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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

Os Cadernos Brasileiros de Medicina (ISS 0103-
4839/ISSN 1677-7840), uma publicação oficial 
da Sociedade de Incentivo à Pesquisa e ao Ensi-
no (SIPE), é, originalmente, produto do interes-
se científico na comunidade acadêmica do grupo 
docente e discente do Serviço do Professor Má-
rio Barreto Corrêa Lima e dos demais serviços da 
Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
A abertura da revista para os grupos de pesquisa 
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lidade a qual esta publicação vem atendendo nos 
últimos anos e que só vem a contribuir para o de-
senvolvimento da divulgação do saber médico.
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originais das diversas áreas da ciência e arte médi-
cas. O conselho editorial, com plenos poderes de 
avaliação e julgamento, reconhecendo originalida-
de, relevância, metodologia e pertinência, arbitra-
rá a decisão de aceitação dos artigos. O conteúdo 
do material publicado deve ser inédito no que se 
refere à publicação anterior em outro periódico, 
sendo, ainda de responsabilidade exclusiva dos 
autores os dados, afirmações e opiniões emitidas.
As publicações dos Cadernos Brasileiros de Me-
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no que consta à reprodutibilidade por outros pes-
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to no artigo. Deverá observar, salvo desnecessário 
à regra, a estrutura formalizada de: introdução, 
método, resultados, discussão e conclusões.  
Artigos de revisão: revisão da literatura científica 
disponível sobre determinado tema, respeitando, 
se pertinente, a estrutura formal anteriormente 
citada.
Artigos de atualização: contemplam atualização - 
menos abrangente que o anterior - de evidências 
científicas definitivas para o bom exercício da ci-
ência médica.
Breves comunicações: artigos sobre assuntos de 
importância premente para saúde pública ou que 
não se enquadre no rigor de artigos originais.
Relatos de casos: estudo descritivo de casos pe-

culiares, em série ou isolados, que mereçam, pela 
representatividade científica e/ou riqueza de co-
mentário, o interesse da comunidade profissional.
Cartas: Opiniões e comentários sobre publicação 
da revista ou sobre temas de notório interesse da 
comunidade científica.
Resenhas: crítica em revisão de conteúdos publi-
cados em livros, a fim de nortear o leitor da revista 
às características de tais publicações.
Formatação do escrito:
- envio de arquivo word, digitado em espaço du-
plo, com margens de 2,5 cm e com formato e ta-
manho de letra Arial, tipo 12. 
- todas as páginas devem ser numeradas
- a primeira página deve conter: o título do traba-
lho - estreito e explicativo / nome completo dos 
autores com afiliação institucional / nome do de-
partamento e instituição a qual o trabalho deve 
ser vinculado / nome, endereço, fax, endereço 
eletrônico (e-mail) do autor responsável e a quem 
deve ser encaminhada correspondência caso ne-
cessário.
- a segunda página deve constar de: resumo em 
português - onde se sugere a estrutura formali-
zada em apresentação de artigos originais -, e as 
palavras-chave - três descritores que indiquem a 
natureza do tema em questão (sugestão em Des-
critores em Ciências da Saúde - DECS: http://
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- a terceira página constará de título e resumo em 
inglês (abstract) nos moldes do anterior associado 
às palavras-chave traduzidas em inglês (key wor-
ds).   
- a quarta página iniciará o corpo do texto: 
* A formatação do texto deve respeitar o modelo 
ao qual se propõe (artigo original, carta, editorial, 
etc...). 
* Abreviação de termos deverá ser precedida por 
escrito anterior em que se inclua o texto completo 
sucedido pela abreviação referente entre parênte-
ses.
* Os nomes dos medicamentos devem respeitar a 
nomenclatura farmacológica.
* Tabelas devem ser enviadas em folha separada, 
numeradas com algarismos arábicos, na seqüência 
em que aparecem no texto, com legenda pertinen-
te e auto-explicativa que deve se dispor na parte 
superior da tabela. Rodapés com informações re-
levantes sucintas são permitidos.
* Figuras e gráficos devem ser enviados em folha 
separada, na seqüência em que aparecem no texto, 
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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima

O Centenário da Escola de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro

The Century of  the School of  Medicine and 
Surgery of  Rio de Janeiro

 Dentro de dois anos a Escola de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro estará comemorando 
o seu centenário. Fundada em 1912 ela é a quarta 
faculdade de medicina criada no país. Quando da 
vinda de Dom João VI para o Brasil, fugindo do 
assédio Napoleônico em 1808, o Regente do Tro-
no Português ao passar pela Bahia criou a primeira 
faculdade do gênero, repetindo a dose ao chegar 
ao Rio de Janeiro, ainda no mesmo ano, ao autori-
zar o funcionamento daquela que é hoje a Facul-
dade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Assim, as duas últimas participaram 
ativamente da comemoração dos duzentos anos 
de ensino médico entre nós. Criada inicialmente 
para o ensino da Homeopatia a atual Escola de 
Medicina e Cirurgia foi então hostilizada, passou 
por crises várias, vindo, no entanto a firmar-se, 
sendo federalizada durante o Governo Kubits-
chek, tendo ascendido ao grupo das melhores 
faculdades do país, fazendo hoje parte integran-
te da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro, a UNIRIO. Sua história foi contada com 
detalhes no magnífico trabalho de seu ex-aluno 
Maurício Ribeiro Borges, que não encontra para-
lelo com relação a outras escolas.
 No início de 2009, ao final do período 
em que pessoalmente dirigimos a Escola, pro-
pusemos a criação de um grupo de trabalho para 
cuidar do centenário, que já se aproximava a pas-
sos largos. Cem anos na vida de uma organização 
é um momento mágico, que de um lado exige a 
programação de eventos que marquem época, que 
sejam realmente memoráveis. Mas, muito mais do 

que isto, é uma ocasião única para repensar a sua 
trajetória, para dirigir os olhos e o pensamento 
para o futuro, particularmente quando ela trata de 
algo tão importante quanto a educação médica, de 
que a humanidade não pode abrir mão.
 O modelo atual de formação do médico 
custa mais de US$ 100 bilhões anuais, no mun-
do todo e não corresponde mais às necessidades. 
A medicina mudou muito, a tecnologia se faz 
cada vez mais presente e é muito cara, inclusive.  
Os cuidados de saúde dependem hoje de vários 
profissionais, as populações têm envelhecido e é 
preciso encontrar uma maneira de ajustar a parti-
cipação de todos para fazer face a estes novos de-
safios. O sistema de saúde precisa deixar bem cla-
ras suas carências, mas precisa investir de maneira 
a garantir ao pessoal de saúde a possibilidade de 
viver uma vida digna, de crescer profissionalmen-
te e de acompanhar o desenvolvimento e a aplica-
ção da ciência, sobretudo de aprender a aprender 
e de poder exercitar tal aprendizado. Se de um 
lado a internet com a telemedicina/cibermedicina 
já constituem um fato do dia a dia, seja no diag-
nóstico, seja nos cuidados médicos, doutro, a ética 
médica se torna cada vez mais necessária. Isto fi-
cou muito bem demonstrado em Simpósio efetu-
ado em 2009 sob a égide da Academia Nacional 
de Medicina e que foi inteiramente reproduzido 
nos Cadernos Brasileiros de Medicina do mesmo 
ano. E muito mais vem por aí com a nanotecnolo-
gia. Deve-se levar também em conta a tendência à 
internacionalização do ensino superior. É preciso 
investir na formação dos docentes, garantir uma 
carreira que vá até a titularidade. A Universidade 
não pode perder seus melhores filhos. É preciso 
um verdadeiro brainstorming para evocar as melho-
res soluções. Encerramos com uma “alegoria”, da 
época da nossa proposta, quando a palavra ideia 
ainda era acentuada. Representa a nossa Escola de 
Medicina e Cirurgia (EMC) aos 100 anos, ça va sans 
dire, com 100 por cento de aproveitamento. 
O restante da figura é auto-explicável.
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Os  Cuidados de Saúde na Literatura de 
Machado de Assis: Dois Exemplos no Gênero 
Conto

Mario Barreto Corrêa Lima1, Paulo César dos Santos Leal2 

RESUMO
Os autores descrevem a importância da literatura no aprendizado e no exercício 
da medicina ao proporcionar aos profissionais um melhor conhecimento dos 
pacientes, um melhor relacionamento com os mesmos, bem como uma comu-
nicação mais aprimorada com estes e com os colegas, com as famílias e com os 
demais membros da equipe de saúde. Chamam a atenção para o papel de Ma-
chado de Assis expoente da literatura brasileira e para as referências que faz  aos 
cuidados de saúde, particularmente nos contos  “O Enfermeiro” e “A Última 
Receita”, que analisam de forma breve. Relatam a proposta que patrocinaram 
para a outorga post-mortem ao escritor  de um título de Doutor Honoris Cau-
sa, pela Universidade  Federal do  Estado do  Rio de  Janeiro (UNIRIO), que 
chegou a bom termo. Concluem pela necessidade do estabelecimento do hábito 
da leitura, quaisquer que sejam os gêneros literários, entre os profissionais da 
medicina, desde os bancos acadêmicos. Apontam Machado de Assis como um 
dos melhores autores para este fim, assim  como, recomendam a criação de uma 
disciplina de literatura no currículo das escolas médicas brasileiras, aliás  como é 
habitual em países que realçam o valor deste vínculo.
Palavras-chave: Literatura, medicina, cuidados de saúde.

Health Care in Machado de Assis’s Literature: Two Examples in the 
Short Stories Genre

ABSTRACT
The authors describe the importance of  literature in the learning and in the 
exercise of  medicine, making  possible to the professionals a better knowledge 
about  their patients  and a better relationship with them. It also propitiates the 
improvement of  the communication with them and with colleagues, with the 
patients families and with the other members of  the health team. They call to 
attention the role of  Machado de Assis  in the brazilian literature  and the refe-
rences made by him about health care, particularly in the short stories written by 
him “The Male Nurse” and “The Last Prescription”, to which they briefly refer. 
They relate the proposal patronized by them of  conceding a post-mortem Doc-
tor Honoris Causa title to him, by the Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIRIO),  which was accomplished. They conclude for the need 
of  establishing the habit of  reading , no matter which literary genre, among the 
medical professionals ,since the medical  school time,  pointing to Machado de 
Assis as one of  the best writers for this purpose. They also propose the creation 
of  a discipline of  literature in the curricula of   the brazilian medical schools, as 
it is commonly done in other countries.
Key-words: Literature, medicine, healthcare.

Correspondência
Mario Barreto Corrêa Lima
Rua Mariz e Barros, 775 - Tijuca
20270-004 - Rio de Janeiro/RJ
Brasil
E-mail: mbclima@superig.com.br
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1Professor Titular Emérito de Clínica Médica da Escola de Medicina e Cirurgia da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Membro Titular da 
Academia Nacional de Medicina. 2Mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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 INTRODUÇÃO
 Os Cadernos Brasileiros de Medicina 
mostraram em editorial de 2006 a importância da 
literatura no conhecimento e na prática da medici-
na5. A leitura de boas obras frequentemente exibe 
perfís psicológicos de personagens que permitem 
um melhor entendimento  dos doentes  e de seu 
modo de pensar sobre suas doenças, que incluem 
seus sentimentos mais profundos. O médico tam-
bém pode melhor conhecer seus próprios senti-
mentos e suas reações perante  os pacientes,  cor-
rigindo-as e adequando-as.
 A literatura está cheia de bons exemplos a 
este respeito, sendo clássicas as referências a Tols-
toi10, Thomas Mann8, Somerset Maugham9 e A.J. 
Cronin7 entre tantos outros.
 Tal fato também é muito significativo na 
literatura brasileira, onde avultam obras de Pedro 
Nava13, de Moacyr Scliar11 e Machado de Assis2, 
apenas como exemplos.
 Por isto propusemos no ano do centená-
rio da morte de Machado de Assis (2008), através 
da Direção da Escola de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro, que então exercíamos, a outorga a 
Machado de um título de Doutor Honoris Causa 
Pós-mortem, pela Universidade Federal do Esta-
do do Rio de Janeiro (UNIRIO), cuja sucinta jus-
tificativa, da lavra dos autores, vai em grande parte 
explicitada no corrente artigo, ipsis verbis.
 A propósito dos cuidados de saúde, ainda 
no Brsil oitocentista, descrevemos e comentamos 
dois contos de Machado, respectivamente o “O 
Enfermeiro” e “A Última Receita”.
 O primeiro mostra um conflito de perso-
nalidades, que chega a um extremo e que é tão 
mais importante, quanto hoje há um número cada 
vez maior de idosos a requererem cuidados espe-
ciais e a apresentarem alterações mentais.
 Já “A Última Receita”, com suas caracte-
rísticas de farsa, que bem reflete a ironia Macha-
diana, mostra a erotização da relação médico-pa-
ciente, traçada embora em tons suaves, situação 
contra a qual o medico tem de se precaver.
 Tal deve ser  tido em vista, particularmen-
te no momento atual em que tudo é erotizado, 
desde cedo na vida dos indivíduos, inclusive com 
forte participação da mídia. 

 Homenagem a Machado de Assis
 Em 2008, comemorou-se o centenário da 
morte de nosso maior romancista, Joaquim Maria 

Machado de Assis. A data não passou em bran-
co para nós. Após transitar por todos os estágios 
da hierarquia universitária, a partir da Direção da 
Escola de Medicina, chegou à Reitoria uma pe-
tição solicitando a concessão póstuma do título 
de Doutor Honoris Causa ao ilustre escritor. No 
entanto, foi preciso esperar 2010 a fim de que o 
Conselho Universitário se reunisse para finalmen-
te consagrar a titulação inédita. No evento esti-
veram presentes alguns acadêmicos da Academia 
Brasileira de Letras.
 Entendemos que este merecido douto-
ramento faz jus a quem percorreu um fabuloso 
itinerário intelectual e cultural pontilhado por 
enormes realizações nos mais variados campos 
do conhecimento humanístico. Ele pugnou, desde 
cedo, pela sobrevivência por causa de sua condi-
ção de pobre e negro. Inicialmente, como apren-
diz de tipógrafo e revisor; depois como jornalista, 
e até o final de sua vida como servidor público 
exemplar com o objetivo de adquirir a estabilida-
de econômica necessária e a relativa tranqüilidade 
para escrever.
 Como crítico literário, contribuiu de for-
ma inequívoca para a melhor compreensão de 
nossa brasilidade, assim como para uma base mais 
sólida do instinto de nacionalidade. Tudo isso, por 
meio de uma beleza estética inovadora e arroja-
da intervenção lingüística, passando em revista 
as condições epocais das literaturas colonial e da 
pós-independência. Contudo, foi como roman-
cista e contista que Machado pontificou. Soube 
analisar os mecanismos estamentais da sociedade 
patriarcal e patrimonialista do Segundo Império, 
com rara percuciência. O ludismo machadiano 
atravessa os textos de uma oração à outra levando 
de arrasto o humor, a ironia, a derrisão, a paródia 
e a tragédia como acontece nos quadrados do ta-
buleiro do jogo de xadrez, jogo que ele tanto ad-
mirava e que  comparava à sociedade oitocentista. 
Para ambos, Machado olhava com visão de topo. 
Seus personagens eram de uma surpreendente 
sustentabilidade semântica. As raízes psicológicas 
mais profundas destas personas eram reveladas 
por um narrador volúvel e esquadrinhador.
 Em 1867, glorificado, recebeu do Impera-
dor Pedro II a condecoração da Ordem da Rosa 
no grau de Cavaleiro e, em 1888, o grau de Oficial 
da mesma Ordem. Mas também, por outro lado, 
foi um glorificador ao nos brindar com a criação 
do Panteão da imortalidade: a Academia Brasileira 
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de Letras, da qual foi o primeiro presidente.
 Passados 122 anos da outorga concedida 
pelo Imperador, nada mais justo e meritório do 
que novamente titulá-lo, agora com uma conde-
coração universitária. Foi o que ocorreu em 2010, 
na Universidade Federal do Estado do Rio de Ja-
neiro. Nesta oportunidade, consideramos que a 
maneira mais oportuna de homenagear Joaquim 
Maria Machado de Assis seria falar de sua obra e 
cuja apresentação denominamos Um tríptico ma-
chadiano.
 Assim sendo, passar-se-á a abordar os 
contos do mestre de A Última Receita e de O En-
fermeiro. E como a abordagem passa pela relação 
entre o cuidador e o cuidado citaremos a fabulação 
de Higino, escritor da Antiguidade latina, sobre o 
Mito da Cura, que pode ser lido na primeira parte 
§ 42 de Ser e Tempo, de Martim Heidegger1,4. 

 O Mito da Cura: 
 “Certa vez, atravessando um rio, ‘cura’ viu 
um pedaço de terra argilosa: cogitando, tomou um 
pedaço e começou a lhe dar forma. Enquanto re-
fletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A ‘cura’ 
pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o 
que ele fez de bom grado. Como a ‘cura’ quis en-
tão dar seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter 
a proibiu e exigiu que fosse dado o nome. En-
quanto ‘cura’ e Júpiter disputavam sobre o nome, 
surgiu também a terra (tellus) querendo dar o seu 
nome, uma vez que havia fornecido um pedaço 
de seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno 
como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte de-
cisão, aparentemente eqüitativa: “Tu, Júpiter, por 
teres dado o espírito, deves receber na morte o 
espírito e tu terra por teres dado o corpo, deves 
receber o corpo. Como, porém, foi a ‘cura’ quem 
primeiro o formou, ele deve pertencer a ‘cura’ en-
quanto viver. Como, no entanto, sobre o nome 
há disputa, ele deve ser chamado ‘homo’, pois foi 
feito de húmus (terra)”.
Obs: Júpiter = deus dos deuses; Saturno = tempo; 
Cura = cuidado.

Resumos: 
 A Última Receita 
 Trata-se da história da viúva D. Paula Le-
mos, moça de apenas 24 anos que adoecera ao 
voltar de um baile. Morava no Andaraí com uma 
tia surda e devota da qual obteve uma santa re-
ceita: um cozimento de alteia acompanhado de 

um rosário. Embora acreditasse na eficácia dos 
remédios, a viúva não hesitou em mandar chamar 
um médico que residia de pouco na vizinhança. 
Após a consulta veio o diagnóstico de constipação 
grave, no entanto, o Dr. Avelar calou-se e recei-
tou. Três dias depois ela se restabeleceu, mas não 
de todo. No quinto dia, o médico foi encontrá-la 
muita pálida e embrulhada em um roupão. Disse 
que sofria dores de cabeça e dos nervos. Novo 
diagnóstico, nova receita, novos remédios, que 
não se sabia se ela os tomava. Fato é que ao se 
aproximar a hora da visita do Dr. Avelar, a tia no-
tava em Paula uma grande transformação, e o mé-
dico vinha encontrar a doente muito pálida e com 
ar macambúzio. É que a sobrinha polvilhava as fa-
ces com pó-de-arroz em abundância e, como era 
morena, a palidez se acentuava. Preocupada com 
a demora da cura de Paula a tia indagou do médi-
co se a sua doença era grave. Respondeu-lhe que 
sim, que era muito grave. Paciente e facultativo 
jogavam em surdina entre si. Proibições dietéticas 
e de comportamentos, próprios de alguém doente 
não eram seguidos pela enferma que, aliás, ado-
rava, e não largava o café e a pimenta. Já não saía 
de casa nem respondia aos convites de jantares e 
bailes. A viúva amava. O médico amava também. 
Três meses se passaram e a coisa não caminhava 
para um desfecho. Eram remédios e receitas de 
um lado e desobediência de outro. Enganavam-se 
mutuamente. Ambos fraudavam. E a doença não 
cedia. Por fim, Dr. Avelar prescreveu a última re-
ceita: confissão de um padre e banhos...de igreja. 
Quarenta dias depois estavam casados. 

 O Enfermeiro 
 O conto relata um fato ocorrido com o 
narrador-personagem. Contando quarenta e dois 
anos, o protagonista copiava textos teológicos 
para um padre em troca de cama, casa e mesa, na 
cidade de Niterói. Em agosto de 1859, o religioso 
recebeu uma carta de um vigário do interior inda-
gando se conhecia uma pessoa discreta e paciente 
para servir de enfermeiro a um coronel abastado 
mediante um bom ordenado. Perguntado, o co-
pista, que se chamava Procópio Valongo, aceitou 
a indicação e seguiu viagem. Soube ao chegar à 
vila que o coronel Felisberto era de todo intra-
tável e autoritário e que ninguém o aturava, nem 
mesmo os amigos. Adorava humilhar os outros 
e não havia enfermeiro que o aguentasse. Ele era 
completamente só no mundo. Procópio foi rece-
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bido pelo velho como alguém que espreitasse a 
sua presa e saboreasse o que estava por vir. Du-
rante a primeira semana tudo foram pazes, mas 
no oitavo dia entrou em uma vida igual aos de 
seus predecessores. Não dormia, comia mal, era 
insultado, mas como foi instruído a ser cuidadoso 
e conformado, aturou tudo. Felisberto acumulava 
várias moléstias. Aos sessenta anos tinha aneuris-
ma, reumatismo e algumas afecções menores. Ao 
final de três meses a situação já era insustentável. 
Certo dia, por não lhe ter dado uma fomentação a 
tempo, o cuidador recebeu boas bengaladas. De-
pois vieram injúrias, ora era camelo ou burro, ora 
idiota. Foi suportando. Todavia, Procópio não era 
do tipo que vivesse recluso e já corroído pelo ódio 
e aversão ao doente aguardou uma oportunidade 
para desaparecer. No dia 24 de agosto, o coro-
nel teve um acesso de raiva e lhe atirou um prato 
de mingau, que achou frio. Às onze horas, para 
sua infelicidade, o enfermeiro caiu no sono e por 
não lhe ter dado o remédio da meia-noite acor-
dou com os berros do velho que lhe arremessou 
uma moringa no rosto. Cego pela dor, avançou 
em direção ao doente e o esganou. O aneurisma 
arrebentou e o coronel morreu. Passou uma noite 
de cão. Ao amanhecer, retornou ao quarto e viu o 
cadáver com a boca aberta, os olhos arregalados 
e as marcas de suas unhas no pescoço do mor-
to. Mandou que chamassem o vigário e o médico, 
e com a ajuda de um escravo míope amortalhou 
o defunto procurando esconder a prova do cri-
me. No momento apropriado, ele mesmo fechou 
o caixão. Ninguém desconfiou de nada. Após o 
enterro, voltou para Niterói. No entanto, não es-
tava em paz com sua consciência, pouco falava, 
tinha alucinações e pesadelos. Sete dias depois, re-
cebeu uma carta do vigário informando-lhe que 
encontraram o testamento do coronel Felisberto 
o qual lhe legava todos os seus bens. Não ousava 
acreditar. Era um assassino e herdeiro universal. 
Arrebanhava trinta e dois contos de sua vítima. 
Mandou-lhe erguer um túmulo de mármore, dis-
tribuiu alguns cobres aos pobres, uma esmola à 
Santa Casa de Misericórdia e comprou paramen-
tos novos para a igreja da vila. 

 Leitura dos trípticos 
 Primeiro elemento. No conto A Última 
Receita, o leitor depara-se com a representação 
da alegoria da Morte. De fato, a viúva D. Paula 
Lemos tal como uma atriz de um drama românti-

co encarna o papel de uma personagem que está 
para morrer inspirando cuidados excepcionais do 
cuidador, o médico Avelar. Para alcançar um bom 
êxito na representação, ela polvilha de pó branco a 
sua face morena para esconder a saúde que detém. 
A extrema palidez, o estado melancólico, a pros-
tração, a pose e a meia luz da sala concorrem para 
revelar a gravidade de seu estado. A cena que ela 
encena pretende enganar a ele, mas não a tia, claro 
está! Às escondidas do cuidador, a jovem come, e 
bem, seus pratos acompanhados de pimenta, tem-
pero proibido pelo médico. Na sala-camarim, a 
tia flagra a sobrinha se transformando em actante  
para quando o espectador chegar se surpreender 
com a figura mórbida.
 De outro lado, Dr. Avelar, cujo diagnósti-
co ele faz para si, mas não declara, aceita a repre-
sentação do pseudo-drama como coadjuvante da 
diva, uma vez que sabe da farsa e a alimenta. Os 
rituais médicos são os habituais: consultas quase 
diárias, receitas, dietas e proibições, a práxis ne-
cessária para estender a peça até o seu desfecho. 
Cuidador e cuidada jogam clandestinamente sa-
bendo-se mutuamente fraudadores. É que o mé-
dico conhece os signos, ou melhor, a semiologia 
médica, porque sabe colher nas faces os sinais da 
doença e da saúde, contudo entra no jogo amoro-
so. Este é o tempero do amor que irá uni-los. 
 Segundo elemento. No conto O Enfer-
meiro, o narrador em primeira pessoa relata um 
fato ocorrido com ele. Aqui, não há dramatização 
da morte, mas sim um acontecimento trágico que 
se anuncia desde o início dos eventos que culmi-
naram com a morte do coronel. O protagonista 
é confrontado com um antagonista agressivo e 
autoritário, sinal de conflito iminente. A titulação 
deste já dá o tom de quem se deleita em mandar 
e de ser obedecido. Por mais que tente ser cuida-
doso com aquele que merece os devidos cuidados, 
a paciência do enfermeiro vai se escoando pouco 
a pouco até se esgotar. As humilhações, as agres-
sões verbais e físicas sofridas se constituem nos 
ingredientes que produzirão a desmedida de Pro-
cópio.
 A cada passo, a tragédia vai se delinean-
do. O espaço contido ocupado pelos dois perso-
nagens, a tensão permanente entre eles, o tempo 
tornado elástico - visto que o enfermeiro pror-
roga várias vezes a sua partida - colaboram para 
o desfecho esperado. O gato acua a presa até a 
exaustão. E é por isso, e também pelo seu esta-
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do de semiconsciência, que ele comete o crime. 
Acordou, foi agredido e matou. O que era latente, 
manifestou-se.
 No que concerne ao coronel, depreende-
-se que, segundo o seu juízo, sairia sempre ileso 
das covardias e injúrias perpetradas contra os 
outros. Já havia agredido dois enfermeiros ante-
riormente. Supunha que superioridade e dinhei-
ro poderiam protegê-lo indefinidamente. Erro de 
avaliação. Ao ultrapassar o metron deu azo para 
que o enfrentamento ocorresse e paradoxalmente 
morreu pelas mãos de seu cuidador.
 Pode-se observar que a veia irreverente de 
Machado deixa correr suavemente a  ironia, pois 
que, no desfecho da narrativa, o drama de cons-
ciência de Procópio Valongo se esvai em favor de 
trocados e esmolas patrocinados pelos contos do 
coronel Felisberto. 
 Estes dois contos de Machado são como 
uma linha paralela em que viajam Eros e Tánatos. 
Em A Última Receita, o médico cura a doente, no 
início, por dever, depois cuida por amor visando 
unicamente bens espirituais. Saboreia a doçura da 
vida, e se destina à viúva. Vitória de Eros. Em O 
Enfermeiro, o cuidador  procura seguir as prescri-
ções do médico e as advertências do vigário, claro 
que não por amor ao dever, mas por interesses 
pecuniários. Dessa forma, conhece inicialmente o 
amargor por ter causado a morte de alguém, mes-
mo do coronel, esquecendo suas funções originais 
de enfermeiro. Vitória de Tánatos. Contudo, de-
pois, é redimido pela herança.  
 O terceiro elemento do tríptico.No âma-
go da narrativa machadiana está perenemente 
a sobressair a figura do autor que procura ter o 
cuidado de manter sempre viva a linguagem de 
excelência que enobrece a língua portuguesa e 
o coloca na mais elevada posição no panteão de 
nossa literatura. Mas não apenas com as letras ele 
é o nosso maior cuidador. Também com Carolina, 
sua mulher, como atesta o soneto a seguir. 

 A CAROLINA 
 QUERIDA, AO PÉ DO LEITO DER-
RADEIRO
 EM QUE DESCANSAS DESSA LON-
GA VIDA,
 AQUI VENHO E VIREI, POBRE 
QUERIDA,
 TRAZER-TE O CORAÇÃO DO COM-
PANHEIRO. 

 PULSA-LHE AQUELE AFETO VER-
DADEIRO
 QUE, A DESPEITO DE TODA A HU-
MANA LIDA,
 FEZ A NOSSA EXISTÊNCIA APETE-
CIDA
 E NUM RECANTO PÔS UM MUNDO 
INTEIRO. 
 TRAGO-TE FLORES, - RESTOS AR-
RANCADOS
 DA TERRA QUE NOS VIU PASSAR 
UNIDOS
 E ORA MORTOS NOS DEIXA E SE-
PARADOS. 
 QUE EU, SE TENHO NOS OLHOS 
MALFERIDOS
 PENSAMENTOS DE VIDA FORMU-
LADOS,
 SÃO PENSAMENTOS IDOS E VIVI-
DOS. 

(MACHADO DE ASSIS)

 Comentários
 Nos vários gêneros de que se ocupou, 
Machado com frequência se remete a assuntos 
concernentes à medicina. Inclusive em sua segun-
da fase literária trata dos tênues limites entre a ra-
zão e a loucura, como aponta Faria3, no próprio 
prólogo de uma de suas obras primas, O Alienista, 
de particular interesse para a profissão médica e 
para os formuladores das políticas de saúde. Exí-
mio contador de histórias seus escritos falam ao 
médico, cuja maior parte do tempo, no exercício 
da profissão,  é dedicado a ouvir e contar histórias.
A experiência humana da doença tem na literatu-
ra rica fonte de conhecimentos, que não encontra 
paralelo em outras áreas e o campo que engloba as 
interfaces literatura e medicina é aquele que mais 
cresce dentro da área das humanidades médicas, 
permitindo ao médico melhor conhecer seus pa-
cientes e estabelecer uma aliança terapêutica com 
estes e suas famílias6.
 “A leitura é um exercício formidável. A 
literatura mobiliza os sentimentos, exacerba e trei-
na a imaginação, posto que, diferente de outras 
artes, cujo resultado é diretamente oferecido ao 
indivíduo comum, as descrições literárias dão asas 
à imaginação do leitor, desenvolvendo-a, apuran-
do-a”. Alguns livros em particular descrevem si-
tuações, cujo conhecimento é de grande utilidade 
para médicos e estudantes de medicina, como é o 
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caso do Alienista de Machado de Assis2 e da Mor-
te de Ivan Ilicht de Tolstoi10, Lima5, Scliar11,12.
 
