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IMAGEM EM 
NEUROLOGIA

revista médica

A integração de exames 
permite maior controle dos 
fatores de risco para AVEs





Não tem como pensar em prevenção de acidentes vasculares encefálicos sem uma 
abordagem completa do paciente, que realmente pondere todos os fatores de risco 
modificáveis. O tema central desta edição discute justamente o manejo dos indiví
duos com maior possibilidade de sofrer eventos adversos cerebrais, dando ênfase 
para a importância da avaliação neurovascular no acompanhamento da aterosclero
se, de modo a facilitar a tomada de decisão, por parte do clínico, sobre o momento 
mais adequado de intervir com um tratamento invasivo.

Assim como nas investigações cardiovasculares, o texto evidencia a pertinência 
de integrar os métodos diagnósticos para melhor estratificar o risco e obter resul
tados conclusivos. Nesse sentido, o Centro Integrado Cardiológico e Neurovascular, 
que o Fleury inaugurou recentemente em São Paulo, vem muito a calhar, à medida 
que permite que os diferentes especialistas envolvidos nos estudos cárdio e neuro
vasculares interajam e estudem cada caso sob todas as perspectivas diagnósticas.

A propósito, enxergar o paciente sob diversos ângulos de risco, neste período pré
Copa do Mundo, ganhou relevância ainda maior na prevenção primária de doenças, 
especialmente as infectocontagiosas. Não por acaso, convidamos nosso especialista 
em Medicina do Viajante, Jessé Reis Alves, a assinar a coluna de Opinião deste nú
mero, na qual ele faz oportunas recomendações que desde já podem auxiliar você 
tanto na profilaxia dessas doenças em seus pacientes quanto no esclarecimento de 
quadros duvidosos, sobretudo após o mundial. É para ler e guardar!

Nas demais páginas, como sempre, trazemos muita atualização prática e ainda 
novidades diagnósticas bastante úteis, entre elas o Enhanced Liver Fibrosis, um es
core formado por um conjunto de biomarcadores para determinar o grau de fibrose 
hepática, e uma interessante pesquisa que descobriu uma aplicação nada usual para 
o ecocardiograma com Doppler – a confirmação de suspeitas de hipotiroidismo cen
tral subclínico. Tudo isso e muito mais você confere a partir da página 6!

Boa leitura.

Dra. Jeane Tsutsui
Diretora Executiva Médica  |  Grupo Fleury

Para detectar e controlar o risco
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mural

Segundo a Secretaria Municipal de Saú
de de São Paulo (SMSSP), no ano pas
sado foram confirmados 386 casos de 
coqueluche na capital paulista, o que re
presenta um aumento de 53% em rela
ção a 2012, quando houve 253 casos. As
sim como nos anos anteriores, a doença 
afetou principalmente crianças menores 
de 1 ano, que corresponderam a 79,3% 
do total de infectados. Devido a esse au
mento, a SMSSP solicita a atenção dos 
profissionais de saúde para a detecção 
e a notificação dos casos suspeitos de 
infecção por Bordetella pertussis, bem 
como para a coleta oportuna de amos
tra para a pesquisa específica do agente 
e a instituição do tratamento adequado. 

Os testes mais utilizados para o diag
nóstico da coqueluche são a cultura em 
meio específico e a reação em cadeia 
da polimerase (PCR), ambas rea lizadas 
em amostra coletada da nasofaringe, 
sítio preferencial de colonização pelo 
patógeno no trato respiratório superior.
A cultura permite o diagnóstico até a 
segun da semana após o início dos sinto
mas, mas, apesar de ter especifidade de 
100%, sua sensibilidade fica entre 12% e 
60%. Já a PCR em tempo real apresenta 
sensibilidade de 70% a 99%, especifici
dade de 86% a 99% e possibilita o diag
nóstico até a terceira semana após o iní
cio dos sintomas. A sorologia também 
pode ser feita em situações específicas, 
como no diagnóstico de surtos e no es
clarecimento de resultados negativos 
de cultura e/ou PCR com persistência do 
quadro clínico.

Coqueluche

Bordetella 
pertussis 
volta a 
incomodar 
na capital
paulista
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Imagem de Bordetella 
pertussis revelada por 

microscopia eletrônica.



estimativa de casos novos de dsts curáveis (gonorreia, clamídia, sífilis e tricomoníase) por região da Oms

Fonte: WHO.Sexually transmitted infections (STIs).
Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/.

Causadas por mais de 30 bactérias, vírus e parasitas diferentes, as doenças sexualmente trans
missíveis (DSTs) provocam grande impacto à saúde. Algumas aumentam o risco de adquirir o 
HIV em três vezes, muitas são transmitidas para o feto durante a gravidez ou no parto e espe
cialmente a gonorreia e a clamídia estão implicadas em casos de doença inflamatória pélvica, 
desfechos adversos de gravidez e infertilidade. Tudo isso ocorre em silêncio, já que a maioria 
delas é assintomática. Não por acaso:

DSTs

Fatos e números no mundo

1 milhão de pessoas adquirem uma DST por dia

500 milhões são acometidas por clamídia, gonorreia, sífilis ou tricomoníase a cada ano

Mais de 530 milhões têm herpes-vírus tipo 2

Mais de 290 milhões são infectadas pelo HPV

530 mil casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV por ano

275 mil óbitos decorrentes dessa neoplasia ocorrem anualmente

47
milhões

93
milhões

126
milhões

26
milhões

128
milhões

79
milhões

Américas

Pacífico Ocidental

África

Mediterrâneo Oriental

Sudeste Asiático

Europa

regiões da Oms



Paciente do sexo feminino, 60 anos, diabética, obesa, 
dislipidêmica e hipertensa, apresentava queixa de falta 
de ar em repouso e aos esforços, iniciada dois anos an
tes, com piora progressiva. O eletrocardiograma basal 
revelou bloqueio de ramo esquerdo (BRE), enquanto o 
ecocardiograma mostrou fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo de 33%, além de hipocinesia difusa moderada e 
movimento paradoxal na parede septal. O escore coro
nariano de cálcio, quantificado pela tomografia compu
tadorizada, foi de 683. Já a angiotomografia de artérias 
coronárias evidenciou estenoses discretas. Diante dos 
achados anteriores, indicouse a cintilografia de perfusão 
miocárdica com dipiridamol endovenoso, que, apesar da 
análise prejudicada do ECG pela presença do ritmo de 
BRE, não apontou alterações da pressão arterial nem ar
ritmias durante a infusão do fármaco. 

dê o diagnóstico
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Em busca da etiologia 
de dispneia prolongada

qual o diagnóstico provável?

Veja a resposta dos assessores médicos do Fleury 
em Medicina Nuclear e Cardiologia na página 33.

Disfunção ventricular esquerda 
decorrente de infarto do miocárdio prévio

8

Em que hipótese apostar depois de conhecer 
os detalhes clínicos e ver as imagens?

