
training during the university years. In addition, research and
development for alternative ways to deliver medication to
animals must be sought.
Key words: Veterinary. Needle. Scalpel. Accidents.

Descritores: Veterinário. Agulha. Bisturi. Acidentes.
Introdução
Acidentes com agulhas durante procedimentos requerendo
injeções podem causar trauma local de pequena magnitude e
podem passar desapercebidos sem ser relatados pelos
profissionais de saúde de todas as áreas. Enquanto o trauma físico
causado por uma agulha pode ser pequeno, lesões relacionadas a
agulhas carregam potencial exposição a agentes infecciosos e ao
conteúdo da seringa. Esses tipos de acidente podem ocorrer antes,
durante e depois de algum procedimento. As técnicas de
preparação e aplicação de uma injeção e o correto descarte do
material após o procedimento não podem ser aprendidos através
dos erros na prática diária. Deixar agulhas em bancadas ou
guardá-las em bolsos de jalecos são atitudes erradas que
contribuem para os acidentes1.
Quando a medicina humana é levada em consideração, os riscos
de auto inoculação com o vírus da hepatite, HIV e outros patógenos
são frequentemente discutidos2. Relatos de acidentes com
materiais pontiagudos em hospitais e propostas de medidas
preventivas para evitar estes tipos de acidentes não são raros na

medicina humana3-5. No entanto, estes acidentes não são
exclusivos para médicos e enfermeiros, podendo também ocorrer
em veterinários na prática diária. Quando se trata de medicina
veterinária, relatos e publicações sobre acidentes ocupacionais
com agulhas são muito escassos6,7.
O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil dos acidentes
ocupacionais com agulhas e outros objetos pontiagudos na
medicina veterinária na cidade de Santos/SP. Além disso, os
veterinários entrevistados foram convidados a dar sugestões sobre
possíveis maneiras de diminuir os riscos de acidentes causados por
agulhas por meio de métodos alternativos para a tradicional injeção
utilizando seringa e agulha.
Métodos
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Metropolitana de Santos, sob número
04781312.0.0000.5509. Todos os participantes deram
consentimento para a entrevista e a confidencialidade dos
participantes foi garantida, como recomendado pelo Comitê de
Ética.

1) Aluna de Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Metropolitana de Santos UNIMES, Santos/SP, Brasil.
2) Docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Metropolitana de Santos UNIMES, Santos/SP, Brasil
3) Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos UNIMES, Santos/SP, Brasil
Correspondência: Rua da Constituição, 374, Santos/SP, Brazil. E-mail: yara@bsnet.com.br
Recebido em 11/12/205; aceito para publicação em 30/03/2016; publicado online em 31/05/2016
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Um questionário simples, específico e estruturado foi preparado
pelos autores para investigar a experiência de veterinários da
cidade de Santos/SP, Brasil, com acidentes envolvendo objetos
pontiagudos. As entrevistas por meio dos questionários foram
realizadas com 50 veterinários individualmente e, ao final das
questões, os participantes tiveram a oportunidade de sugerir
maneiras de diminuir a quantidade de acidentes com agulhas.
Os resultados são essencialmente descritivos e não foi feito
tratamento estatístico.
Resultados
Cinquenta veterinários foram individualmente entrevistados. Entre
eles, 31 eram do sexo feminino e 19 do masculino, com idade
média de 33,6 anos e trabalhavam na área há 10 anos em média. A
maioria (82%) trabalhava em clínica particular - Tabela 1.
Os veterinários relataram a frequência dos acidentes com agulhas
como de 72% com um adicional 14% de acidentes envolvendo
outros objetos pontiagudos, principalmente bisturis. Os acidentes
com agulhas ocorreram principalmente durante a aplicação de
injeções e menos frequentemente durante procedimentos de
sutura. Vinte e um (42%) veterinários machucaram a si mesmos,
mas houve dois relatos de acidentes envolvendo o proprietário do
animal e 16 relatos de lesões ao próprio animal (quatro destes
levando à edema importante) devido à injeção ou à tricotomia. A
agitação do animal foi a principal causa de acidentes, mas também
houve relatos de veterinários que se feriram durante o preparo das
injeções ou descarte das agulhas.
Quando os veterinários foram perguntados sobre os motivos para
um risco tão alto de acidentes com agulhas e outros objetos
pontiagudos, 11 destes relataram que tiveram pouco preparo sobre
o tema durante a faculdade. Apenas três veterinários mencionaram
que tiveram bons professores que revisaram bem o assunto
durante o curso. A visão geral do grupo de veterinários foi que o
tema de segurança ao manejar agulhas e objetos pontiagudos
deve ser parte da grade curricular das faculdades de medicina
veterinária, com simulações e discussões práticas. Os veterinários
também recomendam que se mantenha concentração e calma ao
lidar com agulhas e outros objetos pontiagudos.
Quando questionados sobre alternativas à injeções com agulhas e
seringas, as opiniões dos veterinários incluíam várias opções. Eles
concordaram que a indústria farmacêutica deve estudar o tema em
maiores detalhes e com maior interesse. A principal sugestão foi o
uso de adesivos transdérmicos para distribuição da droga (62%),
inalação da droga (24%), supositórios (18%) e desenvolvimento de
mais drogas orais (16%). Quando foi mostrado aos veterinários um
aparelho de injeção utilizado em medicina humana, que apenas
injeta a droga quando estiver posicionado a 90º com a pele, 22%
dos entrevistados concordaram que esta seria uma boa alternativa.
Quando foi mostrado um aparelho que opera de forma similar, mas
não possui agulha (injeção através de pressão apenas à 90º da
pele), 36% dos veterinários consideraram esta como uma boa
opção.

Tabela 1. Dados de 50 veterinários entrevistados sobre acidentes
envolvendo agulhas e outros objetos pontiagudos.
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Discussão
Acidentes com agulhas e outros objetos pontiagudos não são raros
em áreas de saúde. Enquanto a medicina humana e a enfermagem
possuem diversos artigos e recomendações sobre o assunto, o
mesmo não pode ser dito quanto à medicina veterinária. Acidentes
podem ter consequências dramáticas na saúde humana8 e algumas
orientações ocupacionais estão sendo criadas para laboratórios
diagnósticos de medicinal humana e veterinária9. No entanto,
biossegurança relacionada aos acidentes com agulhas e outros
objetos pontiagudos não é um assunto discutido em detalhes
durante os anos de graduação. A maioria dos veterinários
participantes do presente estudo relataram que aprenderam as
técnicas durante a prática diária e não tiveram nenhum tipo de
simulação prática durante a graduação. Quase todos os
veterinários entrevistados neste projeto relataram que tiveram
acidentes envolvendo agulhas e outros objetos pontiagudos,
frequentemente mais de uma vez. Com exceção dos trabalhos de
Weese et al no Canada6,7, não há outros trabalhos publicados na
literatura indexada sobre o tema.
Conclusão
Acidentes com agulhas e outros objetos pontiagudos são comuns
na prática veterinária. Portanto, uma variedade de recomendações
são necessárias, em particular um melhor treinamento durante a
graduação e pesquisa para o desenvolvimento de alternativas para
a aplicação de medicamentos em animais.
Agradecimentos
Flávia Morag Elliff recebeu uma bolsa de Iniciação Científica do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
(bolsa PIBIC, CNPq) que tornou possível a realização do estudo
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Veterinária da Universidade Metropolitana de Santos. Brasil.
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RESUMO
Introdução: Os tumores músculo-esqueléticos compreendem
um conjunto de doenças raras que englobam os tumores
ósseos e de tecidos moles primários, secundários, benignos e
malignos. Objetivo: Realizar uma análise epidemiológica dos
tumores quanto ao tipo de neoplasia, prevalência por sexo,
faixa etária e topografia. Métodos: Realizou-se uma busca
retrospectiva dos arquivos do Serviço de Patologia e Ortopedia
do Hospital Ana Costa, referentes aos casos de tumores
músculo-esqueléticos, no período de 2002 até 2015.
Resultados: A média de idade de acometimento dos tumores
ósseos foi de 42,65 anos. Quanto ao gênero, 50,31% eram
mulheres. A maior ocorrência dos tumores verificou-se nos
membros inferiores (60,12%) e 77,91% dos laudos
apresentavam tumores benignos.

ABSTRACT
Introdution: Muscle-skeletal tumors represent a set of rare
diseases that involve primary, secundary, benign and malignant
bones and soft tissue tumors. Objective: To perform an
epidemiological analysis of tumors about neoplasm type,
gender, age and topography prevalence. Methods: A
retrospective search about muscle-skeletal tumors cases from
2002 to 2015 was conducted in the files of the Services of
Pathology and Orthopedics at Hospital Ana Costa. Results:
The average age was 42.65 years. Considering the gender
prevalence, 50.31% were women. Most tumors occurred in
lower limbs (60.12 %) and 77.91 % of the reported cases were
benign.
Key words: Musculoskeletal Tumors. Epidemiology. Bone
Neoplasms.
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Introdução
Os tumores músculo-esqueléticos compreendem um conjunto de
doenças raras que englobam os tumores ósseos e de tecidos
moles primários, secundários, benignos e malignos¹.
Os tumores ósseos benignos primários são relativamente raros, o
que gera certa dificuldade para o seu diagnóstico e tratamento. As
lesões ósseas pseudotumorais são lesões que simulam tumores
ósseos. Ambos ocorrem com maior frequência na faixa etária dos
cinco aos 25 anos e em localizações de maior crescimento ósseo,
com cerca de 60% na região do joelho².
As neoplasias primárias dos ossos constituem menos de 1% de
todos os tumores malignos. Nos Estados Unidos, ocorrem cerca de
4.000 casos novos por ano, o que leva a crer que, no Brasil, esse
número esteja em torno de 2.700. Apesar de serem pouco
frequentes, representam altas taxas de morbi-mortalidade,
principalmente em indivíduos jovens. Os tumores malignos ósseos
primários são: osteossarcoma, sarcoma de Ewing,
condrossarcoma e mieloma múltiplo³.
A doença óssea metastática é a neoplasia maligna mais frequente
do esqueleto, sendo o osso o terceiro sítio mais comum de
disseminação dos adenocarcinomas, precedidos apenas pelo

pulmão e fígado4.
A predisposição do tecido ósseo às metástases é
explicada pelo elevado fluxo sanguíneo sob baixa pressão nas
áreas de medula vermelha e por ser a matriz óssea um terreno
propício para implante de células tumorais5.
Métodos
Foram estudados os laudos anatomopatológicos com diagnóstico
de tumores ósseos e tecidos moles do arquivo do Serviço de
Anatomia Patológica do Hospital Ana Costa, no período de
fevereiro de 2002 a agosto de 2015.
Dos 215 laudos recuperados, 163 foram incluídos no presente
estudo. Os exames excluídos foram os anatomopatológicos não
tumorais. Coletaram-se as seguintes informações: gênero, idade,
data do exame, topografia e diagnóstico anatomopatológico.
Foram definidas as seguintes faixas etárias para o estudo
epidemiológico: 0 a 18 anos, 19 a 40 anos, 41 a 60 anos e 61 anos
ou mais. Em cada faixa etária, avaliou-se a distribuição por gênero,
topografia, tipo histológico e quanto à malignidade. Em relação à
topografia, considerou-se o segmento corpóreo em membro
superior (MS), membro inferior (MI) ou local não informado (N),
quando a informação sobre o local da biópsia não constava no
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exame anatomopatológico. A partir da conclusão e do diagnóstico
anatomopatológico, foram classificados em tumores benignos ou
malignos.
Resultados
Dos 163 laudos avaliados, a média de idade foi de 42,65 anos (4 a
83 anos). Quanto ao gênero, 50,31% eram mulheres e 49,69%
homens - Tabela 1. Quanto à localização, a maior prevalência
ocorreu nos membros inferiores (60,12%), seguidos dos membros
superiores (30,06%) e localização não informada nos exames
(9,82%). Desse universo, 77,91% apresentavam tumores
benignos e 22,09% malignos.