 CONCLUSÕES
 Múltiplas escolas médicas e universidades 
instituíram disciplinas de literatura nos seus cur-
rículos, sobretudo a partir dos anos sessenta, em 
vários países, na tentativa de aprimorar no médico 
o conhecimento dos doentes e da visão e senti-
mentos destes com relação às suas doenças, o que 
parece favorecer o melhor convívio com elas , sua 
aceitação no que diz respeito  aos males crônicos e 
mesmo sua cura. Esforços foram feitos na avalia-
ção desta conduta, mas difícil é quantificá-la. Esta 
necessariamente deve ser feita de maneira quali-
tativa, dando aos que a analisam uma impressão 
positiva, subjetiva embora6.
 A instituição de disciplinas de literatura 
não parece difícil em faculdades de medicina, pelo 

menos naquelas que fazem parte de universidades, 
que em geral dispõem de centros de letras e artes e 
portanto de professores capacitados a desenvolve-
rem cursos que visem este objetivo. O importante 
é levantar o problema e procurar estimular profes-
sores e alunos a encará-lo de frente e a resolvê-lo.
 Tal como vem ocorrendo com a explosão 
de conhecimentos que o médico de hoje precisa 
adquirir, e que já não podem sê-lo apenas acompa-
nhando o trabalho de bons profissionais, embora 
o exemplo continue sendo fundamental, torna-se 
necessário discutir, praticar e procurar aprimorar 
a ética e a empatia durante o decorrer do curso 
médico, para que a medicina possa manter suas 
características de ciência e de arte e de fato bene-
ficiar a humanidade.
 O estudo dos bons autores, muitos deles 
apenas citados no presente trabalho, se impõe. 
Machado de Assis certamente é um deles. 
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Rendimento da Dosagem da Adenosina 
Desaminase (ADA) na Rotina de Investigação 
da Causa do Derrame Pleural em um Hospital 
Universitário

Joana Cezar Kebss de Macena1, Amalia Lucy Querino2, 
Denise Duprat Neves3

RESUMO
Objetivo: Calcular a acurácia da adenosina desaminase (ADA) na rotina de 
investigação da tuberculose pleural. Método: Pesquisa transversal com pacientes 
consecutivos investigando a causa do derrame pleural no Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle. Após consentimento, são acompanhados por protocolo 
que inclui: história, imagem, bioquímica, citologia, citometria, bacteriológico e 
histopatológico. Dosagem da ADA realizada pela técnica de Giusti, às cegas, 
em duplicata, com resultado expresso pela média em U/L. Diagnóstico de 
tuberculose (TB): bacteriológico; granuloma específico; exsudato linfocitário 
associado à doença tuberculosa comprovada ou granuloma na pleura. Grupo 
controle (não tuberculose-NTB) definidos conforme critérios aceitos. Casos sem 
diagnóstico ou sem a dosagem da ADA foram excluídos. Resultados: Estudados 
93 pacientes, 06 sem ADA e 07 sem diagnóstico foram excluídos, restando 35 
derrames por tuberculose e 45 casos NTB: 21 neoplasias, 12 parapneumônicos, 
10 transudatos e 02 por outras causas. A área abaixo da curva ROC foi de 
0,939 (IC95%:0,862-0,980). Considerando valores da ADA >32,4U/L como 
sugestivos de tuberculose temos a maior acurácia, com sensibilidade de 94,3% 
(IC95%:80,8%-99,1%), especificidade de 86,7% (IC95%:73,2%-94,9%). 
Conclusão: A ADA mostrou excelente desempenho, em conformidade com o 
descrito na literatura, com sensibilidade e especificidade maiores que 80%. Existe 
tendência para se considerar valores mais baixos da ADA, em torno de 30U/L, 
como sugestivo de TB - o que aumenta a sensibilidade e, consequentemente, 
o valor preditivo negativo. Logo, um resultado negativo praticamente afasta 
a possibilidade de tuberculose, e valores considerados positivos devem ser 
associados a outras evidências para confirmação diagnóstica. 
Palavras-chave: Tuberculose, derrame pleural, diagnóstico.

Yield of  Adenosine Deaminase (ADA) in the Routine Investigation 
of  the Cause of  Pleural Effusion in an University Hospital

ABSTRACT
Objective: Calculate the accuracy of  adenosina desaminase (ADA) on the 
routine investigation of  pleural ltuberculosis. Methods: Transversal study with 
consecutive pacientes admited in “Hospital Universitário Gaffrée e Guinle” for 
diagnosis of  pleural effusion. In all cases, a standard clinical protocol and routine 
laboratory tests of  fluids were carried out (history, biochemical, image, citologic, 
citometric, bacteriological and histopatological examination). ADA-activity 
was assessed with Giusti’s colonmetric method, in blind, duplicated mode and 
their results expressed in U/L. Tuberculosis diagnosis (TB): bacteriological; 
granulomatous process; effusions in which lymphocytes predominated in 
associate with tubeculous disease. Control group (non tuberculosis-NTB) 
includes: transudate, cancer, parapneumonic and others, defined according to 
accepted criterion. Cases without diagnosis or without ADA-activity assessed 
were excluded. Results: Studied 93 pacients, 6 without ADA and 7 without 
etiological diagnosis were excluded, remain 35 tuberculosis effusions and 45 NTB: 
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21 cancers, 12 parapneumonics, 10 transudates and 2 by others reasons. The area 
under the ROC curve were 0.939 (IC95%:0.862-0.980). Considering ADA value 
>32.4U/L as tuberculosis suggestive we have the biggest accuracy, with 94.3% 
sensibilitty (IC95%:80.8%-99.1%) and 86.7% specificity (IC95%:73.2%-94.9%). 
Conclusion: ADA exhibited an excellent performance and were according as 
illustrated in literature, usually sensibility e specificity bigger than 80%. There is a 
trend to considerate ADA lower values, about 30U/L, as TB suggestive - which 
increases sensibility and, consequently, the negative preditive value. Therefore, 
negative results almost deviate tuberculosis possibility, and values considered 
positive should be associated with others evidences to confirm diagnosis. 
Key words: Tuberculosis, pleural effusion, diagnosis. 

________________________________________________________
Trabalho realizado no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle como parte do trabalho 
de final de curso de uma das autoras. Não há conflito de interesses. As alunas foram 
bolsistas PIBIC (pelo CNPq) e de Iniciação Científica da UNIRIO, durante o período de 
realização do estudo: 1 Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro, no ano de 2009. Residente de radiologia do Hospital Universitário Antonio 
Pedro (UFF). 2Graduada em Medicina Medicina pela Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro, no ano de 2010, Residente de clinica médica do Hospital Universitário 
Antonio Pedro (UFF). 3Professora associada de Pneumologia do Departamento de 
Medicina Especializada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
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 INTRODUÇÃO 
 Em nosso país a tuberculose é a principal 
causa de derrame pleural exsudativo em adultos 
jovens, além de ser esta a forma extrapulmonar 
mais freqüente da doença1. 
 Os métodos considerados padrão-ouro 
para o diagnóstico da tuberculose no líquido pleu-
ral possuem diversos problemas: baixa positivida-
de na procura direta do bacilo álcool-ácido resis-
tente (BAAR), possuindo sensibilidade variando 
de 0% a 5%; baixa sensibilidade (20% a 30%) e 
demora no resultado para a cultura do Mycobac-
terium tuberculosis. Quanto ao tempo, o mesmo 
acontece com a cultura do fragmento pleural as-
sociado ao exame histopatológico, entretanto essa 
associação possui sensibilidade bem maior que os 
demais métodos (50% a 80%), apesar de ser de 
execução mais invasiva2-7. 
 Nesse contexto de dificuldade para a con-
firmação do diagnóstico de uma causa freqüente 
de derrame pleural (a tuberculose) foi que surgiu 
a procura por novos métodos diagnósticos. As-
sim, várias técnicas vêm sendo estudadas, tanto 
aprimorando a busca pelo bacilo por meio da 
amplificação de ácidos nucléicos ou pelas chama-
das “culturas rápidas”, quanto à procura por al-
terações produzidas pela presença deste, como: a 
pesquisa de anticorpos, dosagem de interleucinas, 
de interferon-gama (IFN-y) e de adenosina desa-
minase (ADA) no líquido pleural, destacando-se 
como mais promissoras as duas últimas2,4,7-10.
 A adenosina desaminase vem sendo testa-
da para o diagnóstico de tuberculose em diversos 
líquidos orgânicos (sangue, líquido da meninge, 
peritoneal, pericárdico e pleural), sugerindo que 
exista síntese local, como comprovado por diver-
sos autores, e assim, apresentando melhores resul-
tados quando dosada no líquido do que no sangue 
periférico11-13. 
 Os objetivos do estudo são: identificar o 
valor discriminatório de maior acurácia e calcular 
o rendimento da dosagem da adenosina desami-
nase como teste diagnóstico na rotina de inves-
tigação da tuberculose pleural em área de alta 
prevalência da doença e descrever as causas de 
possíveis resultados falso positivos. 

 MÉTODOS
 Tipo, local e período do estudo: trata-se 
de uma pesquisa clínica aplicada, de corte trans-
versal, utilizando pacientes consecutivos subme-

tidos a exames para o diagnóstico etiológico de 
derrame pleural no Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro, no período de 2005 a 2009. 
 Seleção e classificação dos pacientes em 
grupos: após assinarem o termo de consentimen-
to, os pacientes foram acompanhados por meio de 
um protocolo. Diante dos resultados dos exames, 
de rotina e especiais, foram classificados segundo 
o diagnóstico e de acordo com critérios previa-
mente estabelecidos em: 
 Tuberculose pleural (grupo TB), quan-
do preenchidos um ou mais dos seguintes crité-
rios: presença de bacilos álcool-ácido resistentes 
(BAAR) no exame direto ou cultura para o bacilo 
de Koch positiva no líquido ou fragmento pleural; 
presença do granuloma específico (com necrose 
caseosa) no fragmento pleural; presença de em 
exsudato pleural sugestivo de tuberculose, ou seja, 
um líquido com predomínio de linfócitos e raras 
células mesoteliais, associado à doença tuberculo-
sa comprovada bacteriologicamente em outra lo-
calização ou associado a granuloma na pleura. 
 O grupo controle (não tuberculose - 
NTB) inclui pacientes com derrames pleurais de 
outras etiologias, como: transudado (não inflama-
tório), neoplasia (segunda causa mais freqüente 
em nosso meio e de diagnóstico nem sempre fácil 
na prática, com os exames de rotina), parapneu-
mônico (PPN) e empiema (outra causa infecciosa 
comum), dentre outras, definidos conforme crité-
rios aceitos1.
 Os casos sem diagnóstico etiológico ou 
sem a dosagem da ADA foram excluídos.
 Método: para cada sujeito da pesquisa foi 
colhido material para exames: bioquímica, citolo-
gia, citometria, exame bacteriológico e histopa-
tológico, conforme rotina. A critério do médico 
assistente, outros testes poderiam ser solicitados 
para auxiliar no esclarecimento do diagnóstico de 
cada caso. A dosagem de atividade da ADA foi 
realizada pela técnica descrita por Giusti11, com 
pequenas modificações. Em resumo, baseia-se na 
dosagem da amônia liberada pela transformação 
da adenosina em inosina, catalisada pela ADA. A 
amônia forma, na presença de fenol, em solução 
alcalina, um derivado indofenol com intensa cor 
azul. Esta reação é catalisada pelo nitroprussiato 
de sódio e pode ser quantificada por espectrofo-
tometria. As dosagens enzimáticas de cada amos-
tra são feitas em duplicata e o resultado expresso 
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pela média aritmética. Nos casos em que os valo-
res são discordantes, diferença superior a 10%, a 
dosagem foi repetida. Para cada amostra foi feito 
um branco, em que não é adicionado o substrato. 
Brancos para controle do substrato e reagentes 
também são realizados a cada dia de dosagem. Os 
técnicos que realizam os exames desconheciam o 
diagnóstico do caso.
 Análise estatística: A diferença entre 
médias são avaliada pelo teste t de student e de 
proporções pelo quiquadrado, considerando valo-
res significativos quando p<0,05. A sensibilidade, 
a especificidade e as razões de verossimilhança 
(LR) positiva e negativa são calculadas a partir de 
tabelas 2 X 2. O valor discriminatório (“cut off ”) 
de maior acurácia é calculado pela curva ROC, 
sendo que a área abaixo desta (AUC - ROC) tam-
bém indica o desempenho do teste diagnóstico 
em estudo. Os valores são descritos com o seu 
respectivo intervalo de confiança de 95% e apre-
sentados em tabelas e gráficos.

 RESULTADOS
 A amostra estudada foi de 93 pacientes. 
Destes, seis foram excluídos por não terem do-

sagem da ADA e sete por não terem diagnóstico 
etiológico confirmado, restando, então, 80 casos. 
Dentre os avaliados, 35 possuíam derrames por 
tuberculose (43,75%) e os 45 casos NTB eram se-
cundários a: 21 neoplasias, 12 parapneumônicos, 
10 transudatos e dois por outras causas (pancrea-
tite e insuficiência renal). 
 A média de idade do grupo foi de 54,2 + 
18,7, variando de 19 a 86 anos, com ligeiro predo-
mínio do sexo masculino, com 48 casos. A média 
da ADA (expressa em U/L) foi maior, estatisti-
camente significantemente (p<0,0001), no grupo 
TB (de 84,4 + 42,2; variando de 11,85 a 227,40) 
do que no grupo controle (NTB: 20,9 + 18,7; va-
riando de 1,30 a 82,14).
 A área abaixo da curva ROC (figura 1) 
foi de 0,939 (IC95% 0,862-0,980). Os valores de 
sensibilidade e especificidade, com os respectivos 
IC95%, para diferentes valores discriminatórios 
estão descritos na tabela 1. Considerando valores 
maiores do que 32,4U/L de ADA como sugesti-
vos de tuberculose temos a maior acurácia, com 
sensibilidade de 94,3% (IC95% 80,8%-99,1%) e 
especificidade de 86,7% (IC95% 73,2%-94,9%), 
conforme mostrado na figura 2.

Figura 1. Curva ROC da ADA no diagnóstico da TB pleural Figura 2. Valores individuais da ADA no grupo NTB (0) 
e TB (1)
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Tabela 1. Rendimento da ADA como teste diagnóstico da tuberculose pleural, considerando-se diferentes valores discrimi-
natórios

Valor da ADA Sensibilidade IC95% Especificidade IC95% +LR -LR
>10,98 100 89,9 - 100 37,8 23,8 - 53,5 1,61 0,00
>27,8 97,1 85,0 - 99,5 82,2 67,9 - 92,0 5,46 0,03
>32,36 * 94,3 80,8 - 99,1 86,7 73,2 - 94,9 7,07 0,07
>38 88,6 73,2 - 96,7 88,9 75,9 - 96,3 7,97 0,13
>44,21 82,9 66,3 - 93,4 91,1 78,8 - 97,5 9,32 0,19
>82,14 51,4 34,0 - 68,6 100 92,1 - 100 0,49

 Considerando o valor discriminatório de 
maior acurácia para o diagnóstico de TB observa-
mos dois resultados falso negativos e seis resulta-
dos falso positivos: um em um caso de neoplasia, 
com ADA de 38U/L, e os restantes em 5 derra-
mes infecciosos, 3 PPN e 2 empiemas com valo-
res individuais, em U/L, de 44, 65, 66, 70 e 82.

 DISCUSSÃO
 A tuberculose ainda é um grave proble-
ma de saúde e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) assinala como principais causas para esta 
situação os seguintes fatos: desigualdade social, 
advento da AIDS, envelhecimento e empobreci-
mento da população, grandes movimentos migra-
tórios, a urbanização caótica, ausência de controle 
social principalmente em lugares mal ventilados 
por onde circula o bacilo1.
 Na amostra estudada, houve predomínio 
da tuberculose como causa do derrame pleural, 
correspondendo a 44% dos casos. Uma metaná-
lise da acurácia da ADA, incluído apenas estudos 
brasileiros, mostrou que a TB foi a causa de 857 
derrames em 1.674 pacientes, correspondendo, 
em média, a 51,2% dos casos14. Este tem sido o 
percentual que vem sendo descrito em áreas de 
alta prevalência da TB, conforme já relatado por 
outros estudos2,3,6. 
 Devemos destacar que mesmo tendo o 
estudo sido feito em um hospital geral - onde a 
cardiologia trabalha bastante próximo da pneu-
mologia (dividindo espaço na enfermaria e ambu-
latório) e existem serviços atuantes no tratamento 
de pacientes renais crônicos e de hepatopatas - a 
freqüência dos transudatos é semelhante à obser-
vada em outros estudos6,13-15. Assim como em ou-
tros locais, a rotina em nosso hospital é somente 
investigar os derrames quando suspeitos ou que 
não melhoram após tratamento medicamentoso 
apropriado para a doença de base.

 Podemos afirmar, ainda, que a nossa 
amostra tem semelhanças com as avaliadas em 
outros estudos em relação à distribuição de fre-
qüência quanto ao sexo e à idade, especialmente 
no grupo TB. Em áreas de alta prevalência da TB 
este acomete especialmente os indivíduos jovens, 
do sexo masculino, como descrito por outros au-
tores6,14. 
 Com relação ao desempenho da ADA 
como teste diagnóstico calculamos uma área abai-
xo da curva ROC de 0,939 (IC95% 0,862-0,980), 
que mostra que a acurácia da ADA é um exce-
lente marcador bioquímico da tuberculose pleural 
(quanto mais próximo este valor for da unidade 
melhor o teste diagnóstico). Este fato já foi des-
crito por outros autores brasileiros e de outros pa-
íses. Além disto, a curva SROC produzida com os 
estudos brasileiros incluídos em uma metanálise 
mostrou uma área abaixo da curva de 0,9714.
 Nesta amostra com casos da rotina, e 
considerando o valor discriminatório de maior 
acurácia para a ADA de 32,4U/L obtivemos uma 
sensibilidade de 94,3% (IC95% 80,8%-99,1%) e 
especificidade de 86,7% (IC95% 73,2%-94,9%) 
em concordância com o que vem sendo descrito 
por outros autores em estudos que seguem pro-
tocolos mais ou menos rígidos. A sensibilidade 
tem variado de 68,8% a 100% com uma média 
de 91,8% (IC95%: 89,8-93,6%), e a especificidade 
variou de 75,8% a 96,9% com média de 88,4% 
(IC95%: 86,0-90,5%)2,3,5,6,10,14.
 Habitualmente temos uma menor especi-
ficidade do que sensibilidade. As principais pos-
sibilidades de resultados falso-positivos podem 
ocorrer em derrames secundário a artrite reuma-
tóide ou decorrentes de alguns tipos de doenças 
linfoproliferativas, especialmente os linfomas, e 
mais frequentemente nos derrames PPN compli-
cados ou empiemáticos5,10,14.
 Em nossa amostra observamos seis casos 
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falsos positivos (1 neoplasia e 5 PPN). O caso de 
neoplasia apresentava ADA de 38U/L, bem pró-
xima ao valor discriminatório utilizado e menor do 
que o ponto de corte de 40U/L recomendado por 
alguns autores e a diretriz brasileira1. Os demais 
casos poderemos considerar como esperados para 
este teste, sendo que os derrames PPN tinham va-
lores de ADA variando de 44U/L a 82U/L. Em 
dois destes casos o LP era purulento e em todos 
estes 5 casos os linfócitos estavam abaixo de 75% 
(dados não mostrados), o que torna o diagnóstico 
diferencial com a TB mais fácil. 
 Como em qualquer teste diagnóstico 
quantitativo devemos ter mais cuidado na inter-
pretação de resultados próximos aos limites da 
normalidade e já foi proposta uma faixa de re-
sultados intermediários (“zona cinza”) em que 
o diagnóstico seria indeterminado. Contudo, de-
vemos estar atentos para o fato de que as cau-
sas mais comum de falso positivo da ADA para 
o diagnóstico de TB podem exibir valores muito 
elevados da atividade da enzima.
 Os valores discriminatórios da ADA para 
o diagnóstico da tuberculose pleural variaram en-
tre 30 e 60U/L, com média de 40,7U/L, nos tra-
balhos brasileiros incluídos na metanálise14. Nes-
ta avaliação o valor discriminatório que alcançou 
maior acurácia foi quando a atividade da ADA es-
tava acima de 32,4U/L. Valores próximos a estes 
vem sendo sugeridos em outros estudos2,3, ape-
sar da diretriz para TB da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia recomendar a utilização 
de 40U/L1.
 Considerando-se o ponto de corte da 
ADA um valor em torno de 30U/L, conseguire-
mos aumentar a sensibilidade do teste diagnóstico 
e seu valor preditivo negativo. Sendo assim, um 
resultado abaixo desse valor tornaria o diagnósti-
co de tuberculose pleural muito pouco provável. 
Por outro lado, os resultados acima deste valor 
discriminatório devem ser associados a outras 
evidências ou testes laboratoriais para podermos 
confirmar o diagnóstico de tuberculose. Até o mo-
mento, não existe um consenso na literatura sobre 
qual seria o melhor valor ou a associação mais útil 
para esta finalidade. Porém, conforme menciona-
do, o valor sugerido no Brasil tem sido de 40U/L 

e recomenda-se a associação com outros critérios, 
especialmente o predomínio de mais do que 75% 
de linfócitos, para a definição do diagnóstico.
 Outros testes para o diagnóstico da TB 
pleural também já foram avaliados, contudo ne-
nhum ainda se mostrou superior à dosagem de 
atividade da ADA no líquido, quer seja por seu 
desempenho ou por efetividade2,3,5,9,10,12,13.
 Como a TB pleural é freqüentemente pau-
cibacilar, o padrão ouro para o diagnóstico tem 
sido o exame anatomopatológico, onde o diagnós-
tico é firmado na presença de granulomas com-
pletos com necrose caseosa preferencialmente, 
mas também, eventualmente, mesmo na ausência 
desta ou com granulomas incompletos. Além dis-
to, a biópsia é realizada as cegas, e seu rendimento 
pode não ser o ideal1. Uma vez que aceitamos o 
exame histopatológico com critério para o diag-
nóstico, não existem motivos para não se acreditar 
na eficácia de outros métodos não bacteriológicos 
para a confirmação do diagnóstico da TB pleural. 
Já foi demonstrado que a ADA além de seu bom 
rendimento, não perde a acurácia como teste diag-
nóstico nos pacientes imunocomprometidos7. 
Além disto, é um método com baixo custo ope-
racional, possui uma técnica simples, dependendo 
de pouco treinamento, reagentes baratos, e utiliza 
vidraria e equipamentos comuns aos laboratórios 
de médio porte. 
 Por outro lado, devemos alertar que os re-
sultados encontrados na literatura até o momen-
to não permitem ainda considerar a substituição 
da cultura do bacilo como padrão ouro para o 
diagnóstico da tuberculose de qualquer localiza-
ção. A ADA, como outros novos testes, deve ser 
considerada apenas como auxiliar no diagnóstico 
da tuberculose, especialmente nas áreas com me-
nos recursos. Além disto, o isolamento do baci-
lo, especialmente pela cultura, permite identificar 
a espécie e realizar o teste de susceptibilidade às 
drogas.
 Podemos concluir, então, que a dosagem 
da ADA é um método bioquímico, de baixo cus-
to, capaz de auxiliar no diagnóstico da tuberculose 
pleural, e que mantém sua acurácia mesmo quan-
do utilizado de rotina.  



Cad Bras Med XXIII (1,2,3,4): 1-77, 2010

21

REFERÊNCIAS 
1.  Seiscentos M, Conde MB, Dalcolmo MMP. Tu-

berculose pleural. J Bras Pneumol. 2006;32(Supl 
4):S174-80. 

2. Villegas MV, Labrada LA, Saravia NG. Evaluation 
of  polymerase Chain reaction, adenosine deaminase, 
and inteferon-g in pleural fluid for the differential 
diagnosis of  pleural tuberculosis. Chest 2000; 118: 
1355-64.

3.  Burgess LJ, Maritz FJ, Le Roux I, Taljaard JJF. Use 
of  adenosine deaminase as a diagnostic tool for tu-
berculous pleurisy. Thorax 1995; 50(6):672-4. 

4.  Roth BJ. Searching for Tubeculosis in the Pleural 
Space. Chest 1999; 116:3-5.

5.  Kataria YP, Khurshid I. Adenosine deaminase in 
the diagnosis of  tuberculous pleural effusion. Chest 
2001;120(2):334-6.

6.  Valdes L; Alvarez D; San Jose E; Penela P; Valle JM 
Garcia-Pazos JM; Suarez J; Pose A. Tuberculous 
pleurisy: a study of  254 patients. Arch Intern Med 
1998, 158(18):2017-21.

7.  Riantawan P, Chaowalit P, Wongsangiem M, Roja-
naraweewong P. Diagnostic Value of  Pleural Fluid 
Adenosine Deaminase in Tuberculous Pleuritis with 
Refernce to HIV Coinfection and a Bayesian Análi-
sis. Chest 1999; 116:97-103. 

8.  Hiraki A, Aoe K, Eda R, Maeda T, Murakami T, Sugi 
K, Takeyama H. Comparison of  Six Biological Ma-
rkers for Diagnosis of  Tuberculous Pleuritis. Chest 
2004; 125(3):987-9. 

9.  Lima D, Colares JK, da Fonseca BAL. Combined 
use polymerase chain reaction and detection of  ade-
nosine deaminase activity on pleural fluid improves 
the rate of  diagnosis of  pleural tuberculosis. Chest 
2003; 124(3):909-14 

10.  Greco S, Giraldi E, Masciangelo R, Capoccetta GB, 
Saltini C. Adenosine Deaminase and interferon 
gamma measurements for the diagnosis of  tubercu-
lous pleurisy: a meta analysis. Int J Tuberc Lung Dis 
2003; 7(8):777-86.

11.  Giusti G, Gakis C. Temperature conversion factors, 
activation energy, relative substrate specificity and 
optimum pH of  adenosine deaminase from human 
serum and tissues. Enzyme 1971 12:417-25.

12.  Eintracht S, Silber E, Sonnenberg P, Koornhof  P, 
Saffer D. Analysis of  adenosine deaminase isoenzy-
me-2 (ADA-2) in cerebrospinal fluid in the diagno-
sis of  tuberculous meningitis. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 200; 69:137-8.

13.  Burgess LJ, Swanepoel CG, Taljaard JJ. The use of  
adenosine deaminase as a diagnostic tool for perito-
neal tuberculosis. Tuberculosis 2001; 81(3):243-8.

14.  Morisson P, Neves DD. Avaliação da adenosina 
desaminase no diagnóstico da tuberculose pleural: 
uma metanálise brasileira. J Bras Pneumolvol 2008; 
34(4):217-24

15.  Neves DD, Dias RM, Cunha AJLA, Chibante AMS. 
Rendimento de variáveis clínicas, radiológicas e la-
boratoriais para o diagnóstico da tuberculose pleu-
ral. J Bras Pneumol 2004; 30(4):319-26.



Cad Bras Med XXIII (1,2,3,4): 1-77, 2010

22

Tratamento da Coréia de Sydenham: 
Uma Revisão da Literatura

Eduardo Pernambuco de Souza1, Wellington Batista Vasques2

RESUMO
A Coréia de Sydenham (CS) é a forma mais freqüente de coréia adquirida em 
crianças e este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura 
sobre o seu tratamento. Buscas bibliográficas foram conduzidas em diferentes 
bases de dados incluindo o PUBMED, LILACS e a Biblioteca Cochrane para a 
seleção dos artigos relevantes.  Diversas drogas foram avaliadas no tratamento 
da CS, no entanto, a maioria dos estudos não teve delineamento adequado para 
determinar de forma mais precisa a eficácia de uma intervenção terapêutica. 
Assim, o melhor tratamento para este distúrbio do movimento ainda não 
pode ser definido com segurança. No entanto, a maioria das diretrizes para 
Febre Reumática e dos artigos de revisão recomenda o tratamento apenas 
para os casos graves de CS, com o uso inicial da carbamazepina ou do ácido 
valpróico. Os neurolépticos devem ser reservados para a coréia paralítica e para 
os casos que não respondem ao uso da carbamazepina ou do ácido valpróico. 
Os corticóides poderiam ser utilizados em casos persistentes e refratários aos 
demais tratamentos. Plasmaférese e imunoglobulina endovenosa não são ainda 
aceitos como tratamento rotineiro. A profilaxia secundária da Febre Reumática 
é um aspecto fundamental na abordagem do paciente com CS. Novos estudos, 
com delineamento adequado, são necessários para se determinar a melhor 
abordagem terapêutica para a CS. 
Palavras-chave: Coréia de Sydenham, febre reumática, tratamento.