Disfunção ventricular esquerda 
de causa isquêmica

Disfunção ventricular esquerda 
de origem não isquêmica 

Dispneia de causa não cardíaca

ECG aponta bloqueio de ramo esquerdo.

Cintilografia mostra hipocaptação 
persistente da parede septal do VE.



opinião do especialista

Como já observado em eventos esportivos anteriores, a tão 
esperada Copa do Mundo, que vai começar em junho, no Bra
sil, poderá acarretar um aumento de doenças infectoconta
giosas e das DSTs, incluindo a hepatite B, devido ao maior es
tímulo ao turismo sexual. É possível ainda que o contato com 
patógenos importados cresça no período do mundial, dado o 
afluxo de turistas internacionais e de migrações dos próprios 
brasileiros pelas diversas localidades do País, contribuindo 
para a disseminação de enfermidades.

O sarampo chama a atenção porque sua incidência foi ele
vada nas duas últimas copas, em 2006 e em 2010, que, apa
rentemente, estiveram ligadas ao crescimento do número de 
casos entre brasileiros naqueles períodos. Ademais, o genó
tipo D8 do vírus está agora circulando na Inglaterra, nos EUA, 
no Canadá e na China e, como se não bastasse, só neste ano 
o Brasil registrou mais de 70 casos da doença até a primeira 
semana de fevereiro, a maioria no Ceará. 

Esse histórico ressalta a importância da vacinação com a 
tríplice viral. A aplicação é feita a partir de 1 ano de vida e pode 
ser antecipada se houver viagem para locais de surto. Devem
se garantir duas doses para crianças e adolescentes, enquan
to, para adultos nascidos após 1960, basta uma dose, com, 
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Uma que vez que a Copa do Mundo 2014 ocorrerá em ple
no inverno, não é exagero recomendar a prevenção da gripe 
pela vacina, notadamente para os torcedores que já tenham 
afecções crônicas ou que estejam em faixas etárias em que 
habitualmente se preconiza a imunização. 

febre amarela e malária
Em determinados pontos do Brasil, há também maior preva
lência de febre amarela e malária. O risco da primeira é co
nhecido nas matas e regiões rurais de grande parte do terri
tório nacional, incluindo as do Sudeste e do Sul. Sobretudo os 
viajantes brasileiros precisam ficar alertas sobre a necessida
de da vacinação, caso queiram fazer turismo para áreas não 
urbanas das cidadessede dos jogos.

Já Estados como Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão 
configuram região endêmica de malária. A cidade de Manaus, 
em especial, permanece registrando milhares de casos por 
ano. Assim, é imperativo considerar essa hipótese diagnóstica 
diante de pacientes que retornem com febre desses locais.

Os riscos da Copa do Mundo à saúde

Dr. Jessé Reis Alves *

* Jessé Reis Alves é assessor 
médico do Fleury em Medicina do 
Viajante, Vacinas e Check-up. 

jesse.alves@grupofleury.com.br

Dentro e fora dos estádios, um time de bilhões de patógenos espera 
para fazer um gol contra nós, torcedores desavisados

Convém ainda mencionar que moléstias transmitidas por 
água e alimentos tornamse relevantes num contexto de 
negligência com as condições de higiene, típico de grandes 
eventos esportivos, implicando maiores cuidados com a ali
mentação e com a procedência da água. A hepatite A, cuja 
incidência é moderada a elevada nos Estados do Norte e do 
Nordeste, constitui exemplo de doença de transmissão en
teral, que, contudo, pode ser imunoprevenida.

Por fim, há atualmente a chance de maior ocorrência da 
Chikungunya, doença ocasionada por um arbovírus do gêne
ro Alphavirus (Togaviridae) e transmitida pelo mesmo mos
quito vetor da dengue. Há casos relatados no Brasil, ocorri
dos em pessoas que viajaram para a Ásia, onde o agente está 
bastante presente, e voltaram infectadas. O que preocupa, 
no entanto, é a possibilidade de a infecção ser confundida 
com a dengue devido à semelhança de sintomas na fase 
aguda, embora ela se apresente de modo mais arrastado e 
debilitante.

Diante dessas possibilidades, é fundamental aproveitar o 
contato com os pacientes para orientálos a manter as vaci
nas em dia para casos de surtos, usar repelente, imunizarse 
contra a febre amarela até dez dias antes da viagem para 
regiões de risco, utilizar preservativo em todas as relações 
sexuais, aumentar o rigor com a higiene das mãos e to
mar cuidado com a água e os alimentos a ser consumidos.
As recomendações valem para todas as pessoas, mas as que 
terão contato mais direto com os turistas, como motoristas 
de táxi e funcionários de hotéis, restaurantes e pousadas, e 
os indivíduos que trabalharão nos estádios e na organização 
do evento merecem maior atenção. 



entrevista

Imagem 
na medida certa
Para radiologista dos EUA, serviços de saúde norte-americanos usam 
demasiadamente os métodos de imagem pulmonar, em especial a tomografia
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Estudioso do espaço intersticial pulmonar e de 
doenças difusas do pulmão, com foco no uso da 
tomografia computadorizada (TC) torácica de alta 
resolução, o radiologista Jeffrey P. kanne, que atua 
na Escola de Medicina e Saúde Pública da Univer
sidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, conta 
que, assim como no Brasil, o limiar de pedidos de 
radiografias de tórax é muito pequeno em seu país. 
“Mas nosso maior desafio está em tentar reduzir 
o número de tomografias solicitadas”, admite o 
médico, que também é vicepresidente do Colégio 
Americano de Radiologia e editor sênior do Journal 
of Thoracic Imaging. 

Em sua prática diária, kanne entende que a TC 
de tórax deve ser usada para esclarecer o que os 
raios X não caracterizam bem ou não evidenciam 
quando há forte suspeita clínica, conforme relatou 
à nossa reportagem durante sua estada no Brasil, 
no fim do ano passado, quando participou de uma 
reunião científica promovida pelo Fleury. 

Veja, a seguir, os principais pontos da entrevista.

Entrevista concedida à 
dra. Barbara gonçalves da silva, 
consultora médica do Fleury.
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Jeffrey p. Kanne
Radiologista que atua 
na Escola de Medicina 
e Saúde Pública da 
Universidade de 
Wisconsin, EUA.



como especialista em radiologia torácica, 
que doenças do tórax os métodos de imagem 
mais diagnosticam nos estados unidos?

As doenças mais frequentes que encontro em minha 
prática são câncer de pulmão e infecção pulmonar. 
Ao contrário do que acontece em outras partes do 
mundo, não é comum haver muitos casos de tuber
culose. Contudo, temos uma grande população de 
pacientes imunocomprometidos, o que acarreta di
versas infecções oportunistas.

nos serviços de emergência do Brasil, 
são comuns as solicitações de radiografias de 
tórax, principalmente nos casos em que a família 
acha que o paciente está com pneumonia. em seu 
meio de trabalho, essa situação é semelhante? 