Figura 2. Ocorrência de malignidade dos tumores nas faixas etárias
estudadas.

Tabela 1 - Distribuição dos exames anatomopatológicos em relação ao
gênero e idade.

Na faixa etária de 0 a 18 anos, foram 30 casos. 73,33% eram do
sexo masculino e 26,67% eram do sexo feminino. Destes, 93,33%
dos tumores foram benignos e 6,67% malignos; 50% acometiam os
membros inferiores, 40% os membros superiores e em 10% dos
casos a topografia não foi especificada. Já na faixa dos 19 a 40
anos, dos 43 laudos, 58,14% eram do sexo feminino e 41,86% do
sexo masculino. 88,37% tiveram resultados benignos e 11,63%
malignos. O maior acometimento ocorreu nos membros inferiores
(60,47%), seguido dos membros superiores (25,58%) e 13,95%
sem localização informada. Na faixa etária dos 41 a 60 anos, foram
52 exames, 48,08% do sexo masculino e 51,92% do sexo feminino.
Os resultados benignos foram 71,15% e malignos 28,85%. Os
membros inferiores foram também mais acometidos (65,38%). Já
os membros superiores totalizaram 30,77% e 3,85% dos exames
não tinham localização informada no laudo. Na faixa etária de 61
anos ou mais, tiveram 38 casos, sendo 57,89% do sexo feminino e
42,11% do sexo masculino; 60,53% dos resultados foram benignos
e 39,47% foram malignos. Houve também predominância de
acometimento nos membros inferiores (60,53%); 26,32% dos
tumores ocorreram nos membros superiores e 13,16% não
informavam o local - Figuras 1 a 3.

Figura 1. Acometimento em relação à topografia dos tumores nas faixas
etárias estudadas.
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Figura 3. Acometimento dos tumores em relação ao sexo.

Discussão
A Oncologia Ortopédica, especialidade que estuda os tumores e as
lesões pseudotumorais músculo-esqueléticas, desenvolveu-se de
forma notável nas duas últimas décadas. Esse fato deve-se, em
parte, ao avanço que vem ocorrendo dentro da Oncologia em geral,
com o apreciável aumento da sobrevida em muitos tipos de
neoplasias. Nesse contexto, a abordagem ao câncer tem sofrido
mudanças nos últimos anos, com o advento de medicamentos que
conseguem diminuir a progressão da doença ou até detê-la. Essa
melhora, contudo, trouxe consigo o aumento da prevalência de
pacientes com câncer ósseo, o qual, em sua maioria, é proveniente
de outros sítios6.
Ainda assim, os tumores ósseos primários são incomuns e isso
certamente contribui para a escassez de dados sobre a sua
frequência relativa e para uma compreensão insuficiente dos
fatores de risco associados. Por outro lado, os tumores benignos
apresentam uma incidência mais elevada em relação aos tumores
malignos, porém, tais lesões são subestimadas por serem
frequentemente assintomáticas ou por não serem reconhecidas
clinicamente7.
Na casuística do Hospital Ana Costa, 77,91% dos laudos
apresentavam tumores benignos e 22,09% malignos, estando
estes resultados de acordo com a literatura.
Em relação à idade de acometimento dos principais tumores
ósseos primários malignos, o osteossarcoma ocorre com maior
frequência na segunda década de vida e o sarcoma de Ewing incide
em crianças e adolescentes na primeira e segunda década. Já o
condrossarcoma tem maior incidência entre a quinta e a sétima
década de vida, enquanto que o mieloma múltiplo acomete
indivíduos entre a sexta e sétima década6. Ainda, as lesões ósseas
têm uma maior incidência acima dos 40 anos de idade.
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Nossa casuística mostrou que a incidência de malignidade foi
superior a partir do grupo etário acima de 41 anos. A média de idade
de acometimento dos laudos estudados foi de 42,65 anos. Foram
considerados os diagnósticos tanto de tumores malignos primários
quanto de lesões ósseas metastáticas e estas, por apresentarem
uma maior incidência, podem ter contribuído para este resultado.
Ainda, em relação ao fator gênero, os laudos de tumores
musculoesqueléticos benignos e malignos levantados mostraram
que, na faixa etária de 0 a 19 anos, houve a predominância de
acometimento no sexo masculino. Já nas demais faixas etárias do
estudo, o sexo feminino teve uma maior incidência. Essa maior
incidência de tumores musculoesqueléticos no sexo masculino, na
faixa etária de 0 a 19 anos, condiz com a literatura, se
considerarmos que grande parte dos tumores benignos e malignos
encontrados na criança e no adolescente, apresenta uma maior
ocorrência no sexo masculino.
Observou-se também no Serviço, em relação à topografia, que o
acometimento foi mais frequente nos membros inferiores para
todas as faixas etárias. Esse dado, apesar de bastante relevante,
não foi encontrado em literatura, pelo caráter descritivo do estudo,
que englobou diversos tipos de tumores, com características
individuais.
Com esta pesquisa, buscou-se realizar uma análise
epidemiológica dos tumores de interesse ortopédico quanto ao tipo
de neoplasia, prevalência por gênero, faixa etária e topografia, por
meio de um levantamento descritivo.
Conclusões
A ocorrência de malignidade foi maior a partir do grupo etário acima
de 41 anos. Quanto à topografia, o acometimento dos tumores
ocorreu com maior incidência nos membros inferiores.
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RESUMO
Introdução: A mortalidade no tromboembolismo pulmonar
(TEP) estaì essencialmente relacionada aÌ instabilidade
hemodinâmica resultante da disfunção ventricular direita (VD),
surgindo daiì a necessidade da adequada avaliaca̧Þo dessa
ca^mara. Métodos: Foi avaliado o ecocardiograma de 37
pacientes internados na unidade de terapia intensiva
cardiológica do Hospital Ana Costa com diagnóstico de TEP no
momento de sua entrada. Esses pacientes foram divididos em
dois grupos (A = VD normofuncionante, B = Portadores de
disfunção VD). As variáveis analisadas foram idade, gênero,
tempo de internação e óbito. Resultado: A mortalidade na UTI
correspondeu a 5,4% dos pacientes internados por TEP em
presença de disfunção do VD e 2,7% na ausência de
disfunção. Foi observado que 42,8% dos pacientes portadores
de TEP com disfunção de VD permaneceram mais de quatro
dias na UTI. Conclusão: A evidência de disfunção do VD no
momento do diagnóstico de TEP possivelmente estaria
relacionado à maior taxa de mortalidade.

ABSTRACT
Introduction: Mortality in pulmonary embolism (PE) is primarily
related to hemodynamic instability resulting from right
ventricular (RV) dysfunction, emerging hence the need for
proper evaluation of this chamber. Methods: We evaluated the
echocardiogram of 37 patients admitted in the cardiac intensive
care unit of Hospital Ana Costa diagnosed with PE at the time of
entry. These patients were divided into two groups (A = normal
RV function, B = RV dysfunction, B). The variables analyzed
were age, gender, hospitalization and death. Result: The ICU
mortality accounted for 5.4% of patients admitted with the
diagnosis of PE with RV dysfunction and 2.7% with normal RV
function. It was observed that 42,8% of patients with PE and
right ventricular (RV) dysfunction remained up to 4 days in the
ICU. Conclusion: RV dysfunction evidenced at the time of PE
diagnosis was possibly related to higher mortality rate.
Key words: Pulmonary Thromboembolism. Right Ventricle
Dysfunction. Mortality. Intensive Care Unit.
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Introdução
O tromboembolismo pulmonar (TEP) é a obstrução da artéria
pulmonar ou um de seus ramos pela instalação de coágulos
sanguíneos, geralmente oriundos da circulação venosa sistêmica,
que se deslocam de seu local de formação e instalam-se na
circulação pulmonar, reduzindo ou cessando completamente o
fluxo de sangue para a área afetada. A trombose venosa profunda
(TVP) é o evento básico e o TEP, a principal complicação aguda.
Essas condições inter-relacionadas constituem o
tromboembolismo venoso (TEV). A TVP é considerada a principal
fonte de êmbolos para os pulmões, com risco de TEP próximo dos
45%1.
Nos Estados Unidos, estima-se que o TEV acomete cerca de 100
pessoas para cada 100.000 habitantes, sendo que um terço
desses pacientes apresenta TEP e dois terços apresentam TVP,
com mortalidade no primeiro mês após o episódio de,
respectivamente, 12% e 6%. Dados de hospitais americanos

revelam a incidência de TEP em um caso por 1.000 pessoas por
2
ano ou 200.000-300.000 hospitalizações por ano .
Os estudos sobre a epidemiologia de TEP no Brasil são raros,
todos com dados de autópsias e mostram que, nessas condições,
a prevalência de TEP varia de 3,9% a 16,6%2-3. Esses resultados
são similares a estudos nos EUA, nos quais a prevalência de TEP
varia de 3,4% a 14,8%, enquanto na Ásia essa prevalência é
menor, variando de 2,0% a 4,7%3.
A mortalidade no TEP estaì essencialmente relacionada aÌ
instabilidade hemodina^mica resultante da disfunca̧Þo ventricular
direita, surgindo daiì a necessidade da adequada avaliaca̧Þo dessa
ca^mara. O ecocardiograma bidimensional surge como exame de
escolha para a anaìlise da performance do ventriìculo direito (VD)
por ser naÞo invasivo, isento de radiaca̧Þo ionizante, podendo ser
realizado aÌ beira do leito e de maneira seriada4.
O objetivo desse estudo é avaliar a relação do tempo de
permanência na UTI cardiológica e mortalidade em pacientes
internados com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e
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disfunção ventricular direita na UTI do Hospital Ana Costa.
Métodos
Esse estudo retrospectivo descritivo foi realizado por meio da
análise de prontuários médicos e teve como objetivo avaliar a
relação entre o tempo de permanência e a mortalidade em
pacientes internados com o diagnóstico de tromboembolismo
pulmonar, na unidade de terapia intensiva cardiológica do hospital
Ana Costa, em Santos, no período de novembro de 2014 a
novembro de 2015. Foram analisados 37 pacientes e as seguintes
características: gênero, idade, diagnóstico de entrada e saída na
UTI, tempo de internação, alteração ecocardiográfica, número e
causa do óbito na UTI cardiológica.

apresentou internação hospitalar por um período igual ou maior a 4
dias (42,8%), enquanto no grupo com VD normofuncionante uma
porcentagem bem menor permaneceu intermado no mesmo
período (17,3%). –Tabela 2.
Tabela2

Resultados
O estudo avaliou 37 prontuários de pacientes que internaram na
UTI cardiológica do hospital Ana Costa no período de novembro de
2014 a novembro de 2015. Foi observado que 23 (62,16%)
pacientes eram do gênero feminino e 14 (37,83%) eram do gênero
masculino. A idade da população no estudo variou de 17 a 91 anos Tabela 1.
Tabela 1 – Faixa etária conforme o gênero.