Treatment of  Sydenham’s Chorea: A Review

ABSTRACT
Sydenham’s chorea (SC) is the most common cause of  acquired chorea in 
children and the objective of  this work was to conduct a literature review on 
its treatment. Bibliographic searches were performed in different databases 
including PUBMED, LILACS and the Cochrane Library for selection of  the 
relevant studies. Several drugs were evaluated for the treatment of  SC, but 
most studies didn’t have the appropriate design to determine more accurately 
the efficacy of  a therapeutic intervention. Therefore, the best treatment for 
this movement disorder can not be defined yet. However, most guidelines for 
Rheumatic Fever and most review articles recommend to treat only severe cases 
of  SC and carmabazepine or valproic acid should be used initially. Neuroleptics 
should be reserved for the chorea paralytica and for patients who do not 
respond to carbamazepine or valproic acid. Corticosteroids could be used in 
persistent chorea or when conventional medication produces no response. 
Plasma exchange or intravenous immunoglobulin are still not accepted as a 
routine treatment. Secondary prevention of  Rheumatic Fever is a critical aspect 
in the management of  patients with SC. New studies, with appropriate design, 
are necessary to determine the best therapeutic approach for SC. 
Key words: Sydenham’s chorea, rheumatic fever, treatment.
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 INTRODUÇÃO 
 A Febre Reumática (FR) continua sen-
do um importante problema de saúde em vários 
países. Estima-se que ocorram no mundo, anual-
mente, mais de 471.000 casos de FR, com aproxi-
madamente 95% destes casos acometendo indiví-
duos de países menos desenvolvidos1. No Brasil, 
ocorreriam cerca de 30.000 novos casos de FR a 
cada ano, dos quais 15.000 poderiam evoluir com 
acometimento cardíaco2.   
 As principais manifestações clínicas da 
FR são a cardite, a poliartrite, a coréia, o eritema 
marginatum e os nódulos subcutâneos. A coréia 
da FR foi descrita em 1686 pelo médico britâni-
co Thomas Sydenham com o nome de dança de 
Saint Vitus, sendo também denominada Coréia de 
Sydenham (CS)3.
 A FR é a causa mais freqüente de coréia 
adquirida na criança. A CS acomete mais comu-
mente meninas, entre 5 e 15 anos de idade e se 
caracteriza por movimentos involuntários, rápi-
dos, sem um padrão definido, localizados princi-
palmente nos músculos da face e extremidades e 
que desaparecem durante o sono. A CS é freqüen-
temente generalizada, mas em cerca de 20% dos 
pacientes observa-se a hemicoréia. Mais raramen-
te pode ocorrer a coréia paralítica (8% dos casos), 
que impede o paciente de sair do leito4. A criança 
com coréia pode apresentar também disartria, di-
ficuldade na escrita, labilidade emocional, ansieda-
de e déficit de atenção. A gravidade e a duração da 
CS são variáveis e ela pode durar de uma semana a 
mais de dois anos tendo, em média, uma duração 
de 15 semanas. A maioria dos casos evolui para a 
cura em até seis meses, mas alguns pacientes po-
dem ter recorrências3,5. 
 A CS pode se acompanhar, ou não, de ou-
tras manifestações clínicas da FR. Cerca de 60 a 
80% dos pacientes com CS apresentam também 
cardite e uma percentagem menor (10 a 30%) tem 
artrite. Em aproximadamente 20% dos casos a CS 
é a única manifestação da FR3,4. De acordo com 
os critérios da Organização Mundial de Saúde não 
é necessário a presença de outras manifestações 
maiores da FR ou a evidência de infecção estrep-
tocócica prévia para o diagnóstico da Coréia Reu-
mática5, desde que outras causas de coréia sejam 
excluídas6.
 A patogenia da CS não está completa-

mente esclarecida. Entretanto, sugere-se que a 
infecção estreptocócica induziria a formação de 
anticorpos, que reagiriam com antígenos do sis-
tema nervoso central, causando uma alteração na 
função dos gânglios da base. Esses anticorpos têm 
sido identificados em uma elevada proporção de 
indivíduos com CS4.
 O haloperidol tem sido uma droga fre-
qüentemente utilizada em nosso meio para o tra-
tamento da CS7. Um estudo realizado entre mé-
dicos no Rio de Janeiro8, observou que 28,6% 
desses profissionais utilizavam no tratamento da 
CS o haloperidol, 2% o corticóide, 1% o diaze-
pam e 68,1% uma associação de drogas que in-
cluía freqüentemente o haloperidol. Além disso, 
aproximadamente dois terços dos médicos inicia-
vam o tratamento sintomático para todos os casos 
de coréia, independente da sua gravidade e 17% 
não recomendava rotineiramente a profilaxia se-
cundária da FR para estes pacientes. Entretanto, 
encontramos na literatura diferentes orientações 
para o tratamento da CS3-6,9,10 e algumas Diretrizes 
Internacionais para a FR tem colocado a carba-
mazepina e o acido valpróico como drogas pre-
ferenciais para o manejo deste distúrbio do movi-
mento6,11. Além disso, novas terapias com drogas 
imunomoduladoras tem sido avaliadas12-15.
 Assim, através de uma revisão da literatu-
ra, este trabalho teve como objetivo descrever as 
evidências que fundamentam o uso das diferentes 
drogas no tratamento da CS bem como comparar 
as recomendações para a abordagem deste distúr-
bio de movimento contidas em Diretrizes para a 
FR.

 MÉTODOS
 Para a execução deste trabalho foram re-
alizadas buscas bibliográficas nas bases de dados 
PUBMED, LILACS, no Portal de Evidências da 
Biblioteca Virtual em Saúde e na Biblioteca Co-
chrane.
  Os termos utilizados para a pesquisa bi-
bliográfica no PUBMED foram: [chorea AND 
rheumatic fever]; [rheumatic fever AND chorea 
treatment]; [sydenham´s chorea]; [rheumatic fe-
ver AND systematic review], sem limites quanto 
à data de publicação. Nesta mesma base de dados 
foi realizada uma busca com o termo [rheumatic 
fever], sendo esta busca limitada para revisões e 
diretrizes, publicadas nos últimos cinco anos. 
 Na base de dados LILACS, na Biblioteca 
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Cochrane e no Portal de Evidências da Biblioteca 
Virtual em Saúde utilizamos os seguintes termos: 
[coréia AND febre reumática] e [febre reumática]. 
 A partir dessas buscas foram selecionados 
os artigos originais que avaliaram o uso das dife-
rentes drogas no tratamento da CS e, também, os 
artigos de revisão e diretrizes publicados sobre o 
assunto. As referências bibliográficas dos artigos 
selecionados foram revisadas para a identificação 
de outros artigos relevantes ao tema do trabalho.

 Abordagem terapêutica da coréia: as-
pectos gerais
 A abordagem do paciente com CS inclui 
o tratamento sintomático dos movimentos coréi-
cos, a erradicação dos estreptococos beta-hemo-
líticos do grupo A da orofaringe e a profilaxia de 
recorrências da Febre Reumática. Diversos estu-
dos foram conduzidos para avaliar a eficácia de di-
ferentes drogas no tratamento sintomático da CS 
e a tabela 1 resume o delineamento e resultados 
desses estudos. 

Ref. N Intervenção Tipo de Estudo Resultados
20 1 Ac. valpróico 250mg 2x 

ao dia
Relato de caso Resposta em dois dias 

21 5 Ac. valpróico 20mg/
kg/dia

Retrospectivo Resposta em 7-10 dias 

19 5 Ac. valpróico 15-20 mg/
kg/dia

Prospectivo, não 
controlado 

Resposta completa em uma semana 

17 15 Ac. valpróico 15-20 mg/
kg/dia

Prospectivo, não 
controlado 

Resposta completa após uma semana em 13 dos 15 pacientes 

22 15 Ac. valpróico 20mg/
kg/dia

Prospectivo, não 
controlado 

Resposta completa em 13 pacientes. Duas recorrências. 

18 10 Ac. valpróico 20mg/
kg/dia

Prospectivo, não 
controlado 

Resposta completa em duas semanas 

26 1 Carbamazepina 20 mg/
kg/dose

Relato de caso Melhora após 7 dias 

25 1 Carbamazepina 10-13 
mg/kg/dia

Relato de caso Melhora após 10 dias e cura em 6 semanas 

23 1 Carbamazepina 10 mg/
kg/dia

Relato de caso Melhora após 7 dias e cura em 2 semanas 

24 9 Carbamazepina 4-10 
mg/kg/dia 

Prospectivo, não 
controlado 

Melhora entre 2-14 dias. Cura entre 2-12 semanas. Duas recorrên-
cias, com reposta a novo tratamento. 

29 39 Haloperidol Retrospectivo Melhora clinica em 5 dias. Cura em 37 dias. 
28 100 Haloperidol Retrospectivo 82 pacientes tiveram boa resposta e boa tolerância a medicação
34 1 Pimozide  2mg 2x ao dia Relato de caso Cura em 48 horas. Ausência de efeitos adversos 
33 2 Tetrabenazine  25 mg 

2/3 x ao dia
Relato de casos Melhora clinica em 24 h. Resposta completa em 1-2 semanas. Sem 

efeitos adversos. 
31 24 Ac. valpróico 20-40mg/

kg/dia (n=14);
Haloperidol 0.05-0.1 
mg/kg/dia (n=10)

Comparativo, não 
randomizado

Melhor resposta com haloperidol. Ausência de efeitos colaterais.

30 24 Ac. valpróico 20–25 mg/
kg/dia (n=7); Carbama-
zepina 15 mg/kg/dia 
(n=17)

Comparativo, não 
randomizado

Sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Ausên-
cia de efeitos colaterais.

27 18 Ac. valpróico 20 mg/
kg/dia (n=6); 
Carbamazepina 15-20 
mg/kg/dia (n-6); 
Haloperidol 3 mg/dia 
(n=6)

Comparativo, 
randomizado

Melhora em 6 pacientes tratados com AV, em 5 tratados com 
CBZ e em 3 tratados com HP. Reações adversas nos tratados 
com HP: intensa sonolência e reação distônica

36 32 Prednisona Retrospectivo Redução de 5 semanas no tempo de duração da coréia em relação 
ao grupo não tratado com prednisona

Tabela 1. Estudos sobre o tratamento farmacológico da Coréia de Sydenham
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Ref. N Intervenção Tipo de Estudo Resultados
37 5 Prednisona 2mg/kg/dia Prospectivo, não 

controlado
Melhora dos sintomas em 24-48hs. Reposta completa em 7-12 dias. 
Efeito adverso: ganho de peso.

38 22 Prednisona 2mg/kg/dia 
por 4 semanas; placebo

Randomizado, 
duplo cego

Menor intensidade e duração da coréia com prednisona. Efeitos 
colaterais: ganho de peso e fácies cunshingóide.

12 4 Metilprednisolona IV 
25mg/kg/dia por 5 dias  
seguida de prednisona 
oral 1mg/kg/dia

Relato de casos Coréia grave com melhora significativa em 1 mês

13 5 Metilprednisolona IV 
25mg/kg/dia por 5 dias, 
seguida de prednisona 
oral 1mg/kg/dia

Prospectivo, não 
controlado

Coréia refratária com melhora significativa em 7 meses. Dois pa-
cientes apresentaram Síndrome de Cushing

14 2 IGIV 400mg/kg/dia por 
5 dias

Relato de casos Cura em uma semana. Sem recaída em 2 anos de seguimento

15 18 IGIV 1 g/kg/dia por 
2 dias (n=4); 
Plasmaférese 1vez ao 
dia por 5-6 dias (n=8);
Prednisona 1 mg/kg/
dia por 10 dias (n=6)

Estudo randomi-
zado

Melhor resposta clínica nos pacientes tratados com IGIV e 
plasmaférese do que nos tratados com prednisona, mas sem 
significância estatística

N: número total de casos; n: número em cada grupo; AV: ácido valpróico; CBZ: carbamazepina; HP: haloperidol; IGIV: imunoglobulina 
intravenosa

 O controle dos movimentos coréicos se 
baseia em dois princípios: correção farmacológica 
do desequilíbrio dos neuromediadores nos gân-
glios da base ou redução da atividade inflamatória 
no cérebro. 

 Drogas que atuam sobre os neurome-
diadores
 Em relação ao desequilíbrio dos neuro-
mediadores parece haver uma hiperatividade fun-
cional do sistema dopaminérgico e um déficit na 
transmissão colinérgica e na transmissão associa-
da ao ácido γ-aminobutírico (GABA)3,16.
 O ácido valpróico estimula a atividade do 
ácido γ-aminobutírco (GABA) e o seu uso na CS 
foi avaliado em alguns estudos não-controlados. 
Esses estudos incluíram de 1 a 15 pacientes sendo 
que quase todos apresentaram regressão dos mo-
vimentos coréicos entre 7 e 14 dias após o início 
do tratamento17-22. 
Em estudo prospectivo realizado na Índia, a maio-
ria dos dez pacientes tratados com ácido valprói-
co apresentou resposta rápida (entre 72 a 96 h), 
com regressão dos sintomas em até duas semanas, 
não havendo falha no tratamento ou recaída, nem 
efeitos adversos a longo prazo. O uso de ácido 
valpróico na dose de 25mg/kg/dia desde o início 
do tratamento e a terapia contínua por um longo 
período podem ter contribuído para estes resul-
tados18.

 O mecanismo pelo qual a carbamazepina 
(CBZ) reduz a coréia é desconhecido. Duas ex-
plicações possíveis são: bloqueio dos receptores 
dopaminérgicos pós-sinápticos, que diminuiriam 
a atividade dopaminérgica excessiva ou aumento 
da concentração de acetilcolina nos gânglios da 
base e nos hemisférios cerebrais, o que inibiria o 
excesso de atividade dopaminérgica3,16,23.
 Harel et al24 observaram em nove casos de 
CS tratados com CBZ, em estudo não-controla-
do, melhora clínica dos sintomas entre 2 a 14 dias 
após o início da administração de baixas doses da 
droga (4-10mg/kg/dia). A ausência de sintomas 
ocorreu entre 2 a 12 semanas, não sendo obser-
vados efeitos adversos significativos. No entanto, 
houve recorrência em dois pacientes, sendo que 
um foi tratado novamente com CBZ com boa res-
posta terapêutica.  Outros estudos, do tipo relato 
de caso, referem também melhora dos movimen-
tos coréicos em média 7 dias após a administração 
da carbamazepina e regressão do quadro entre 2 e 
6 semanas23,25,26.
 Outra alternativa terapêutica na CS é o ha-
loperidol (HP), um bloqueador dos receptores da 
dopamina. Esta droga, além de reduzir a intensi-
dade dos movimentos coréicos, poderia também 
melhorar os sintomas comportamentais que fre-
qüentemente ocorrem nesses pacientes, como a 
labilidade emocional, inquietude e a dificuldade de 
manter a atenção.  No entanto, esse fármaco está 
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comumente associado a efeitos adversos, como 
parkinsonismo e distonia27. Um estudo brasileiro 
retrospectivo relata que 82 pacientes com CS fo-
ram tratados com haloperidol, com controle satis-
fatório das suas manifestações clínicas e não fo-
ram observados efeitos colaterais significativos28. 
Em outro estudo, 39 crianças com CS receberam 
haloperidol como única medicação sintomática 
e todas apresentaram melhora clinica em média 
após 5 dias do início do tratamento e os movi-
mentos coréicos desapareceram em média após 
37 dias. Também não foram observadas reações 
graves com o uso desta medicação29.
 Um estudo não randomizado comparou a 
carbamazepina e o acido valpróico em 24 pacien-
tes com CS. Neste estudo, não foram observadas 
diferenças significativas no tempo para melhora 
clínica, tempo para remissão completa e na taxa 
de recorrências da coréia entre os dois grupos30. 
Em um estudo também não randomizado, Alva-
renga et al31 compararam o haloperidol e o ácido 
valpróico em 24 crianças e observaram uma me-
lhor resposta terapêutica no grupo tratado com o 
haloperidol. 
 Um estudo prospectivo, randomizado, 
comparou a carbamazepina, o ácido valpróico e 
o haloperidol no tratamento de 18 crianças com 
CS. O número de pacientes que respondeu ao 
tratamento no final da primeira semana foi dis-
cretamente superior no grupo que recebeu ácido 
valpróico. Além disso, o tempo para melhora dos 
sintomas foi também menor neste grupo em rela-
ção aos grupos que receberam HP e CBZ. Efeitos 
adversos ocorreram apenas nos pacientes tratados 
com haloperidol: um paciente apresentou intensa 
sonolência, enquanto outro apresentou uma rea-
ção distônica. Estes resultados levaram os autores 
a sugerir o ácido valpróico como droga de primei-
ra escolha no tratamento da CS27.
 A tetrabenazina, um antagonista dopa-
minérgico, tem sido utilizada há vários anos no 
tratamento de diversas síndromes hipercinéticas32 
e um estudo relatou uma rápida melhora dos mo-
vimentos coréicos em dois pacientes com CS33. 
O pimozide, um antagonista dopaminérgico pós-
-sináptico seletivo, também é citado na literatura 
desde 1985 como uma droga útil no tratamento 
dos movimentos coréicos34. Flores Suárez et al 
compararam a perfenazina com a reserpina e pla-
cebo em estudo duplo-cego em 17 pacientes com 
CS e observaram um resposta melhor no grupo 

tratado com perfenazina35.

 Tratamento imunomodulador
 Como a CS é provavelmente uma doen-
ça auto-imune, o tratamento imunomodulador 
poderia, eventualmente, melhorar os sintomas da 
doença. Existem relatos sobre o uso de corticói-
des na CS desde os anos 50 do século passado e 
mais recentemente de outas terapias imunomodu-
ladoras, como a plasmaférese e a imunoglobulina 
intravenosa.
 Walker et al36 em avaliação retrospectiva 
de 52 casos de CS relataram que a duração dos 
movimentos coréicos foi, em média, 5 semanas 
menor no grupo que recebeu prednisona oral 
quando comparado ao grupo não submetido à te-
rapia com corticoesteróides. Barash et al37 usaram 
também a prednisona oral (2 mg/kg/dia) por 3 
semanas, com redução gradual da dose nas 3 se-
manas seguintes, em 5 casos de CS e observaram 
melhora clínica após 24-48 hs e resolução comple-
ta do quadro após 7 a 12 dias, em todos os pacien-
tes. Entretanto, o estudo mais consistente sobre 
os benefícios dos corticóides na CS foi conduzido 
em São Paulo (Brasil). Neste estudo, a prednisona 
(2mg/kg/dia) por 4 semanas, com redução gradu-
al da dose, foi comparada ao placebo em ensaio 
randomizado e duplo-cego. No grupo tratado 
com prednisona a intensidade e duração da coréia 
foi menor, sendo que o tempo para a remissão 
completa foi em média de 54,3 dias entre os pa-
cientes que receberam prednisona e de 119,9 dias 
no grupo placebo. Os efeitos colaterais observa-
dos foram ganho de peso e fácies cunshingóide38.
Dois estudos avaliaram a resposta terapêutica à 
pulsoterapia com metilprednisolona endovenosa 
(25 mg/kg/dia por 5 dias) seguida de prednisona 
oral (1mg/kg/dia, com redução gradual da dose) 
em quatro pacientes com CS grave12 e em 5 pa-
cientes com CS refratária ao tratamento conven-
cional13. Nesses estudos todos os pacientes apre-
sentaram melhora significativa, sendo sugerido 
que os corticóides em doses imunossupressoras 
podem ser eficazes e seguros para o tratamento de 
casos mais graves de CS.
 Alguns autores referem também que os 
corticoesteróides poderiam talvez evitar o apare-
cimento de lesões nos gânglios da base durante a 
fase aguda da coréia, reduzindo assim, as recor-
rências tardias do quadro38.
 A imunoglobulina intravenosa tem sido 
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utilizada com sucesso em doenças que envol-
vem o mimestismo molecular como a Síndrome 
de Guillain-Barré e a Púrpura Trombocitopênica 
Idiopática14. Este mimetismo molecular, induzin-
do a formação de auto-anticorpos, parece ocorrer 
também na CS. Assim, estudos têm avaliado tanto 
a terapia com imunoglobulina intravenosa quanto 
a plasmaférese no tratamento deste distúrbio do 
movimento. 
 Um estudo randomizado com um peque-
no número de pacientes (n=18) relatou que a me-
lhora clínica da coréia foi mais rápida e intensa 
com a plasmaférese e a imunoglobulina intrave-
nosa do que com a prednisona, embora este re-
sultado não tenha tido significância estatística15. 
Recentemente, um estudo relatou sucesso tera-
pêutico com o uso da imunoglobulina intravenosa 
na dose de 400 mg/kg/dia, por 5 dias, em dois 
casos de CS14.

 Diretrizes para febre reumática
 Conforme discutido acima, poucos en-
saios clinicos randomizados e com cegamento fo-
ram realizados para avaliação da melhor terapêu-
tica na CS. A maior parte das evidências sobre os 
benefícios dos diferentes tratamentos foi obtida 
a partir de relatos ou séries de casos e de estudos 
não controlados, com a inclusão de um pequeno 
número de indivíduos. Assim, existem limitações 
para se definir a melhor abordagem terapêutica 
para esta manifestação clínica da FR e artigos de 
revisão e diretrizes apresentam algumas divergên-
cias em relação a este tema. 
 Austrália e Nova Zelândia são países com 
elevada incidência da FR entre alguns dos seus 
grupos populacionais. A Revisão Baseada em 
Evidências para Diagnóstico e Tratamento da FR 
na Austrália6, considerando que a CS é frequen-
temente uma condição benigna e auto-limitada, 
não recomenda tratamento específico para as suas 
formas leves e moderadas, somente repouso em 
ambiente calmo e tranquilo. O tratamento dos 
movimentos coréicos ficaria reservado para os ca-
sos graves, os quais interferem substancialmente 
nas atividades diárias do paciente, levam ao risco 
de lesão ou são extremamente angustiantes para 
o doente e sua familia. Nestes casos, a carbama-
zepina e o acido valpróico seriam preferívies ao 
haloperidol. Esta diretriz recomenda o uso inical 
da carbamazepina na coréia grave, restringindo 
o ácido valpróico aos casos refratários, pois esta 

droga pode causar toxicidade hepática. Deve-se 
continuar a medicação por 2 a 4 semanas após 
melhora dos movimentos coréicos e em seguida, 
retirá-la. Estas mesmas recomedações fazem par-
te das Diretrizes para FR da Nova Zelândia11.
 As Diretrizes Brasileiras para o Diagnósti-
co, Tratamento e Prevenção da FR9, elaborada em 
2009, também não recomenda tratamento especi-
fico para as formas leves e moderadas de coréia, 
somente repouso em ambiente calmo e tranquilo 
e eventulmente o uso de benzodizepínicos ou fe-
nobarbital. Para o tratamento da CS grave citam 
o haloperidol, o ácido valpróico e a carbamaze-
pina sem especificar, contudo, uma medicação 
de primeira escolha. O grau de recomendação 
para o uso dessas drogas foi estabelecido como 
I, ou seja, “condições para as quais há evidências 
conclusivas ou, na falta destas, consenso geral de 
que o procedimento é seguro e útil/eficaz”. Além 
disso, não recomendam formalmente o uso de 
corticóides - grau de recomendação IIb, ou seja, 
“segurança e utilidade/eficácia menos bem esta-
belecida, não havendo predomínio de opiniões a 
favor do procedimento”. Também, considera que 
não existem ainda evidências suficientes para a in-
dicação de outras terapias, como a plasmaférese e 
a administração de imunoglobulina endovenosa. 
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
no seu relatório técnico sobre FR, publicado em 
20045, refere que não há evidencias suficientes na 
literatura que comprovem o benefício dos corti-
costeróides e indica, além de medidas de supor-
te, o uso de neurolépticos, benzodiazepínicos ou 
drogas antiepilépticas sem especificar uma deter-
minada droga.
 Outras revisões recentes sobre a CS3,4 

apontam que, considerando os estudos atuais, não 
há uma droga específica de primeira escolha. No 
entanto, sugerem o ácido valpróico para o trata-
mento inicial e recomendam que os neurolépticos, 
devido ao maior risco de efeitos colaterais, sejam 
reservados para os pacientes que não respondem 
ao ácido valpróico ou para os pacientes com co-
réia paralítica. Nestes casos, o neuroléptico de es-
colha poderia ser a risperidona, um potente blo-
queador de receptores dopaminérgicos D2, por 
ser mais tolerado que o haloperidol e o pimozide4. 
Em relação aos corticoesteróides, esses artigos de 
revisão recomendam não usá-los como rotina, re-
servando-os aos pacientes com coréia persistente, 
incapacitante e refratária aos agentes anticoréicos 
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habituais ou para aqueles que desenvolvem efeitos 
colaterais importantes. A plasmaférese e o uso de 
imunoglobulina intravenosa não deveriam ainda 
ser utilizadas no tratamento da CS3,4. Entretanto, 
alguns autores consideram que a imunoglobulina 
intravenosa poderia ser uma alternativa para a co-
réia grave e refratária a outros tratamentos6.

	 Erradicação	do	estreptococo	e	profila-
xia da FR
 No momento em que a CS se manifesta 
a maioria dos pacientes não apresenta infecção 
sintomática pelo estreptococo beta-hemolítico do 
grupo A. No entanto, recomenda-se a antibioti-
coterapia para erradicação do estreptococo, mes-
mo que culturas de orofaringe sejam negativas9. 
Portanto, deve-se tratar todos os pacientes com 
CS com um curso de 10 dias de penicilina V oral 
ou amoxicilina ou com uma injeção de penicilina 
benzatina intramuscular, o que poderia reduzir a 
exposição do indivíduo aos antígenos da bactéria 
e prevenir a propagação de cepas reumatogên-
cias3,9.
 Uma medida fundamental no manejo do 
paciente com CS é o início da profilaxia secun-
dária para prevenção de recorrências da FR. Para 
esta profilaxia, a droga de escolha é de penicilina 
benzatina, na dose de 1.200.000 UI por via intra-
muscular nos pacientes com 20 Kg ou mais e de 
600.000 UI naqueles abaixo de 20 Kg, a cada 21 
dias. A duração da profilaxia secundária depende 

de ter ocorrido ou não cardite e da presença de 
lesões valvares9.

 CONCLUSÕES
 As evidências sobre os benefícios das di-
ferentes drogas no tratamento da CS foram ob-
tidas em estudos cujos delineamentos não são 
adequados para se avaliar de forma mais precisa a 
eficácia de uma intervenção terapêutica. Este fato 
impede que se determine a droga de escolha para 
o manejo deste distúrbio do movimento e justifica 
as diferentes recomendações incluídas em diretri-
zes e revisões sobre o tema. No entanto, parece 
haver um consenso de que o tratamento deve ser 
instituído apenas para os casos graves de CS, com 
o uso inicial da carbamazepina ou do ácido val-
próico. Os neurolépticos seriam reservados para 
os casos de coréia paralítica e para os casos que 
não respondem ao uso da carbamazepina ou do 
ácido valpróico. Os corticóides poderiam ser uti-
lizados em casos persistentes e refratários aos de-
mais tratamentos. Plasmaférese e imunoglobulina 
endovenosa não são ainda aceitos como tratamen-
to rotineiro. A profilaxia secundária da FR é um 
aspecto fundamental na abordagem do paciente 
com CS e deve se iniciada para todos os casos.
 Dessa forma, são necessários novos estu-
dos, com delineamento adequado, para que no fu-
turo tenhamos evidências mais consistentes sobre 
a eficácia das diferentes drogas no tratamento da 
CS.
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Relato de Caso: Recorrência de Trombose 
de Seio Venoso Cerebral Idiopática

Beny London1, Júlia Barros Vargas1, Larissa Brison Baptista1, 
Maria de Fátima Rocha Costa2, Michelle Carneiro Zimmermann2, 
Victor Hugo Carvalho Sabino1 

RESUMO
A trombose de seio venoso cerebral (TSVC) é uma causa rara de acidente vascular 
cerebral quando comparada à doença arterial, porém seu reconhecimento é muito 
importante devido ao seu potencial de morbidade. Apresenta uma incidência 
aproximada de três a quatro casos por um milhão de habitantes, embora haja 
poucos estudos epidemiológicos disponíveis. Os principais fatores de risco 
associados são uso de contraceptivo oral, puerpério/gravidez e trombofilia. O 
sintoma mais prevalente é a cefaleia e os diagnósticos diferenciais são a migrânea 
e a hemorragia subaracnóidea. Relatamos o caso de uma jovem, com história 
de migrânea, que apresentou dois episódios de TSVC. No primeiro episódio 
foi identificado como fator de risco o uso de contraceptivo oral e apesar de 
suspenso, a paciente evoluiu três anos depois com novo evento de TSVC. Não 
foi identificado trombofilia na investigação hematológica. 
Palavras-chave: Trombose venosa cerebral, recorrência de trombose, cefaléia.

Case Report: Idiopatic Cerebral Sinus-venous Thrombosis Recurrance

ABSTRACT
Cerebral sinus-venous thrombosis is a rare cause of  cerebral vascular accident 
when compared to arterial disease, nevertheless is very important its recognition 
due to its morbidity potential. With an estimated annual incidence of  three to 
four cases per million, even though epidemiological studies are scanty. The main 
risk factors associated are oral contraceptive use, pregnancy/puerperium and 
thrombophilia. The most prevalent symptom is headache and its differential 
diagnosis are migraine and subarachnoid hemorrhage. Herein, we report a case 
of  a young woman, with history of  migraine, who presented two episodes of  
cerebral sinus-venuous thrombosis. In the first event it was identified as a risk 
factor the use of  oral contraceptives and, even being suspended, it evolved three 
years later with a new event of  cerebral sinus-venous thrombosis. It wasn´t 
identified any thrombophilia in hematology investigation.
Key words: Cerebral sinus venous thrombosis, recurrence of  thrombosis, 
headache.
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 INTRODUÇÃO
 A trombose de seio venoso cerebral 
(TSVC) é uma forma rara de trombose, com dife-
rentes manifestações clínicas. O principal sintoma 
é a cefaléia secundária ao aumento da pressão in-
tracraniana (PIC) que pode levar a diplopia e pa-
ralisia do VI pares de nervos cranianos. Apresenta 
uma mortalidade de 13,8 a 48% nos casos não 
tratados8. No entanto, na literatura encontramos 
trabalhos que citam recuperação completa entre 
25% e 80% dos casos, com melhor prognóstico 
aqueles tratados precocemente1,8. Os exames de 
imagem mais recentes nos permitem o reconheci-
mento da TSVC, oferecendo a oportunidade para 
o início de medidas terapêuticas precoces, o que 
modifica o prognóstico8.