Tanto no nosso departamento de emergência quan
to em nossos ambulatórios, o limiar de solicitação 
para radiografias de tórax é muito pequeno. O nosso 
maior desafio, em contrapartida, é tentar reduzir o 
número de exames de tomografia computadorizada 
solicitados. À semelhança de outros serviços emer
genciais, fazemos ainda muitas angiografias pulmo
nares por TC, mas apenas cerca de 5% são realmente 
positivas para embolia pulmonar.

quando o senhor recebe uma imagem, 
a história clínica está sempre presente?

Temos um registro eletrônico bastante desenvolvido, de 
modo que, em quase todos os casos, dispomos do histó
rico do paciente. Isso porque o médico solicitante sempre 
insere no banco de dados o motivo do pedido do exame, 
o que facilita a composição de tais arquivos. 

é possível dizer que a tomografia de tórax 
substitui a radiografia do pulmão? 
em que circunstâncias cada exame deve ser indicado?

A tomografia computadorizada pode ser usada para ca
racterizar com mais eficácia as radiografias anormais ou 
para avaliar o pulmão quando o exame de raios X for nor
mal ou equívoco diante de alta suspeita clínica de doença 
pulmonar. A TC ainda é utilizada rotineiramente para a vi
gilância do câncer de pulmão e outras doenças malignas, 
embora as evidências para apoiar essa prática ainda sejam 
limitadas.

O senhor ganhou, em 2010, o prêmio melvin 
m. figley fellowship em Jornalismo radiológico. 
como obteve essa conquista?

Eu trabalhei com os editores e com a equipe da revista 
norteamericana Roentgenology para saber mais sobre 
como é executar uma publicação científica e conhecer os 
desafios enfrentados nesse setor editorial. O projeto de 
pesquisa premiado foi focado em mídia digital, tendo des
tacado seu impacto sobre as revistas científicas.



prática clínica

Utilizado na avaliação do grau de fibrose hepática, o escore Enhanced
Liver Fibrosis (ELF), introduzido neste ano na rotina do Fleury, combina as 
dosagens séricas do ácido hialurônico (HA), do inibidor tecidual de meta
loproteinases de matriz1 (TIMP1) e do propeptídeo aminoterminal do 
procolágeno tipo III (PIIINP). Esses biomarcadores têm relação com o me
tabolismo e a degradação da matriz extracelular, refletindo, quando em 
concentrações séricas aumentadas, fibrose tecidual. 

Enhanced Liver Fibrosis: uma alternativa 
não invasiva no diagnóstico de fibrose hepática

gastroenterologia

A determinação do grau de fibrose hepá
tica e da progressão para cirrose é impor
tante para o estudo e o manejo adequado 
de doen ças crônicas do fígado e para a es
timativa de prognóstico, bem como para a 
avaliação póstransplante desse órgão. Até 
hoje, o padrãoouro, para tal finalidade, vem 
sendo a análise histológica de material ob
tido pela biópsia hepática. Contudo, tratase 
de um método invasivo, com riscos inerentes 
ao procedimento, como sangramento e dor. 
Ademais, o exame histológico do pequeno 
fragmento fornecido pela biópsia não neces
sariamente reproduz o comprometimento 
de todo o fígado, pois as alterações teciduais 
podem ocorrer de forma heterogênea. 

Essas limitações têm levado à busca e 
ao desenvolvimento de alternativas para a 
avaliação do grau de fibrose hepática. Nes
se contexto, o ELF mostrouse um teste com 
boa acurácia em pacientes com doença he
pática crônica ou nos indivíduos submetidos 
a transplante hepático, sendo capaz de esti
mar o grau evolutivo da doença em diferen
tes cenários clínicos. 

A dosagem dos marcadores séricos que 
compõem o ELF é realizada individualmente 
por ensaio imunométrico quimiolumines
cente e, a partir dos seus valores, obtémse o 
escore mediante um algoritmo matemático. 
Na prática, a alta concentração de cada mar
cador leva a um ELF elevado, o que se asso
cia a graus progressivos de fibrose hepática.

12

assessOria médica

Dr. Luis Eduardo Coelho Andrade
luis.andrade@grupofleury.com.br

Dra. Márcia Wehba Esteves Cavichio
marcia.cavichio@grupofleury.com.br

Microscopia eletrônica de 
transmissão de tecido hepático 
afetado por fibrose.
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A pesquisa do metabolismo glicolítico com PET/CT tem um enorme impacto 
em Oncologia. Como os tumores apresentam alto consumo de glicose, o 
método permite detectar tecidos neoplásicos antes mesmo de serem de
monstrados por exames convencionais, como tomografia, ultrassonografia 
e ressonância magnética. Uma vez que rastreia o corpo inteiro, o estudo con
segue avaliar outros órgãos, além dos que são alvo da investigação, e detec
tar metástases precocemente, ajudando o médicoassistente na escolha do 
tratamento mais efetivo. Nesse particular, aliás, as imagens do metabolismo 
glicolítico revelam, logo no início, se a terapêutica está sendo efetiva ou não, 
com base na quantidade de glicose que o tumor concentra. 

Em vista dessa contribuição, bem como das novas evidências do bene
fício clínico do exame, a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou, no 
início deste ano, a obrigatoriedade da cobertura de PET/CT pelos planos de 
saúde em mais cinco situações dentro da Oncologia, além das três que já 
tinham sido definidas anteriormente (veja abaixo). De modo geral, o con
junto de aplicações vem atendendo à lista de indicações clínicas do método, 
estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear em 2009, que 
incluía doenças oncológicas específicas, boa parte das quais agora contem
plada nesse rol da ANS.

ANS amplia indicações do exame de PET/CT 
com cobertura obrigatória

oncologia

assessOria médica

Dr. Gustavo Meirelles
gustavo.meirelles@grupofleury.com.br

Dra. Julia Capobianco
julia.capobianco@grupofleury.com.br

Dr. Leonardo M. Alexandre
leonardo.alexandre@grupofleury.com.br

Dr. Marco A. C. Oliveira
marco.oliveira@grupofleury.com.br

Dra. Paola Emanuela P. Smanio
paola.smanio@grupofleury.com.br
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novidades a caminho

Embora a glicose marcada (FDG) 
seja o único radiofármaco efeti
vamente utilizado na rotina do 
exame de PET/CT, inúmeros ou
tros vêm sendo validados na lite
ratura. Em curto e médio prazos, 
portanto, haverá novos marca
dores incorporados à rotina do 
método, como o fluoreto, para 
metástases ósseas, e o rubídio, 
para perfusão miocárdica.

Metástase em 
linfonodo axilar: 

paciente com 
melanoma 

e linfonodo 
apresentando 

acentuada 
captação de FDG.