23

14

A mortalidade na UTI correspondeu a 8,1% dos pacientes
internados com o diagnóstico de TEP. Cerca de 5,4% dos óbitos
ocorreu nos indivíduos com disfunção do ventrículo direito
comprovada ao ecocardiograma de entrada e 2,7% em indivíduos
com função normal de VD. A Tabela 3 relaciona o tempo de
permanência do paciente na UTI com os óbitos.
Tabela 3 – Tempo de permanência na UTI e percentual de eventos fatais.

23

14

Os diagnósticos dos pacientes internados na UTI utilizados nesse
estudo era de TEP.
A permanência dos pacientes na UTI cardiológica variou entre
menos de um a 22 dias. Os pacientes que permaneceram 1 dia na
UTI e tiveram o evento fatal correspondeu a 2,7 % dos pacientes. A
maioria dos pacientes (54%) permaneceu na UTI durante o período
de 2 dias.A Figura 1 mostra o tempo de permanência dos pacientes
na UTI.
Figura 1 – Número de pacientes e o tempo de permanência na UTI.

Ao dividirmos esses paciente em 2 grupos (A = VD
normofuncionante, B = portadores de disfunção VD), pode-se
observar que a maioria dos pacientes com disfunção VD
39

No estudo, foi observado que 66,6% dos óbitos eram do gênero
feminino e 33,3% do masculino. A idade variou de 77 anos a 87
anos. Os pacientes do gênero feminino que tiveram o evento fatal
tinham idade de 82 e 87 anos; entre os pacientes masculinos, a
idade foi de 77 anos.
Discussão
O TEP é uma entidade relativamente frequente no contexto de
urgência hospitalar, com uma elevada taxa de mortalidade e
morbidade quando não tratado precocemente, continuando a
representar um desafio diagnóstico na prática clínica diária, sendo
a sua apresentação clínica nem sempre esclarecedora,
especialmente no contexto agudo5.
Como tem sido reportado previamente, os doentes com evidência
ecocardiográfica com falência cardíaca direita e aumento das
pressões de enchimento têm um risco de mortalidade duplamente
acrescido devido ao TEP6,7. Na literatura, a prevalência de
disfunção do ventrículo direito (VD) por ecocardiografia varia de
30-50%8. Apesar da complexa geometria e subsequente dificuldade
na avaliação da função sistólica e diastólica, é fulcral compreender
os mecanismos que conduzem à sua falência pois é uma das
causas principais de morte prematura nestes doentes9.
O ecocardiograma bidimensional eì utilizado rotineiramente para a
avaliaca̧Þo da performance do VD no TEP, para identificar pacientes
com maior risco de morbimortalidade e, portanto, com indicaca̧Þo de
tratamento mais agressivo. A nossa prevale^ncia de disfunca̧Þo do VD
foi relativamente baixa (37%) em relaca̧Þo aÌ da literatura10.
Quando adequadamente tratado, a mortalidade do TEP eì baixa
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(<5%). Pacientes instaìveis hemodinamicamente apresentam
maior risco em decorren
^ cia da disfunca̧Þo do VD, com mortalidade
superior a 25%11. Em nossa populaca̧Þo, a mortalidade foi de 8,1%
dentre os quais 66% apresentaram disfunção do VD. Apesar do
risco estabelecido para pacientes com TEP e instabilidade
hemodinam
^ ica decorrente do comprometimento ventricular direito,
uma revisaÞo sistemaìtica dos estudos com TEP em pacientes
hemodinamicamente estaìveis naÞo confirmou a utilidade do
ecocardiograma bidimensional para predizer maior risco de oìbito12.
O poder da disfunca̧Þo do VD, pelo eco, em prever mortalidade intrahospitalar foi baixo (65% de sensibilidade, valor preditivo positivo
de 4%)13. Isso eì importante porque, embora haja um consenso em
relaca̧Þo ao tratamento mais agressivo para a presenca̧ de
instabilidade hemodinam
^ ica, alguns centros direcionam o mesmo
tratamento para disfunca̧Þo ecocardiograìfica do VD, trazendo os
riscos da exposica̧Þo aÌ tromboìlise.
Tendo em vista a característica transversal do presente estudo,
existem limitações para afirmar que apenas a disfunção do
ventrículo direito seria a responsável pela maior taxa de
mortalidade. Para isso, haveria a necessidade aferir outras
variáveis que possam contribuir para o desfecho fatal.
Conclusão
Entre os indivíduos portadores de tromboembolismo pulmonar
internados na Unidade de terapia intensiva, a disfunção do
ventrículo direito possivelmente estaria relacionado à maior taxa
de mortalidade.
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Espondilodiscite em lactente de 1 ano
Spondylodiscitis in a 1 year-old infant
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RESUMO
Introdução: A espondilodiscite é uma doença inflamatória rara
em crianças. Acomete a coluna vertebral, preferencialmente
na região lombar, sendo de difícil diagnóstico e tratamento
prolongado. Relato de caso: Criança de 1 ano e 4 meses, do
sexo masculino, apresentou história de dor ao sentar-se, que
evoluiu com dificuldade de deambulação. A ressonância
magnética de coluna vertebral evidenciou alterações em L3 e
L4 compatíveis com o diagnóstico, sendo iniciado tratamento
com Vancomicina e alta hospitalar sob home care e
continuidade do tratamento.

ABSTRACT
Inroduction: The spondylodiscitis is an inflammatory disease
rare in infants, which affects the spinal column, preferably in the
lumbar region. It is difficult to diagnose and has a prolonged
treatment. Case report: A 1-year 4-month male infant
presented pain while seating that progressed with difficulty
walking. The spinal column MRI revealed shifting at L3 and L4
vertebrae compatible with the diagnosis. Therefore, he was
treated with Vancomicyn followed by home discharge under
Home Care services and treatment continuation.
Key words: Spondylodiscitis. Child. Diagnosis.

Descritores: Espondilodiscite. Criança. Diagnóstico.

Introdução

compatíveis com espondilodiscite – Figura 1. Foi iniciado
vancomicina intra-hospitalar e liberado sob home care com
continuidade do tratamento e acompanhamento ambulatorial.

A espondilodiscite é um processo inflamatório que acomete a
coluna vertebral, especialmente em crianças menores de seis
Figura 1 - RNM de coluna vertebral. Alterações de sinal em corpo vertebral
anos¹. Trata-se de uma afecção rara em pediatria, tendo uma
de L3 e L4, que se expressou com hipossinal em T1 e hipersinal nas
incidência de 1:250.000, o que equivale a 2-4% das doenças
sequências T2/STIR.
infecciosas que atingem os ossos². Afeta normalmente a coluna
lombar ou lombassacral, sendo caracterizado pela presença de
sinais e sintomas inespecíficos, desta forma, seu diagnóstico se
torna mais viável com a complementação de exames³? ⁴ .
Alguns autores recomendam o tratamento com antibioticoterapia
parenteral e imobilização sistêmica em todos os casos5.
Relato de caso
Paciente, do gênero masculino, de 1 ano e 4 meses, procedente de
Santos/SP, com história de dor intensa ao sentar há 10 dias, evoluiu
com dificuldade na deambulação. Esteve internado havia
aproximadamente dois meses por diarréia. A vacinação estava
completa para idade. Durante a internação, apresentou alguns
episódios de crise álgica ao sentar-se, com distensão abdominal
associada. Os exames evidenciaram: hemogramas com
persistência de anemia, PCR elevado ( 11,6; 20,0; 5,5; 23,6,0;
57,5),VHS, TGO, CPK, LCR , RX tórax, EEG, dentro da
normalidade e USG de abdome total sem alterações. Além de PPF,
Hemocultura, Urocultura, Cultura do Líquor e FAN, negativos. A
RNM de coluna vertebral evidenciou alterações na região lombar
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Discussão
Espondilodiscite é uma afecção inflamatória da coluna vertebral
que atinge crianças menores de seis anos de etiologia infecciosa
mais aceita atualmente. Entretanto, em aproximadamente 50%
dos casos não há correlação com nenhum agente infeccioso.
Normalmente o Staphylococcus aureus (S. aureus) é o
microorganismo mais associado com a doença, seguido por
Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), Streptococcus
pneumoniae (S. pneumoniae) e outros estreptococos, bacilos
gram negativos como Kingella kingae (K. kingae), Escherichia coli
(E. coli) e outros anaeróbios5?7. O alojamento destes
microorganismos na coluna vertebral ocorre preferencialmente por
disseminação hematogênica, podendo ser também através da
inoculação externa direta ou por continuidade com o tecido
infectado adjacente ao osso4?8. Acomete frequentemente a coluna
lombar (45-50%), depois torácica (35%), cervical (20,3%) e na
região sacral?. A manifestação clínica é variável e inespecífica,
sendo comumente encontrado dificuldade na deambulação,
irritabilidade durante flexão do quadril ou a palpação lombar,
contração dos músculos espinhosos para inibir a lordose lombar e
rigidez e limitação lombar¹.
O diagnóstico da espondilodiscite é baseado nos exames
laboratoriais, de imagem e microbiológicos¹°. Quanto aos testes
laboratoriais, pode-se verificar aumento nos valores de proteína C
reativa (PCR) e velocidade de hemissedimentação (VHS);
leucócitos geralmente se apresentam normais, podendo estar
elevado em 35% dos casos. Urocultura e hemocultura são outros
testes que poderão indicar o antibiótico de escolha para o
tratamento, caso positivo, que normalmente ocorre em 50% dos
casos7. Biópsia de corpo vertebral ou do disco intervertebral possui
93,3% de sensibilidade, sendo indicado nos casos mais graves4?7?8
Nos casos em que a família teve história de tuberculose, o teste de
Mantoux deve estar incluso nos testes laboratoriais¹¹.
Nos exames de imagem, a radiografia da região lombossacra pode
revelar em muitas crianças alterações degenerativas, porém
apenas uma semana após o início da manifestação clínica¹². A
cintilografia com tecnécio 99 pode demonstrar aumento de
captação no disco afetado após 40-72 horas do aparecimento do
quadro clínico. Já na tomografia computadorizada, a erosão de
placas terminais no início dos níveis vertebrais afetados pode ser
facilmente verificada em comparação com a radiografia, sendo
sugestivo de infecção granulomatosa, tal como a tuberculose7?¹³.
Por fim, a ressonância magnética é o padrão ouro para diagnóstico
pela alta sensibilidade e especificidade, sendo observado na fase
inicial da doença: presença de tecido fibroso vascularizado, fibrose
subcondral e esclerose óssea. Nas sequências ponderadas em T1,
a medula óssea se apresenta com hiposinal e hipersinal acontece
em T2, além disso, os discos intervertebrais também estarão em
hipersinal em T2 por causa do edema inflamatório. O uso do
contraste Gadolínio permite visualizar as placas terminais das
vértebras acometidas¹³?¹8.
Em relação ao tratamento, poderia ter início com um antibiótico
com cobertura para estafilococo associado a cefalosporina de
terceira geração, como terapia empírico e de acordo com a
epidemiologia local. Em pacientes com alergias a beta-lactâmicos
ou suspeita de infecção estafilocócicas resistente a meticilina, se
utiliza vancomicina¹?.
A duração total do tratamento com antibiótico permanece incerto,
isso porque o tecido ósseo tem uma fraca penetração devido à
presença de processos inflamatórios, isquemia, necrose ou
formação de sequestro¹??²°. Desta forma, é necessário um
tratamento prolongado, com dose elevada, parenteral, a fim de
eliminar o agente infeccioso. O tratamento por via oral deve ser
prolongado até a resolução completa do quadro com normalização
do PCR e VSH (4 semanas)¹.
Entretanto, a antibioticoterapia não deveria ser iniciada até que o
microorganismo seja identificado, exceto em pacientes de risco,
como aqueles com neutropenia ou sepse severa, de acordo com
alguns autores4?8.