 METODOLOGIA
 Para a realização deste trabalho, realizou-
-se uma revisão sistemática, coletando-se artigos 
a partir das bases de dados Medline, Lilacs, Co-
chrane, e periódicos Capes dos últimos dez anos 
e revisão retrospectiva do prontuário da paciente. 
Os artigos foram selecionados por sua relevância 
de acordo com a avaliação dos pesquisadores, em 
função dos objetivos do trabalho. Foram utiliza-
das as normas do Cadernos Brasileiros de Medici-
na (CBM).

 REVISÃO DE LITERATURA
 O conhecimento da anatomia do sistema 
venoso é essencial na avaliação de pacientes com 
trombose venosa, uma vez que os sintomas as-
sociados com a doença estão relacionados com a 
área de trombose. O infarto cerebral pode ocorrer 
se houver congestão do tecido secundária à obs-
trução da drenagem venosa pela veia cortical ou 
do seio adjacente, principalmente o seio sagital. 
A trombose do seio lateral está mais associada a 
sintomas de hipertensão intracraniana. A exten-
são da trombose através do bulbo jugular pode 
causar a síndrome do forame jugular, paralisia de 
nervos cranianos por meio de compressão8. He-
morragia cerebral também pode ser encontrada 
em pacientes com TSVC. Os seios mais frequen-
temente acometidos pela trombose são os laterais, 
cavernosos e o sagital superior, enquanto o reto e 
as veias de Galeno são as menos acometidas1.
 A apresentação clínica na TSVC pode 
ser extremamente variada, e os sintomas podem 
evoluir em horas até algumas semanas. Em um 

grande estudo Holandês, foi demonstrado que o 
sintoma mais frequente é a cefaléia (95%), seguido 
de convulsão focal com ou sem generalização se-
cundária (47%), parestesia uni ou bilateral (43%) 
e papiledema (41%), 15% dos pacientes estavam 
comatosos e mais 39% apresentavam alteração do 
nível de consciência3. Os sintomas estão direta-
mente relacionados ao seio acometido, à extensão 
da trombose, presença de infarto ou hemorragia 
cerebral e ao nível da hipertensão intracraniana5,8. 
 O principal sintoma da TSVC, a cefaléia, 
é queixa frequente nas emergências, representan-
do cerca de 2,6% dos atendimentos neste tipo de 
departamento nos EUA. Por ser esse um sintoma 
de diversas doenças benignas, deve-se ter muita 
atenção para que a detecção de patologias mais 
graves não possa passar despercebida1. A cefaléia 
na TSVC geralmente começa de forma insidiosa, 
aumentando ao longo de horas ou dias. É descrita 
como em aperto (20%), pulsátil (9%), trovão (5%) 
e outros (batendo, explodindo ou facada). Podem 
ocorrer náuseas e vômitos, além de fotofobia3,8. 
O principal diagnóstico diferencial da cefaléia da 
TSVC é a crise migranosa, principalmente em pa-
cientes com diagnóstico prévio de migrânea, uma 
vez que essa última pode gerar crises muito inten-
sas e refratárias9,4. Nesses casos é imprescindível 
a procura por sinais de hipertensão intracraniana 
(HIC).
 Um diagnóstico diferencial importante é a 
hemorragia subaracnóidea, que se apresenta com 
cefaléia intensa, mas geralmente ocorre de forma 
muito mais súbita, causando rigidez de nuca. Ou-
tros diagnósticos diferenciais são meningoencefa-
lite, pseudotumor cerebral, acidente vascular cere-
bral hemorrágico, processos expansivos tumorais 
ou infecciosos (os dois últimos se associado a si-
nais focais)4.
 O diagnóstico é confirmado pela demons-
tração do trombo no seio venoso por exame de 
imagem cerebral. A técnica não invasiva usada de 
preferência é a angioressonância com atenção a 
fase venosa, também chamada de angioressonân-
cia com venografia, que é preferível à angiografia 
cerebral3, técnica invasiva, sendo essa o padrão 
ouro, utilizado quando a técnica não invasiva é in-
conclusiva.
 A tomografia de crânio não contrastada 
(TCNC) geralmente é o primeiro exame de ima-
gem a ser realizado, tanto pela maior disponibili-
dade quanto pela maior rapidez e maior sensibili-
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dade para excluir hemorragias quando comparado 
com a ressonância magnética. O achado clássico 
da TCNC não contrastada é o “sinal do delta”, 
uma imagem similar a um triângulo dentro do seio 
sagital superior que ocorre na trombose desse seio 
específico. No entanto pode ser falso-positivo em 
pacientes com história de trauma com hemorragia 
subdural adjacentes. Esse sinal só é visto em, no 
máximo, 30% dos casos5,10.
 A técnica de exame mais sensível é a an-
gioressonância combinada à venografia10. Caso o 
diagnóstico ainda seja incerto após a venografia 
por tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética, a angiografia cerebral pode estar indi-
cada. A angiografia nos fornece melhores detalhes 
das veias cerebrais, constituindo um método espe-
cialmente útil no diagnóstico dos raros casos de 
trombose isolada das veias corticais sem trombo-
se de seio venoso10.
 Um fator de risco ou uma causa direta pode 
ser identificado na maioria dos casos de TSVC. 
Os fatores de risco incluem qualquer condição 
pró-trombótica genética ou adquirida, incluindo 
gestação, puerpério, uso de contraceptivos orais, 
altos níveis de homocisteína, entre diversos outros 
fatores1. Revisões de casos de TSVC mostraram 
um risco aumentado desta doença em gestações 
avançadas e imediatamente após o parto, assim 
como uma relação da mesma com o parto cesaria-
na, hiperêmese, hipertensão materna e infecções3. 
A incidência de TSVC em periparto é de doze ca-
sos em cada cem mil gestações1. Contraceptivos 
orais também foram associados ao aumento do 
risco de TSVC, devido à acentuação da trombo-
genicidade. Outros fatores de risco incluem idade, 
sexo (mulheres abaixo de 37 anos têm maior ris-
co6), obesidade, cirurgias, imobilização de mem-
bros, o alto nível de homocisteína, baixos níveis 
de folato e vitamina B12 e presença de história 
de trombose prévia. 11,4 % dos paciente com 
TSVC possuem história de trombose venosa pro-
funda e 16,5 % possuem história familiar positiva 
para trombose venosa1. Outros fatores de risco 
incluem: policitemia, criofibrinogenemia, anemia 
falciforme, coagulação intravascular disseminada, 
lúpus eritematoso sistêmico, leucemia, sarcoidose, 
doença inflamatória intestinal (DII) e síndrome de 
Behçet3.
 Vários medicamentos estão relacionados 
com um aumento do risco de TSVC. Entre estes 
estão os contraceptivos orais, incluindo as formu-

lações de terceira geração, corticosteróides, ácido 
epsilon-aminocapróico; talidomida; tamoxifeno; 
eritropoietina; fitoestrógenos e L-asparaginase8.
 A TSVC pode ser causada, ainda, por fato-
res mecânicos, tais como: traumatismo craniano, 
neurocirurgias e lesões à veia jugular, como cate-
terização. Geralmente, a TSVC pós-trauma possui 
curso subagudo, evoluindo desde alguns dias até 
semanas após a lesão. A diminuição da pressão do 
fluido cerebroespinhal após uma punção lombar 
causa tração das veias e seios corticais, aumentan-
do risco de trombose. Causas infecciosas incluem 
osteomielites, tromboflebites ou complicações de 
otites e mastoidites1,3. A identificação de fatores 
de risco confere maiores chances de eliminar a 
condição predisponente, o que aumenta os índi-
ces de recanalização e melhora o prognóstico6. 
 O hemograma completo deve ser reali-
zado para investigar a policitemia como um fator 
etiológico. Plaquetopenia indica a possibilidade 
de púrpura trombocitopênica trombótica. Leu-
cocitose pode ser vista na sepse. Além disso, se 
a heparina for usada como forma de tratamento, 
a contagem de plaquetas deve ser monitorizada 
para trombocitopenia7,8.
 Anticorpos antifosfolipídeo e anticardioli-
pina devem ser pesquisados a fim de avaliar a Sín-
drome do Anticorpo Antifosfolipídeo. Outros tes-
tes podem indicar estados hipercoaguláveis, como 
a alteração dos seguintes parâmetros: proteína S, 
proteína C, antitrombina III, anticoagulante lúpi-
co e mutação do fator V de Leiden. A avaliação 
desses marcadores não deve ser feita enquanto o 
paciente estiver em terapia anticoagulante, pois os 
resultados podem vir falseados8. Deve-se investi-
gar também anemia falciforme e colagenoses8.
 Os valores de D-dímero podem facilitar 
o screening do paciente que se apresenta no se-
tor de emergência para avaliação de cefaléia. Em 
um estudo prospectivo feito com 54 pacientes 
consecutivos com cefaléia sugestiva de trombose 
venosa cerebral, Lalive constatou que 12 tinham 
realmente trombose venosa cerebral e que, entre 
esses, 10 tinham níveis de D-dímero maior que 
500 ng/ml, e os outros dois pacientes com con-
firmação de trombose venosa cerebral tinham 
uma história de cefaléia crônica durando mais de 
30 dias8. Em outro estudo, Tardy et al verificaram 
que níveis de D-dímero abaixo de 500 ng/ml pos-
suem um valor preditivo negativo para excluir o 
diagnóstico de trombose venosa cerebral em pa-
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cientes com cefaléia aguda. Esse teste não estabe-
lece o diagnóstico de TSVC, outros exames como 
a angioressonância com venografia são necessá-
rios. Entretanto, se a suspeita for alta para TSVC 
e os resultados do D-dímero forem abaixo de 500 
ng/ml, o diagnóstico de TSVC é improvável, mas 
não está excluído8.
 A terapia específica anticoagulante clássi-
ca da fase aguda é heparina não fracionada, apesar 
de diversos trabalhos nos últimos anos aponta-
rem para a superioridade da heparina fracionada, 
principalmente em relação à segurança. Apesar do 
risco de sangramento na anticoagulação, diversos 
artigos demonstram que ela é segura e que o prog-
nóstico é melhor em pacientes que são anticoagu-
lados precocemente3,10,7.
 Após o episódio agudo da TSVC é reco-
mendado uso de anticoagulação oral com war-
farin, entretanto o tempo de permanência da 
medicação ainda é controverso. A maioria dos pa-
cientes é tratada com warfarin por seis meses após 
o episódio, mantendo INR em 2,510.
 Nos casos de deterioração neurológica 
grave a trombectomia aberta e terapêutica trom-
bolítica local têm sido descritos como benéficos. 
Os pacientes selecionados para estes procedimen-
tos são os que evoluem mal, apesar de anticoa-
gulação adequada e cuidados médicos intensivos. 
Recentemente, a craniotomia descompressiva tem 
sido relatado como uma estratégia de tratamento, 
com resultados variados8.
 Em pacientes que apresentam recidiva da 
trombose venosa de seios cerebrais, associado a 
alguma trombofilia, atualmente se recomenda o 
uso de inibidor de conversão da vitamina K por 
tempo indeterminado. Contudo, na ausência de 
trombofilia, não há consenso em relação à dura-
ção do tratamento com warfarin2. 
 A recorrência de trombose do seio ocorre 
em 2% dos pacientes, com 4% dos pacientes que 
experimentam uma recorrência de algum evento 
trombótico em um ano1.

 RELATO DE CASO
 Paciente feminina, branca, 28 anos, obesa, 
com história de migrânea sem aura, asma brôn-
quica, psoríase (figura 1) e tireoidite de Hashimo-
to. Apresentou primeiro episódio de trombose de 
seio venoso em dezembro de 2005 quando ini-
ciou com quadro de cefaléia holocraniana pulsá-
til, intensa, persistente, refratária à analgesia oral 

e venosa, associada a náuseas, vômitos, fotofobia 
e fonofobia. Inicialmente apresentava exame neu-
rológico e tomografia de crânio normais, sendo 
diagnosticada crise migranosa. No entanto, com 
o passar dos dias, o quadro se agravou com piora 
da intensidade da dor e evoluindo com diplopia e 
estrabismo convergente. À fundoscopia apresen-
tava papiledema. Foi solicitada ressonância mag-
nética de crânio com angiorressonância de vasos 
intracranianos que evidenciou trombose venosa 
de seios transversos, sagital superior, sigmóide e 
de veias corticais (figuras 2 e 3). A paciente foi in-
ternada em unidade de terapia intensiva, onde foi 
realizada anticoagulação com heparina não fracio-
nada, seguida de heparina fracionada associada à 
warfarin oral até ajuste do TAP, momento no qual 
foi suspensa a heparina fracionada. Houve melho-
ra gradativa do quadro álgico recebendo alta com 
melhora importante da cefaléia, bem como regres-
são do papiledema e do estrabismo. A paciente foi 
orientada a procurar um hematologista e manteve 
anticoagulação oral com warfarin por seis meses. 
Na admissão, foi coletado sangue para pesquisa 
de risco trombótico cujo resultado foi negativo e 
o único fator de risco identificado foi o uso de 
contraceptivo oral, sendo este imediatamente sus-
penso. Negava gestação ou abortos espontâneos 
e eventos trombóticos prévios. Não havia história 
familiar de trombofilia. Seguiu em acompanha-
mento por neurologista devido à migrânea, com 
crises frequentes. Uma angiorressonância de con-
trole mostrou resolução dos trombos e recanali-
zação, sem sinais de oclusões ou estenoses. Em 
outubro de 2008 apresentou episódio de cefaléia 
persistente, inicialmente semelhante às crises de 
migrânea que eventualmente duravam dias. No 
entanto a cefaléia logo se tornou muito intensa 
e refratária à analgesia oral. Procurou neurolo-
gista que ao observar papiledema solicitou nova 
angiorressonância que evidenciava trombose 
venosa de seios transversos (figuras 4 e 5). 
Foi novamente internada em unidade de te-
rapia intensiva e anticoagulada com o mes-
mo esquema anterior. Obteve boa evolução 
clínica, assintomática na alta hospitalar, em 
anticoagulação oral. Orientada a seguir em 
acompanhamento com neurologista e hema-
tologista e manter anticoagulação por tempo 
indeterminado. Segue sem novos eventos 
trombóticos (figura 6), ainda em tratamento 
para migrânea.
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Figura 1. Lesões cutâneas correspondentes à psoríase

Figuras 2 e 3. Ressonância magnética de crânio com angiorressonância de vasos intracranianos, com evidencia de  trombose 
do seios  venosos transversos, sagital superior, sigmóide e de veias corticais

Figuras 4 e 5. Ressonância magnética de crânio com angiorressonância de vasos intracranianos, com evidencia de trombose 
dos seios venosos transverso direito e esquerdo. 

Figura 6. Angiorressonância venosa do crânio com falha de enchimento, medindo cerca de 0,4 cm, situado em terço distal do 
seio transverso esquerdo, compatível com granulação aracnóidea. Imagem realizada em 06/03/2010
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 DISCUSSÃO
 A paciente do caso relatado apresentou 
síndrome de hipertensão intracraniana, com cefa-
léia e diplopia pelo envolvimento do VI par de 
nervos cranianos, além do papiledema. Aproxi-
madamente 23% dos pacientes com trombose de 
seio venoso apresentam este quadro1. 
 A referida paciente recebeu o diagnóstico 
de crise migranosa no início dos sintomas devido 
às características da cefaléia, que era pulsátil, ho-
locraniana, com fotofobia, associada a náuseas e 
vômitos, na ausência de sinais de HIC. Só após 
o aparecimento da diplopia, estrabismo conver-
gente e papiledema é que se seguiu a investigação 
com angiorressonância, procedimento indicado 
pela literatura.
 Os pacientes com quadro de cefaléia agu-
da que são atendidos na emergência são investi-
gados, inicialmente, pela TCNC, devido a maior 
prevalência de outras patologias.  Especificamente 
no caso de TVSC, poderemos observar o sinal do 
delta, este, porém, só ocorre em 30% dos pacien-
tes1,3. No caso relatado, a TCNC foi normal. Pros-
seguindo a investigação na suspeita de TVSC, foi 
realizada a angioressonância com venografia10.
 Em relação aos fatores de risco, ainda na 
primeira internação foi realizada vasta investigação 
hematológica para trombofilia, que foi negativa. 
Identificou-se o uso de contraceptivo oral como 
o fator de risco precipitante, sendo este suspen-
so1. A anticoagulação foi mantida por seis meses 

e, após esse período, nova investigação hematoló-
gica também foi negativa para trombofilia. No en-
tanto, mesmo sem o uso de contraceptivo, evoluiu 
após três anos com novo episódio de TSVC. Nes-
se evento, optou-se por manter a anticoagula-
ção por tempo indeterminado. Continuada a 
verificação dos fatores de risco, foi observado 
que devido à psoríase a paciente faz uso crô-
nico de grande quantidade de corticóide tópi-
co por conta própria. Apesar de tópico, uma 
vez que as lesões eram extensas, pelo uso di-
ário ocorria absorção de corticóide. Devido a 
este uso indiscriminado, a paciente desenvol-
veu Síndrome de Cushing alguns anos depois 
do último evento de TSVC. Já orientada a 
suspender corticóide tópico, segue em acom-
panhamento com dermatologista.
 Em ambas as ocasiões, o tratamento 
estabelecido foi a anticoagulação com hepa-
rina não fracionada, seguida de heparina fra-
cionada associada à warfarin oral até ajuste do 
TAP (tempo de protrombina ativada), mo-
mento em que foi suspensa a heparina fracio-
nada. No primeiro episódio, o mais grave, foi 
necessário o uso de medidas adicionais para 
redução da hipertensão intracraniana, como 
uso de manitol nos primeiros dias, além de 
analgesia com opióides. No segundo evento, 
como o tratamento foi mais precoce, só fo-
ram utilizados analgésicos não-opióides asso-
ciados à anticoagulação. 

Tabela 1. Principais fatores predisponentes à Trombose do seio venoso. (Reproduzido de Kimber, J.Q J Med 2002;95:137-
142)

Tipo de 
fatores

Local Sistêmico Drogas Discrasias sanguíneas Coagulopatias
Lesão cefálica Desidratação Contraceptivo Oral Leucemia Coagulopatias
Craniotomia Septicemia Terapia de reposição 

homonal
Trombocitemia Deficiência de 

Proteína S, C e 
antitrombina III

Meningite Gestação e puerpério Andrógenos Anemia falciforme Fator V Lieden
Má-formação 
arterio-venosa

Doença Inflamatória 
Intestinal

L-asparginase Hemoglobinúria 
paroxística noturna

Anticorpo antifos-
folipídeo

Sespe (mastoidite, 
sinusite, celulite)

Malignidade Ectasy Púrpura tormbocito-
pênica trombótica

Tumor Sarcoidose
Cateter venoso 
central

S. de Behcet

Marcapasso perma-
nente

Lúpus Eritematoso 
Sistêmico e Sjogren

Lesão cefálica Homocisteinúria
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 CONCLUSÃO
 A TSVC se apresenta com uma grande 
variedade de sintomas, sendo a cefaléia intensa e 
persistente o principal deles. É muito difícil pen-
sar nesse diagnóstico em pacientes com história 
de migrânea, principalmente quando associadas 
a crises refratárias. Quando esses pacientes são 
atendidos na emergência, o exame de imagem 
normalmente realizado é a TCNC, que pode ser 
normal. Por isso, o reconhecimento dos sintomas 
é fundamental para o rápido diagnóstico e início 
precoce da terapêutica, que muda o prognóstico 
da doença. A identificação dos fatores de risco 
também é de extrema importância para reduzir-
mos o risco de recidiva, tanto de uma nova TSVC 
ou de qualquer outro evento trombótico, além de 
nos ajudar na estratégia de tratamento a longo 

prazo. Em relação ao caso estudado, acreditamos 
existir uma dúvida: será que o uso abusivo do cor-
ticóide tópico ao longo dos anos poderia ser iden-
tificado como o fator de risco determinante?
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Diabetes Mellitus em Paciente Jovem HIV-
positiva: Relato de Caso

Esther Cytrynbaum Young1,  Vanessa da Silva Schrago Mendes2

RESUMO
O diabetes mellitus (DM) refere-se a um grupo de distúrbios metabólicos 
comuns que compartilham o fenótipo da hiperglicemia. A prevalência de 
diabetes é alta na população em geral, porém a existência de diabetes mellitus 
nos pacientes jovens HIV-positivos é rara. O objetivo do presente trabalho é 
descrever o curso clínico de uma paciente jovem HIV-positiva por transmissão 
vertical, evidenciando a associação de sua condição imunológica com o quadro 
inicial de diabetes que levou à sua internação e considerando os medicamentos 
em uso.
Palavras-chave: Diabetes mellitus, HIV, paciente jovem.

Diabetes Mellitus in Young Patient HIV-positive: Case Report

ABSTRACT
Diabetes mellitus (DM) refers to a group of  metabolic disorders that share the 
common phenotype of  hyperglycemia. The prevalence of  diabetes is high in the 
general population, but the existence of  diabetes mellitus in HIV-positive young 
patients is unusual. The purpose of  this study is to describe the clinical course 
of  a young HIV-positive patient from mother-to-child transmission, showing 
the association between her immunological status and the clinical presentation 
of  diabetes that led to the hospitalization and considering the drugs in use.
Key words: Diabetes mellitus, HIV, young patient. 
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 INTRODUÇÃO
 O diabetes mellitus tipo 1 é causado pela 
perda da autotolerância à produção de insulina 
pelas células β das ilhotas do pâncreas, e a pro-
gressiva e insidiosa destruição que se segue dessas 
células leva à hiperglicemia ao diagnóstico clíni-
co. O diabetes mellitus tipo 2 caracteriza-se por 
menor secreção de insulina, resistência insulínica, 
produção hepática excessiva de glicose e metabo-
lismo anormal das gorduras.  O principal critério 
diagnóstico para diabetes na presença de sintomas 
na infância ou adolescência é o mesmo que em 
adultos: glicose plasmática ≥ 200 mg∕dL. Como a 
incidência de diabetes tipo 2 vem aumentando em 
crianças e adolescentes, é importante diferenciá-lo 
do tipo 1. Assim, a quantificação dos anticorpos 
anti-ilhota é útil e, caso o paciente possua níveis 
negativos de tais anticorpos, a dosagem do peptí-
deo C é recomendada, porém sua interpretação é 
controversa2. 
 A diferenciação entre diabetes tipo 1 e 
tipo 2 tem importantes implicações, tanto na de-
cisão terapêutica quanto nas perspectivas educa-
tivas. A despeito do tipo de diabetes, crianças ou 
adolescentes que apresentem hiperglicemia severa 
e de rápida elevação, distúrbios metabólicos e ce-
tonemia requerem terapia com insulina para re-
verter tais anormalidades2. 
 Alguns trabalhos mostram o papel da cé-
lula T autorreativa na geração e manutenção de 
condições autoimunes em pacientes com infecção 
pelo HIV, as quais podem se apresentar como sín-
drome de reconstituição imune associada à terapia 
antirretroviral. Além disso, autoanticorpos têm 
sido descritos no contexto de infecções bacteria-
nas, virais e por rickettsia, são encontrados com 
alta prevalência em pacientes HIV-positivos e po-
dem ser devidos à estimulação policlonal de célu-
las B. Estudos recentes relatam que o nível maciço 
de morte e destruição de linfócitos na infecção 
pelo HIV quebra a tolerância a autopeptídeos e 
leva à produção de células T citotóxicas autorre-
ativas que respondem aos produtos das células 
apoptóticas3.
 A ocorrência de diabetes mellitus em pa-
cientes jovens HIV-positivos é pouco frequente 
na literatura, e o presente trabalho visa relatar a 
ocorrência de um quadro clínico de diabetes em 
paciente jovem HIV-positiva por transmissão ver-
tical.

 Caso Clínico
 B.T.D, paciente de 13 anos (nascimento 
em 07/05/1994), sexo feminino, HIV-positiva por 
transmissão vertical (classificação C34), diagnosti-
cada aos 2 anos e 7 meses de idade, desde feverei-
ro de 1997 está em uso de terapia antirretroviral 
(TARV). Em 21 de maio de 2007, durante uma 
consulta de acompanhamento em ambulatório de 
imunopediatria no Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle (HUGG) - RJ, relatou queixa de lipotímia 
de início há 2 semanas, associada a polidipsia, po-
lifagia e poliúria intensas, além de emagrecimen-
to de 2 kg nesses 15 dias. Relatou ainda cefaléia 
associada, de caráter pulsátil em região temporal 
esquerda, aliviada com uso de dipirona sódica. Foi 
realizado teste de glicemia capilar, que indicou va-
lor de 493 mg%. Fazia uso das seguintes medica-
ções: zidovudina, lamivudina e lopinavir∕ritonavir, 
amoxicilina 500mg para amigdalite havia 6 dias.
 Ao exame, apresentava-se em regular es-
tado geral, afebril, hipocorada (+/4+) e hipoi-
dratada (+/4+), anictérica, acianótica, com boa 
perfusão capilar periférica. Apresentava gânglios 
submandibulares palpáveis, pequenos, elásticos 
sem sinais flogísticos, e amígdalas hiperemiadas 
sem exsudato ou hipertrofia. O exame dos apare-
lhos respiratório e cardiovascular, bem como o de 
membros inferiores, mostrou-se sem alterações. 
O baço estava palpável 2 cm abaixo do rebordo 
costal esquerdo, sem demais alterações abdomi-
nais. Os sinais vitais à internação eram: FC= 106 
bpm, FR= 30 ipm, PA= 120x60 mmHg. No mo-
mento pesava 42,2 kg. 
 Quanto à história patológica pregressa, a 
paciente informou história de tuberculose, cer-
ca de 3 pneumonias bacterianas, 2 internações 
hospitalares por diarréia e episódios de sinusite, 
otite média, giardíase e escrófulo. Havia realizado 
cirurgia de timpanoplastia em 27∕03∕2007. Quan-
to à história fisiológica, nasceu de parto vaginal, 
sem intercorrências, com 3,100 kg e recebeu alei-
tamento materno até os 7 meses de idade. A mãe 
biológica fez uso de medicação abortiva durante a 
gestação, desconhecia ser HIV-positiva e faleceu 
de AIDS após o nascimento da filha. Durante a 
internação hospitalar a paciente esteve acompa-
nhada por seus pais adotivos.  
 A evolução da carga viral e níveis de célu-
las TCD4 e TCD8 da paciente estão representa-
dos na tabela 1.
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Tabela 1. Contagem de linfócitos T CD4+, CD8+ e carga viral antes da internação

Data CD4+	(céls∕μl) CD8+(céls∕μl) Carga Viral (cópias)
02∕05∕2007 857 711 <Lmín 50
26∕07∕2006 1065 1126 <Lmín 80
15∕02∕2006 712 791 <Lmín 80
06∕06∕2005 738 899 <Lmín 80 

         <Lmín: carga viral indetectável.

 Durante a internação da paciente, foi sus-
penso lopinavir∕ritonavir e iniciado efavirenz uma 
vez ao dia. Foi ainda prescrita insulina NPH 0,3 
UI/Kg, com 2/3 da dose pela manhã em jejum e 
1/3 à noite antes da ceia, sem que fosse alcançado 
controle glicêmico adequado. Este só foi obtido 
com aumento da dose de insulina para 1 U/Kg/
dia de acordo com o esquema 20 U NPH antes 

do café e 10 U antes do jantar, 4 U de insulina 
regular antes do café, 4 U antes do almoço e 4 U 
antes do jantar, em associação com metformina 
850 mg, uma dose à noite. A paciente recebeu alta 
hospitalar em 22/06/2007, com orientação para 
acompanhamento ambulatorial.
 Os dados principais de internação da pa-
ciente estão nas tabelas 2 e 3.

Tabela 2.
Dados bioquímicos Resultado
pH 7,34
Bicarbonato 18 mM∕l
Cetonas (EAS) 1+
Glicose (EAS) 500 mg∕dl
Glicemia 493 mg%

EAS: elementos anormais e sedimentos.

Tabela 3.
Perfil	lipídico* Resultado	(mg∕dl)
Colesterol total 263
Triglicerídeos 801
HDL-colesterol 25
LDL-colesterol 78
VLDL-colesterol 160

*em jejum.

 Durante a internação foram realizados os 
seguintes exames: dosagem de peptídeo C, com 
valor de 0,8 ng/mL, de anti-descarboxilase ácido 
glutâmico (anti-GAD), com valor de 0,6 U/mL, e 
de anticorpo anti-ilhota, com valor <0,1 U/mL, 
todos com resultado abaixo do esperado para um 
caso clássico de DM1. Foi também realizada do-
sagem de frutosamina, que se apresentou elevada, 
com valor de 339 μmol/L. Foi realizada fundos-
copia óptica, que não mostrou alterações.