•	 Nódulo pulmonar solitário
•	 Câncer de mama metastático
•	 Câncer de cabeça e pescoço
•	 Melanoma
•	 Câncer de esôfago

em que situações o exame de pet/ct 
é coberto pelos planos de saúde*

•	 Câncer colorretal 
 com metástase hepática 
 potencialmente ressecável
•	 Linfomas
•	 Câncer de pulmão não 
 pequenas células

*Segundo as Resoluções Normativas nos. 338, 262 e 211 da ANS.



genética molecular

Sequenciamento dos 
genes BRCA1 e 2 
vai além da detecção de 
mutações conhecidas

Indicado para pacientes com história pessoal e 
fami liar de neoplasia de mama e de ovário que 
preencham os critérios para a síndrome de sus
cetibilidade hereditária a esses cânceres (HBOC), 
o teste genético de sequenciamento dos genes 
BRCA1 e 2, oferecido pelo Fleury em parceria com 
o laboratório americano Myriad Genetics, permi
te detectar mutações nos 22 éxons e em cerca de 
750 pares de bases das regiões intrônicas adjacen
tes do gene BRCA1 e nos 26 éxons e em cerca de 
950 pares de bases das regiões intrônicas adjacen
tes do gene BRCA2, num total de 17.600 pares de 
bases analisados. Com essa completa e detalhada 
análise, é possível ainda identificar rearranjos nes
ses genes, como duplicações ou deleções, que 
igualmente podem esclarecer o erro genético res
ponsável pela HBOC. Modelo molecular da proteína BRCA1.

•  Antes dos 45 anos
•  Em qualquer idade, se houver, pelo 
 menos, um parente de primeiro ou 
 segundo graus com neoplasia de mama 
 antes dos 50 anos ou de ovário em 
 qualquer idade ou, ainda, dois parentes 
 de primeiro ou segundo graus com 
 câncer de mama, de pâncreas ou de 
 próstata agressivo em qualquer idade
•  Do subgrupo triplo negativo,  
 antes dos 60 anos
•  Em homens
•  Em judeus Ashkenazi ou etnias 
 prevalentes (recomendase testar 
 mutações fundadoras)
•  Em duas ocasiões, a primeira antes 
 dos 50 anos, na mesma mama ou 
 na contralateral

Convém discutir as limitações, mas 
o teste pode ser indicado para indi
víduos com parentes de primeiro ou 
segundo graus que preencham qual
quer um dos critérios ao lado ou com 
parentes de terceiro grau com câncer 
de mama e/ou ovário se, pelo menos, 
estes últimos tiverem dois parentes 
de primeiro ou segundo graus com 
câncer de mama (um deles antes dos 
50 anos) ou de ovário em qualquer 
idade. Vale salientar que, quando o 
resultado é negativo nesses casos, 
apenas o paciente, e não a família, 
pode ser excluído da HBOC. Para um 
resultado conclusivo, preconizase 
iniciar a investigação da família em 
um indivíduo afetado por uma das 
neoplasias  envolvidas na HBOC.

Familiar com mutação deletéria 
conhecida em BRCA1 e 2

Presença de câncer de mama:

Presença de câncer de ovário, 
incluindo peritônio primário e 
tuba uterina, em qualquer idade

Presença de neoplasia de 
próstata agressiva ou de 
pâncreas em qualquer idade, 
desde que haja, pelo menos, 
dois parentes de primeiro ou 
segundo graus com câncer 
de mama, de ovário, de 
pâncreas ou de próstata 
agressivo em qualquer idade

Critérios para a realização do teste genético na HBOC
E se a pessoa não tiver câncer?

SPL DC/LATINSTOCk

mais informações: aconselhamentogenetico@grupofleury.com.br
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A Myriad, por ter sido pioneira na 
análise molecular em Oncogenéti
ca, possui um dos mais completos 
bancos de classificação de variantes 
na área, até porque já sequenciou os 
genes BRCA1 e 2 em mais de 1 milhão 
de pacientes, o que aumenta a chance 
de o resultado ser conclusivo. Além 
disso, a etapa de classificação e inter
pretação das variantes identificadas 
não apenas separa as sabidamente 
patogênicas e associadas à HBOC da
quelas de significado clínico incerto 
(VUS), como também procura exaus
tivamente definir estas últimas – que, 
por ainda não estarem descritas, não 
podem ser diretamente relacionadas 
com a predisposição ao câncer. 

Assim, nos pacientes em que en
contra VUS, a Myriad emite um for
mulário detalhado, a ser preenchido 
pelo médico solicitante, para obter 
dados sobre todos os parentes de pri
meiro e segundo graus afetados por 
câncer. Esse documento ajuda a de
terminar os familiares indicados para 
a tentativa de classificação da varian
te encontrada. Quando essa análise 
traz informações relevantes, todos os 
membros envolvidos da família de
vem passar por aconselhamento. Por 
outro lado, caso existam outros pa
cientes já analisados pela Myriad com 
a mesma variante, um laudo oficial 
com sua reclassificação, agora, sim, 
considerada uma mutação patogêni
ca, é automaticamente encaminhado 
ao médicoassistente.

assessOria médica

Dra. Flavia Balbo Piazzon 
flavia.piazzon@grupofleury.com.br

Dr. Wagner Antonio da Rosa Baratela
wagner.baratela@grupofleury.com.br

Microscopia eletrônica de
transmissão revela exemplar do 
Corynebacterium minutissimum.

dermatologia

Causado pelo Corynebacterium minutissimum, o eritrasma é uma infec
ção cutânea superficial, crônica e benigna, que afeta preferencialmente 
os espaços interdigitais e as áreas intertriginosas úmidas, como a axila e a 
virilha, provocando placas vermelhoacastanhadas levemente descama
tivas e pruriginosas.

Como o diagnóstico clínico da infecção nem sempre é possível, já que, 
em algumas situações, as lesões não apresentam fluorescência coral sob 
luz ultravioleta, uma característica da condição, o esfregaço de material 
obtido pela raspagem da lesão, com coloração pelo método de Gram, 
pode evidenciar a presença de bacilos grampositivos corineformes.

Contudo, uma vez que a maioria das espécies desse gênero possui a 
mesma morfologia, a microscopia fornece apenas o diagnóstico presunti
vo da infecção. Por essa razão, alternativamente pode ser realizada a cul
tura do raspado cutâneo, com identificação da espécie por espectrometria 
de massas (MALDIToF) para confirmar o diagnóstico. Tanto o esfregaço 
quanto a cultura para a detecção do Corynebacterium minutissimum es
tão disponíveis na rotina do Fleury.

assessOria médica

Dra. Carolina S. Lázari
carolina.lazari@grupofleury.com.br

Dr. Jorge Luiz M. Sampaio
jorge.sampaio@grupofleury.com.br

Como confirmar 
o eritrasma por 
métodos laboratoriais
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Estudo com Doppler 
colorido e pulsado das 
veias jugulares, feito em 
paciente com história 
recente de amnésia global 
transitória, mostra refluxo 
bilateral significativo às 
manobras provocativas.