A imobilização no leito e /ou órtese permitem controlar a dor com o
apoio analgésico e estabilizar a coluna vertebral para obter sua
eventual fusão fisiológica6. A imobilização e a restrição das
atividades devem ser mantidas por 10-12 semanas ou até que haja
resolução clínica e laboratorial8.
A intervenção cirúrgica pode ser necessária em casos mais
avançados, de déficit neurológico devido à compressão medular ou
de raiz, maior destruição dos corpos vertebrais, progressão para
uma rápida transformação da deformidade em cifose, instabilidade
vertebral, ou o fracasso no tratamento conservador 8. Recomendase o seguimento radiológico por 12 a 18 meses, para certificar-se da
resolução do processo destrutivo6.
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Síndrome de Boerhaave
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RESUMO

Introdução: A ruptura espontânea do esôfago, também
conhecida com síndrome de Boerhaave, causada pelo
aumento súbito de pressão intraluminal do esôfago distal, é
uma enfermidade grave, de alta mortalidade e de difícil
diagnóstico, tanto pela sua raridade como também pela sua
apresentação inespecífica, muitas vezes confundida com
outras enfermidades como úlcera gástrica e infarto agudo do
miocárdio. Relato de caso: Trata-se de um caso de ruptura
espontânea de esôfago, em que o paciente foi internado com
quadro de vômitos, dispneia de iniciou súbito e derrame
pleural. No segundo dia internação, evoluiu com piora do
quadro respiratório, sendo transferido para a UTI. Optou-se
pela conduta endoscópica e uso de antibiótico de amplo
espectro na tentativa de estabilizar o paciente, contudo,
evoluiu com múltiplas complicações e óbito.
Descritores: Síndrome de Boerhaave. Ruptura Espontânea
de Esôfago.

ABSTRACT
Introduction: Spontaneous rupture of the esophagus, also
known as Boerhaave syndrome, caused by the sudden
increase in intraluminal pressure of the distal esophagus, it is a
serious illness, with high mortality rates and difficult diagnosis,
since it is rare and also because of its nonspecific presentation
often confused with other diseases such as gastric ulcer and
acute myocardial infarction. Case report: This is a case of
spontaneous esophageal rupture. The patient was admitted
with vomiting, sudden dyspnea and pleural effusion. On the
second day of hospitalization, he developed worsening of
respiratory condition and transferred to the ICU. We opted for
the endoscopic procedure and use of spectrum antibiotics in an
attempt to stabilize the patient, however, developed multiple
complications and death.
Key words: Boerhaave Syndrome. Esophagus Spontaneous
Rupture.
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Relato de caso

A síndrome de Boerhaave consiste em uma enfermidade rara, de
difícil diagnóstico e altos índices de mortalidade, definida como
ruptura do tecido esofagiano, localizado 90% das vezes na região
inferior do esôfago, no lado esquerdo1,2. Foi descrita inicialmente,
por Hermann Boerhaave, em 1724, durante a realização da
autópsia do Barão Wassenaer, que havia morrido após farta
alimentação regada a vinho e cerveja, seguida de vômito
provocado3,4.
A ruptura esofágica é decorrente de súbito aumento da pressão
intraluminal da porção distal do órgão, precipitada durante ato de
vomitar, somado com incoordenação do esfíncter esofagiano
superior e inferior resultando em sua laceração3,4.
Atualmente, é considerada a perfuração mais letal do trato
gastrintestinal, com elevada mortalidade, que varia de 20-75% ,
estando relacionado com o tempo para diagnóstico1,2.
A apresentação clinica consiste em dor súbita, de localização
torácica ou epigástrica, dispneia progressiva, taquipneia, febre,
rigidez em andar superior de abdome, taquicardia e hipotensão.
Nas imagens radiológicas, pode-se observar a presença de
enfisema cérvico-mediastinal e derrame pleural1,3.

Paciente e 57 anos, masculino, com antecedente de
adenocarcinoma de duodeno, úlcera gástrica e hemorragia
digestiva alta, deu entrada no pronto-socorro do Hospital Ana
Costa, Santos, com intensa dor na região dorsal, que se iniciou
após indução de vômitos, evoluindo com dispneia de início súbito e
caráter progressivo. Encontrava-se descorado, desidratado,
taquicardíaco, taquipneico, com abolição do murmúrio vesicular à
esquerda e dor à palpação profunda de epigástrico, sem sinal de
irritação peritonial. A radiografia simples do tórax evidenciou grande
derrame pleural à esquerda. À drenagem de hemitórax esquerdo,
ocorreu a saída de 3.300ml de líquido fétido e purulento. Evoluiu
com piora dos parâmetros clínicos, sendo encaminhado para a UTI,
recebendo antibioticoterapia de amplo espectro, ventilação
mecânica e em uso de drogas vasoativas. Após a confirmação, pelo
exame endoscópico, de que se tratava de síndrome de Boerhaave,
no terceiro dia de internação, com os parâmetros clínicos instáveis,
optou-se pela colocação de prótese metálica em esôfago, com o
intuito de realizar a abordagem cirúrgica após melhora clínica. No
vigésimo dia internação, evoluiu com vômitos em grande
quantidade. A endoscopia evidenciou estenose de região duodenal,
devido a adenocarcinoma de duodeno. Optou-se pela colocação

1) Residente de Clínica Médica do Hospital Ana Costa, Santos/SP .
2) Residente Endoscopia do Hospital Ana Costa, Santos/SP.
3) Professor Livre-Docente pela Universidade de São Paulo. Chefe do Serviço de Endoscopia e Preceptor da Residência de Endoscopia do Hospital Ana Costa, Santos/SP
Instituição: Serviço de Endoscopia do Hospital Ana Costa, Santos/SP, Brasil
Correspondência: Rua Nabuco de Araujo, 240 ap. 76, Santos/SP, Brasil. E-mail: dayanneveiga@me.com

Revista Médica Ana Costa, v. 21, n. 2, p. 01 - 02, abr / mai / jun 2016

33

prótese duodenal metálica. No dia seguinte, apresentou icterícia
colestática, sendo aventada a hipótese de colangite. A
ultrassonografia abdominal evidenciou a presença de dilatação
das vias biliares intra e extra-hepáticas, associada com aumento
da amilase. No 25 o dia de internação, foi realizada
c olangiopancreatografia retrógrada endoscópica, com
drenagem externa e saída de bile espessa em grande quantidade.
No 34o dia, evoluiu com piora dos parâmetros clínicos e óbito.
Discussão
A síndrome de Boerhaave ocorre mais frequentemente em adultos,
entre a sexta e sétima década de vida, sem diferenças entre as
raças, tendo maior predominância nos homens e na sua maioria, é
associado com uso abusivo de alcool5-7.
A tríade clássica de Mackler constituída por dor, enfisema
subcutâneo e vômitos pode estar presentes, aparecendo na
minoria dos casos. A apresentação clínica é normamente
inespecífica6,8. Como as principais queixas são constituídas de dor
torácica aguda e dispnéia, os principais diagnósticos diferencias
são enfermidades graves como infarto agudo miocardio,
pericardite, úlcera gástrica, pneumonia e pneumotórax
hipertensivo.
O diagnóstico requer uma suspeita clínica sustentada pela
presença de imagens radiologicas, pois vale resaltar que
praticamentos todos os pacientes irão apresentar alguma
anormalidade radiológica, como mediastino alargado, enfisema de
mediastino, enfisema subcutâneo, derrame pleural e
atelectasias8,9. O fato de maior importância para redução da
mortalidade é diagnóstico precoce e instauração do tratamento
cirurgico adequado. É observado que pacientes tratados nas
primeiras 24 horas do quadro clínico apresentam melhores
resultados8,9. A indicação do tratamente dependente duração e da
instabilidade clínica do paciente, podendo ser abordagem
conservadora, cirúrgica e endoscópica.
A abordagem cirúrgica é reservada para pacientes com
diagnóstico precoce. Em geral, a técnica
utilizada é a
esofagectomia distal, que evolui com melhor prognóstico. A
correção primária mostrou os melhores resultados, com menores
taxas de mortalidade e reoperação e menor tempo de permanencia
na unidade de terapia intensiva e internação1,6.
O tratamento conservador deve ser indicado no diagnóstico tardio,
acima de 48 horas de evolução, na ausência de inflamação
sistêmica, em uma lesão pequena com ausência de contaminação
do espaço pleural10. Esse tratamento abrange o uso de antibióticos
de amplo espectro e drenagem percutânea de abscesso ou
coleções.
A abordagem endoscopica com uso de proteses metálicas é
indicado para pacientes sem condiões clinicas de serem
submetidos a abordagem cirurgica no primeiro momento8,9.
O principal desafio da síndrome de Boerhaave é estabelecer um
diagnóstico precoce para tratamento adequado. No caso descrito,
devido ao diagnóstico tardio e parâmetros instáveis do paciente,
optou-se pela conduta endoscópica. A cirurgia é indicada para a
maioria dos pacientes e a literatura mostra que é o tratamento de
primeira linha, fazendo o reparo do defeito e drenando as
coleções. Nos casos de detecção tardia e com envolvimento
sistêmico, pode ser tentada abordagem endoscópica.
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RESUMO
Introdução: Strongyloides stercoralis é um nemátode
intestinal que parasita humanos. Nos países em
desenvolvimento, aproximadamente, 100 milhões de pessoas
são infectadas. Sua incidência é, muitas vezes, subestimada,
visto que os métodos de diagnóstico usados apresentam baixa
sensibilidade. A avaliação endoscópica tem sido reconhecida
como uma forma importante de diagnóstico da doença. Relato
de caso: Paciente de 83 anos, masculino, apresentava história
de dor em andar superior de abdome, associada a náuseas e
vômitos, além de astenia há dois meses. Referia
emagrecimento de cinco quilos no período e episódios
isolados de diarreia. Apresentava antecedente de diabetes
melittus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Devido à
persistência dos sintomas após o tratamento medicamentoso,
foi solicitada endoscopia digestiva alta onde se evidenciou
atrofia das pregas mucosas duodenais. O exame histológico
constatou duodenite crônica com atrofia vilositária e
fragmentos de larva compatível com Strongyloides stercoralis.
Foi realizado tratamento específico, com melhora do quadro.