 DISCUSSÃO
 A transmissão vertical do HIV pode ocor-
rer in-utero, no momento do parto e durante a 
amamentação. Estudos apontam que mulheres 
que se infectaram pouco antes ou durante a gra-
videz possuem risco significativamente maior de 
transmitir o vírus in-utero do que as cronicamen-
te infectadas. A efetividade máxima da prevenção 
dessa transmissão é obtida com o início de TARV 
no mínimo 13 semanas antes do parto. No caso 
da paciente relatada, sua mãe sequer tinha o diag-
nóstico da infecção pelo HIV. A paciente nasceu 
de parto vaginal, quando a recomendação para as 
parturientes HIV-positivas em acompanhamento 

é o parto cesáreo. Além disso, a referida pacien-
te foi amamentada por 7 meses, e sabe-se que a 
amamentação neste caso é contraindicada. A pa-
ciente foi classificada na categoria C3, de acordo 
com Centers of  Disease Control and Prevention 
(CDC)4. 
 Sabe-se que diversas patologias autoimu-
nes ocorrem em pacientes HIV-positivos infec-
tados em uso de TARV, no entanto, relatos de 
diabetes mellitus tipo 1 nestes pacientes são raros 
na literatura1. A inclusão de inibidores de protease 
(lopinavir∕ritonavir) no regime terapêutico é asso-
ciada a lipodistrofia periférica, adiposidade visce-
ral, hiperlipidemia, resistência insulínica e conse-
quente diabetes tipo 26.
 O diagnóstico de diabetes pode ser feito a 
partir dos seguintes critérios:
 1. glicemia ao acaso ≥ 200 mg∕dl associa-
do aos sintomas característicos: poliúria, polidip-
sia, polifagia e perda de peso.
 2. glicemia de jejum ≥ 126 mg∕dl.
 3. glicemia 2 horas após teste oral de tole-
rância à glicose ≥ 200 mg∕dl.
 4. hemoglobina glicada (Hb A1c) ≥ 6,5 %.
 São necessários, no mínimo, dois crité-
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rios para que se estabeleça o diagnóstico, exceto 
no caso do critério 1, o qual sozinho é suficien-
te para tal. No caso relatado, a paciente pôde ser 
diagnosticada a partir da sua glicemia de 493 mg% 
associada aos sintomas típicos, de acordo com o 
critério 1. 
 Diversos medicamentos antirretrovirais 
podem ter um efeito diabetogênico devido à sua 
indução de resistência insulínica. Dentre eles está 
o lopinavir∕ritonavir, do qual a paciente fazia uso, 
e por isso foi suspenso no ato da internação. No 
entanto, mesmo com a suspensão e o início da 
insulinoterapia, não foram obtidos níveis glicêmi-
cos adequados. O diabetes da paciente deveria ser 
então classificada em tipo 1 ou tipo 2.
 O DM tipo 1 está relacionado à destrui-
ção autoimune de células β pancreáticas levando a 
uma deficiência na secreção de insulina,  podendo 
apresentar também um componente de resistên-
cia insulínica periférica. É a forma mais prevalen-
te em crianças, geralmente tendo como apresen-
tação inicial um quadro de cetoacidose diabética 
compensada, como é o caso da paciente, ou des-
compensada. Suspeitando-se de uma autoimuni-
dade, geralmente podem ser dosados no sangue 
anticorpos anti-GAD e anti-ilhota. Também são 
utilizadas as dosagens do peptídeo C e da frutosa-
mina.
 O DM tipo 2 é uma patologia endócrina 
com uma prevalência do componente de resistên-
cia insulínica periférica sobre a deficiência secre-
tória desta, uma vez que a população de células β 
está preservada. Geralmente ocorre em adultos, 
principalmente obesos ou portadores de síndro-
me metabólica, com início mais insidioso que o 
do tipo 1.
 A paciente foi diagnosticada como diabé-
tica, podendo ser classificada como tipo 1, dentro 

de alguns subtipos raros com anti-GAD e anti-
-ilhota negativos, ou como tipo 2, se for compro-
vada a associação do quadro a uma resistência 
insulínica induzida pelo lopinavir∕ritonavir. O 
fato de a paciente ser filha adotiva e o conse-
quente desconhecimento sobre história familiar 
de diabetes tornam a classificação ainda mais 
complicada. O início abrupto do quadro hiper-
glicêmico com um nível tão elevado (493 mg%), 
além dos sintomas de poliúria, polidipsia, poli-
fagia e perda de peso, todos compatíveis com 
um quadro de cetoacidose compensada, soma-
dos a idade da paciente, sugerem o diagnóstico 
de diabetes tipo 1. Além disso, nem todos os 
indivíduos com DM tipo 1 possuem evidência 
de autoimunidade dirigida às ilhotas pancreáti-
cas. Alguns indivíduos que possuem o fenótipo 
clínico do DM tipo 1 carecem de marcadores 
imunológicos indicativos de um processo au-
toimune envolvendo as células β5. Finalmente, 
apesar de estar aumentando o número de crian-
ças com DM tipo 2, geralmente estas ainda res-
tringem-se a adolescentes mais velhos e obesos2. 
Como os níveis adequados de glicemia só foram 
obtidos com aumento das doses de insulina e 
introdução de metformina, pode-se também 
sugerir a ocorrência de resistência insulínica 
compatível com diabetes tipo 2 induzida pelo 
lopinavir∕ritonavir.  
 Dados recentes da literatura indicam que 
o uso clínico de inibidores de protease induzem 
apoptose de célula β pela via mitocondrial. Ape-
sar de drogas novas aparentemente produzirem 
um nível menor de toxicidade nas células β, esta 
potencial vantagem não ocorre se houver coa-
dministração de ritonavir, o qual aparenta pro-
mover grande toxicidade para estas células6. 
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Auto-monitorização da Glicemia Capilar 
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RESUMO
Objetivo: Avaliar se há correlação entre a glicemia capilar aferida com 
glucosímetro ou escala colorimétrica. Metodologia: Estudo transversal com 60 
participantes (31 com DM tipo 2 e 29 não diabéticos), submetidos a medidas da 
glicemia capilar com 1) glucosímetro (teste 1); 2) fita com escala colorimétrica 
(teste 2). A leitura pela escala colorimétrica foi realizada por três pesquisadores e 
pelo participante, de modo cego. Resultados: Houve concordância entre todos 
examinadores para o teste 2 em 58% dos casos (n=29). Em 85,3% destes, a 
leitura foi compatível com o teste 1. Para os participantes, os testes 1 e 2 foram 
concordantes em 44,4% dos casos. A taxa de acerto dos pacientes sem DM 
foi similar a dos pesquisadores (65,4% vs 73,3%, 66,67% e 73,3% para cada) e 
superior a dos pacientes com DM (25%). Conclusões: Há uma boa correlação 
entre os testes, porém a freqüência de erros no teste subjetivo limita seu uso na 
prática clínica. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, tipo 2, glicemia, automonitorização da 
glicemia.

Self  Monitoring of  Blood Glucose Without a Glucometer, Using a Visual 
Read-out Method

ABSTRACT
Objective: To evaluate the correlation between capillary blood glucose (CBG) 
measured with or without a glucometer. Methods: Cross-sectional study with 
60 participants (31 with type 2 DM and 29 non diabetic), who underwent CBG 
measurement  with 1) a glucometer (test 1) or 2) strip with colorimetric scale 
(test 2). The read-out for test 2 was performed by three researchers and the 
participant. Results: All researchers agreed on test 2 interpretation in 58% 
of  cases (n = 29). In 85.3% of  them, the result was consistent with test 1. 
For the participants, the tests 1 and 2 were concordant in 44.4% of  cases. For 
patients without DM, test 2 read-out was correct in 65.4%, similar to that of  
the researchers (73.3%, 66.67% and 73.3% for each) and higher than that of  
patients with DM (25%). Conclusions: There is good correlation between the 
tests, but the frequency of  errors in the subjective test limits its use in clinical 
practice.
Key words: Diabetes mellitus, type 2, blood glucose, blood glucose self-
monitoring.
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 INTRODUÇÃO
 O controle adequado da glicemia é capaz 
de reduzir os riscos de complicações micro e ma-
crovasculares em pacientes com diabetes mellitus 
(DM)1-3. A auto-monitorização da glicemia capilar 
(AMGC) pode ser bastante útil para avaliação do 
controle glicêmico, como método complementar 
à dosagem de HbA1c. A HbA1c é o método mais 
usado para avaliar o controle glicêmico a longo 
prazo e representa a média ponderada global das 
glicemias médias diárias (incluindo glicemias de 
jejum e pós-prandial) durante os últimos 2 a 3 me-
ses4. Entretanto, não detecta variações da glicemia 
ao longo do dia, que têm se mostrado extrema-
mente importantes para redução do risco de com-
plicações do DM4. 
 A AMGC, além de identificar picos de 
hipo ou hiperglicemia ao longo do dia, permi-
te correção rápida destes eventos. Atualmente é 
preconizada para pacientes com DM tipo 12,5-8 e 
naqueles com DM tipo 2 em uso de insulina2,7-9. 
Ainda não há consenso sobre a frequência de seu 
uso em pacientes com DM tipo 2 tratados apenas 
com hipoglicemiantes orais2,10-11. Alguns estudos 
recomendam a AMGC em todos pacientes com 
DM tipo 2, mesmo naqueles que não são usuários 
de insulina, sugerindo que esta conduta poderia 
tornar os pacientes mais independentes, coopera-
tivos, motivados e cientes dos fatores que afetam 
suas glicemias10-11. 
 A AMGC geralmente é efetuada com a 
inserção de uma gota de sangue capilar em uma 
fita biosensora descartável contendo glicose de-
sidrogenase ou glicose oxidase, acoplada a um 
dispositivo digital para leitura (glucosímetro). 
Após sofrer ação enzimática, há uma reação ele-
troquímica. No caso das fitas contendo glicose 
desidrogenase (mais comum), há transferência de 
elétrons da glicose para o mediador ferricianido, 
que é convertido em ferrocianido. Sua concen-
tração final é diretamente proporcional a concen-
tração de glicose. A diferença de potencial entre 
ferrocianido e ferricianido é capaz de gerar uma 
corrente limitada por difusão entre os eletrodos, 
que é diretamente proporcional à concentração de 
glicose. A faixa de medição vai de 10 a 600 mg/
dl12. Alguns fatores podem reduzir a acurácia do 
teste como armazenamento inadequado das fitas, 
temperatura ambiente, altitude e lavagem incorre-
ta das mãos onde será feita a venopunção13. Em-
bora o uso de glucosímetros com leitura digital 

seja o método de eleição para AMGC, apresenta 
um custo elevado, o que limita seu uso pela popu-
lação de baixa renda. 
 O glucoflex-R® é uma fita para medição 
de glicemia que pode ser utilizada sem o gluco-
símetro, através de leitura visual por comparação 
com escala de cores. O teste, mais barato, usa a 
reação glicose-oxidase/peroxidase que junto com 
os corantes leuco tetrametilbenzidina, APAC e o-
-toluidina produzem uma alteração na cor da fita 
diretamente proporcional à concentração de glico-
se da amostra de sangue capilar14. Este teste ainda 
é utilizado por pacientes que não apresentam re-
cursos de adquirir as fitas e glucosímetro necessá-
rios para leitura digital, não estão cadastrados em 
programas do governo para fornecimento destes 
itens ou os recebem de forma insuficiente (utili-
zando a leitura colorimétrica para complementa-
ção). Os usuários deste método frequentemente 
cortam as fitas com uma tesoura, em paralelo, em 
duas, três ou quatro frações. Cada fragmento é uti-
lizado para um teste, tornando o método ainda 
mais barato. Cabe ressaltar que esta recomenda-
ção não é dada pelo fabricante. O objetivo deste 
estudo foi avaliar se há correlação entre a medida 
da glicemia capilar através do método convencio-
nal (com leitura digital) e a leitura colorimétrica, 
mais barata, porém subjetiva.

 METODOLOGIA
 A avaliação da performance de leigos na 
leitura do resultado do Glucoflex-R foi realizada 
de forma transversal no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). Os pacientes 
sem DM freqüentavam o hospital para tratamen-
to de outras doenças.  Os participantes foram 
submetidos a duas medidas da GC, após limpeza 
adequada das mãos: uma com glucosímetro Accu-
-Chek Advantage® de leitura digital (teste 1) e 
outra com método colorimétrico com Glucoflex 
R® (teste 2). A leitura colorimétrica foi realizada 
por três pesquisadores treinados (3 estudantes de 
medicina) e pelo indivíduo testado, de modo cego.
Conforme recomendações do fabricante, a amos-
tra de sangue capilar para leitura colorimétrica 
era aplicada sobre a fita e seca após um minuto. 
Após esperar mais um minuto, o resultado era lido 
comparando a fita com a escala colorimétrica da 
embalagem. Resultados acima de 300 mg/dl eram 
lidos com três minutos. Todas fitas utilizadas para 
aferição da glicemia foram armazenadas em tem-
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peratura ambiente e os frascos que as continham 
permaneceram adequadamente fechados entre os 
testes. 
 Antes do início do projeto, realizamos um 
estudo piloto comparando o resultado das fitas-
-teste de Glucoflex R® inteiras e divididas ao 
meio. Como não encontramos diferenças entre 
ambos e a maioria dos pacientes costuma dividir 
as fitas, optamos por dividi-las ao meio para o es-
tudo.
 Após obtenção do termo de consenti-
mento, os pacientes eram treinados a realizar a lei-
tura com a fita de Glucoflex-R®. Era demonstra-
do como encontrar a cor na escala colorimétrica 
existente na embalagem do recipiente de fitas. As 
seguintes instruções eram dadas:
 1. Segure a fita contra a etiqueta e veja se 
a cor é mais clara ou mais escura que a primeira 
cor da escala. Mova até a próxima cor da escala e 
repita até encontrar a cor mais próxima.
 2. Se a cor da fita com o teste estiver entre 
duas cores da escala, deve ser realizada uma média 
entre os dois valores.
 3. Se julgasse o resultado ser algum valor 
entre duas cores da escala, então deveria ser con-
siderada a faixa glicêmica (esse foi o método mais 
usado, ao invés de cálculo rígido).
 Após as instruções, um examinador trei-
nado realizava o furo com agulha de insulina no 
dedo do participante e eram obtidas duas amos-
tras sangüíneas: uma para o teste 1 e outra para o 
teste 2. Simultaneamente à leitura digital (teste 1), 
os três examinadores treinados e o participante re-
alizavam a leitura na escala colorimétrica (teste 2), 
desconhecendo o resultado do teste 1 ou a leitura 
do teste 2 de cada um dos demais. Quando todos 
terminavam, um dos pesquisadores completava o 
preenchimento da ficha do participante com todas 
as leituras. Para a análise estatística, estabelecemos 
um alfa de 5%, com testes bicaudados. Para testar 
associações entre variáveis categóricas usamos o 
teste de Qui-quadrado e para contínuas o teste de 
Mann Whitney U. Para cálculo de correlações (de 
Spearman) entre valores do teste 2, utilizamos o 

ponto médio da faixa de referência encontrada. O 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética local.

 RESULTADOS
 Participaram do estudo sessenta pacien-
tes dos ambulatórios do HUCFF (trinta e um 
com DM tipo 2 e vinte e nove não diabéticos). 
Houve concordância entre todos os três pesqui-
sadores para o teste 2 em 58% dos casos (n=29). 
Em 85,3% destes (n=22), a leitura foi compatível 
com o teste 1. Nos 14,7% discordantes a variação 
média entre os testes foi de 10,4 ± 10,9 mg/dl. 
Para o cálculo desta diferença, utilizamos como 
resultado do teste 2 o valor limite para a faixa de 
glicemia escolhida. Houve uma forte correlação 
entre os três pesquisadores para a leitura do teste 
2 (R=0.903; p<0,0001). 
 Entre os participantes, a leitura colorimé-
trica foi concordante com o teste 1 em 44,4% dos 
casos e nas demais medidas, a variação entre os 
testes foi de 37,7± 41,5 mg/dl, em média. Nos 
pacientes com DM e resultados discordantes, a 
glicemia foi subestimada pela leitura colorimétri-
ca na maior parte dos casos (12 vs 9 testes sub 
e superestimados, respectivamente). No grupo 
controle (sem DM), o oposto foi observado (3 vs 
6 testes, respectivamente). Esta diferença não foi 
estatisticamente significativa (p=0,46). 
 A taxa de acerto dos participantes sem 
DM (65,4%) foi similar a dos pesquisadores 
(73,3%, 66,67% e 73,3% para cada examinador) 
e significativamente superior a dos pacientes com 
DM (65,4% vs 25%; p=0,006). Estes dados estão 
demonstrados nas figuras 1 e 2. Entretanto, quan-
do testamos a correlação entre a glicemia capilar 
obtida nos dois métodos, encontramos correlação 
entre ambos para participantes e pesquisadores, 
exceto no grupo controle, conforme indicado na 
tabela 1. 
 Não houve influência da escolaridade 
(p=1,0), controle glicêmico (naqueles com DM; 
p=0,62), relato de alterações visuais (p=0,75) ou 
horário da alimentação (p=0,74) nestes resulta-
dos, como indicado na tabela 2.
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Figura 1. Glicemia capilar estimada pelo método colorimétrico vs leitura digital para cada examinador e pelos participantes

Figura 2. Glicemia capilar estimada pelo método colorimétrico vs leitura digital para o grupo controle e os pacientes com DM
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Tabela 1. Nível de correlação (teste de Spearman) entre a glicemia obtida pela leitura digital e colorimétrica entre os exami-
nadores e os participantes

Leitor Coeficiente	 de	
correlação (R)

P valor

Examinador 1 0,845 < 0,0001
Examinador 2 0,857 < 0,0001
Examinador 3 0,880 < 0,0001
Pacientes 0,697 <0,0001
     Com Dm 0,274 <0,159
     Sem DM 0,737 <0,0001

Tabela 2. Frequência de acerto entre os testes 1 e 2 e as variáveis clínicas e epidemiológicas estudadas

Frequência de acerto P valor

Escolaridade 1,0
     Até 1º grau completo 45,2%
     2º grau completo 46,2%
Controle	glicêmico* 0,62
     Hiperglicemia 27,8%
     Sem hiperglicemia 54,1%
Alterações visuais 0,75
     Sim 44,2%
     Não 50%
Relação com a alimentação 0,74
     Pré-prandial 40%
     Pós-prandial 60%

 DISCUSSÃO
 Neste estudo, comparamos os resultados 
obtidos com a pesquisa de glicemia capilar atra-
vés da leitura digital e do método colorimétrico 
em um grupo de indivíduos, que apresentavam ou 
não DM2. Há escassez de estudos acerca do tema 
na última década, visto que em países desenvolvi-
dos há ampla disponibilidade dos testes com lei-
tura digital, o que limita o interesse neste assunto. 
Estudos das décadas anteriores utilizavam gluco-
símetros mais antigos e com menor acurácia do 
que os atuais15-17. Em nosso país, entretanto, nem 
todos pacientes que necessitam de monitorização 
da glicemia capilar têm acesso a testes com leitura 
digital. Sendo assim, um método alternativo, mais 
barato como o Glucoflex R, poderia ser extrema-
mente útil para ampliar o acesso à monitorização, 
desde que confiável. 
 Embora tenhamos encontrado uma corre-
lação significativa entre os testes estudados, houve 

um importante número de erros com o teste colo-
rimétrico, especialmente entre os pacientes, o que 
pode ser um fator limitante do seu uso.  Os resul-
tados das glicemias capilares frequentemente são 
utilizados para tomada de decisões como a dose 
de insulina a ser aplicada ou resposta ao tratamen-
to de hipoglicemia. Um erro poderia resultar em 
uso de uma dose de insulina maior ou menor do 
que a necessária ou ainda prejudicar a correção de 
uma hipoglicemia.
 Os pacientes tiveram um pior desempe-
nho na interpretação do teste colorimétrico do 
que os examinadores, com menor concordância 
entre os testes 1 e 2. Este resultado também foi 
encontrado por Birch e cols ao comparar glice-
mias capilares aferidas sem um glucosímetro e 
glicemias laboratoriais18. Isso pode refletir a fal-
ta de treinamento e/ ou baixo grau de entendi-
mento das instruções dadas aos participantes. Os 
indivíduos sem DM provavelmente não estão fa-
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miliarizados com a medida da glicemia capilar e 
muitos pacientes com DM também não apresen-
tam o hábito de medi-la com freqüência, apesar 
de haver indicação clínica. No entanto, como a 
taxa de acerto dos indivíduos sem DM foi simi-
lar a dos examinadores e superior a dos pacientes 
com DM, esta hipótese é pouco provável. Outro 
fator que pode ter contribuído para o pior resul-
tado dos pacientes são as alterações visuais que 
podem dificultar a avaliação colorimétrica. Como 
a redução da acuidade visual é uma das complica-
ções do DM, poderíamos esperar um pior desem-
penho deste grupo. Entretanto, não encontramos 
nenhuma associação entre a presença de retino-
patia e os resultados obtidos. É possível que em 
uma amostra com um número mais elevado de 
pacientes esta diferença fosse identificada. Ou-
tra possibilidade para explicar este achado seria 
o fato de o paciente ter sido o primeiro a inter-
pretar o teste. Os examinadores interpretaram o 
teste logo após o paciente e, assim, a diferença de 
tempo poderia ter possibilitado maior reação da 
amostra e um resultado conseqüentemente maior. 
Entretanto, a diferença de tempo da leitura entre 
os quatro (três examinadores e participante) foi 
mínima. Observamos ainda que, em muitos casos, 
os pacientes com DM apontaram faixas glicêmi-
cas mais baixas do que as corretas, subestimando 
a sua própria glicemia. Isso pode ter ocorrido pelo 
entendimento do significado do teste e pelo de-
sejo de identificar valores de glicemia dentro do 
alvo preconizado. O medo de o profissional de 
saúde, diante de uma glicemia alta, recriminar suas 
práticas dietéticas ou perceber a falta de adesão ao 
plano terapêutico também pode ter contribuído 
para este achado. 
 Embora tenha havido uma taxa de acer-

tos superior no grupo controle em relação aos 
pacientes com DM, a correlação entre os testes 1 
e 2 foi vista apenas entre os pacientes com DM. 
Este aparente paradoxo parece ser explicado por 
resultados muito semelhantes de glicemia entre 
todos indivíduos do grupo controle. Dessa for-
ma, pequenas alterações da glicemia, de significa-
do clínico questionável (5 - 10 mg/dl), poderiam 
interferir no cálculo da correlação entre os testes.
 Não encontramos interferência de fatores 
como escolaridade, relação com a refeição (valor 
pré ou pós prandial) ou hiperglicemia em nossos 
resultados. No estudo, apenas um paciente encon-
trava-se em hipoglicemia. Sendo assim, somente 
com uma amostra maior, poderemos avaliar a in-
fluência da hipoglicemia no resultado dos testes.
 Em resumo, embora haja uma boa corre-
lação entre a medida da glicemia capilar usando 
escala colorimétrica e o teste com leitura digital, 
a subjetividade do primeiro limita seu uso na prá-
tica clínica. Erros freqüentes foram detectados 
na interpretação do teste entre os participantes, 
especialmente naqueles com DM, frequentemen-
te subestimando o nível de hiperglicemia. Dessa 
forma, levando em conta a importância da auto-
-monitorização e do controle glicêmico para a 
prevenção de complicações do DM, é necessário 
ampliar a disponibilidade de insumos para a rea-
lização da monitorização da glicemia capilar com 
leitura digital à população com DM, ao menos nos 
usuários de insulina.  
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Diagnóstico e Tratamento do Derrame 
Pleural Neoplásico: Atualização da Literatura 
e Experiência do Serviço de Cirurgia Torácica 
do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 
(HUGG)

Natália Monteiro Villela1, Henrique Donizetti Bianchi Florindo2, 
Jessica Tesira Casella3, Maria Ribeiro Santos Morard4, 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli5

RESUMO
Os derrames pleurais neoplásicos são complicações frequentes em pacientes 
oncológicos, ressaltando a importância de suas avaliações. Objetivou-se traçar o 
perfil epidemiológico e nosológico dos derrames pleurais neoplásicos abordados 
no serviço de Cirurgia Torácica do HUGG e correlacionar a presença de 
sintomas prévios ao sítio primário de tumor. Quarenta e oito pacientes de janeiro 
de 2005 a dezembro de 2009 foram agrupados e analisados segundo as variáveis: 
idade, sexo, sítio primário do tumor, diagnóstico, sintomas e procedimentos. 
O sexo feminino foi mais prevalente (71,92%), 66,6% dos derrames pleurais 
neoplásicos ocorreram dos 40 aos 69 anos, os sítios primários de tumor mais 
frequentes foram o pulmão e a mama. Um paciente apresentou doença primária 
da pleura e 40 doença secundária. Dentre os tumores primários encontrou-
se pulmão, mama, próstata, melanoma, sarcoma de Kaposi, estômago, cólon, 
ovário, bexiga, pleura, linfoma de Hodgkin e linfoma não-Hodgkin. Em sete 
pacientes o sítio primário era desconhecido. Um paciente era assintomático 
(2,08%) e 47 apresentavam predominantemente dispneia, tosse, dor torácica 
e perda ponderal. Não houve relação entre o sítio primário e os sintomas. O 
diagnóstico foi obtido através da biopsia pleural em 38 pacientes. A média de 
procedimentos a que cada paciente foi submetido foi 2,46. O procedimento 
mais eficaz foi a pleurodese. O presente estudo permite afirmar que os derrames 
pleurais neoplásicos acometeram predominantemente o sexo feminino, adultos 
jovens, os tumores de mama e pulmão produziram metástases para pleura com 
maior frequência, os sintomas foram muito prevalentes, e a pleurodese é o 
procedimento mais eficaz nesses pacientes. 
Palavras-chave: Derrame pleural, derrame pleural neoplásico, doenças pleurais/
epidemiologia, pleurodese, videotoracoscopia, cirurgia torácica.

Diagnosis and Treatment of  the Neoplastic Pleural Effusion: Literature 
Review and Experience of  the Thoracic Surgery Service of  the Gaffrée e 
Guinle University Hospital (HUGG)

ABSTRACT
The malignant pleural effusions are frequent complications in cancer patients, 
highlighting the importance of  their evaluations. The objective was to outline the 
epidemiological and nosological profile of  malignant pleural effusions addressed 
in the department of  Thoracic Surgery HUGG and correlate the presence of  
symptoms prior to the primary site of  tumor. Forty-eight patients from January 
2005 to December 2009 were gathered and analyzed the following variables: age, 
sex, primary site of  tumor, diagnosis, symptoms and procedures. Females were 
more prevalent (71.92%), 66.6% of  malignant pleural effusions occurred in 40 
to 69 years, the most common primary tumor sites lung and breast. One patient 
had primary disease of  the pleura and 40 secondary disease. Among the primary 
tumors was found lung, breast, prostate, melanoma, Kaposi’s sarcoma, stomach, 
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colon, ovary, bladder, pleura, Hodgkin’s and non-Hodgkin lymphoma. In seven 
patients the primary site was unknown. One patient was asymptomatic (2.08%) 
and 47 had predominantly dyspnoea, cough, chest pain and weight loss. There 
was no relationship between the primary site and symptoms. The diagnosis was 
obtained by pleural biopsy in 38 patients. The average number of  procedures that 
each patient underwent was 2.46. The more effective procedure was pleurodesis. 
This study allows us to assert that the neoplastic effusions predominantly affect 
females, young adults, breast tumors and lung sent metastases to pleura more 
frequently, the symptoms were very prevalent, and pleurodesis is the most 
effective procedure in these patients.
Key words: Pleural effusion, malignant pleural effusion, pleural disease/
epidemiology, pleurodesis, videothoracoscopy, thoracic Surgery.
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 INTRODUÇÃO
  A pleura é uma membrana lisa e serosa, 
que reveste os pulmões e o interior da parede 
torácica. É dividida em pleura visceral e parietal, 
que são contínuas uma com a outra, com os hilos 
pulmonares e com os ligamentos pulmonares. O 
espaço pleural é uma cavidade potencial, revestin-
do a parede torácica e para dentro da qual cada 
pulmão faz protrusão1. 
  Sob condições normais, as membranas 
das pleuras parietal e visceral estão separadas por 
uma fina camada de líquido que funciona como 
lubrificante e transmite as forças respiratórias en-
tre o pulmão e a parede torácica. O movimento 
do líquido através das membranas pleurais é, em 
geral, governado pela lei de Starling de troca capi-
lar. O fluxo de líquido é controlado pelo equilíbrio 
tanto das pressões oncóticas quanto hidrostáticas 

dentro dos capilares pleurais e do espaço pleural1. 
Mesmo um pequeno desequilíbrio do acúmulo e 
da absorção de líquido pleural poderá acarretar o 
desenvolvimento de derrame pleural1,2. 
 Os derrames pleurais podem ser classifi-
cados em transudatos ou exsudatos, com base nas 
suas concentrações de proteína e de lactato desi-
drogenase (LDH) no líquido. Os derrames tran-
sudativos ocorrem como resultado de uma alte-
ração no equilíbrio de líquidos no espaço pleural. 
Os derrames exsudativos sugerem uma ruptura 
ou perda da integridade da pleura ou dos vasos 
linfáticos1. Os critérios para diferenciação entre 
transudatos e exsudatos foram descritos por Light 
e estão ilustrados na Tabela 13.  Um derrame será 
considerado exsudato se ele satisfizer qualquer 
um dos critérios de Light1,3.
 Por definição, derrame pleural neoplásico 

é aquele no qual se detecta a presença de célu-
las neoplásicas malignas no líquido pleural ou na 
pleura parietal. Este fato confirma a ocorrência de 
doença disseminada e sugere uma expectativa de 
vida reduzida em pacientes com câncer. A sobre-
vida média desses pacientes varia de 3 a 12 me-
ses e depende do tipo e do estágio da doença de 
base. As sobrevidas mais longas são observadas 
nos pacientes com derrame pleural maligno por 
câncer de ovário e câncer de mama, em oposição 
aos casos de derrame por câncer de pulmão que 
apresentam as sobrevidas mais curtas1,4,5. 
   Atualmente os tumores que mais frequen-
temente produzem metástases para a pleura são 
o câncer de pulmão nos homens e o câncer de 
mama nas mulheres1,6. Essas neoplasias são res-
ponsáveis por aproximadamente 50 a 65% de to-
dos os derrames pleurais malignos. Por sua vez, os 
linfomas, tumores do trato genitourinário e diges-
tório correspondem a 25% dos casos1,6. Os tumo-
res primários desconhecidos são responsáveis por 
7 a 15% de todos os derrames pleurais malignos1,5. 
  O diagnóstico do derrame pleural maligno 
habitualmente é realizado através do exame cito-

lógico do líquido pleural obtido por toracocentese 
ou histopatológico do fragmento de pleura obtido 
por biópsia1,5,7. 
  Os métodos de tratamento compreendem 
um amplo espectro, desde o tratamento não ci-
rúrgico, passando por métodos pouco invasivos 
como as toracocenteses de repetição e as diver-
sas formas de pleurodese, até, excepcionalmente, 
métodos cirúrgicos de maior porte como pleurec-
tomia parietal com ou sem decorticação pulmo-
nar1,8. 
  A partir da ampla intensificação no índi-
ce diagnóstico dos derrames pleurais neoplásicos, 
torna-se importante uma avaliação do comporta-
mento destas doenças, assim como dos métodos 
diagnósticos e terapêuticos empregados. 