Condição bastante conhecida dos neurologis
tas, a amnésia global transitória (AGT) consis
te em episódios súbitos de perda de memória 
lacunar, com reversão gradual e espontânea, 
porém de etiologia complexa e ainda não to
talmente esclarecida. Entre as teorias aven
tadas para justificar esses eventos, duas são 
mais aceitas atualmente: a ocorrência de um 
pequeno infarto arterial lacunar, na região dos 
hipocampos, e o aumento da pressão intra
abdominal (Valsalva) em indivíduos com pro
vável insuficiência valvar venosa jugular (IVJ), 
com refluxo venoso cerebral e infartos veno
sos puntiformes no hipocampo. 

Em alguns casos, a ressonância magnética 
(RM) documenta focos puntiformes de restri
ção à difusão na região mesial de um ou am
bos os hipocampos, elucidando os sintomas 
amnésicos classicamente presentes. Contudo, 
de modo geral, os exames de imagem do crâ
nio, incluindo a própria RM, a tomografia, e a 
angiografia, apresentamse normais nesses 
pacientes. 

Com o auxílio da ultrassonografia (US) com 
Doppler, alguns pesquisadores conseguiram 
demonstrar uma frequência de 65% a 80% de 
IVJ em pacientes com AGT. Tais achados expli
cam, portanto, a maior associação de esforço 
físico, estresse, emoções fortes, náuseas ou 
vômitos e até de relação sexual precedendo 
episódios de AGT nos indivíduos acometidos.

Na pesquisa de IVJ por US com Doppler, a 
técnica utilizada permite a avaliação morfoló
gica das veias jugulares internas e a caracteri
zação das valvas, bem como a análise da pre
sença de refluxo. Vale destacar que o exame 
segue um protocolo bastante criterioso, sendo 
realizado com o paciente deitado, antes e de
pois de manobras de Valsalva.

US de jugulares com Doppler ajuda 
a explicar a amnésia global transitória

neurologia

assessOria médica

Dr. André Paciello Romualdo
andre.romualdo@grupofleury.com.br
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assessoria médica responde

Um estudo publicado no New England 
Journal of Medicine, em 2008, intitulado 
Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcome, avaliou a tolerância à glico
se de cerca de 25 mil gestantes com o 
teste com 75 g de glicose. O trabalho 
demonstrou que havia risco elevado 
para desenvolvimento de complica
ções no feto e na mãe mesmo com 
níveis glicêmicos previamente consi
derados “normais” entre a 24a e a 28a 
semana de gravidez. As complicações 
incluíam macrossomia fetal, distocia 
de ombro, hipoglicemia neonatal e 
maior possibilidade de cesárea, entre 
outros. Ainda de acordo com as con
clusões do estudo, o risco aumentava 
contínua e proporcionalmente ao grau 
de hiperglicemia materna. 

Tais resultados motivaram uma re
visão cautelosa dos critérios diagnósti
cos para o diabetes mellitus gestacio
nal (DMG) e da maneira de rastreálo.
Assim, em 2010, um grupo de es
pecialistas se reuniu e publicou o
International Association of Diabetes 
and Pregnancy Study Groups (IADPSG). 
Com base nesse documento, a Asso
ciação Americana de Diabetes (ADA) 
passou a recomendar que grávidas com 
fatores de risco para diabetes mellitus 
(DM) sejam submetidas à investigação 
da doença logo na primeira consulta de 
prénatal. Se o rastreamento for nega
tivo, devese recorrer ao teste oral de 
tolerância à glicose (TTGO) entre a 24ª 
e a 28ª semana.

Rastreamento de DMG 
em gestantes com glicemia normal
sou clínico geral e médico de família. Fui informado por uma colega de que te-
ria havido uma mudança em relação ao rastreamento do diabetes gestacional. 
Fico em dúvida, no seguimento das gestantes, se, mesmo diante de uma glice-
mia de jejum normal, é necessário prosseguir na investigação dessa condição. 
Em que circunstâncias devo solicitar um teste oral de tolerância à glicose? 

MANDE TAMBÉM A SUA DúVIDA DIAGNóSTICA PARA: educacaomedica@grupofleury.com.br

Dra. Milena Gurgel Teles Bezerra, 
assessora médica em Endocrinologia e Diabetologia

milena.teles@grupofleury.com.br

•  Idade ≥35 anos
•  Sobrepeso, obesidade ou ganho 
 excessivo de peso na gravidez atual
•  Deposição central excessiva de 
 gordura corporal
•  História familiar de DM em parentes 
 de primeiro grau
•  Crescimento fetal excessivo, 
 polidrâmnio, hipertensão ou pré
 eclâmpsia na gestação em curso
•  Antecedentes de abortamentos de 
 repetição, malformações, morte fetal 
 ou neonatal, macrossomia ou DMG
•  Síndrome dos ovários policísticos
•  Baixa estatura (<1,50 m)

Atualmente, o TTGO pode ser fei
to em apenas uma etapa ou em duas. 
No primeiro caso, usamse 75 g de 
glicose, com dosagens de glicemia 
basal e após 60 e 120 minutos da 
sobrecarga. No segundo, utilizam
se 50 g de glicose, com medida da 
glicemia depois de uma hora, sem 
necessidade de jejum. Caso o exa
me seja positivo, é preciso realizar 
um segundo teste, desta vez, porém, 
com 100 g de glicose via oral.

fatores de risco para dmg

DM

primeira consulta de pré-natal: glicemia de jejum (gJ)

GJ >126 mg/dL

Avaliação de DMG: proposta atual (ADA/SBD)

DMG

GJ >92 mg/dL
e <126 mg/dL

Prosseguir com 
TTGO com 75 g 
de glicose entre 

a 24a e 28a 
semanas

<92 mg/dl

Apenas um valor 
alterado confere 

o diagnóstico

Teste com 75 g de glicose

Glicemia de jejum  >92

Aos 60 minutos  >180

Aos 120 minutos  >153

Concentração de 
glicose (mg/dL)

ADA/SBD

IADPSG, Diabetes Care, Mar. 2010.
Diabetes Care, Jan. 2013
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capa

Principal causa de incapacidade e morte em adultos, o acidente 
vascular encefálico (AVE) responde por cerca de 68 mil mortes por 
ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o que provoca gran
de impacto socioeconômico. A prevenção eficaz permanece como 
a melhor abordagem, sobretudo a primária, já que três quartos dos 
AVEs não são secundários a outras doenças. Além disso, é essen
cial caracterizar determinantes de recorrência e mortalidade após 
um evento isquêmico, uma vez que um segundo episódio piora o 
prognóstico e aumenta a chance de sequelas.

Os mecanismos mais envolvidos na fisiopatologia do AVE in
cluem a trombose arterial, particularmente relacionada à doença 
aterosclerótica, e as cardioembolias. Evidentemente, diversos fa
tores de risco estão associados a esses eventos – desde os que 
não podem ser controlados até os que podem ser diagnosticados 
e tratados, como a hipertensão arterial, o diabetes, as arritmias e o 
tabagismo.