ABSTRACT
Introduction: Strongyloides stercoralis is an intestinal
nematode that parasite Humans. In developing countries,
approximately 100 million people are infected. Its incidence is
often underestimated considering that the diagnostic methods
used present low sensitivity. Endoscopic evaluation has been
recognized as an important tool for the diagnosis of this
disease. Case report: A 83-year-old male patient presented
with history of pain in the upper floor of the abdomen associated
with nausea and vomiting in addition to asthenia, in the last 2
months. He reported weight loss of ten pounds in the period and
isolated episodes of diarrhea. He had a clinical history of type 2
Diabetes mellitus and hypertension. Due to the persistence of
symptoms after medical treatment, upper endoscopy was
revealed duodenal mucosal folds atrophy. The histological
examination revealed chronic duodenitis with villous atrophy
and larval fragments compatible with Strongyloides stercoralis.
Specific treatment was performed, with clinical improvement.
Key words: Strongyloides stercoralis. Endoscopy. Duodenitis.
Histological Examination.

Descritores: Strongyloides stercoralis. Endoscopia Digestiva
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Introdução
Strongyloides stercoralis é um nemátode intestinal que parasita
humanos. Nos países em desenvolvimento, principalmente nas
regiões subtropicais e tropicais, aproximadamente, 100 milhões de
pessoas são infectadas1. A infestação ocorre quando indivíduos
realizam contato com a larva do Strongyloides stercoralis, a qual é
encontrada no solo ou em outros materiais contaminados com
fezes de humanos portadores do patógeno. As formas adultas do
parasita localizam-se na mucosa duodenal e jejunal proximal do
hospedeiro e são responsáveis pela maturação das larvas2.
O quadro clínico é diversificado e inclui manifestações
gastrintestinais e pulmonares. Os sintomas mais comuns são
diarreia, vômito, náusea, dor abdominal e perda de peso. Outras
manifestações clínicas como obstrução intestinal, febre e anemia
podem ocorrer, porém são menos frequentes3. Nos pacientes
imunocompetentes, pode-se encontrar apenas eosinofilia
assintomática, porém, por outro lado, os imunocomprometidos –

HIV positivos, pacientes em uso de altas doses de corticóides,
diabéticos - em alguns casos, evoluem com doença disseminada e
sepsis grave, assim chamadas de síndrome da hiperinfecção1,4.
As enterites causadas pelo Strongyloides stercoralis são estudadas
desde 1960, antes da era da endoscopia. Entretanto, com o
surgimento dessa especialidade, muitos casos foram descritos na
literatura, apresentando achados endoscópicos de estrongiloidíase
duodenal, que incluíam mucosa de aspecto normal, edema de
pregas, eritema mucoso, erosões, micronodularidade,
microulcerações, hemorragia intramural, pseudopólipos,
dilatações duodenais, deformidades, atrofia vilositária e
estenoses1,3. Observa-se, também, na infecção por S. Stercoralis, a
presença de enteropatia perdedora de proteína. Sabe-se que as
alterações duodenais são proporcionais ao grau de severidade da
doença – leve, moderada e grave5.
O diagnóstico pode ser feito por meio do exame protoparasitológico
de fezes, com a presença do parasita ou por meio da evidência de
larvas no produto de expectoração ou no conteúdo duodenal
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aspirado durante o exame endoscópico e, também, com a
visualização de larvas ou ovos nas biópsias duodenais. Não
existem achados endoscópicos patognomônicos da doença3.
Relato de caso
Paciente do sexo masculino, 83 anos, caucasiana, apresentou
história de dor em andar superior de abdome tipo cólica, sem
irradiação, havia cinco dias, associada a náusea e vômito. Negava
febre. Além disso, referia astenia, episódios isolados de diarréia
sem sangue ou muco havia dois meses e emagrecimento de,
aproximadamente, cinco quilos no período. Apresentou-se
desidratado 2+/4+. Exames laboratoriais mostraram Hb/Ht:
10,8/33,8, sem leucocitose (8.300), eosinofilia moderada,
bilirrubina total 1.1, amilase 68 mg/dl. A radiografia simples de
abdômen agudo e ultra-sonografia estavam sem alterações.
Realizou-se endoscopia digestiva alta (EDA), que evidenciou em
segunda porção duodenal atrofia de pregas mucosas, com aspecto
serrilhado, pontilhado esbranquiçado e enantema leve difusos.
Papila duodenal maior sem alterações – Figura 1. Foram
realizadas biópsias do bulbo e segunda porção duodenal. O
resultado do exame histológico mostrou duodenite crônica com
moderada atrofia vilositária e presença de fragmentos de larva em
mucosa duodenal compatíveis com Strongyloides stercoralis. Foi
realizado tratamento específico e o paciente evoluiu com melhora
clínica importante, recebendo alta hospitalar no quarto dia de
internação, com seguimento ambulatorial.
Figura 1 - Aspecto endoscópico evidenciando atrofia de pregas duodenais

Figura 2 A e B – À microscopia, nota-se fragmento de larva
stercoralis na luz glandular da mucosa duodenal (pontas da seta).

do S.

imunodeprimidos, principalmente HIV positivos e portadores de
HTLV–1, os quais tornam-se mais susceptíveis a síndrome da
hiperinfecção3,6.
A manifestação clínica é muito variável. Vômitos, dor abdominal e
diarreia são os principais sintomas, observados em até 91% dos
pacientes; enquanto febre, anemia e hipoproteinemia são os
menos frequentes. A maioria dos pacientes exibe mais de um
sintoma associado3,1.
O exame protoparasitológico das fezes é mais efetivo que a
examinação endoscópica nos pacientes sintomáticos. Por este
motivo é indicado a realização de endoscopia após análise de
amostras de fezes. Demonstrou-se que cerca de 20% dos casos
de diarreia aguda e até 50 % dos casos de diarreia crônica
identificaram o patógeno endoscopicamente7. Por esses motivos, a
prevalência desses patógenos entéricos é subestimada na
literatura. Em um estudo com nove biópsias duodenais, mostro-se
que as alterações patológicas da mucosa duodenal,
particularmente a infiltração eosinofílica da lâmina própria,
parecem estar relacionadas com o grau de infecção8. Cinco desses
casos tiveram um intenso infiltrado eosinofílico, dois apresentaram
moderada e outros dois tinham infiltrado insignificante. Existe ainda
a possibilidade de um exame histopatológico falso-negativo se
apenas o estômago for biopsiado, ja que o duodeno é o local mais
afetado pelo S. stercoralis3.
O grau de inflamação, atrofia/destruição das vilosidades e
infiltração da lâmina própria foi proporcional à gravidade dos
achados endoscópicos, em 92% dos indivíduos que apresentaram
anormalidades duodenais na endoscopia4. Entre estes, o mais
predominantes foram micronodularidade esbranquiçada nas
vilosidades, sangramento, enantema, edema e erosões da
mucosa.
Foram analisadas as taxas de sucesso na identificação do parasita
em relação ao método diagnóstico utilizado. O Strongyloides foi
isolado em 68% das amostras de fezes, 60% das biópsias
duodenais e 36% do conteúdo gastrointestinal drenado. Embora os
melhores resultados sejam vistos com o exame
protoparasitológico, notou-se que os outros métodos diagnósticos
são ferramentas importantes para o diagnóstico de
estrongiloidíase1.
Em suma, a infecção por Strongyloides stercoralis, apesar de muito
comum, é subdiagnosticada devido aos sintomas inespecíficos e
aos métodos diagnósticos com baixa sensibilidade.
No caso reportado, frente ao diagnóstico histopatológico da
infecção do S. stercoralis após a biópsia duodenal, foi realizado
tratamento medicamentoso específico com melhora substancial do
quadro clínico do paciente, que seguiu em acompanhamento
ambulatorial sem intercorrências ou queixas associadas.
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Meningite neonatal
Neonatal meningitis
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RESUMO
Introdução: Meningite neonatal caracteriza-se pelo processo
infeccioso das meninges, membranas que envolvem o
encéfalo e a medula espinhal, que ocorre a partir do
nascimento até o 28º dia de vida, podendo ter origem materna
ou ambiental. Relato de caso: Recém-nascido de parto
normal, com 11 dias de vida evoluiu com febre e diminuição das
mamadas. Foi diagnosticada meningite bacteriana por meio da
cultura do líquor e realizadaantibioticoterapia, com uma boa
evolução e sem apresentar sequelas.Considerações:Tratase de recém-nascido com meningite neonatal por provável
transmissão vertical, com evolução favorável e sem sequelas,
mostrando a importância do diagnóstico precoce.

ABSTRACT
Introduction: Neonatal meningitis is characterized by an
infectious process of the meninges, the membranes
surrounding the brain and spinal cord, which occurs from birth
until the 28th day of life and may have environmental or maternal
origin. Case report: A newborn delivered vaginally, with 11 days
of life developed fever and decreased feedings diagnosed
bacterial meningitis by CSF culture performed antibiotic with
good evolution without presenting sequels. Considerations:
This is a newborn with neonatal meningitis likely to favor vertical
transmission and good evolution without sequelae, showing us
the importance of early diagnosis.
Key words:NeonatalMeningitis.Sepsis. Newborn.
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Introdução

Relato de caso

Desde o século 19, quando sua primeira descrição clínica e
patológica foi feita em Genebra, Suíça, em 1805, a meningite é
uma doença com incidência predominante em crianças e, por
muito tempo, caracterizada pelo seu curso invariavelmente fatal. A
primeira descrição de meningite no período neonatal foi feita por
Sherer, em 1895, quando foram relatados três casos fatais de
meningite por E. coli em recém-nascidos1.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que há
aproximadamente cinco milhões de mortes neonatais por ano e a
taxa de letalidade da meningite neonatal é tão alta quanto 50%. A
imensa maioria de casos fatais de meningite neonatal ocorre em
países em desenvolvimento. Além disso, 21% de 50% dos
sobreviventes apresentam sequelas neurológicas com
hidrocefalia, cegueira, perda auditiva, paralisias e retardo mental2.
Sinais e sintomas da meningite bacteriana neonatal podem ser
sutis, não específicos, vagos e atípicos. Um alto índice de suspeita
é, portanto, necessário iniciar investigação. A identificação do
organismo específico e sua sensibilidade é importante para o uso
sensato e racional do agente antimicrobiano2.