 MÉTODOS
 Estudo observacional retrospectivo, des-
critivo, de casos de pacientes com derrame pleural 
neoplásico comprovados pela citologia do líquido 
pleural ou histopatologia do fragmento de pleura, 
que foram tratados pelo Serviço de Cirurgia To-
rácica do HUGG no período de janeiro de 2005 

Parâmetros Transudatos Exsudatos
Relação entre proteína do líquido pleural e sérica < ou = 0,5 > 0,5
Relação entre LDH do líquido pleural e sérica < ou = 0,6 > 0,6
LDH no líquido pleural > 2/3 do limite superior no soro Não Sim

Tabela 1: Critérios de Light para classificação do derrame pleural1
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a dezembro de 2009. Este estudo foi baseado na 
revisão sistemática da documentação redigida em 
prontuário as seguintes variáveis e suas interre-
lações: sexo, idade, sítio primário da neoplasia, 
presença de sintomas prévios, manifestações sis-
têmicas, tratamento prévio e tipo de tratamento 
(punções repetidas, pleurodese, drenagem toráci-
ca). 
  Uma vez determinada a amostragem (pa-
cientes com derrame pleural neoplásico subme-
tidos a procedimentos cirúrgicos realizados pelo 
serviço de Cirurgia Torácica da Clínica Cirúrgica 
B - Terceira Enfermaria do HUGG), foram ex-
cluídos desse grupo aqueles pacientes não sub-
metidos a intervenções cirúrgicas diagnósticas ou 
terapêuticas.
   
 RESULTADOS
 No serviço de Cirurgia Torácica do 
HUGG foram realizados 666 procedimentos ci-
rúrgicos no período de janeiro de 2005 a dezem-
bro de 2009. Nesse período, 272 procedimentos 
foram abordagens cirúrgicas diagnósticas ou tera-
pêuticas em derrames pleurais. Desses 272 proce-
dimentos, 118 eram referentes a 48 pacientes com 
derrames pleurais neoplásicos comprovados por 
exame citopatológico ou histopatológico.
 A casuística foi composta de 48 pacien-
tes, sendo 35 (72,91%) do sexo feminino e 13 
(27,09%) do masculino. A idade variou entre 32 
e 89 anos, com média de 58,37 e mediana de 59 
anos. Os derrames pleurais neoplásicos foram 
mais frequentes na faixa etária dos 40 aos 69 anos 
(66,6%). Os tumores que com mais frequência 
produziram metástases para pleura nessa faixa 

etária foram os tumores de mama (40%) e pulmão 
(26,66%).
  No sexo feminino, os tumores primários 
mais frequentes foram mama (45,71%) e pulmão 
(31,42%). No sexo masculino houve predomí-
nio dos tumores de pulmão (38,46%) e próstata 
(15,38%).
  Em relação ao hemitórax acometido, 
18 pacientes (37,5%) eram portadores de derra-
me pleural à esquerda, 23 (47,92%) à direita e 7 
(14,58%) derrames bilaterais.
 O gráfico 1 refere-se aos sintomas predo-
minantes na amostra. Na casuística de 48 pacien-
tes, encontrou-se que 1 paciente (2,08%) era as-
sintomático, enquanto que 47 pacientes (97,92%) 
apresentavam predominantemente dispneia 
(91,66%), tosse (27,08%), dor torácica (20,83%), 
perda ponderal (14,58%), astenia (14,58%), dor 
pleurítica (14,58%), rouquidão (4,16%) e febre 
(2,08%).
 Nesta série, apenas um paciente 
(2,08%) apresentou neoplasia primária da 
pleura. Neste caso, o acometimento pleural 
foi em hemitórax esquerdo e o tipo histo-
lógico do tumor foi o mesotelioma. Outros 
40 pacientes (83,34%) apresentaram neo-
plasia secundária (gráfico 2), sendo os sítios 
primários encontrados o pulmão (33,33%), 
mama (29,16%), próstata (4,16), ovário 
(2,08%), linfoma não-Hodgkin (2,08%), lin-
foma de Hodgkin (2,08%), bexiga (2,08%), 
cólon (2,08%), estômago (2,08%), melanoma 
(2,08%) e sarcoma de Kaposi (2,08%). O sí-
tio primário do tumor não foi determinado 
em 7 pacientes (14,58% do total).

Frequência dos sintomas

Dispneia; 91,66%

Tosse ; 27,08%

Dor torácica; 20,83%

Dor pleurítica; 14,58%
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Rouquidão; 4,16%

Assintomático; 2,08%

Febre; 2,08%
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Gráfico	1. Frequência dos sintomas observados em uma amostra de 48 pacientes com derrame pleural neoplásico, atendidos 
no Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO



Cad Bras Med XXIII (1,2,3,4): 1-77, 2010

52

Gráfico	2. Relação entre derrames pleurais neoplásicos e seus sítios de origem, observados em uma amostra de 48 pacientes 
com derrame pleural neoplásico, atendidos no Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO

Relação entre derrames pleurais neoplásicos e seus sítios de origem
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 Nos pacientes que apresentavam sarco-
ma de Kaposi, linfoma de Hodgkin, linfoma não 
Hodgkin, ovário e estômago como sítios primá-
rios de tumor, ambos os hemitórax foram acome-
tidos. Não houve relação entre hemitórax acome-
tido e sítio primário do tumor nos demais casos.
  Os tipos de procedimento empregados 

foram classificados em diagnóstico ou terapêutico 
de acordo com o objetivo primário da intervenção 
cirúrgica pleural. Dos 118 procedimentos realiza-
dos nos 48 pacientes, 18 (15,25%) foram diag-
nósticos, 63 (53,39%) terapêuticos e 37 (31,36%) 
diagnósticos e terapêuticos (gráfico 3). 

Gráfico	3.	Natureza do procedimento a que foram submetidos 48 pacientes com derrame pleural neoplásico, atendidos no 
Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2009

Natureza do procedimento
15%

54%

31%

Diagnóstico Terapêutico Diagnóstico e Terapêutico

 Todos os 48 pacientes tiveram diagnóstico 
citopatológico ou histopatológico. O diagnóstico 
foi obtido através de exame citopatológico do lí-
quido pleural em 17 pacientes (35,41%), exame 
histopatológico de fragmento de pleura em 38 pa-
cientes (79,17%) e através dos dois métodos com-
binados em 7 pacientes (14,6%).

 O total de abordagens do grupo analisado 
foi de 118, sendo 90,68% intervenções cirúrgicas 
isoladas, das quais 57,62% foram toracocente-
ses, 13,56% drenagem intercostal fechada (DIF), 
17,8% pleurodeses, uma pleuroscopia e uma pleu-
rectomia, cada uma representando 0,85% do total 
de intervenções (Tabela 2).
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Tipos de procedimentos Número de 
procedimentos

Percentual

Isolados (90,68%)
    Toracocentese 68 57,62%
    DIF 16 13,56%
    Pleurodese 21 17,8%
    Pleuroscopia 1 0,85%
    Pleurectomia 1 0,85%
Combinados (9,32%)
    Videotoracoscopia+Pleurodese 11 9,32%

Tabela 2. Procedimentos cirúrgicos (isolados e combinados)

 Os procedimentos combinados corres-
ponderam a 9,32% do total, estando nesse grupo 
os pacientes que foram submetidos a videotora-
coscopia seguida de pleurodese.
 A média de procedimentos por paciente 
foi de 2,46.
 Nesta série, 17 destes pacientes foram 
submetidos a apenas uma intervenção cirúrgica, 
11 pacientes foram submetidos a duas interven-
ções cada, outros 11 pacientes foram submetidos 
a três intervenções e cinco pacientes submetidos a 
quatro intervenções. Quatro pacientes foram sub-
metidos a mais de quatro intervenções, respectiva-
mente cinco, seis, sete e oito intervenções cada 
 Os quatro pacientes submetidos a mais de 
quatro intervenções cirúrgicas apresentavam der-
rame pleural bilateral.

 DISCUSSÃO
 Dentre os 666 procedimentos cirúrgicos 
realizados no Serviço de Cirurgia Torácica do 
HUGG no período de janeiro de 2005 a dezem-
bro de 2009, 272 (40,84%) foram intervenções ci-
rúrgicas diagnósticas ou terapêuticas em derrames 
pleurais. Desses 272 pacientes abordados cirurgi-
camente, 48 (17,6%) apresentaram derrame pleu-
ral neoplásico comprovado por exame citopatoló-
gico ou biópsia do fragmento pleural.  Opanesko 
e colaboradores encontraram 13,8% de pacientes 
com derrame pleural neoplásico dentre todos os 
derrames pleurais abordados cirurgicamente em 
seu serviço, enquanto Marel e colaboradores en-
contraram 17,2% de pacientes com derrame neo-
plásico e Alemán e Sanchez encontraram 25,9% 
de pacientes com derrame maligno9,10,11.
 No presente estudo, verificou-se predi-
leção pelo sexo feminino (72,91% dos pacientes 
analisados). Já Cellerin encontrou um predomínio 

do derrame pleural metastático no sexo mascu-
lino12. Opanesko demonstrou a predileção de 
derrames pleurais neoplásicos por determinadas 
faixas etárias, sendo a média de idade de 60 anos9. 
Esta característica foi também observada nesta 
amostra, com a média de idade de 58,37 anos.
 Os tumores que mais produziram metás-
tases para a pleura foram os tumores de pulmão 
(33,33%) e mama (29,16%). Antony e colabora-
dores observaram maior incidência de metástase 
dos tumores de pulmão, respondendo por um 
terço dos pacientes (33%), seguidos de tumores 
de mama13. Para Abbruzzese e colaboradores, os 
tumores de pulmão e mama respondem por 50 a 
65% dos casos de derrames pleurais neoplásicos14. 
Os pacientes com sítio primário de tumor não 
identificado representaram 14,58% da presente 
amostra, dados estes condizentes com a literatura. 
Para Sahn os tumores primários de sítio desco-
nhecido são responsáveis por 7 a 15% de todos os 
derrames pleurais malignos15. 
 No sexo feminino, o tumor de mama foi 
o que com maior frequência produziu metásta-
ses para pleura (45,71%), enquanto que no sexo 
masculino o tumor de pulmão foi o responsável 
pela maior parte dos derrames pleurais neoplási-
cos (38,46%), como também foi encontrado em 
outras séries15,16,17.   
 Os linfomas, tumores do trato genitouri-
nário e tumores do trato digestório responderam 
por 18,75% dos pacientes com derrames pleu-
rais neoplásicos no presente estudo. Na literatura 
esses tumores representam até 25% do total de 
pacientes com metástases para pleura15,16,18,19. Os 
cânceres de ovário e estômago representaram 
4,17% dos pacientes, condizente com os achados 
de Chernow e Sahn, os quais observaram que es-
tes tumores representam menos de 5% dos tumo-
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res primários15,16,18,20.
  Na amostra analisada, apenas um paciente 
(2,08%) teve o melanoma como tumor primário. 
Da mesma forma, em uma série de 130 pacientes 
com melanoma, apenas 2% destes apresentaram 
derrame pleural neoplásico21. Há poucos relatos 
na literatura de melanoma cursando com derrame 
pleural metastático, sendo este um evento raro22. 
  O mesotelioma foi tumor primário de 
apenas um paciente (2,08%) no presente estudo. 
Há concordância na literatura de que a incidência 
do mesotelioma varia de acordo com a localização 
geográfica em que vive o paciente13.
  Com relação à sintomatologia, os derra-
mes pleurais neoplásicos são geralmente volu-
mosos e sintomáticos. Bonnefoi e colaboradores 
descrevem que uma pequena porcentagem de pa-
cientes pode se apresentar assintomática e o acha-
do de derrame pleural pode ser incidental através 
de exame físico ou radiológico23. No presente 
estudo encontrou-se apenas um paciente assinto-
mático (2,08%), com sítio primário do tumor não 
identificado.
 Como em outras séries, dispnéia, tosse, 
dor torácica e perda ponderal foram os sintomas 
mais frequentes, presentes em 91,66%, 27,08%, 
20,83% e 14,58% dos pacientes analisados, res-
pectivamente13,16,24,25,26,27. Dhital e colaboradores 
em uma série de 100 pacientes constataram que 
dentre os derrames pleurais neoplásicos, 94% dos 
pacientes apresentavam dispneia no momento do 
diagnóstico, 66% tosse, 39% dor torácica e 22% 
perda ponderal28. Na amostra estudada, a febre foi 
encontrada em apenas um paciente (2,08%) por-
tador de linfoma não-Hodgkin (tumor primário), 
o qual tem a febre como um de seus principais 
sintomas29. No caso estudado, a febre era prova-
velmente devido ao linfoma, e não em decorrên-
cia do derrame pleural.
 Dos 48 pacientes analisados, o diagnós-
tico foi definido por exame citopatológico do 
líquido pleural em 35,41%. Em contrapartida, o 
exame histopatológico do fragmento pleural foi 
diagnóstico em 79,17% dos pacientes. Em 14,6% 
dos pacientes os dois exames apresentaram malig-
nidade. Para Antony, a análise citológica do líqui-
do pleural é o método mais simples de se obter 
o diagnóstico de derrame pleural neoplásico, no 
entanto a efetividade diagnóstica da citologia varia 
de 62% a 90% na dependência de fatores como 
extensão da doença, tipo histológico e habilidade 

do citologista13. 
   A terapêutica dos pacientes com derrame 
pleural neoplásico tem objetivo essencialmente 
paliativo13. Na amostra estudada a toracocentese 
correspondeu a 57,62% dos procedimentos. Este 
procedimento é utilizado frequentemente como 
método de alívio para o derrame neoplásico, uma 
vez que grandes volumes de derrame cursam com 
grande sintomatologia18,20, mas geralmente é inefi-
caz para evitar reacúmulo de líquido30. A toraco-
centese terapêutica como a modalidade primária 
de tratamento na maioria dos pacientes pode tam-
bém apresentar finalidade diagnóstica13, o que a 
qualifica como o procedimento mais realizado em 
derrames pleurais.
 A drenagem intercostal fechada (DIF) 
correspondeu a 13,56% de todos os procedi-
mentos realizados, o que representou o terceiro 
procedimento mais realizado em frequência. Na 
literatura, a DIF é o segundo método mais utiliza-
do para tratamento de derrames pleurais neoplá-
sicos27. Tremblay e colaboradores descrevem que 
a pleurodese espontânea pode ser obtida em cerca 
de 43% dos pacientes após a DIF31. 
 A pleurodese é um método de tratamento 
eficaz e pode ser realizada através da instilação de 
talco por dreno de tórax ou por videotoracosco-
pia32. Trinta e dois pacientes foram submetidos a 
pleurodese. De um total de 118 procedimentos 
aos quais foram submetidos os 48 pacientes ana-
lisados, 17,8% foram pleurodeses por instilação 
de talco através de dreno torácico e 9,32% desses 
procedimentos foram pleurodeses por instilação 
de talco através de videotoracoscopia. A via ide-
al de administração do talco é uma questão con-
troversa na literatura. Dois ensaios clínicos foram 
publicados comparando videotoracoscopia e dre-
no torácico para pleurodese com talco no derra-
me maligno recidivante. O primeiro publicado na 
década de 1990 por Yim e colaboradores incluiu 
57 pacientes e não encontrou diferenças quanto 
à efetividade, tempo de internação ou compli-
cações entre os dois métodos33. Posteriormente, 
em 2005, Dresler e colaboradores em um ensaio 
clínico multicêntrico que incluiu 482 pacientes 
confirmaram a ausência de diferença estatística na 
efetividade dos dois métodos34.
  A pleurectomia é um método efetivo de 
pleurodese mecânica, porém é intervenção cirúr-
gica de grande porte raramente indicada20,35. Na 
amostra estudada, apenas uma pleurectomia foi 
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realizada, em uma paciente com 40 anos de idade 
e portadora de câncer de pulmão como sítio pri-
mário. 
 Apenas um paciente, de 65 anos e porta-
dor de mesotelioma, foi submetido a pleurosco-
pia, realizada para fins tanto diagnósticos quanto 
terapêuticos, visto que o procedimento apresen-
ta elevado rendimento com relação a essas duas 
modalidades e é bem indicado para pacientes com 
derrames pleurais secundários a mesotelioma36.
 Os derrames pleurais neoplásicos são de 
difícil abordagem terapêutica e muitas vezes são 
necessárias diferentes abordagens cirúrgicas para 
obtenção de resultados satisfatórios. Nesta série, 
17 dos 48 pacientes analisados foram submetidos 
a apenas uma intervenção cirúrgica, 11 pacientes 
foram submetidos a duas intervenções cada, ou-
tros 11 pacientes foram submetidos a três inter-
venções e cinco pacientes submetidos a quatro 
intervenções. Quatro pacientes foram submetidos 
a mais de quatro intervenções, respectivamente 
cinco, seis, sete e oito intervenções cada.
  Os dados obtidos neste estudo em relação 
a eficácia dos procedimentos empregados condi-
zem com aqueles encontrados na literatura. 
 Anderson e colaboradores encontraram 
em sua série uma taxa de recidiva da toracocentese 
de 97% em 30 dias37. Dessa forma, como método 
definitivo de tratamento, seu uso está contra-indi-
cado20.
 A drenagem intercostal fechada com ob-
jetivo terapêutico pode cursar com recidiva do 

derrame em 50 a 80% dos pacientes após a reti-
rada do dreno pleural, sendo necessários procedi-
mentos posteriores38. 
 A pleurodese, dentre os métodos utiliza-
dos para tratamento do derrame pleural, é a que 
apresenta maior eficácia. Walker-Renard e colabo-
radores39 revisaram todos os artigos publicados na 
língua inglesa de 1966 a 1992 os quais descreviam 
derrames pleurais neoplásicos malignos e recor-
rentes tratados com pleurodese química. Nesta re-
visão, 64% dos 1168 pacientes analisados apresen-
taram resposta completa a pleurodese química39. 
Neste estudo a pleurodese foi eficaz em 87,5% 
dos pacientes submetidos a pleurodese química. 
 
 CONCLUSÃO
  Os derrames pleurais neoplásicos foram 
relativamente pouco comuns no serviço de Ci-
rurgia Torácica do HUGG no período estudado. 
Os pacientes mais comumente acometidos foram 
do sexo feminino e apresentavam os tumores de 
mama e pulmão como sítios primários mais co-
muns. 
 Os pacientes sintomáticos prevaleceram 
sobre os assintomáticos, sendo a dispneia, tosse, 
dor torácica e perda ponderal os sintomas mais 
encontrados. Não houve correlação entre o sítio 
primário do tumor e os sintomas encontrados. 
  A média de procedimentos por paciente 
foi baixa, e o procedimento que apresentou maior 
eficácia foi a pleurodese. 
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Depressão no Idoso: Etiologia e Diagnóstico 
Precoce

Jessica Tesira Casella1, Max Kopti Fakoury2, 
Natália Monteiro Villela1, Alicia Selva Roetzler3

RESUMO
Introdução: O elevado número de idosos com depressão nos dias de hoje revela a 
importância em entender suas possíveis causas e a necessidade de um diagnóstico 
precoce. O objetivo é facilitar a compreensão etiológica da doença e sua abordagem 
diagnóstica no idoso. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica 
baseada em artigos indexados no PUBMED, LILACS e SciELO, utilizando 
como palavras chaves: depressão, idoso, etiologia, diagnóstico. Resultados: A 
etiologia da depressão no idoso é multifatorial com determinantes biológicos 
e psicossociais implicados em sua gênese. Dentre os fatores predisponentes, 
destaca-se o luto, o isolamento social, a incapacidade funcional e a presença 
de comorbidades. O diagnóstico da depressão é dificultado pela presença 
concomitante de doenças clínicas, uso de medicamentos e, especialmente na 
depressão de início tardio em que a apresentação pode ser atípica, sob a forma 
de problemas cognitivos, síndromes dolorosas, somatização, ansiedade e abuso 
de álcool. Diante da importância deste transtorno e da dificuldade diagnóstica, 
a avaliação sistemática dos indivíduos idosos com queixas de tristeza e/ou 
anedonia pode contribuir para melhorar a detecção de distúrbios depressivos. 
Conclusão: A compreensão de sua etiologia e o diagnóstico precoce são 
fundamentais para a diminuição dos casos de depressão. O estímulo ao uso 
de escalas sistemáticas diminui dependência de profissionais não especializados 
em realizar o diagnostico de um quadro depressivo, proporcionando uma 
abordagem precoce e maior sucesso terapêutico.
Palavras-chave: Depressão, idoso, etiologia, diagnóstico.

Depression in the Elderly: Etiology and Early Diagnosis

ABSTRACT
Introduction: The epidemiology of  depression in the elderly offers evidence 
of  the importance in understanding the possible causes and the need for early 
diagnosis, because it facilitates the medical attendance, avoiding the cronification 
of  this pathology and the psychic suffering of  the patients. Methodology: it was 
performed a literature review based on articles indexed in PUBMED, LILACS 
and SciELO using as keywords: depression, late-life, elderly, etiology, diagnosis. 
Results: The etiology of  depression in old age is multifactorial. No isolated 
factor could explain the origin of  depression symptoms in this population. 
Biological, psychological and social factors are implicated in the cause of  this 
mood disorder. There are also some risk factors that can contribute, like: sorrow, 
social isolation, functional impairment and other comorbidity. Depression in 
late-life can present with atypical symptoms, cognitive dysfunction, painful 
syndromes, somatization, anxiety and alcohol abuse. Also the presence of  
comorbidity and the use of  many medications raise difficulties in the diagnostic 
and treatment of  this disorder. In front of  the relevance of  depression and 
the difficulties in reaching the diagnosis, screening patients with sadness / 
anedonia in primary care is critical. It is important that professionals recognize 
characteristics of  depressive symptoms and become ready to investigate this 
mood disorder. Conclusion: The comprehension of  its etiology and early 
diagnosis are the keys to reducing the cases of  depression. Besides, the use of  
systematic scales facilitates non-specialized professionals to make the diagnosis 
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and promote an early approach providing a greater therapeutic success.
Key words: Depression, late-life, elderly, etiology, diagnosis.
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 INTRODUÇÃO 
 Há alguns anos a população acima dos 
60 anos de idade vem aumentando significativa-
mente no Brasil. Em 1980, era em torno de 7,7 
milhões de pessoas idosas e nos últimos 20 anos 
esse número dobrou. Atualmente, possui a séti-
ma população de idosos do mundo, e, segundo 
as projeções estatísticas da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), até 2025 alcançará cerca de 30 
milhões, correspondendo a 14% da população 
brasileira3. Este aumento tem trazido como uma 
de suas conseqüências um incremento de doenças 
neuropsiquiátricas e, dentre elas, a depressão ocu-
pa um lugar de grande relevância. A prevalência 
de sintomas depressivos em idosos é de aproxi-
madamente 15% nos pacientes da comunidade, 
20% entre pacientes que procuram unidades de 
prevenção primária e 25% nos pacientes hospita-
lizados. Porém, quando se considera a prevalência 
da depressão maior, esta ocorre em menos de 3% 
dos idosos residentes na comunidade. As taxas de 
depressão maior/menor entre os idosos variam 
de 5% em nível de cuidados primários a 15-25% 
nos lares de idosos22. 
 Por ser uma doença insidiosa, possui sin-
tomas que podem não ser prontamente reconhe-
cidos, principalmente, em pacientes portadores de 
múltiplos problemas físicos e, portanto, de múl-
tiplos sintomas. Contribui para isto o fato de que 
a alteração do humor pode não ser tão evidente, 
com sintomas mais vagos, tais como: perda de 
apetite, insônia e falta de energia, que muitas vezes 
podem ser atribuídos a outras causas. Além dis-
so, quando presente, a alteração do humor pode, 
equivocadamente, ser atribuída às limitações e 
sintomas de outras alterações de saúde, a proble-
mas econômicos ou à perda do convívio social. 
Somado a isso, os sintomas vegetativos da depres-
são podem ser confundidos com complicações de 
doenças clínicas pré-existentes, interações medi-
camentosas ou seus efeitos colaterais. Os pacien-
tes idosos podem também mostrar apresentações 
atípicas, como distúrbios cognitivos, síndromes 
dolorosas, somatização, ansiedade ou irritabilida-
de e abuso de álcool. Esses são um dos motivos 
pelos quais a depressão tem sido subdiagnosticada 
e subtratada até hoje, o que acaba favorecendo a 
cronificação desta enfermidade, agravando ainda 
mais o sofrimento psíquico do paciente. 
 Como há também uma íntima relação en-
tre depressão e doenças clínicas no idoso, a não 

identificação e a ausência de tratamento da de-
pressão contribuem para o agravamento de am-
bas, tanto da depressão como da doença clínica, 
aumentando a morbidade e o risco de morte23. A 
falta de tratamento desta condição pode acarre-
tar diminuição de qualidade de vida e da sensação 
de bem estar, diminuição da capacidade funcio-
nal, dificuldades financeiras, isolamento social, 
recuperação mais lenta de outras doenças, uso de 
mais medicações, risco aumentado de Doença de 
Alzheimer e suicídio, maior uso dos recursos de 
saúde e maior custo financeiro em geral. Logo, a 
depressão no idoso é, evidentemente, um proble-
ma de saúde pública importante26.
 Além disso, a depressão impõe uma carga 
substancial, tanto sobre os pacientes como sobre 
suas famílias, instituições que cuidam de idosos e 
para a saúde pública. A alta prevalência desta con-
dição, juntamente com a significativa morbidade 
e mortalidade que a acompanham resultam em 
enorme encargo econômico. Os custos diretos 
da depressão são formados pelas despesas com 
os cuidados iniciais, pelo custo de hospitalizações, 
medicamentos e os custos indiretos oriundos da 
perda de produtividade dos pacientes ou de seus 
cuidadores. 
 Portanto, diante da evidente importância 
da depressão e de suas conseqüências, torna-se 
necessário contribuir com a conscientização da 
classe médica quanto à compreensão etiológica 
da doença e na abordagem diagnóstica do pacien-
te idoso com quadro depressivo. Dessa forma, 
buscou-se auxiliar na compreensão das possíveis 
causas de depressão e seus fatores de risco com 
intuito de evitá-los, direcionar a conduta diante do 
paciente por meio das escalas de depressão, com 
destaque para a “Escala de Depressão Geriátrica 
– 15 itens”, para rastreamento dos transtornos 
do humor em ambulatórios gerais. Logo, a com-
preensão de suas possíveis causas e o reconheci-
mento da doença psiquiátrica em si proporcionam 
uma melhor qualidade de vida a essa população, 
tornando imperiosa a correta abordagem por par-
te dos profissionais de saúde.

 METODOLOGIA
 Foi realizada uma revisão bibliográfica ba-
seada em artigos indexados nas bases de dados 
PubMed, LILACS e SciELO, utilizando como pa-
lavras chaves: depressão, idoso, etiologia, diagnós-
tico, depression, late-life, elderly, etiology, diagno-
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sis.
 Para a seleção de livros-texto foram esco-
lhidos tratados sobre psiquiatria, psicogeriatria, 
geriatria e gerontologia, além de manuais práticos 
e outros livros.
 Os critérios de inclusão para os estudos 
encontrados foram: materiais que abordassem a 
depressão no idoso com foco em suas possíveis 
etiologias e fatores predisponentes e tivessem ên-
fase na realização de seu diagnóstico. Além disso, 
foram também consultadas referências adicionais 
encontradas nas listas de referências dos artigos 
selecionados. Os artigos que não abordavam a 
população com idade acima dos 60 anos foram 
excluídos, embora fossem sobre o tema “depres-
são”.
 Foram encontrados 112 artigos e desses 
32 foram selecionados de acordo com os critérios 
utilizados.

 DISCUSSÃO
 Etiologia da Depressão
 A depressão na população de idade avan-
çada possui etiologia heterogênea e multifatorial. 
Ela pode tanto se iniciar na idade adulta e conti-
nuar com surtos recorrentes na velhice como o 
primeiro surto ser tardio. No estudo da depressão 
em idosos é importante discriminar a diferencia-
ção entre esses dois tipos de quadros depressivos, 
já que eles apresentam significativas diferenças clí-
nicas e evolutivas entre si32.
 As formas de início precoce são as tra-
dicionalmente encontradas no adulto e parecem 
ter maior componente genético do que as formas 
de início tardio. Nesse tipo de transtorno há ape-
nas uma continuação da depressão cujos surtos 
se iniciaram na idade adulta. Esses pacientes têm 
mais familiares com depressão de início precoce e 
maior risco de desenvolvimento de doenças afe-
tivas entre seus parentes do que aqueles com iní-
cio tardio da doença. Os sintomas predominantes 
neste caso são: a presença do humor depressivo, 
a indiferença afetiva, o pessimismo e a anedo-
nia, sem, em geral, apresentar queixas somáticas 
e quadros cognitivos tão marcantes. Além disso, 
também não costumam estar associadas a altera-
ções estruturais do sistema nervoso central6. 
 A depressão de início tardio é considera-
da qualitativamente diferente do quadro na idade 
adulta. A depressão de início tardio depende mui-
to mais de fatores biológicos e ambientais relacio-

nados ao processo de envelhecimento do que de 
fatores genéticos. Os fatores genéticos parecem 
ser menos proeminentes e existe evidência cres-
cente sugerindo que fatores cerebrais orgânicos 
podem ter significado etiológico na depressão de 
início tardio15. Esse tipo de depressão apresenta 
particularidades biológicas específicas, como alte-
rações na morfologia e funções cerebrais, além de 
estar mais associado à depressão de origem vascu-
lar e a distúrbios cognitivos. No entanto, aspectos 
psicológicos e sociais também têm um papel reco-
nhecidamente importante na origem desses epi-
sódios. Além disso, há fortes evidências de fatores 
de risco que predispõem o indivíduo a apresentar 
esse tipo de quadro8.