Uma vez que as consequências desses fatores evoluem silen
ciosamente, a avaliação de cada um é essencial na prevenção dos 
AVEs, sobretudo a pesquisa de placas ateromatosas e a determi
nação do grau de estenose por elas causado. Afinal, a presença 
de uma lesão aterosclerótica maior que 70% na carótida interna 
extracraniana ou no bulbo carotídeo, por exemplo, tem sido asso
ciada a aumento do risco de AVE. A seguir, veja como os diferentes 
métodos diagnósticos contribuem nesse contexto.

Prevenção primária de

acidentes 
vasculares 
encefálicos
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Como o uso integrado de 
diferentes exames contribui 
para flagrar e tratar as diversas 
condições por trás dos 
eventos cerebrais adversos, 
especialmente a aterosclerose



avaliação dos vasos cervicais

Os estudos comparativos entre métodos diagnós
ticos na avaliação da ateromatose do sistema caro
tídeo consideram para screening a ultrassonografia 
com Doppler das artérias carótidas cervicais, que 
tem papel fundamental tanto para quantificar e ca
racterizar a aterosclerose quanto para estratificar o 
risco cardioneurovascular. A informação precisa so
bre as dimensões da placa é necessária para o acom
panhamento da evolução da doença, já que o maior 
envolvimento da luz do vaso, com o passar do tem
po, pode levar à estenose, evidenciada pela maior 
velocidade do sangue no segmento estreitado. 

Uma vez caracterizada a placa ateromatosa, é es
sencial analisar sua morfologia, pois uma estenose 
luminal significativa prediz apenas um em cada qua
tro AVEs em pacientes sintomáticos e um em cada 
dez nos assintomáticos. Já as informações adicionais, 
como fibrose e calcificações, menor ecogenicidade 
e irregularidade da superfície, com maior risco de 
embolização arterioarterial, podem prever compli
cações inesperadas. O estudo com Doppler conse
gue ainda identificar oclusão luminal, que, contudo, 
requer confirmação por método angiográfico.

A estratificação da estenose luminal foi esta
belecida em 2003 na Society of Radiologists in
Ultrasound Consensus Conference, com base nos 
dados do North American Symptomatic Carotid
Endarterectomy Trial, que observou redução do ris
co de AVE de 17% nos pacientes sintomáticos sem 
lesões distais ou aneurismas, com estenose superior 
a 70%, que foram submetidos à endarterectomia ou 
colocação de stent. Esse valor caiu para 5,9%, sendo 
ainda significativo, em pacientes assintomáticos com 
estenose superior a 60%. 

A seleção dos indivíduos assintomáticos para re
vascularização carotídea deve ser guiada por uma 
avaliação das comorbidades e expectativa de vida, 
bem como por outros fatores individuais, incluindo 
discussão aprofundada dos riscos e benefícios do 

Fatores de risco modificáveis

>

arritmias 
Responsável por, pelo menos, um em cada cinco AVEs, 
a fibrilação atrial (FA), mesmo sem doença valvar car
díaca, merece destaque. Além de possuírem um risco 
45 vezes maior de AVE, os portadores dessa arritmia 
que têm acidentes vasculares encefálicos apresentam 
maiores déficits neurológicos na admissão, na alta e 
após seis meses do evento, em comparação com AVEs 
de outras etiologias. 

Estimar o risco de AVE em pacientes com FA é cru
cial para avaliar os benefícios e os riscos da terapia an
titrombótica de longo prazo. Na prática, a estratificação 
baseiase na presença de alguns fatores, sendo feita 
com o uso de escores como o CHADS, que inclui insu
ficiência cardíaca congestiva, HAS, idade >75 anos, DM 
ou AVE prévio, e, mais recentemente, o CHADSVASC, 
que, além dos itens anteriores, incorpora sexo feminino, 
doença vascular arterial e idade entre 65 e 74 anos, con
siderados agravantes para AVE em pacientes com FA.

A investigação deve integrar exames para detectar 
alterações do ritmo cardíaco (eletrocardiograma de 
repouso, holter de 24 horas ou loop recorder e teste 
ergométrico), para avaliar a anatomia e a morfologia 
cardíacas (ecocardiograma transtorácico/esofágico e 
ressonância magnética) e para pesquisar doença ar
terial coronariana (DAC) como possível etiologia da 
arritmia (além do teste ergométrico, cintilografia de 
perfusão miocárdica, ecocardiograma de estresse e 
tomografia de coronárias). 

A identificação e o tratamento de outras possíveis 
fontes cardíacas de embolia também precisam ser le
vados em conta, haja vista que a cardiogênica respon
de por cerca de 20% dos eventos isquêmicos cerebrais. 
Dentre elas, destacamse os trombos atriais e ventri
culares, os tumores cardíacos primários, a endocardi
te infecciosa, as próteses valvares, as cardiomiopatias 
dilatadas e a DAC.   
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US com Doppler colorido das artérias 
carótidas demonstra placa fibrocalcificada 
com sombra acústica posterior, 
determinando importante estenose 
da emergência da artéria carótida interna 
direita adjacente, com significativa 
elevação das velocidades de fluxo. 

AngioTC das artérias cervicais com reconstruções MIP, na imagem à esquerda, 
e VR, na imagem à direita, concordante com o exame ecográfico, confirma a estenose 
arterial, estimada em 85% da luz da artéria carótida interna. 

procedimento. Embora o rastreamento popula
cional para estenose carotídea assintomática não 
seja recomendado, pessoas com estreitamentos 
entre 50% e 70% podem se beneficiar do controle 
rigoroso dos demais fatores de risco envolvidos e 
do seguimento evolutivo precoce da lesão.

avaliação dos vasos intracranianos

Durante muito tempo as doenças arteriais in
tracranianas foram negligenciadas por diversas 
razões, entre elas a ausência de métodos diag
nósticos não invasivos. Hoje, porém, as técnicas 
angiográficas por tomografia computadorizada 
(angioTC) e ressonância magnética (angioRM) 
sobressaem porque suas imagens têm se apro
ximado cada vez mais das de angiografia com 
subtração de imagens digitais, ainda considerada 
o padrãoouro.