Recém-nascido, masculino, com 11 dias de vida, nascido com 38
semanas e 4 dias, de parto normal, bolsa rota de 3 horas, pesando
3500gramas, Apgar 1º minuto:10 /5ºminuto: 10, teve alta hospitalar
com 48 horas de vida. A mãe, primigesta, pré-natal sem
intercorrências, refere ter apresentado leucorréia no 2º trimestre,
tendo sido tratada com pomada. Foram colhidos exames de sangue
e urina no 3º trimestre, sem alteração, mas não fez pesquisa de
estreptococo do grupo B. Foi levado ao pronto-socorro do Hospital
Ana Costa por apresentar um pico de febre (38ºC) e diminuição das
mamadas.Ao exame fisíco, apresentava-se sem alteração.
Foramrealizados exames e já iniciadaantibioticoterapia (penicilina
cristalina e gentamicina). O hemograma exibia 13.900leucócitgos
(0-65,5-0,8-0,2-29,3-4,2); PCR: 35,6; hemocultura:
Streptococcusagalactiae.Foi coletado líquido cefalorraquidiano
(LCR), com aspecto turvo, cor amarelada, células: 7250,
neutrófilos:91, linfócitos:9, hemáceas:427 (íntegras:90,
degeneradas:10), glicose:2, cloretos:673, proteínas:160, VDRL:
não reagente; cultura do LCR: Streptococcusagalactiae; e
radiografia simplesde tórax sem alteração. No 1º dia de internação,
houve piora clínica e o paciente foi transferido para UTI pediátrica
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para melhor monitorização.Os antibióticos foram substituídos por
cefepime e amicacina. No 3º dia de amicacina, apresentou
novamente piora clínica e laboratorial, sendo substituída
aamicacina por vancomicina, agora com referência do
antibiograma. Após 5 dias em UTI, foi transferido para a
enfermaria, evoluindo com boa melhora clínica. Foram colhido
novos exames de controle após 14 dias de cefepime e 12 dias de
vancomicina, com culturas (líquor e sangue) negativas, tomografia
de crânio com e sem contraste: fontanela bregmática de aspecto
tensional, mínima efusão hipodensasubduralbifrontal, sendo mais
acentuado à esquerda, de aspecto tensional, onde promovia leve
aplanamento dos sulcos corticais frontal esquerdo, não se
podendo afastar a associação com empiema. Após 21 dias de
antibioticoterapia, teve alta hospitalar com encaminhamento para
neurocirurgião para acompanhamento ambulatorial.
Discussão
A meningite neonatal é entidade clínica que se caracteriza pela
ocorrência de processo infeccioso nas meninges, ocorrendo entre
o nascimento e o 28º dia de vida. Em nosso meio, sua incidência
varia de 0,3 a 1 caso por 1000 nascidos vivos, sendo
substancialmente maior que a de países desenvolvidos, onde varia
entre 0,2 e 0,5 em 1000 nascidos vivos3.
Os principais agentes etiológicos responsáveis pelas meningites
bacterianas são: E. coli, estreptococo do grupo B e
Listeriamonocytogenes. Outras bactérias Gram-negativas, como
Salmonella, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Haemophilussp,
Neisseriase Gram-positivas, como pneumococos e estafilococos
têm importância secundária4. A idade do neonato também pode
sugerir a forma de aquisição e o agente etiológico da meningite: na
primeira semana de vida e, particularmente, nos primeiros dois
dias, considera-se fortemente a possibilidade de doença de
transmissão vertical, mais provavelmente causada por
Streptococcus do grupo B, Escherichia coli e
Listeriamonocytogenes; após, sugere-se aquisição comunitária ou
nosocomial, mais provavelmente causada por outros germes
Gram-negativos e/ou espécies de Staphylococus3.
No período neonatal, por não haverobrigatoriedade de bacteremia
precedendo a infecçãodas meninges, devemos considerar os
fatores de riscopara infecção neonatal precoce ou tardia como
sendoiguais aos fatores de risco para sepse neonatal. Dentre estes
se destacam: sexo do RN; idadegestacional; APGAR no 5º minuto;
sinais de infecçãomaterna; tempo de bolsa rota; baixo peso ao
nascer;alterações do hemograma e sinais clínicos do Rn1.
A suspeita diagnóstica é feita na presença de sinais e sintomas
clínicos que, em geral, traduzem a inflamação meníngea e suas
consequências e que variam de acordo com a faixa etária
acometida5. As manifestações clínicas em crianças no período
neonatal e em lactentes de baixa idade são inespecíficas. A febre
ocorre em aproximadamente metade dos infectados. Podem
ocorrer letargia, distúrbios respiratórios, icterícia, desinteresse
pela amamentação, vômitos e diarréia. Cerca de um terço das
crianças apresentaintensa irritabilidade, frequentemente com
alterações no nível de consciência e hipotonia muscular. As
convulsões ocorrem em 40% dos recém-nascidos com meningite,
enquanto o abaulamento de fontanela é verificado na terça dessas
crianças. Em crianças de baixa idade, os únicos sinais
neurológicos podem ser choro em alta tonalidade e depressão dos
reflexos arcaicos4. Portanto, toda investigação de sepse deve
incluir a pesquisa de líquido cefalorraquidiano (LCR), sendo a
punção lombar (PL) um procedimento essencial para a
precocidade diagnóstica da meningite neonatal3.
O LCR coletado deve ser examinado imediatamente, com análise
citológica, bioquímica e bacteriológica5. O diagnóstico de certeza
para a meningite neonatal é a cultura positiva do LCR; entretanto,
para fins terapêuticos, alterações compatíveis de valores no
exame citoquímico do LCR indicam acometimento meníngeo do

Rn3.
Não obstante, no período neonatal, valoresnormais de células,
proteínas e glicose podemeventualmente ser encontrados em
líquor com cultura positiva. Apesar de tanta variação nos achados
liquóricos,sua análise é obrigatória sempre que houver suspeita
demeningite neonatal, já que: 25% dos neonatos comsepse de
etiologia comprovada são portadores demeningite; apenas 50 a
80% dos neonatos commeningite têm hemocultura positiva e 15%
dos neonatos com cultura do líquor positiva apresentam
hemoculturanegativa1.
Antes mesmo do resultado da hemocultura ou cultura do líquor,fator
decisivo para o sucesso terapêutico é a instituição da
antibioticoterapia o mais precocemente possível. Dessa forma, a
escolha inicial do(s) antibiótico(s) é feita geralmente de maneira
empírica, tendo como base a incidência bacteriana provável de
acordo com a idade e eventualmente outras características do
hospedeiro5.
O sucesso do tratamento antimicrobiano em meningites, implica a
seleção de antibióticos que sejam eficazes contra os patógenos
prováveis, que tenham boa penetração no SNC, que atinjam
concentrações bactericidas adequadas no LCR e,
preferencialmente, que apresentem baixa toxicidade para o
paciente5. Inicialmente, até que seja definida a bactéria causadora
da infecção meníngea, o tratamento clássico inclui a associação de
ampicilina e aminoglicosídeo4. Apósa identificação etiológica, devese adequar a terapêutica antimicrobiana ao agente isolado.
Dependendo da instituição, as cefalosporinas de terceira geração
podem ser utilizadas, em toda a faixa etária pediátrica, até a
definição da bactéria responsável4. Aantibioticoterapia é indicada
por, pelo menos, 14 dias após a esterilização do LCR, com um
mínimo de 21 dias de tratamento para enterobactérias e 14 dias
para o Streptococcus B e Listeria.
As medidas de suporte e o controle das complicações são tão
importantes quanto aantibioticoterapia no tratamento das
meningites. O tratamento do choque e da hipertensão
intracraniana, o controle das convulsões e a manutenção da
homeostase hidroeletrolítica são medidas essenciais para um bom
prognóstico.As medidas gerais incluem rigorosa monitorização dos
sinais vitais, nível de consciência, diurese e avaliação neurológica
seqüencial, sobretudo nas primeiras 24-48 horas de tratamento5.
De uma forma geral, 15 a 50 % dos RN commeningite neonatal
evoluem para óbito, sendo alta amorbidade entre os sobreviventes.
Destes, 50-75%terão sequelas permanentes como deficiência
auditiva,deficiência visual, atraso do
desenvolvimentoneuropsicomotor (DNPM), retardo mental,
convulsõese hidrocefalia1.
Portanto, notamos que o diagnóstico clínico e laboratorial da
meningiteneonatal é complexo, sendo necessário alto grau
desuspeita clínica, conhecimento de fatores de risco e
davariabilidade de apresentações clínicas, bem como saber
reconhecer e diferenciar o líquor normal nas
suasdiferentescomposições no período neonatal do
líquorcaracterístico da meningite. Esta condição éseguramente
subestimada em nosso meio, com fortesimplicações no
prognóstico dos RN afetados1.
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Avaliação topógrafica corneana 25 meses
após implante de anel intra-estromal
Corneal topographic evaluation 25 months after intra-stromal ring implant
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RESUMO

ABSTRACT

Introdução: Ceratocone é uma alteração comum (50 casos
por 100.000), em que a córnea central e paracentral sofre
afinamento e abaulamento progressivo, de modo que a córnea
assume a forma de cone. Com a progressão, o afinamento
apical da córnea central piora e graus extremos de
astigmatismo irregular podem desenvolver-se. Existem
diversos tratamentos para a doença mais branda, como
adaptação de lentes de contato rígidas e óculos. Para casos
mais avançados, pode-se lançar mão de procedimentos
cirúrgicos, como implante de anel intra-estromal, crosslinking e
ceratoplastia. Relato de caso: Uma adolescente de 17 anos
foi diagnosticada com ceratocone e foi acompanhada por 25
meses após ter sido implantado anel intra-estromal. No préoperatório, foram analisadas as medidas topográficas da
córnea anterior do olho esquerdo, representadas por K1(eixo
menos curvo): 42.6 D eixo 156 e K2(eixo mais curvo): 47.4 D. O
anel intra-estromal foi implantado com espessura de 200
micra, 155 graus de comprimento de arco, 0,48mm diâmetro
interno de túnel corneano, 0,63mm de largura de túnel. Após 25
meses do implante, a topografia corneana revelou K1 42.5 D
eixo 150 graus e K2 46.8 D.

Introduction: Keratoconus is a common disease (50 cases per
100,000), where the central and paracentral cornea suffer
thinning and progressive steepening. Following the
progression, the center corneal apical thinning worsens and
extreme irregular astigmatism degrees may develop. There are
many treatment modalities for the mild disease, as rigid contact
lenses adaptation and glasses. For advanced cases there are
surgical procedures, as intrastromal ring, cross-linking and
keratoplasty. Case report: A 17-year old female was diagnosed
with keratoconus and had a 25 month follow-up after having
undergone intrastromal ring implantation. On the preoperative
topography the anterior keratometric readings of the left eye
were analyzed, represented by K1(flattest axis): 42.6 D axis
156o and K2(steepest axis): 47.4D. The intrastromal ring was
implanted with 200µm of thickness, 155o of arc length, 0,48mm
of internal corneal tunnel diameter, 0,63mm width tunnel. After
25 months of intrastromal ring implant, the corneal topography
was held which revealed K1 42.5D axis 150o and K2 46.8D.
Key words: Keratoconus. Corneal Topography. Intra-Stromal
Ring.