 Fatores Biológicos
 As principais teorias relativas à base bio-
lógica da depressão fundamentam-se nos estudos 
sobre neurotransmissores cerebrais e seus recep-
tores, embora outros fatores mais relacionados às 
áreas como neuroanatomia e neurofisiologia tam-
bém estejam sob investigação.
 Sabe-se hoje que existem evidências de 
alterações do sistema de neurotransmissores no 
quadro depressivo maior, tanto do adulto como 
do idoso. No entanto, essas mudanças podem ser 
de dois tipos: no número de neurotransmissores 
ou na sensibilidade dos neurorreceptores pré- e 
pós-sinápticos do sistema nervoso central mes-
mo na ausência de alteração de seu número. O 
desequiíbrio das monoaminas constituem-se na 
principal hipótese envolvendo os neurotransmis-
sores cerebrais. Subdividem-se em catecolaminas, 
dopamina (DA) e noradrenalina (NE), e na indo-
lamina, como a serotonina (5HT). Está baseado 
no conceito da deficiência das aminas biogênicas, 
particularmente NE, 5HT e DA, como a cau-
sa das depressões. No entanto, o conhecimento 
atual da complexa inter-relação entre os sistemas 
neurotransmissores cerebrais acabou deslocando 
o foco das hipóteses biológicas da depressão para 
os receptores dos neurotransmissores, pressupon-
do a presença de anormalidades funcionais entre 
eles. 
 Além disso, há significativas alterações es-
truturais, funcionais e vasculares associadas à de-
pressão especificamente no idoso, ou seja, aquela 
de início tardio que tem seu primeiro episódio de-
pois dos 65 anos. Dentre as alterações estruturais 
destacam-se: a atrofia cerebral com diminuição da 
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relação cerebroventricular e o aumento dos sul-
cos corticais. Já a diminuição do fluxo sanguíneo 
cerebral e a redução do metabolismo da glicose 
representam as principais alterações funcionais. 
Ocorrem também lesões vasculares como o aco-
metimento da substância cinza subcortical envol-
vendo os núcleos da base, caudado e tálamo, e as 
lesões localizadas na substância branca com dano 
vascular das vias estriado-pálido-tálamocorticais. 
Essa leucoencefalopatia, caracterizada no exame 
de RNM por hiperintensidades em T2, parece es-
tar relacionada ao início de depressão tardia espe-
cificamente e seria secundária à aterosclerose nas 
arteríolas penetrantes11,17,19,20. 
 Outras teorias afirmam também que nos 
deprimidos existiria uma disfunção do eixo hipo-
tálamo-hipofisário-adrenal dando origem a níveis 
permanentemente elevados de cortisol nos doen-
tes deprimidos. Na presença de excessiva secreção 
de cortisol ocorreria perda de alguns neurônios 
por efeito neurotóxico deste no sistema nervoso 
central25.
 
 Fatores Psicológicos
 Com a senectude, ocorre redução da di-
mensão psicológica de futuro. O idoso tem uma 
vivência do tempo passado, há mais tempo passa-
do do que tempo por vir. A proximidade com a 
morte é percebida, não só pelo próprio declínio, 
mas pela observação da morte de parentes e ami-
gos da mesma faixa etária. Isso leva a uma sensa-
ção angustiante de finitude. 
 Assim, a relação que cada indivíduo man-
tém com o tempo torna-se muito importante no 
envelhecimento, já que determina para cada pes-
soa o que representa subjetivamente sua própria 
velhice. Deve-se falar, então, de uma temporali-
dade própria, ou seja, de um tempo que passa e 
outro que não passa. O tempo que passa é a re-
presentação que cada um tem do próprio tempo, 
é o tempo cronológico, sucessões que se ordenam 
como passado, presente e futuro. Enquanto que o 
tempo que não passa, que prolifera sem tornar-se 
passado é aquele que trata do desenvolvimento 
psicológico e das modificações ocorridas durante 
o ciclo de vida de cada um. São processos gra-
duais, imprecisos e de difícil determinação. Como 
índice de velhice, a idade cronológica mostra-se 
inadequada na medida em que as diferenças in-
dividuais que existem entre as pessoas deixam 
de ser valorizadas. Assim, mais importante que a 

idade real é o reconhecimento das mudanças que 
se produzem no interior de cada pessoa e como 
as outras pessoas as registram, o olhar do outro. 
Mudanças pelas quais passa o ser humano desde a 
infância até a maturidade, que o levará a envelhe-
cer e depois morrer. Mudanças que marcam a sua 
identidade pessoal12,14.

 Fatores Sociais
 Talvez se esteja vivendo hoje a crise de 
identidade mais profunda que o ser humano te-
nha vivenciado ao longo do tempo e que põe em 
discussão o sentido próprio da existência. Em um 
mundo onde a informação é processada com ve-
locidade difícil de acreditar e com espaços virtuais 
que nos colocam no “quase real”, a comunicação 
interpessoal parece ficar cada vez mais distante. 
Apesar de a tecnologia ampliar nossa rede de co-
nhecimentos e pessoas, torna-se, paradoxalmente, 
mais difícil reconhecer as nossas necessidades e 
fragilidades e as dos que nos rodeiam. 
 Se bem sabemos que o envelhecimento 
enquanto destino biológico é um legado inques-
tionável de todos os seres vivos, nem todos os se-
res humanos o aceitam sem lamentações. A velhi-
ce pode ser vista como uma etapa de crise, onde se 
assiste à perda dos antigos referenciais de vida ou 
como uma fase de fortalecimento da identidade, 
elaboração de perdas e adaptação às mudanças. 
No debate contemporâneo, fala-se muito sobre 
a velhice e o tempo de envelhecer, numa tenta-
tiva de compreender conceitos que vem mudan-
do através das épocas, em função das inúmeras 
transformações a que o ser humano vem sendo 
submetido. Focalizar as causas, para chegar a essa 
compreensão, não é tarefa que possa realizar-se 
com facilidade. Como marcam os fatos históricos, 
a sociedade começou progressivamente a mudar 
sua escala de valores e, consequentemente, tam-
bém foi mudando a imagem do indivíduo perten-
cente a esta faixa etária8.
 A velhice enquanto processo evolutivo é 
uma realidade inquestionável, mas torna-se dra-
mática quando discriminação social, inatividade, 
perda de status social e prestígio são impostos aos 
idosos na sociedade capitalista contemporânea. 
Os idosos sofrem com muito menos resistência a 
estas variações do meio. Para superar estes obstá-
culos, alguns criam um novo campo de interesses 
dentro das suas possibilidades (atividades da ter-
ceira idade). Surge assim, um modo de vida dife-
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rente e aparecem, às vezes, artifícios para permitir 
uma adaptação mínima. Se o indivíduo não con-
segue integrar-se a essa nova situação, seu equi-
líbrio emocional pode tornar-se comprometido. 
Deparamo-nos, então, com um idoso em crise de 
identidade, o que na maioria das vezes vai resultar 
em isolamento, desinteresse por tudo, alcoolismo, 
senilidade, morte social e até física. Assim, não é 
difícil que ocorram episódios de depressão1.
 No entanto, o conceito de depressão tam-
bém se encontra em continua transformação. O 
que é estar deprimido afinal? Na sua construção 
como indivíduo, o sujeito tenta coincidir com as 
expectativas que os outros têm dele e, por outro 
lado, identifica-se com os valores da sociedade 
onde se encontra imerso. Se os antigos valores 
já não existem ou encontram-se em processo de 
mutação, qual é o lugar reservado paradoxalmente 
para esse novo sujeito velho16?

 Fatores de Risco 
 Tipos de Personalidade
 Um certo grau de “maleabilidade” é ne-
cessário para que se possa lidar de forma adequa-
da com os desafios que surgem no envelhecer. 
Quanto maior for a rigidez das características de 
adaptação na vida adulta, mais graves serão os 
sintomas de ansiedade e insegurança na velhice. 
Além disso, parece que a capacidade de ser flexível 
diante das inevitáveis modificações que surgem ao 
longo do tempo e de não permitir que estas domi-
nem os últimos anos da vida são provavelmente 
facilitadas por uma visão favorável da vida pre-
gressa, já que a sensação de satisfação baseada no 
julgamento do próprio passado é crucial para o 
ajustamento ao envelhecimento. Portanto, o tipo 
de personalidade e o modo de encarar a vida pre-
viamente serão fatores determinantes na maneira 
com que o idoso irá enfrentar sua realidade29.

 Limitações Funcionais 
 O sentimento de controle e a ausência de 
sequelas ou incapacidades associadas certamente 
contribuem para que os idosos expressem satis-
fação em relação à vida. Porém, quando eles se 
deparam com a falta de autonomia e a necessida-
de de assistência, ou dependência nas atividades 
da vida diária, a sua qualidade de vida é afetada, 
predispondo-os à depressão.
 A capacidade de deambulação, a acui-
dade visual e outras aptidões fundamentais para 

execução de atividades da rotina diária são pro-
gressivamente afetadas com o envelhecimento7. 
A percepção da perda de independência para o 
desempenho dessas ações gera, além de conflitos 
com familiares e cuidadores, sintomas depressi-
vos. Casos como o de pessoas que sempre mo-
raram sozinhas, mas que passaram a precisar de 
algum tipo de auxílio ou supervisão, aos quais re-
sistem ativamente, são comuns. Portanto, o apa-
recimento progressivo de doenças e dificuldades 
funcionais são fatores determinantes da incidên-
cia de estresse na terceira idade.

 Doença Clínica
 A percepção da perda de saúde é fator 
de risco e deflagrador de sentimento de desvalo-
rização e perda de perspectiva futura. Um fator 
que possivelmente predispõe as pessoas a desen-
volverem a depressão é o fato de estarem força-
das a uma posição de relativa incapacidade física 
podendo também ser resultante de um gasto de 
energia na tentativa e no enfrentamento de uma 
doença aguda ou de longo prazo.
 As doenças mais estudadas quanto à asso-
ciação a quadros depressivos após seu diagnósti-
co são: infarto (IAM), acidente vascular cerebral 
(AVC), doença de Parkinson, doença de Alzhei-
mer e câncer10.

 Luto
 Eventos estressantes como a morte são 
previsivelmente cada vez mais esperados com o 
passar do tempo. No entanto, embora de certa 
forma seja previsível, nem todos os idosos es-
tão preparados para elaborar essa experiência. As 
perdas de entes queridos contribuem em especial 
para o surgimento de depressão nesse grupo etá-
rio. Para alguns, os sentimentos de desesperança 
e de dor pela perda são muito sentidos e nem 
sempre são temporários. Para outros, a percepção 
do relógio biológico é mais natural e a morte do 
cônjuge na velhice acaba fazendo parte do relógio 
social da vida, em que acontecimentos traumáti-
cos são de algum modo esperados. Já acidentes 
inesperados tendem a ser mais dificilmente ab-
sorvidos. A morte de um(a) filho(a) é um evento 
fora desse relógio social, portanto, extremamente 
difícil de ser absorvido e fonte de grande ansie-
dade e fator preponderante para a depressão. Os 
sintomas mais característicos de depressão dife-
rentes do luto normal são: pensamentos de morte 



Cad Bras Med XXIII (1,2,3,4): 1-77, 2010

63

do sobrevivente, sentimento de culpa sobre ações 
realizadas ou não por ocasião do óbito, preocu-
pação mórbida com inutilidade, retardo psicomo-
tor notável, incapacitação funcional prolongada 
e alucinações com imaginação de ouvir vozes ou 
visões rápidas do(a) falecido(a)31.

 Isolamento Social
 A mudança abrupta de relações sociais 
ocasionada pela perda do(a) companheiro(a) ou a 
limitação funcional para realizar as atividades di-
árias acabam levando ao isolamento social e tor-
nando este um importante fator de risco para a 
depressão. No entanto, há que se examinar a his-
tória prévia familiar desses indivíduos para se ob-
servar que, na maioria das vezes, o isolamento e a 
pequena rede de apoio já existiam antes não ape-
nas por parte da família, mas também por parte da 
vizinhança. Além disso, depressão prévia também 
está associada ao isolamento social. Depressão e 
isolamento social parecem se retroalimentar mu-
tuamente. Logo, a depressão é fator de risco para 
isolamento social e vice-versa13.

 Diagnóstico de depressão no idoso
 Apesar da prevalência relativamente eleva-
da de depressão em pacientes idosos, frequente-
mente a condição não é diagnosticada. Esse fato 
pode ser atribuído, em parte, à crença de que o 
comportamento depressivo é uma consequên-
cia natural do envelhecimento. O diagnóstico de 
depressão em idade avançada pode ser ainda di-
ficultado por condições médicas concomitantes, 
incapacidade cognitiva associada à idade, ênfase 
nos sintomas somáticos e múltiplos eventos vitais 
adversos.  
 Além disso, os critérios diagnósticos usa-
dos para pacientes mais jovens podem não ser 
aplicáveis aos idosos, havendo, também, notável 
heterogeneidade na apresentação clinica destes 
pacientes. Por esses motivos, o diagnóstico de 
depressão nos pacientes idosos exige um cuidado 
todo especial. 

 Avaliação do Episódio Depressivo 
Maior
 Sintomatologia
 Embora os sintomas de depressão sejam 
semelhantes em pacientes idosos e mais jovens, 

a apresentação da condição pode ser diferente. 
Sintomas depressivos são comuns em pacientes 
idosos, mas, muitas vezes não são referidos. Com-
parativamente com outras faixas etárias, são fre-
qüentes queixas como sensação de perda de me-
mória e dano cognitivo. Esses pacientes registram 
mais queixas somáticas, pensamentos de morte, 
perda de energia e sentimentos de tensão e irri-
tabilidade do que os pacientes mais jovens. Por 
outro lado, os idosos tendem a se queixar menos 
de humor deprimido, sintomas afetivos ou culpa. 

 Critérios Diagnósticos
 Os transtornos de saúde mental são clas-
sificados segundo o “Código Internacional de 
Doenças” (CID 10), elaborado pela Organização 
Mundial de Saúde, e o “Manual de Diagnóstico 
Estatístico de Doença Mental” (DSM IV), elabo-
rado pela Associação Americana de Psiquiatria. 
Com base no CID-10, os critérios gerais para 
episódio depressivo maior são: episódio com du-
ração de pelo menos duas semanas, ausência de 
sintomas maníacos ou hipomaníacos em qualquer 
época da vida, e ausência de episódio atribuível ao 
uso de substâncias psicoativas. Além disso, dois 
ou mais critérios principais devem estar presen-
tes sempre: humor deprimido que definitivamen-
te seja anormal para aquele indivíduo, presente 
pela maior parte do dia e quase todos os dias, 
largamente não influenciado pelas circunstâncias 
e mantido por pelo menos duas semanas; perda 
de interesse ou prazer por atividades que normal-
mente são agradáveis; energia diminuída ou fati-
gabilidade aumentada.
 De acordo com o DSM-IV, para ser 
dado o diagnóstico de depressão maior, o pa-
ciente precisa apresentar necessariamente um 
dos seguintes sintomas: humor deprimido, 
perda de interesse ou prazer. Além disso, são 
necessários pelo menos mais quatro outros 
sintomas presentes quase todos os dias, tais 
como: ganho ou perda significativa de peso, 
diminuição ou aumento do apetite, insônia 
ou hipersonia, agitação ou retardo psicomo-
tor, fadiga ou perda de energia, sentimento de 
inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, 
capacidade diminuída de pensar ou concen-
trar-se, ou indecisão, pensamentos de morte 
ou ideação suicida recorrentes (quadro 1). 
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Quadro 1. Critérios DSM-IV para Episódio Depressivo Maior (FREITAS, 2002)

A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de duas semanas e representam 
uma alteração a partir do funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é: (1) humor deprimido ou; (2) perda do 
interesse ou prazer.
Nota: Não incluir sintomas nitidamente devidos a uma condição médica geral ou alucinações ou delírios incongruentes 
com o humor.
(1) humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo (por ex., sente-se triste ou 
vazio) ou observação feita por outros (por ex., chora muito).
Nota: Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável
(2) interesse ou prazer acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase 
todos os dias (indicado por relato subjetivo / observação feita por outros)
(3) perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (por ex., mais de 5% do peso corporal em 1 mês), ou diminui-
ção ou aumento do apetite quase todos os dias.
(4) insônia ou hipersonia quase todos os dias
(5) agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outros, não meramente sensações subjetivas de 
inquietação ou de estar mais lento)
(6) fadiga ou perda de energia quase todos os dias
(7) sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser delirante), quase todos os dias (não mera-
mente auto-recriminação ou culpa por estar doente)
(8) capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias (por relato subjetivo ou observa-
ção feita por outros)
(9) pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico, 
tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio
B. Os sintomas não satisfazem os critérios para um episódio misto.
C. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em 
outras áreas importantes da vida do indivíduo.
D. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (por ex., droga de abuso ou medicamen-
to) ou de uma condição médica geral (por ex., hipotiroidismo).
E. Os sintomas não são melhor explicados por Luto, ou seja, após a perda de um ente querido, os sintomas persistem 
por mais de 2 meses ou são caracterizados por acentuado prejuízo funcional, preocupação mórbida com desvalia, ideação 
suicida, sintomas psicóticos ou retardo psicomotor.

 Quando estes sintomas de depressão são 
crônicos (duração superior a dois anos) e de bai-
xa intensidade faz-se o diagnóstico de distimia. 
Trata-se de um tipo de depressão cujos episódios 
individuais não são suficientemente prolongados 
para justificar um diagnóstico de transtorno de-
pressivo recorrente leve, moderado ou grave. Em 
muitos casos de distimia, o paciente se encontra 
deprimido há tanto tempo que pode pensar que 
sua tristeza e desânimo fazem parte de seu “tem-
peramento”. Não é incomum que os sintomas te-
nham se iniciado na infância ou adolescência (iní-
cio precoce) e o paciente procure ajuda somente 
na idade adulta7.

 Escalas de Avaliação
 Existem algumas escalas objetivas de ava-
liação de depressão utilizadas na prática médica 
para documentar o estado clínico deprimido do 
paciente. Essas escalas foram validadas para ras-
treio de depressão ou verificação de gravidade de 
seus sintomas. Esses instrumentos de medição 

permitem a quantificação numérica, promovendo 
maior precisão no indicador do estado deprimi-
do e proporcionando objetividade na avaliação, 
oportunidade de reavaliação comparativa evoluti-
va do caso (teste e reteste) e comparabilidade en-
tre diferentes grupos e pesquisas. Apesar de uma 
escala contribuir para a investigação diagnóstica e 
reduzir a possibilidade do subdiagnóstico por ex-
por objetivamente a sintomatologia, ela não deve 
ser utilizada isoladamente como critério diagnós-
tico2,5,9,10,25,30.

 Escalas para Avaliação Sintomatológi-
ca da Depressão
 A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) 
é um dos instrumentos mais frequentemente utili-
zados para o rastreamento de episódio depressivo 
maior em idosos, tendo sido a única desenvolvida 
para esse grupo etário. Descrita em língua inglesa 
por Yesavage et al. (1983), a escala original tem 30 
itens e foi desenvolvida especialmente para o ras-
treamento dos transtornos de humor em idosos. 
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Uma das vantagens da escala, além da pequena va-
riação nas possibilidades de respostas, é o fato de 
não incluir sintomas somáticos, reduzindo a inter-
ferência de sintomas confundidores. Outro ponto 
positivo é o fato de a mesma ser composta por 
perguntas fáceis de serem entendidas. Destaca-se 
ainda a possibilidade de ser auto-aplicada ou apli-
cada por um entrevistador treinado. A desvanta-
gem é a limitação do uso na presença de déficit 
cognitivo, especialmente após estágio moderado. 
 A EDG com 15 itens (EDG-15) é uma 
versão curta da escala original e foi elaborada por 
Sheikh & Yesavage, a partir dos itens que mais 
fortemente se correlacionavam com o diagnós-
tico de depressão27. Esses itens, em conjunto, 
mostraram boa acurácia diagnóstica, com sensibi-
lidade, especificidade e confiabilidade adequadas. 
Na EDG-15, avaliam-se sintomas de insatisfação 
com a vida, sensação de vida vazia, sentimento 
de desesperança, sensação de desamparo, medo 
de maus acontecimentos, retraimento social e 
perda de energia. Essa versão reduzida é bastan-
te atraente para rastreamento dos transtornos do 
humor em ambulatórios gerais, assim como em 
outros ambientes não-especializados, pois o tem-
po necessário para a sua aplicação é menor que a 
anterior. O ponto de corte >5 produziu índices 

de sensibilidade de 90,9% e de especificidade de 
64,5% para diagnóstico de episódio depressivo 
maior de acordo com o DSM-IV2. 
 Existem ainda outras versões da EDG 
com apenas 5 itens ou com apenas 1 item. Em um 
estudo realizado no Chile31 que comparou duas 
versões reduzidas, a versão de 15 com a de 5 itens 
(EDG-5), a escala abreviada de 5 itens se mostrou 
efetiva como instrumento de triagem, com boa 
sensibilidade, especificidade e valores preditivos 
positivos e negativos adequados. A maior vanta-
gem desta última versão é a facilidade para sua 
administração em ambulatórios gerais de clínica 
médica por sua maior rapidez na aplicação. Mas, 
como todo instrumento de triagem que tem alta 
sensibilidade à custa de uma especificidade mo-
derada, um resultado positivo não faz diagnóstico 
e deverá ser complementado com uma avaliação 
clínica. Além disso, outros estudos avaliaram uma 
versão ainda mais reduzida com apenas uma per-
gunta de triagem “Você costuma se sentir triste 
ou deprimido?”10. A pergunta única tem um valor 
preditivo negativo adequado, mas possui baixa es-
pecificidade e alta taxa de falso-positivos. Portan-
to, apesar de diversas versões reduzidas da EDG, 
a mais consagrada e utilizada hoje em dia é versão 
reduzida de 15 itens (quadro 2).

1) O Sr(a) está basicamente satisfeito com sua vida?                                                                                             Não
2) O Sr(a) deixou muitos de seus interesses e atividades?                                                                                      Sim
3) O Sr(a) sente que sua vida está vazia?                                                                                                                Sim
4) O Sr(a) se aborrece com freqüência?                                                                                                                  Sim
5) O Sr(a) se sente de bom humor a maior parte do tempo?                                                                                   Não
6) O Sr(a) tem medo que algum mal vá lhe acontecer?                                                                                          Sim
7) O Sr(a) se sente feliz na maior parte do tempo?                                                                                                 Não
8) O Sr(a) sente que sua situação não tem saída?                                                                                                   Não
9) O Sr(a) prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?                                                                                  Sim
10) O Sr(a) se sente com mais problemas de memória do que a maioria?                                                              Sim
11) O Sr(a) acha maravilhoso estar vivo?                                                                                                               Não
12) O Sr(a) se sente um inútil nas atuais circunstâncias?                                                                                        Sim
13) O Sr(a) se sente cheio de energia?                                                                                                                    Não
14) O Sr(a) acha que sua situação é sem esperança?                                                                                               Sim
15) O Sr(a) sente que a maioria das pessoas está melhor que o Sr(a)?  Sim

Quadro 2. Escala de Depressão Geriátrica EDG-15, versão reduzida (SHEIKH & YESAVAGE, 1986)

 A Escala do “Center For Epidemiologic 
Studies - Depression” (CES-D), na versão valida-
da para o português por Silveira & Jorge28, é uma 
escala que avalia a frequência de sintomas depres-
sivos vividos na semana anterior à entrevista. Ela 

contém 20 itens escalares sobre humor, sintomas 
somáticos, interações com os outros e funciona-
mento motor. A escala não é dicotômica como 
a GDS, pois as respostas podem variar entre: 
nunca ou raramente; às vezes; frequentemente; 
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e sempre. O escore final varia de 0 a 60 pontos 
e quanto maior é a pontuação, mais chance de 
estar deprimido. Na versão norte-americana24, o 
ponto de corte para identificar depressão é de ≥ 
16 pontos. Segundo Davidson (1994), a CES-D 
não serve para diferenciar grupos com diferentes 
diagnósticos, conforme preconizado pelo DSM-
-IV, pois apesar de razoavelmente sensível e espe-
cífica e com boa precisão, possui baixo valor pre-
ditivo positivo por incluir sintomas somáticos em 
sua avaliação. Dessa forma, a CES-D acaba por 
superestimar o percentual de idosos possivelmen-
te afetados. Apesar dessa escala não se constituir 
num instrumento diagnóstico no sentido estrito, 
ela pode funcionar como um indicador da pos-
sível presença de quadro depressivo, que deverá 
ser avaliado por critérios clínicos, bioquímicos e 
psicossociais, para que se possa fazer uma afirma-
ção mais segura sobre a presença ou ausência de 
depressão9. 
 
 Avaliação da Intensidade dos Sinto-
mas
 O Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
é um dos instrumentos mais utilizados para medir 
a intensidade da depressão, e constitui também 
uma escala de auto-avaliação. Em sua estrutura, 
o BDI tem um subgrupo com itens que avaliam 
afetividade e cognição (os 13 primeiros itens do 
questionário) e outro, que inclui queixas somáti-
cas e desempenho (os outros 8 itens que se se-
guem). O questionário consiste em 21 grupos de 
afirmações com quatro opções de resposta cada, 
que descrevem como o paciente tem se sentido na 
última semana. A pontuação pode variar de 0 a 63 
pontos, e o ponto de corte para pacientes sem de-
pressão ou depressão mínima é de 10 pontos. De 
acordo com o manual do BDI, esse instrumento 
pode ser utilizado em indivíduos de até 80 anos. 
No entanto, segundo um estudo realizado em 
2005 que avaliou a eficácia de sua utilização em 
idosos, o escore total do Inventário de Beck esta-
ria influenciado pela maior pontuação na subesca-
la de queixas somáticas e de desempenho devido 
às repercussões do processo de envelhecimento e 
das doenças clínicas associadas30.
 A “Hamilton Depression Rating Scale” 
em sua versão original apresenta 17 itens. É uma 
escala aplicada ao paciente pelo examinador. Visa 
mensurar o perfil e a gravidade do transtorno de-
pressivo. Um ponto de corte não foi estabelecido 

na escala de Hamilton, porém muitos pesquisado-
res aceitam que pontuações menores ou iguais a 7 
podem ser consideradas como normais e a partir 
de 8 podem indicar depressão em diversos níveis. 
As variáveis avaliadas pela escala são: humor de-
primido, sentimentos de culpa, suicídio, insônia 
inicial/intemediária/terminal, trabalho e ativida-
des, retrato, agitação, ansiedade psíquica/somá-
tica, sintomas somáticos/genitais, hipocondria, 
perda de peso e crítica4.
 A Escala de Cornell está indicada para 
pacientes com suspeita de depressão no curso da 
demência. Em casos de demência leve a modera-
da apresenta sensibilidade satisfatória por meio de 
avaliação de sintomas físicos, do comportamento, 
do humor, do pensamento e do ciclo sono-vigília. 
O questionário é aplicado aos cuidadores e, pos-
teriormente, aos pacientes, cabendo ao médico a 
pontuação final21.