A angioTC emprega equipamento multislice 
para obter imagens sequenciais da região de in
teresse com contraste iodado intravenoso. Nesse 
exame, o planejamento temporal é importante, 
visto que a aquisição ocorre de forma ultrarrápida 

abordagem diagnóstica integrada

As vantagens da análise conjunta dos exames não invasivos 
podem ser exemplificadas no caso de uma mulher de 59 anos, 
diabética e hipertensa, que apresentou quadro compatível com 
ataque isquêmico transitório 45 dias antes da avaliação neu
rovascular. O estudo com Doppler colorido demonstrou placa 
fibrocalcificada com sombra acústica posterior, determinando 
importante estenose da emergência da carótida interna direi
ta adjacente. Para melhor investigação diagnóstica, a paciente 
foi submetida a uma angioTC das artérias cervicais e intracra
nianas, que, em avaliação multiplanar e reconstrução em 3D, 
confirmou a estenose arterial, estimada em 85% da luz da ca
rótida interna, mas não mostrou sinais de comprometimento 
parenquimatoso cerebral. O Doppler transcraniano com teste 
de vasorreatividade ratificou a estenose hemodinamicamente 
significativa, associada à presença de circulação colateral atra
vés das artérias comunicante anterior e oftálmica, além da re
dução da resposta vasomotora cerebral à direita, identificada 
pela diminuição do índice de apneia (BHI), reforçando, assim, 
a necessidade clínica e hemodinâmica de tratamento cirúrgico 
ou endovascular dessa estenose sintomática.
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O estudo com Doppler transcraniano e teste 
de vasorreatividade comprova os sinais de estenose 
hemodinamicamente significativa à direita, com 
circulação colateral através da artéria comunicante 
anterior e da artéria oftálmica, além de diminuição 
da resposta vasomotora cerebral à direita, identificada 
pela redução do índice de apneia (BHI). >

e deve coincidir com o momento de maior opaci
ficação dos vasos. A reconstrução tridimensional 
pelas técnicas de projeção de intensidade máxima 
(MIP) e a reconstrução de superfície ou de volu
me caracterizam vasos cervicais e do polígono de 
Willis e seus ramos principais com boa resolução e 
conspicuidade. O exame consegue avaliar as placas 
fibrosas e calcificadas e, sob estudo direcionado, 
aponta ainda gordura e fibrose. 

A angioRM, por sua vez, serve aos estudos es
truturais, como o do parênquima encefálico, deter
minando a resolução espacial e fazendo a avaliação 
em três planos, além de possibilitar o uso concomi
tante de técnicas funcionais como difusão, perfusão, 
ativação cerebral e espectroscopia. É indicada na ca
racterização mais aprofundada da lesão, na suspei
ta ou no estadiamento de doença vascular oclusiva 
com localização da estenose, nas malformações 
arteriovenosas intracranianas, na pesquisa de aneu
rismas cerebrais e na avaliação da dissecção arterial, 
seja traumática, seja espontânea. Para completar, 
configura o método de escolha quando há limita
ções ao procedimento invasivo ou contraindicação 
à angiografia digital ou ao uso do contraste iodado.

hipertensão
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) representa um 
fator de risco independente, linear e contínuo para 
eventos cárdio e cerebrovasculares, de forma que a 
triagem regular e o tratamento adequado, incluindo 
modificações do estilo de vida e terapêutica farmacoló
gica, quando indicada, são recomendados.

A estratificação do risco individual baseiase nos ní
veis de pressão arterial (limítrofe, estágios 1 e 2), bem 
como na presença de outros fatores de risco, de lesão 
em órgãosalvo e de doença cardiovascular.

O diagnóstico de HAS requer medidas repetidas em 
diferentes dias, não sendo suficientes poucas aferições 
casuais. Algoritmos baseados na V Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial consideram a monitoração am
bulatorial da pressão arterial (Mapa), feita durante 24 
horas, e a monitoração residencial da pressão arterial 
(MRPA), que resulta na média de, pelo menos, 12 me
didas, ferramentas importantes na investigação de sus
peita de HAS. Assim, preconizam o uso desses métodos 
para esclarecimento diagnóstico, identificação da hiper
tensão do avental branco e avaliação terapêutica. 

De acordo com o Eighth Joint National Committee, a 
meta terapêutica deve ser a de atingir níveis pressóricos 
inferiores a 150/90 mmHg em pacientes acima de 60 
anos e inferiores a 140/90 mmHg nos demais, inclusive 
naqueles com doença renal crônica ou diabetes melli
tus (DM). Vale salientar que o tratamento antihiperten
sivo reduz a incidência de AVE em 35% a 44%.

diabetes
É reconhecido que pessoas com DM têm tanto um 
aumento da suscetibilidade à aterosclerose quanto da 
prevalência de fatores de risco próaterogênicos, como 
a HAS e a dislipidemia. Assim, o rastreamento da doen
ça está indicado para todos os indivíduos com IMC >25 
e um ou mais fatores de risco para o DM (veja quadro 
na pág. 22) ou, na ausência destes, a partir dos 45 anos 
de idade.  

A investigação de DM pode ser realizada pela glice
mia de jejum, pelo teste oral de tolerância à glicose e, 
mais recentemente, pela hemoglobina glicada, dosada 
por método certificado pelo National Glycohemoglobin 
Standardization Program. De acordo com a Associação 
Americana de Diabetes, uma glicemia de jejum ≥126 
mg/dL ou um resultado ≥200 mg/dL duas horas após 
sobrecarga oral com 75 g de glicose ou, ainda, uma he
moglobina glicada ≥6,5%, quando confirmados em uma 
segunda ocasião, fecham o diagnóstico. Na presença de 
sintomas, uma glicemia de 200 mg/dL, coletada a qual
quer hora do dia, basta para diagnosticar a doença.

ACM Esquerda ACM Direita

BHI ACMD = 0,53BHI ACME = 0,96
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> Outro exame bastante útil é o Doppler trans
craniano (DTC), que, por meio da detecção de 
aumentos segmentares da velocidade do fluxo 
sanguíneo, secundários à redução do diâmetro 
arterial, faz a triagem de estenoses em pacientes 
com risco de doença aterosclerótica intracraniana. 
Além disso, pela via transorbitária, o DTC identifica 
estenoses proximais (M1) da artéria cerebral mé
dia e da região do sifão carotídeo. Já o estudo da 
artéria basilar pela janela suboccipital apresenta 
maior chance de resultados falsonegativos, prin
cipalmente em seu segmento distal. 

A associação do DTC a outros métodos não 
invasivos, como a angiografia por RM, não só 
confere maior sensibilidade e especificidade ao 
diagnóstico das estenoses intracranianas, como 
também esclarece dúvidas à angioRM, a exemplo 
da quantificação do grau de estenose em regiões 
de difícil visualização – caso do sifão carotídeo. 
Nos pacientes com estenose carotídea grave, o es
tudo da circulação intracraniana com DTC e teste 
de vasorreatividade auxilia o médicoassistente na 
decisão entre o tratamento clínico e o intervencio
nista cirúrgico ou endovascular.

dislipidemia
Diversos estudos apontam maior risco de eventos 

adversos cardíacos e cerebrais isquêmicos diante de 
hipercolesterolemia, tais como o Multiple Risk Factor 
Intervention Trial, que indicou uma relação positiva 
entre risco relativo de morte por AVE não hemorrági
co e níveis de colesterol em mais de 350 mil homens, 
e o Women’s Health Study, que também encontrou 
associação entre colesterol elevado e risco aumen
tado de AVE isquêmico em quase 28 mil mulheres. 
Na outra ponta, a maioria das pesquisas demonstra
relação inversa entre níveis de HDL e risco de AVE. Em 
uma revisão com cinco estudos prospectivos, a cada 
aumento de 10 mg/dL no HDL, encontrouse redução 
do risco de AVE entre 11% e 15%. Já a relação entre 
triglicérides e possibilidade de AVE não é consistente 
na literatura.