Descritores: Ceratocone. Topografia Corneana. Anel IntraEstromal.
Introdução
Ceratocone é uma alteração comum (50 casos por 100.000), em
que a córnea central e paracentral sofre afinamento e abaulamento
progressivo, de modo que a córnea assume a forma de cone.
Existe uma história familiar positiva, em cerca de 6 a 8% dos casos.
Os primeiros achados biomicroscópicos e histopatológicos
incluem fibrilação da camada de Bowmann, levando a rupturas,
seguidas por crescimento fibroso e displasia através das rupturas.
Com a progressão, o afinamento apical da córnea central piora e
graus extremos de astigmatismo irregular podem desenvolver-se1.
Existem diversos tratamentos para a doença mais branda, como
adaptação de lentes de contato rígidas e óculos2. Para casos mais
avançados podemos lançar mão de procedimentos cirúrgicos,
como implante de anel intra-estromal, crosslinking e ceratoplastia3.
Relato de caso
Adolescente, feminina, 17 anos, estudante, com diagnóstico de

ceratocone, é acompanhada no serviço de oftalmologia do Hospital
Ana Costa, Santos/SP após implante de anel intra-estromal
corneano. Na topografia pré-operatória, foram analisadas pelo
ORBSCAN ® , as curvaturas anteriores do olho esquerdo,
representadas por K1(meridiano mais plano): 42.6 D no eixo 156o e
K2(meridiano mais curvo): 47.4D. Foi realizado implante de anel
intra-estromal com espessura de 200µm, 155o de comprimento de
arco, com diâmetro do túnel corneano interno de 0,48mm, largura
do túnel de 0,63mm. Após 25 meses, foi repetido topografia
corneana a qual revelou K1 42.5D 150o K2 46.8D.
Discussão
O implante do anel de Ferrara é essencialmente uma técnica
ortopédica com finalidade de corrigir a deformidade estrutural da
córnea. A principal indicação para seu implante é o ceratocone.
Estudos realizados utilizando o anel de Ferrara mostraram que há
um aplanamento central e periférico da córnea, preservando sua
asfericidade, regularização da superfície corneana, transformando
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o astigmatismo irregular em regular, facilitando a prescrição de
óculos, adaptação de lentes de contato e, até procedimentos
combinados, como o Crosslinking. Essa mudança topográfica dáse pelo aplanamento corneano em áreas correspondentes às
extremidades do anel e aumento do corpo do anel promovendo
interrupção ou, pelo menos, retardo da evolução do ceratocone,
com diminuição da opacidade no ápice do cone e redução do
prurido, fotofobia e astenopia. Como uma vantagem, o
procedimento pode proporcionar correção refracional, embora a
previsibilidade dos resultados refracionais seja pequena. Tanto o
aplanamento corneano anterior como o apicamento da superfície
posterior da córnea contribuíram para a redução do poder
ceratométrico após o implante do anel, estando assim em
concordância com a literatura5,6. Além de melhora dos parâmetros
topográficos consequente ao procedimento puramente mecânico,
temos melhora dos parâmetros aberrométricos, reduzindo as
aberrações de alta ordem7.
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Relato de Caso

Deficiência adquirida de fatores II, VII
e IX da coagulação
Acquired deficiency of clotting factors II, VII and IX

RESUMO
Introdução: Os fatores II, VII e IX são fatores relacionados à
coagulação e suas deficiências influenciam diretamente na
qualidade de vida do paciente, com quadro hemorrágicos
leves, hematomas a hemorragias maciças. A deficiência dá-se
devido a causas hereditárias ou adquiridas, sendo a última,
incomum na literatura. Relato de caso: Uma paciente, de sexo
feminino, previamente hígida, um ano após sua segunda
gestação, iniciou quadro de hematomas em membros
superiores e gengivorragia, com recorrência e progressão dos
sintomas para hematúria e sangramento digestivo em um ano.
Realizou investigação laboratorial, sendo evidenciado
alargamento do TAP e INR e prolongamento do TTPa. Os
fatores da coagulação mostraram redução significativa dos
fatores II, VII e IX. Considerações finais: A deficiência
adquirida é uma afecção rara, pouco relatada e sem
tratamento muito bem estabelecido atualmente.
Descritores: Distúrbios da Coagulação. Doenças
Hematológicas. Hipoprotrombinemia.

Introdução
Muitos são os fatores que podem influenciar a cascata da
coagulação, dado seu amplo número de fatores, proteínas e
enzimas envolvidos. No entanto, a deficiência de fatores da
coagulação é uma desordem rara da hemóstase, que pode
apresentar dificuldades técnicas significativas no seu diagnóstico e
tratamento1.
O fator II da coagulação ou protrombina é uma enzima dependente
da vitamina K que age na cascata da coagulação. Sua deficiência
pode ser hereditária ou adquirida e foi descrita em 1947, por Quick
et al.2. Até 1995, haviam sido descritos apenas 30 casos na
literatura3. Estima-se uma incidência de 1:2.000.000 na população
geral4. A deficiência do fator II da coagulação possui dois fenótipos
reconhecidos: hipoprotrombinemia, em que o antígeno
protrombina e seus níveis de atividade estão concomitantemente
reduzidos; e a disprotrombinemia, em que o nível de atividade da
protrombina está reduzido, mas o antígeno protrombina está
normal. A completa ausência de protrombina tem sido descrita
como incompatível com a vida5. A deficiência adquirida tem
algumas possíveis etiologias, como é sintetizada quase
exclusivamente no fígado, doenças severas hepáticas, deficiência
de vitamina K, doenças disabsortivas e medicações como
antibióticos6. A gestação também é incluída como possível causa
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Introduction: The factors II, VII and IX are related to the
coagulation and their deficiency have direct influence on the
patient's quality of life with mild hemorrhagic cases, hematomas
and massive bleeding. The deficiency is due to hereditary or
acquired causes. The acquired causes are very unusual in the
literature. Case report: A previously healthy female patient
initiated a bruising condition in her upper members and gingival
bleeding one year after her second pregnancy with recurrence
and progression of the symptoms to hematuria and gastric
bleeding within a year. She underwent further laboratory
investigation which confirmed extension of the Prothrombin
Ratio (PR), International Normalized Ratio (INR) and also
Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) prolongation.
The coagulation factors showed a significant reduction of
factors II, VII and IX. Final considerations: This acquired
deficiency is a rare and little reported disease without
established treatment.
Key words: Blood Coagulation Disorders. Hematologic
Diseases. Hypoprothrombinemia.
de deficiência de fatores da coagulação7, assim como o lúpus
eritematoso sistêmico tem sido relacionado com a
hipoprotrombinemia8,9. A ausência total de protrombina não foi
descrito como incompatível com a vida, porém, há um estudo em
ratos com resultados letais.
O diagnóstico é suspeitado pelo alargamento do TAP e RNI e o
estudo do fator II comprova a deficiência se a atividade de
protrombina estiver menor que 70% (valor de referência 70 -120%).
O tratamento padrão é baseado na administração de complexo
concentrado de protrombina, que é um combinado de três fatores
da coagulação (II, IX e X), mas, na ausência da medicação, a
alternativa é o uso de plasma fresco congelado10.
O fator VII também é uma enzima dependente da vitamina K,
conhecida como proconvertina e tem a função de ligar-se ao fator
tissular, quando exposto, para iniciar a via extrínseca da
coagulação. A deficiência do fator VII é a mais comum das
deficiências dos fatores da coagulação. Pode ser influenciada tanto
por fatores genéticos e ambientais, como hipertrigliceridemia,
diabetes, obesidade em mulheres e uso de hormônios estrógenos.
A deficiência geralmente não se correlaciona com o quadro clínico,
podendo apresentar grandes hemorragia com altos níveis de fator
VII11. Foram observados ainda quadros de tromboses associadas à
deficiência do fator VII A suspeita se inicia quando há alteração do
TAP, porém o TTPA é normal. É importante excluir deficiência da
vitamina K. A redução da atividade se dá quando < 55% (valor de
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referência 55 – 170%). O tratamento de escolha é o fator VII
recombinante (rFVII), contudo, não é ainda licenciado para esse
uso. O plasma fresco congelado vem sendo amplamente usado,
mas pouco foi evidenciado sobre sua eficácia.
O fator IX da coagulação também é dependente da vitamina K, sua
deficiência é responsável pela hemofilia B, com incidência maior
em relação às duas primeiras, 1:30.000, nos Estados Unidos. O
quadro clínico comumente se apresenta como hemorragias
articulares, dolorosas e com deterioração da articulação. Mais
comum em relação às anteriores, sua suspeita é confirmada
quando os níveis plasmáticos de fator IX são menores que 50%
(valor de referência 50 – 150%), sendo o tratamento de escolha a
administração do fator IX recombinante (rFIX) nos casos de
hemorragia aguda e fator IX e complexo concentrado de
protrombina para manutenção da deficiência com redução do risco
de hemorragias14.
O objetivo do relato de caso é descrever a o diagnóstico de
coagulopatia adquirida e a conduta realizada em paciente com
deficiência de mais de um fator da coagulação, todos dependentes
da vitamina K.
Relato de caso
Trata-se de paciente de 43 anos de idade, do sexo feminino,
previamente hígida, com histórico de duas gestações sem
intercorrências, em 2000 e 2005. Nunca havia apresentado
fenômenos hemorrágicos espontâneos. Em março de 2006,
apresentou quadro de hematomas em membros superiores
associados à gengivorragia. Procurou serviço de saúde, onde
recebeu apenas orientações diante de exame físico normal, exceto
pelos sangramentos descritos. Durante este ano apresentou
recorrência dos sintomas de hematomas difusos e gengivorragia
leve a moderada, com progressão para episódios frequentes de
hematúria, epistaxe e sangramento retal. Novamente procurou o
serviço de saúde que diante dos resultados de exames inicias para
avaliação da coagulação (tempo de atividade da protrombina –
TAP, índice internacional normalizado - INR e tempo da
tromboplastina parcial ativado – TTPa) foi internada para
investigação. O TAP inicial era menor que 10%, INR maior que 6,0
e TTPa acima de 40 segundos. Solicitou-se dosagem dos fatores
de coagulação e verificou-se redução significativa dos fatores II, VII
e IX. A deficiência foi corrigida com vitamina K intravenosa e a
paciente foi liberada sem outras orientações. Em 2008, deu
entrada em serviço de emergência com quadro de insuficiência
respiratória aguda devido a hemorragia pulmonar maciça, sendo
necessária intubação orotraqueal e internação em unidade de
terapia intensiva. Neste momento, além da reconfirmação da
deficiência dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K –
II, VII e IX, foi descartada a possibilidade de lúpus eritematoso
sistêmico, síndrome antifosfolípide e outras doenças
reumatológicas, alterações hepáticas ou doenças neoplásicas.
Após a estabilização hemodinâmica e alta da UTI, foi iniciado
tratamento com vitamina K, demonstrando discreta melhora
laboratorial. Optou-se por associar a infusão plasma fresco
congelado intravenoso, com evolução para melhora satisfatória
dos fatores de coagulação e consequentemente do TAP e INR.
Com evolução favorável laboratorial e clínica, recebeu alta
hospitalar com orientações para tratamento ambulatorial com
vitamina K, por via oral, diariamente e infusão semanal de plasma
fresco congelado (PFC), sendo o último, prolongado para cada 15
dias e, posteriormente, para doses mensais, todavia, evoluiu com
alteração laboratorial do TAP e INR sendo optado por manter
infusões a cada 15 dias. Por desejo próprio, realizou tratamento
irregular, com espaçamento muito além do prescrito das infusões
de PFC e retorno dos fenômenos hemorrágicos, com recorrentes
internações hospitalares para estabilização clínica e laboratorial.
Em 2011, apresentou novo episódio de insuficiência respiratória,
novamente por hemorragia pulmonar maciça, sendo necessário
internação na unidade de terapia intensiva e intubação
orotraqueal, com alta após estabilização clínica e laboratorial.