 CONCLUSÃO
 Concluímos com este trabalho que mes-
mo sendo uma doença psiquiátrica muito comum 
entre os idosos, a depressão frequentemente não é 
diagnosticada, e o indivíduo acometido não rece-
be tratamento. Parte das dificuldades encontradas 
no diagnóstico se deve ao fato de que essa do-
ença é uma síndrome heterogênea tanto quanto a 
etiologia quanto à resposta ao tratamento. Outro 
aspecto apontado é que os idosos, com maior fre-
quência de depressão, apresentam quadros atípi-
cos ou particularidades, como problemas clínicos 
e sociais simultâneos, que podem dificultar o diag-
nóstico. 
 Nesta revisão entendemos que a busca 
pela etiologia da depressão se torna fundamental. 
Em proporções variáveis, determinantes biológi-
cos e psicossociais estão implicados nesse grupo 
heterogêneo de transtornos depressivos. Diversos 
fatores podem ser considerados como predispo-
nentes ou desencadeadores, dentre os quais pode-
mos citar: o luto, o isolamento social, a incapaci-
dade funcional e a presença de comorbidades. 
 Nesse contexto, o uso sistemático de es-
calas de depressão pode servir como instrumento 
facilitador para a detecção precoce da depressão 
auxiliando a prática clínica. Em especial, a “Es-
cala Geriátrica de Depressão” na sua versão de 
15 itens tem se mostrado uma boa opção por ser 
rápida e de fácil aplicação, além de ter se mos-
trado bastante atraente para o rastreamento dos 
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transtornos do humor em ambulatórios não-
-especializados.
 Portanto, estudar e entender idosos 
com transtornos psiquiátricos em nosso país 

não pode ser encarado apenas como um puro 
exercício intelectual ou acadêmico; significa 
sim, um ideal no mais legítimo espírito hipo-
crático com uma população esquecida.
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Estudo Retrospectivo do Diagnóstico 
e Tratamento das Afecções Cirúrgicas 
Mediastinais no Serviço de Cirurgia Torácica 
do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 
(HUGG)

Henrique Donizetti Bianchi Florindo1, Natália Monteiro Villela2,  
Maria Ribeiro Santos Morard3, Rossano Kepler Alvim Fiorelli4

RESUMO
As doenças mediastinais constituem um grupo heterogêneo de afecções de 
grande complexidade, ressaltando a importância de suas avaliações. Objetivou-
se traçar o perfil epidemiológico e nosológico das afecções mediastinais 
abordadas no Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG e correlacionar a presença 
de sintomas prévios ao comportamento e sítio de origem. Sessenta pacientes 
de setembro de 1994 a julho de 2009 foram agrupados e analisados segundo 
as variáveis: idade, sexo, topografia acometida, diagnóstico, comportamento 
da doença, sintomas, procedimentos e complicações. Não houve predileção 
quanto ao sexo, 54,7% das afecções ocorreram dos 40 aos 69 anos, 28 casos de 
doença benigna, 30 doenças malignas e duas de natureza indeterminada. Onze 
pacientes eram assintomáticos (81,81% com lesões benignas) e 49 apresentavam 
predominantemente dispnéia, emagrecimento, tosse, febre e dor pleurítica (28 
doenças malignas e 19 benignas); 93% dos portadores de tumores malignos eram 
sintomáticos. O mediastino anterior foi o mais acometido (56 casos). Quatorze 
pacientes apresentaram doença primária do mediastino (8 sintomáticos e 6 
assintomáticos) e 44 doença secundária (39 sintomáticos e 5 assintomáticos). 
A doença mediastinal primária mais frequente foi a hiperplasia tímica, seguida 
de tumores de células germinativas não-seminomatosos, enquanto o câncer 
pulmonar metastático, a hiperplasia linfóide reacional e o Linfoma de Hodgkin 
foram as doenças secundárias mais encontradas. As doenças primárias eram 
em sua maioria benignas (71,42%). O presente estudo permite afirmar que 
as doenças mediastinais acometeram adultos jovens, as afecções benignas 
provocaram poucos sintomas, as afecções sintomáticas foram mais prevalentes 
em pacientes com doença maligna e a mortalidade foi baixa. 
Palavras-chave: Mediastino, doenças do mediastino/epidemiologia, neoplasias 
do mediastino, cirurgia torácica.

Retrospective Study of  the Diagnosis and Treatment of  the Mediastinal 
Surgical Affections in the Thoracic Surgery Service of  the Gaffrée e 
Guinle University Hospital (HUGG)

ABSTRACT
Mediastinal diseases are a heterogeneous group of  diseases of  great complexity, 
highlighting the importance of  their evaluations. The objective was to outline 
the epidemiological profile and nosological of  mediastinal diseases addressed 
in the Department of  Thoracic Surgery HUGG and correlate the presence of  
symptoms prior to behavior and site of  origin. Sixty patients from september 1994 
to july 2009 were then analyzed according to the variables: age, sex, topography 
involved, diagnosis, disease behavior, symptoms, procedures and complications. 
There was no predilection for sex, 54.7% of  disease occurred in 40 to 69 years, 
28 cases of  benign disease, 30 malignancies and two of  undetermined nature. 
Eleven patients were asymptomatic (81.81% with benign lesions) and 49 had 
predominantly dyspnea, weight loss, cough, fever and pleuritic pain (28 malignant 
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and 19 benign), 93% of  patients with malignant tumors were symptomatic. The 
anterior mediastinum was the most affected (56 cases). Fourteen patients had 
primary disease of  the mediastinum (6 symptomatic and 8 asymptomatic) and 44 
secondary disease (39 symptomatic and 5 asymptomatic). The disease was most 
common primary mediastinal thymic hyperplasia, followed by germ cell tumors, 
whereas the metastatic lung cancer, reactive lymphoid hyperplasia and Hodgkin’s 
lymphoma were the most frequently encountered secondary diseases. The 
primary diseases were mostly benign (71.42%). This study shows that mediastinal 
disease in young adults, the benign caused few symptoms, the disorders were 
more prevalent in symptomatic patients with malignant disease and mortality 
was low. 
Key words: Mediastinum, mediastinal disease/epidemiology, mediastinal 
neoplasms, thoracic surgery.
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Geral do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Mestre, Doutora. 4Professor Titular da 
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Geral do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Mestre, Doutor, Livre Docente.
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 INTRODUÇÃO
 O mediastino é o espaço situado entre as 
cavidades pleurais lateralmente, o plastrão ester-
nocostal na frente, o maciço ósseo da coluna dor-
sal atrás, a abertura superior do tórax (delimitada 
pelo arco das primeiras costelas) em cima e o dia-
fragma em baixo1,2,3,4,5,6,7,8.
 Muitos tumores e cistos do mediastino 
ocorrem em localizações características; portan-
to, o mediastino foi dividido artificialmente em 
quatro compartimentos: superior, anterior, médio 
e posterior; no entanto, a frequência em que os 
tumores que ocorrem nos compartimentos ante-
rior ou posterior estendem-se para dentro do me-
diastino superior estimulou uma divisão do me-
diastino em três subdivisões: a ântero-superior, a 
medial e a posterior1,2,3,9,10,11. De cada lado do me-
diastino posterior, há que colocar um apêndice: a 
região da goteira costovertebral, cujos tumores de 
origem nervosa tem sido incluídos, classicamente, 
no mediastino, apesar da impropriedade anatômi-
ca1,2,3,8,12.
 O mediastino é sede de muitas doenças 
localizadas e está envolvido em numerosas doen-
ças sistêmicas. As doenças localizadas que ocor-
rem nesta região incluem os tumores primários e 
os cistos, bem como infecções, hemorragias, enfi-
sema e aneurismas. As doenças sistêmicas incluem 
neoplasias metastáticas e doenças granulomatosas 
e inflamatórias. Lesões originárias do esôfago, dos 
grandes vasos, da traquéia e do coração podem 
se apresentar como uma massa mediastínica e são 
relevantes para o diagnóstico diferencial dos di-
versos processos de doença mediastínica primá-
ria1,2,3,4,9,11,13,14.
 Contrariamente às doenças pulmonares 
difusas, o diagnóstico de massas mediastinais ba-
seado puramente na história clínica e sinais físicos 
é extremamente limitado. Muitas dessas lesões são 
encontradas em pacientes assintomáticos em ro-
tina de exames radiológicos. Reconhecer a distri-
buição anatômica de uma determinada lesão pode 
não necessariamente correlacionar-se com a ex-
pressão clínica da doença1,2,3,4,9,11,12.
 O objetivo de uma avaliação diagnóstica 
em um paciente com acometimento do espaço 
mediastinal é um diagnóstico preciso, de modo 
que a melhor terapia possa ser executada, tendo 
em vista:
 a) reconhecer a sede mediastínica da alte-
ração mórbida, determinando-lhe as característi-

cas morfológicas e topográficas;
 b) estabelecer a natureza anatomopatoló-
gica e a etiologia do processo;
 c) verificar, nas afecções cirúrgicas, se o 
caso é, ou não, operável1,2.
 O acesso cirúrgico do mediastino pode 
ser dividido de acordo com os propósitos diag-
nósticos e excisão cirúrgica9.
 Dentre os 1520 procedimentos cirúrgicos 
realizados pelo Serviço de Cirurgia Torácica do 
HUGG no período de Setembro de 1994 a Julho 
de 2009, 60 (3,9%) foram intervenções cirúrgicas 
mediastinais diagnósticas ou terapêuticas.
 A partir da ampla intensificação no índice 
diagnóstico das afecções do mediastino, advindo 
do avanço tecnológico dos métodos de imagem, 
torna-se importante uma avaliação do comporta-
mento destas doenças, assim como dos métodos 
diagnósticos e terapêuticos empregados.

 MATERIAIS E MÉTODOS
 Estudo observacional retrospectivo, des-
critivo, de casos de sessenta pacientes com afec-
ções mediastinais abordadas cirurgicamente no 
Serviço de Cirurgia Torácica da Clínica Cirúrgica 
B - Terceira Enfermaria do HUGG no período de 
setembro de 1994 a julho de 2009. Os casos fo-
ram selecionados com base em revisão sistemática 
da documentação redigida em prontuário segun-
do as variáveis e suas inter-relações: idade, sexo, 
topografia mediastinal acometida, diagnóstico, 
comportamento da doença, presença de sintomas 
prévios, manifestações sistêmicas, procedimentos 
realizados e complicações.
 Uma vez determinada a amostragem 
(pacientes submetidos a procedimentos cirúrgi-
cos realizados pelo serviço de Cirurgia Torácica 
da Clínica Cirúrgica B - Terceira Enfermaria do 
HUGG), foram excluídos desse grupo aqueles pa-
cientes não submetidos a intervenções cirúrgicas 
mediastinais diagnósticas ou terapêuticas.

 RESULTADOS
 A casuística foi composta de 60 pacientes, 
sendo 31 (51,6%) do sexo feminino e 29 (48,4%) 
do masculino. Em relação à natureza da lesão me-
diastinal, 28 pacientes (46,6%) eram portadores 
de afecções benignas (24 lesões não neoplásicas e 
quatro tumores benignos) e 30 pacientes (50,0%) 
de tumores malignos. Os pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos no mediastino com do-
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enças mediastinais de natureza inconclusiva repre-
sentaram dois casos (3,3%).
 A idade variou, nos casos de afecções de 
natureza benigna, entre 13 e 78 anos, com média 
de 44,5 e mediana de 37 anos e, nas afecções ma-
lignas, entre 18 e 73 anos, com média de 51,8 e 
mediana de 54 anos.  
 As afecções mediastinais tanto benignas 
como malignas ocorreram predominantemente 
na faixa etária dos 40 aos 69 anos (54,7%). Tam-
bém foi observado que, nessa faixa etária, a fre-
quência de hiperplasia linfóide reacional (14,7%) 
foi significantemente maior que a das demais afec-
ções benignas. Por sua vez, o câncer de pulmão 
foi a afecção mediastinal maligna que afetou com 
maior frequência (41,1%) pacientes nessa fase da 
vida, sendo o adenocarcinoma de pulmão o tipo 
mais frequente (20,5%).
 O estudo da localização topográfica das 
afecções revelou que o compartimento mediasti-
nal anterior foi mais acometido do que as demais 

localizações, tanto para afecções malignas como 
benignas. Todavia, não houve diferenças significa-
tivas quando se estudou a localização das afecções 
de acordo com a natureza benigna ou maligna.
A distribuição das afecções mediastinais encontra-
das nos compartimentos anterior, médio e poste-
rior localizam-se no gráfico 1. Dentre as afecções 
acometendo o mediastino anterior, a hiperplasia 
linfóide reacional foi o acometimento benigno 
mais frequente (10,7%), seguido das hiperplasias 
tímicas associadas a miastenia gravis (7,4%). Dos 
acometimentos malignos de mediastino anterior, 
os cânceres pulmonares metastáticos foram os 
mais encontrados (30,3%). O mediastino médio 
foi representado por um caso de cisto pericárdico 
(1,6% da casuística), enquanto que no mediasti-
no posterior, os casos totalizaram 5% do total da 
amostra analisada, sendo estes um caso de tuber-
culose, um caso de cisto broncogênico e um caso 
de tumor de células germinativas não-seminoma-
toso.

Gráfico	 1. Frequência de afecções mediastinais segundo 
topografia em uma amostra de 60 pacientes atendidos no 
Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO
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 Com relação ao comportamento da 
afecção mediastinal, verificou-se que as doen-
ças malignas primárias do mediastino foram re-
presentadas por quatro casos (6,66% do total), 
sendo uma hiperplasia folicular de timo, um 
timoma invasivo de mediastino anterior e dois 
tumores de células germinativas não-semino-
matoso (um em mediastino anterior e outro em 
posterior). As doenças malignas secundárias (26 
casos) representaram 43,3% do total de casos, 
sendo o câncer pulmonar metastático seu prin-
cipal representante (17 casos, 65,3% das lesões 
malignas secundárias). A natureza benigna da 

Gráfico	2.	Frequência de afecções mediastinais segundo o comportamento da doença em uma amostra de 60 pacientes aten-
didos no Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO.

lesão foi a mais frequente (28 casos, 46,6%) e a 
hiperplasia linfóide reacional foi o acometimen-
to mais encontrado entre essas lesões (21,4% 

Afecções mediastinais segundo o comportamento da doença
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43%47%

3%

Doenças Malignas Primárias Doenças Malignas Secundárias

Doenças Benignas Comportamento Indefinido

de todas as das lesões benignas). Dois casos 
(3,33%) não tiveram os comportamentos das 
lesões determinados (gráfico 2).
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sendo de origem secundária. Desses 14 pacientes 
com doença primária do mediastino, oito eram 
sintomáticos e seis eram assintomáticos (42,8% 
dos pacientes com doença primária do mediasti-
no), enquanto que quando o sítio de origem foi 
secundário, os sintomas estavam presentes em 39 
dos 44 pacientes avaliados (presença de sintomas 
entre pacientes com sítios de origens mediastinais 
secundárias é de 88,63%). Perda ponderal, disp-
néia, tosse e febre foram os sintomas mais fre-
quentes entre esses pacientes.
 Dentre as doenças mediastinais primá-
rias, a mais frequentemente encontrada foi a hi-
perplasia tímica (28,57% dos casos), seguido dos 
tumores de células germinativas não-seminoma-
toso (14,28%). A doença mediastinal secundá-
ria foi representada em sua grande maioria pelo 
câncer pulmonar metastático (38,63% das doen-
ças secundárias), seguida pela hiperplasia linfóide 
reacional e Linfoma de Hodgkin (os dois com 
13,63% dos casos de doença secundária do me-
diastino). As doenças mediastinais com sítio de 
origem inconclusivo foram um caso de Doença 
de Castleman forma linfocítica multicêntrica e um 
caso de sarcoma fusocelular.
 Quando se relacionou o sítio de origem 
da doença mediastinal com a natureza da lesão, 
encontrou-se que as doenças primárias do me-
diastino eram em sua maioria doenças benignas 
(71,42%), enquanto que das doenças secundárias 
do mediastino, 59,09% eram malignas, sendo que 
38,63% apresentaram um comportamento benig-
no (gráfico 4).

 Encontrou-se que 11 pacientes (18,3%) 
eram assintomáticos, enquanto que 49 pacientes 
(81,6%) apresentavam predominantemente disp-
néia (46,93%), emagrecimento (46,93%), tosse 
(42,85%), febre (24,48%), dor pleurítica (18,36%), 
dor torácica (16,32%) e sinais de compressão da 
veia cava superior (VCS) (10,20%). Menos de 
10% dos pacientes sintomáticos apresentava sin-
tomas de hipetireoidismo, síndrome miastênica e 
hemoptóicos. A miastenia gravis surgiu como for-
ma de apresentação em 6,6% de toda a amostra-
gem, sendo presente em quatro dos sete pacientes 
com acometimentos tímicos. 
 Os sintomas estavam presentes em 28 pa-
cientes (46,66%) com acometimento maligno e 
em 19 pacientes com afecções benignas (31,66%). 
Todos os pacientes com doença mediastinal de 
comportamento indeterminado eram sintomáti-
cos (3,33%) (gráfico 3). Por outro lado, 81,81% 
dos assintomáticos tinham lesões benignas (nove 
pacientes). Apenas dois pacientes assintomáticos 
tinham acometimento de natureza maligna (um 
paciente portador de um timoma invasivo de ori-
gem mediastinal primária e outro paciente porta-
dor de adenomegalia metastática de câncer pul-
monar).

Gráfico	 3.	Relação entre natureza da afecção mediastinal 
e sintomas em uma amostra de 60 pacientes atendidos no 
Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO

Maligno
Benigno

Indeterminado

Assintomáticos

Sintomáticos

28

19

2
2

9

0

5

10

15

20

25

30

Comportamento da doença

Casos (N)

Natureza da afecção mediastinal e sintomas

Assintomáticos Sintomáticos

 Ao se levar em consideração o sítio de ori-
gem mediastinal (gráfico 3), observou-se que, de 
todos os pacientes com acometimento detectável 
em topografia do mediastino, 14 tinham sítio de 
origem mediastinal primário e 44 tinham-no como 

Gráfico	4. Relação entre sítio de origem e comportamento 
da doença em uma amostra de 60 pacientes atendidos no 
Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO
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dias subsequentes ao procedimento cirúrgico de-
vido à progressão da enfermidade.

 DISCUSSÃO
 Dentre os 1520 procedimentos cirúrgicos 
realizados pelo Serviço de Cirurgia Torácica do 
HUGG no período de setembro de 1994 a julho 
de 2009, 60 (3,9%) foram intervenções cirúrgicas 
mediastinais diagnósticas ou terapêuticas.
 Neste estudo não foi verificada qualquer 
predileção quanto ao sexo no grupo como um 
todo, da mesma forma a qual afirmou Wychulis15, 
bem como quando se estudou a distribuição das 
frequências das afecções mediastinais de acordo 
com a natureza benigna ou maligna, nem quando 
foram analisados os achados anatomopatológi-
cos. Tanto para afecções benignas como malignas, 
mais da metade dos pacientes estava entre os 40 e 
69 anos; Davis e colaboradores16 em estudo com 
pacientes portadores de 400 lesões mediastinais, 
encontraram maior incidência de massas medias-
tinais entre a terceira e quinta décadas, o que tam-
bém condiz com os dados encontrados.
 Os achados benignos do mediastino fo-
ram responsáveis por 46,6% dos casos (24 lesões 
não neoplásicas e quatro tumores benignos); Xi-
menes Neto e Almeida8 observaram 59% de lesões 
benignas em 80 casos de tumores de mediastino. 
Com relação à sintomatologia, há concordância 
na literatura de que os tumores benignos podem 
ser assintomáticos8,17,18,19 mais frequentemente 
que os malignos, apesar de haver tendência para 
o aumento do número de pacientes com tumores 
malignos assintomáticos, bem como para a dimi-
nuição das dimensões do tumor, graças ao desen-
volvimento das técnicas de diagnóstico8. Como 
em outras séries, a dispnéia, o emagrecimento, a 
tosse, febre, dor pleurítica e dor torácica foram 
os sintomas mais frequentes19,20,21. A percentagem 
de pacientes assintomáticos nesse estudo era de 
46,6% dos casos. Na maioria dos relatos da litera-
tura esses valores estão entre 50 e 65%18,19. Além 
disso, observou-se que 93% dos portadores de tu-
mores malignos eram sintomáticos, o que condiz 
com os estudos de Ximenes Neto e Almeida22, os 
quais notaram incidência maior de tumores ma-
lignos nos pacientes sintomáticos. Assim como 
com outros autores9,12, também nessa casuística 
o mediastino anterior foi o mais frequentemente 
acometido (93,3%). 
 Ao se levar em consideração o sítio de ori-

Nesta série, três doentes (5%) tinham tumores 
de células germinais, todos de sítio de origem 
primária do mediastino. Estes tumores incluíam 
um teratoma benigno (mediastino anterior) e dois 
tumores malignos de células germinativas não-se-
minomatosos (um em topografia mediastinal an-
terior e outro em posterior). Registraram-se duas 
lesões císticas do mediastino (natureza benigna), 
equivalente a 3,3% dos doentes operados: um cis-
to broncogênico (em mediastino posterior) e um 
cisto pericárdico (em mediastino médio). 
 Os tipos de procedimento empregados 
foram classificados em diagnóstico ou terapêutico 
de acordo com o objetivo primário da intervenção 
cirúrgica mediastinal (gráfico 5). As vias de abor-
dagem cirúrgica utilizadas foram: mediastinosco-
pia em 26 pacientes (43,3%), toracotomia póste-
ro-lateral em 11 pacientes (18,3%), esternotomia 
em 11 pacientes (18,3%), biópsia extratorácica em 
sete pacientes (11,6%), mediastinotomia em três 
pacientes (5%) e videotoracoscopia em dois pa-
cientes (3,3%). 

Gráfico	5.	Tipos de procedimentos mediastinais realizados 
em uma amostra de 60 pacientes atendidos no Serviço de 
Cirurgia Torácica do HUGG/UNIRIO
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 Em sete pacientes obtiveram-se infor-
mações a respeito das complicações intra e pós-
-operatórias (11,6%), sendo que 53 (88,3%) não 
apresentaram complicações, Nenhuma das com-
plicações foi decorrência direta do procedimen-
to cirúrgico o qual o paciente fora submetido. Os 
óbitos representaram 6,6% dos casos avaliados 
(quatro casos), todos relacionados a complicações 
advindas das doenças desses pacientes. Dois óbi-
tos relacionaram-se a complicações tardias da do-
ença, enquanto que os outros dois deram-se nos 
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gem mediastinal, encontrou-se que 14 pacientes 
tinham doença mediastinal primária e 44 tinham-
-na como sendo de origem secundária. Desses 14 
pacientes com doença primária do mediastino, 
oito eram sintomáticos e seis eram assintomáti-
cos (42,8% dos pacientes com doença primária 
do mediastino), enquanto que quando o sítio de 
origem avaliado foi o secundário, os sintomas es-
tavam presentes em 39 dos 44 pacientes avalia-
dos. Ou seja, a presença de sintomas é de grande 
prevalência entre pacientes com sítios de origens 
mediastinais secundários (88,63%), dados condi-
zentes com o encontrado na literatura3.
 A hiperplasia tímica foi a neoplasia benig-
na primária do mediastino mais frequente, sendo 
que a miastenia gravis estava presente em 80% 
desses pacientes, todos submetidos a esternoto-
mia para timectomia como procedimento tera-
pêutico. O timoma foi também achado frequente 
dentro do grupo de neoplasias primárias do me-
diastino (14,3%), sendo encontrado um timoma 
cístico (neoplasia benigna) e um timoma invasi-
vo (neoplasia maligna). Na maioria dos estudos, 
a frequência dos timomas está entre 12% e 19% 
das massas primárias do mediastino22,23,24, sendo o 
achado neoplásico mais comum em região ante-
rior. O tratamento do timoma é cirúrgico. Saad Jr 
e colaboradores25 observaram melhora do quadro 
clínico da miastenia gravis em 75% dos pacientes 
operados em um período de acompanhamento 
de 46 meses. A miastenia gravis pode estar asso-
ciada a diferentes padrões de alterações tímicas; 
Ximenes e Barbosa8 encontraram timo de aspec-
to histológico normal em 20% dos portadores de 
miastenia gravis; nessa casuística, todos os pacien-
tes com miastenia gravis apresentavam timo de 
aspecto histológico normal (hiperplasia tímica) ou 
timite.
 O linfoma foi neoplasia maligna frequen-
temente encontrada (13,6% dos casos de doença 
secundária do mediastino), representado por seis 
casos dos 60 analisados. Em outro estudo, Wychu-
lis15 encontrou esta mesma frequência, enquan-
to que Davis e colaboradores16, encontraram-na 
em torno de 12,5% dos casos. Dos seis pacientes 
portadores de linfomas, quatro tinham doença de 
Hodgkin e dois, linfomas não-Hodgkin. Os ca-
sos da doença de Hodgkin eram na totalidade do 
subtipo esclerose nodular. Dois pacientes eram 
portadores de linfoma não-Hodgkin; este tumor 
é mais frequente em adultos, não apresenta pre-

ferência com relação à localização mediastinal e 
20% apresentam-se inicialmente no mediastino, 
sendo, geralmente, disseminados à apresentação.
As doenças mediastinais malignas com sítio de 
origem secundária foram representados em sua 
grande maioria por cânceres pulmonares metas-
táticos (38,6%), enquanto que as doenças secun-
dárias do mediastino de comportamento benigno 
tiveram como grande representante a hiperplasia 
linfóide reacional (seis casos, 13,6% das doenças 
secundárias).
 Os tumores de células germinativas resul-
tam da migração anormal de células germinativas 
primitivas na embriogênese, sendo o teratoma o 
subtipo mais comum23,24,26,27,28. Três pacientes do 
presente estudo apresentavam tumores de células 
germinativas, um teratoma benigno e dois tumo-
res malignos de células germinativas não-semino-
matosos, todos os três primários do mediastino.
 As massas tireoideanas representaram 
aproximadamente 18% das lesões benignas do 
mediastino, todas em topografia anterior (9% das 
afecções anteriores). A média de idade dos pa-
cientes com afecções da tireóide foi cerca de 61 
anos (idade mínima de 53 anos), sendo todos os 
casos de bócio mergulhante abordados terapeu-
ticamente via esternotomia para ressecção das 
massas tireoideanas. A observação de que as do-
enças tireoidianas benignas tenderam a acometer 
pacientes mais idosos condiz com achados de ou-
tros autores3,4,10,12,16.
 A tuberculose e a sarcoidose em medias-
tino caracterizam-se por aumento de linfonodos 
hilares e paratraqueais, podendo estar associados a 
infiltrado pulmonar característico da doença29. No 
presente estudo verificou-se dois pacientes com 
sarcoidose e três com tuberculose, todos com boa 
evolução após introdução de tratamento específi-
co.
 Um paciente era portador de cisto bron-
cogênico em topografia posterior, não apresen-
tando sintomas (figuras 1, 2, 3). Outro paciente 
foi operado devido a um cisto pericárdico, tam-
bém assintomático, no entanto, em topografia de 
mediastino médio. No primeiro caso, a aborda-
gem terapêutica fora realizada mediante toraco-
tomia póstero-lateral, enquanto que no segundo, 
a abordagem se deu por videotoracoscopia, cada 
um destes com boa evolução após a cirurgia. To-
dos os cistos, apesar de benignos, devem ser ope-
rados, tendo em vista o potencial de complicações 
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e por constituírem sítio de tumores malignos que 
podem ser confundidos nessa região8.

Figuras 1 e 2. Radiografias de tórax em póstero-anterior e 
perfil, evidenciando cisto broncogênico em topografia de 
mediastino posterior

Fonte: cortesia da Dra. Maria Ribeiro Santos Morard, HUGG, 2001

 

 

Figura 3. Toracotomia póstero-lateral para retirada de cisto 
broncogênico

 

 Segundo Madi e colaboradores30, a doen-
ça de Castleman é uma proliferação linfóide be-
nigna que acomete preferencialmente, na forma 
solitária, o mediastino. Existem duas variantes 
histológicas: o tipo focal, localizado (forma hiali-
no-vascular) e o tipo multicêntrico difuso (forma 
de células plasmáticas) associado a manifestações 
sistêmicas, o qual vem sendo descrito em pacien-
tes com HIV e em associação com Herpesvirus 
830. Os dois casos de doença de Castleman desse 
estudo eram sintomáticos, porém, com doença 
de comportamento benigno. A forma localizada 
da doença fora abordada com intuito terapêutico 
por toracotomia póstero-lateral direita e o resulta-
do do procedimento considerado ótimo A forma 
multicêntrica teve sua abordagem realizada me-
diante mediastinotomia para propósitos diagnós-
ticos, com bom prognóstico após o procedimen-
to.
 Dos quatro óbitos registrados, três ocor-
reram no pós-operatório tardio (todos cinco me-
ses após a intervenção cirúrgica) decorrentes de 
complicações das seguintes doenças: fibrossarco-
ma invasivo, câncer pulmonar metastático e sarco-
ma fusocelular, todas doenças malignas secundá-
rias, exceto o sarcoma fusoceluar, o qual não teve 
definido o comportamento da afecção mediasti-
nal. Entretanto, o resultado dos procedimentos 
foi considerado bom ou ótimo em mais de 96% 
dos casos. O prognóstico reservado referiu-se a 
um paciente portador de um tumor de células 
germinativas não-seminomatoso de comporta-
mento maligno o qual faleceu nas primeiras 48 
horas após o procedimento, sendo o óbito devido 
a complicações de sua doença. Bastos e colabo-
radores21 avaliaram 171 pacientes num estudo de 
aspectos clínicos e terapêuticos das doenças me-
diastinais e verificaram uma taxa de mortalidade 
de 33% em 18 doentes com neoplasias malignas 
acompanhados ambulatorialmente.
 O acesso ao mediastino para a realização 
de biópsias de massas localizadas nessa região 
pode ser feito através de várias técnicas. A me-
diastinoscopia clássica descrita por Carlens31 em 
1959 é uma abordagem segura para o mediastino 
superior, espaço pré e paratraqueal e linfonodos 
subcarinais29. A mediastinotomia anterior propos-
ta por McNeil e Chamberlain32 permite acesso ao 
mediastino anterior, aos linfonodos periaórticos 
e subaórticos e à janela aortopulmonar29. Nesse 
estudo, as mediastinoscopias representaram cer-Fonte: cortesia da Dra. Maria Ribeiro Santos Morard, HUGG, 2001
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ca de 44% das intervenções no mediastino, todas 
realizadas com intuito diagnóstico. Mediastinoto-
mias representaram 5% das intervenções, sendo 
duas delas realizadas como procedimentos diag-
nósticos e uma com a finalidade terapêutica.
 Na cirurgia das afecções mediastinais exis-
te um grande espectro de dificuldades técnicas, 
variando desde a simples remoção de um tumor 
pediculado até ressecções complexas de grandes 
massas aderidas a estruturas adjacentes. Por esta 
razão, o diagnóstico mais precoce e a remoção 
cirúrgica e dos tumores mediastinais ainda é mo-
tivo de análise, não só pelo comportamento tipi-
camente silencioso desses tumores, como quanto 
a sua viabilidade e segurança na manipulação de 

estruturas importantes como o hilo pulmonar, 
grandes vasos e esôfago, além de sua validade nas 
situações que requerem radicalidade cirúrgica dos 
tumores malignos29.

 CONCLUSÃO
 As doenças mediastinais foram pouco co-
muns no Serviço de Cirurgia Torácica do HUGG, 
apresentaram acometimento mais freqüente em 
adultos jovens e do mediastino anterior. As afec-
ções benignas, em sua maioria, foram assintomá-
ticas e com mortalidade mais baixa, ao contrário 
das afecções malignas, as quais foram sintomáti-
cas em aproximadamente 50% dos casos e mais 
relacionadas aos casos que evoluíram para óbito.
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