Atualmente, mantém tratamento regular com vitamina K oral
diariamente e infusão de PFC quinzenalmente, sem descrição de
sangramentos aparentes e exames laboratoriais adequados.
Discussão
A deficiência de fatores da coagulação é uma condição incomum e
com muitos desafios para seu adequado diagnóstico. No entanto,
diante de pacientes com qualquer quadro de sangramento, a
realização dos exames TAP/INR e TTPa iniciam a investigação.
Dependendo dos resultados iniciais, os demais exames são
solicitados. A paciente em questão, previamente hígida, sem
fenômenos hemorrágicos espontâneos prévios, inicia quadro de
hemorragias, progressivamente em frequência e intensidade dos
quadros, até evoluir com hemorragia maciça com alteração tanto do
TAP como do TTPa, o que sugere alterações tanto da via intrínseca
e extrínseca, e/ou da via comum da coagulação. Visto que o início
dos sintomas ocorreu após sua segunda gestação, sugere-se que a
coagulopatia é adquirida.
O tratamento apenas com a reposição diária da vitamina K não foi o
suficiente para manter TAP e TTPa em valores satisfatórios. Assim,
o uso de PFC, diante da impossibilidade do uso de complexo de
concentrado de protrombina, foi a opção para o sucesso
terapêutico clínico e laboratorial. Entretanto, por má adesão, ocorre
recorrência nos episódios de internação hospitalar devido a
hemorragias espontâneas graves, necessitando estabilização
hemodinâmica.
Diante de quadros de sangramentos sem explicações aparentes,
uma correta investigação deve ser realizada para que o tratamento
adequado seja instituído, sendo primordial a realização de TAP/INR
e TTPa.
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Linfoma de Burkitt em reto
Burkitt's lymphoma in rectum
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RESUMO
Introdução: O linfoma de Burkitt é uma forma rara e de caráter
progressivo extremamente rápido de linfoma não-Hodgkin,
que acomete principalmente indivíduos jovens do gênero
masculino. Um dos principais sítios primário de acometimento
da doença é o trato gastrintestinal. Nesses casos, os principais
métodos diagnósticos são os endoscópicos, os quais além de
caracterizar a lesão, possibilitam realizar biópsias para análise
histológica. Relato de caso: Paciente do gênero masculino, de
15 anos, com queixa de dor abdominal associado à diarreia
mucossanguinolenta e perda ponderal de 10 Kg. O paciente foi
submetido à colonoscopia sendo evidenciado lesão de
aspecto subepitelial a 3cm da borda anal. Após o resultado da
biópsia ser inconclusivo, realizou-se ultrassom transretal com
ecopunção de lesão sólido-cística. À análise histopatológica
dos fragmentos e a imunohistoquimica, diagnosticou-se
linfoma de Burkitt. O paciente foi encaminhado para o serviço
de Hematologia para receber o tratamento adequado.

ABSTRACT
Introduction: Burkitt's lymphoma is an extremely rare and
rapidly progressive form of non–Hodgkin lymphoma, which
affects mainly young male individuals. The gastrointestinal tract
is one of the main primary sites involved. In these cases,
endoscopy methods are the leading form of diagnosis, which
allows characterizing the injury and also affords biopsy for
histological analysis. Case report: A 15-year-old male patient
complained of abdominal pain associated with mucous and
bloody discharge and weight loss of 10 Kg. The patient
underwent colonoscopy, which revealed subepitelial lesion
located 3cm from anal sphincter. A transrectal ultrasound with
echo puncture solid-cystic lesion was performed after
inconclusive biopsy result. According to immunohistochemical
and histopathological analysis of the fragments the patient was
diagnosed with Burkitt's lymphoma and referred to an
appropriate treatment in the Department of Hematology.
Key words: Burkitt's Lymphoma. Neoplasm. Colon.

Descritores: Linfoma de Burkitt. Neoplasia. Cólon.

Introdução
O linfoma de Burkitt, descrito pela primeira vez em 1958 por Denis
Burkitt, é uma forma rápida e progressiva de linfoma não Hodgkin,
derivado de células B maduras. Possui uma incidência de 2 casos
por milhão/ano, sendo mais comum em adolescentes e adultos
jovens do sexo masculino (2-3 vs. 1). Caracteriza-se pela
translocação do cromossomo 8 e 14 que causa uma expressão
inapropriada do proto oncogene c-myc1,2.
As células do linfoma de Burkitt expressam em sua superfície IgM6,
CD19, CD20, CD22, CD10, CD79a e, são negativas para CD5,
CD23 e Tdt. Existem três tipos principais de linfoma de Burkitt
(esporádico, endêmico e imunodeficiência relacionada). O linfoma
de Burkitt esporádico ocorre em todo o mundo. O endêmico
predomina na África. Os relacionados com imunodeficiência são
mais freqüentemente vistos em pacientes com AIDS. Os principais

sítios primários são o abdome e os linfonodos, principalmente os
que se localizam na região da cabeça e pescoço. Os pacientes com
doença abdominal apresentam sintomas inespecíficos como dor ou
distensão abdominal, sangramento, perfuração ou obstrução
intestinal e, muitas das vezes, podem submeter o paciente a uma
laparotomia exploradora antes mesmo do diagnóstico ser feito. O
diagnóstico é feito por meio da coleta de material por biópsia para
análise histopatológica. O tratamento é feito com agentes
quimioterápicos. A taxa global de cura da doença é de
aproximadamente 90% em crianças e 50-60% em adultos, porém,
pacientes que se apresentam em um estágio mais avançado
possuem um desfecho menos favorável, com taxa de cura de 8085% em crianças e 40-50% em adultos3-7.
Relata-se um caso de linfoma de Burkitt em um adolescente de 15
anos, enfatizando as características clínicas, radiográficas,
endoscópicas e histopatológicas exibidas por essa rara lesão.
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Relato de caso

Discussão

Paciente de 15 anos, do gênero masculino, estudante, caucasiano,
natural e procedente de Santos, previamente hígido, apresentava
quadro de dor abdominal súbita, localizada em hipogástrio, tipo
cólica, recorrente e intermitente, associado a náuseas, porém, sem
vômitos há cerca de 1 mês. Além disso, referia diarreia
mucosangüinolenta, com uma freqüência diária de quatro a cinco
episódios havia três meses. Somava-se a esse quadro uma perda
ponderal de aproximadamente 10Kg no período. Negava febre e
inapetência. Encontrava-se em bom estado geral. Os exames
laboratoriais como hemograma, coagulograma e urina I estavam
dentro dos parâmetros da normalidade. Foi submetido a
colonoscopia, que evidenciou, em reto, lesão de aspecto
subepitelial a 3cm da margem anal, com aproximadamente 5cm de
diâmetro, endurecida, friável, com ulceração apical recoberta por
fibrina e restos necróticos, ocasionando subestenose do segmento
anal Figuras 1 e 2. Foram realizadas biópsias, as quais não foram
conclusivas. Assim, solicitou-se um ultrassom transretal para
complementação diagnóstica, o qual mostrou lesão sólido-cística,
com septos delgados e cápsula perilesional, de aspecto espesso e
firme, com 12,8 x 9,12 cm – Figura 3. Procedeu-se a ecopunção
dessa lesão para a obtenção de múltiplos microfragmentos e
posterior estudo histopatológico. Este apresentou agregado de
pequenas células sugestivas de origem linfóide. O painel
imunohistoquímico foi positivo para CD20 e BCL-2 e negativo para
CD-5 sendo assim, compatível com linfoma de Burkitt. Dessa
forma, o paciente foi encaminhado para o tratamento com agentes
quimioterápicos conforme o protocolo institucional para esta
doença em um estágio avançado.

O linfoma de Burkitt, um subtipo de linfoma não-Hodgkin derivado
de células B maduras, é considerado uma emergência oncológica
devido à sua evolução rápida e agressiva em um curto período.
Acomete principalmente, adolescentes do sexo masculino. Vale
ressaltar ainda que apesar do trato gastrointestinal seja um dos
principais sítios de acometimento, o reto é uma localização
extremamente rara, correspondendo a 10 – 20% dos linfomas
gastrointestinais e 0,2 – 0,5% de todos os tumores de cólon e
reto3,6,8.
O diagnóstico desses casos, exceto nos quadros obstrutivos os
quais são submetidos a laparotomia exploradora e posterior
diagnóstico, são realizados por meio da endoscopia digestiva,
como colonoscopia e ultrassom transretal. Esta permite, por meio
da punção por agulha fina, obtenção de material da submucosa. Já
aquela permite a avaliação das características da lesão. A principal
manifestação morfológica é a ulceração, mas pode variar de
massas solitárias a múltiplos pólipos. Além disso, pode-se fazer uso
da imunohistoquímica para complementação diagnóstica3,6.
O tratamento desta doença, tanto em doença localmente avançada
quanto na forma disseminada é realizada com agentes
quimioterápicos, podendo obter uma taxa de cura de
aproximadamente 90% se diagnosticado precocemente. O
tratamento cirúrgico é reservado para os pacientes com quadro de
obstrução ou perfuração intestinal6,8.
No caso apresentado, o paciente adolescente e do gênero
masculino, apresentava sintomas de dor abdominal associado à
diarreia mucossanguinolenta persistente, sendo levantado a
hipótese diagnóstica de linfoma após a punção guiada pela
ultrassonografia transretal e confirmado o diagnóstico de linfoma de
Burkitt pela imunoistoquímica. Além disso, a colonoscopia
realizada devido aos sintomas persistentes, possibilitou o
diagnóstico mais precoce do linfoma de Burkitt, evitando a cirurgia
de emergência. As ressecções cirúrgicas podem levar a
complicações e retardar o início da quimioterapia3.
O caso relatado enfatiza a importância de se considerar a
possibilidade de doença maligna em casos de diarréia
mucossanguinolenta, mesmo em adolescentes. Portanto, deve-se
considerar a realização da colonoscopia em caso de persistência
dos sintomas. Vale ressaltar que, embora seja um linfoma de
caráter agressivo e crescimento rápido, mais da metade dos
pacientes podem ser curados com quimioterapia agressiva se os
mesmos forem diagnosticados em uma fase mais precoce.
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