A terapêutica com estatinas diminui sobremaneira 
o risco de AVE em pacientes com doença ateroscle
rótica ou risco cardiovascular elevado. Em uma me
tanálise com 170 mil indivíduos, observouse redução 
do risco do primeiro AVE isquêmico não fatal em 23% 
a cada 1 mmol/L (39 mg/dL) a menos no LDL. Entre
tanto, não houve efeito significativo da estatina sobre 
a mortalidade por AVE. 

Para a prevenção, os guidelines da American Heart 
e da American Stroke Associations sugerem triagem 
de dislipidemia, com perfil de lipoproteínas a cada cin
co anos em adultos. A frequência da dosagem deve se 
intensificar se houver dois fatores de risco para doen
ça coronariana, incluindo tabagismo, HAS, LDL alto 
HDL <40 mg/dL ou limítrofe e idade >45 anos para 
homens e >65 anos para mulheres.

• História da doença em parente de primeiro grau
• Sedentarismo
• Pressão arterial ≥140/90 mmHg
• Dislipidemia 
• Antecedente de diabetes gestacional 
 ou parto de bebê >4 kg
• Síndrome dos ovários policísticos
• História de doença cardiovascular
• Sinais de resistência à insulina 
 (acantose nigricans)

fatores de risco para o dm
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doenças raras

Caracterizada por um defeito funcional dos fagócitos, 
a doença granulomatosa crônica (DGC) é uma imu
nodeficiência primária que decorre de uma alteração 
na atividade da nicotinamida adenina dinucleotídeo 
fosfatase hidrogenase (NADPH) oxidase, um comple
xo enzimático associado à membrana dessas células, 
que está envolvido na produção de superóxido e ou
tros reativos intermediários do oxigênio, importantes 
para as funções microbicida, inflamatória e tumoricida. 

Apesar de ser possivelmente subdiagnosticada, a 
DGC tem incidência estimada em 1:250.000 nascidos 
vivos e pode derivar de herança ligada ao X, sua forma 
mais frequente, ou autossômica recessiva. Os indiví
duos acometidos apresentam infecções crônicas ou 
de repetição, causadas especialmente por bactérias 
catalasepositivas, fungos ou patógenos não usuais 
ou oportunistas. O tipo de infecção e a gravidade do 
quadro variam e guardam relação com o defeito mo
lecular subjacente.

Assim, enquanto alguns pacientes, com formas au
tossômicas recessivas, podem ter manifestações mais 
leves, outros cursam com infecções graves desde o 
primeiro ano de vida, que afetam, sobretudo, pele, 
linfonodos, pulmões, trato gastrointestinal e fígado. 
É comum a formação de abscessos e, na tentativa de 
conter o processo inflamatório, podem surgir granu
lomas nos órgãos comprometidos – daí o nome da 
doença.

Entre os exames utilizados para a investigação da 
DGC, destacase o teste de oxidação da dihidrorro
damina (DHR), que o Fleury realiza por citometria de 
fluxo. Diferentemente do nitroblue tetrazolium (NBT), 
mais simples e antigo, o método da DHR possui maior 
sensibilidade diagnóstica, mesmo diante de pequeno 
número de neutrófilos funcionais, fornecendo ainda 
pistas para a distinção, pelo padrão apresentado à ci
tometria, entre a forma ligada ao X, as autossômicas 
recessivas e as portadoras do gene materno afetado.

O diagnóstico precoce é de extrema importância 
para a instituição de terapia adequada e a profilaxia 
dos processos infecciosos e suas sequelas. Além da 
monitoração, do tratamento intensivo de infecções 
e do uso contínuo de antibiótico, a abordagem tera
pêutica inclui a drenagem de abscessos, quando ne
cessário, e o emprego de interferonγ para algumas 
formas. Em casos selecionados, indicase transplante 
de medula óssea.

Doença granulomatosa crônica
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• Dois ou mais episódios de adenite supurativa
• Pneumonia por fungo
• Abscesso hepático por Staphylococcus aureus ou Aspergillus
• Efeito adverso à vacina BCG
• Infecção grave por Staphylococcus aureus, Serratia marcences, 
 Burkholderia cepacia, Aspergillus, Candida ou Nocardia
• História familiar de infecções de repetição

sinais de alerta para a doença granulomatosa crônica

Pré-estímulo

PACIENTE NORMAL

PACIENTE COM DGC

Pós-estímulo

Pré-estímulo

Pós-estímulo
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Incidentaloma adrenal

Paciente do sexo feminino, 40 anos, as
sintomática, apresentava nódulo sólido 
de 1,5 cm na adrenal direita em tomo
grafia computadorizada de abdome, 
feita para avaliação do trato urinário. 
Tinha história de hipotiroidismo, razão 
por que usava 100 mcg de levotiroxina 
por dia, e de osteopenia. Negava hiper
tensão e diabetes. Não havia alterações 
ao exame físico.

O casO

A associação de dosagens hormonais com métodos de imagem permite direcionar 
o raciocínio para cada uma das hipóteses diagnósticas, mesmo quando não há sintomas

Os dados da história clínica e do exame físico são 
compatíveis com incidentaloma adrenal. Diante do 
achado de massa nessa glândula, portanto, a ava
liação diagnóstica inicial deve buscar informações 
sobre a presença de hiperfunção adrenal e de sinais 
de malignidade. 

Havendo obesidade central, fraqueza muscular 
proximal, equimose, acúmulo de gordura supra
clavicular, pletora facial e osteoporose, a hipótese 
diagnóstica é síndrome de Cushing. Já o feocro
mocitoma apresentase com hipertensão, palpi
tações, sudorese, dor de cabeça, palidez e tremor. 
No hi peraldosteronismo, por sua vez, a hipertensão 
configura o principal sinal, acompanhada ou não 
de hipocalemia, enquanto os sintomas de efeito 
de massa tumoral e/ou aqueles relacionados ao 
excesso de glicocorticoides, mineralocorticoides e 
androgênios sugerem carcinoma adrenocortical. 

É importante destacar que, ainda que não haja 
manifestações indicativas de hiperfunção adrenal, a 
possibilidade de síndrome de Cushing subclínica e 
de feocromocitoma deve ser considerada em todos 
os pacientes. Já os hipertensos precisam ser ava
liados para hiperaldosteronismo primário, mesmo 
sem hipocalemia.

a discussãO

TC sem contraste evidencia nódulo circunscrito de 1,5 cm, 
com baixa atenuação, na adrenal direita (seta vermelha). 
A medida de sua densidade mostrou valores 
inferiores a 10 UH (14,8 UH), característicos de adenoma.
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Por dentro do incidentaloma adrenal

Definido como uma lesão >1 cm, identificada acidentalmente em exame para avaliação de 
doen ça não adrenal, o incidentaloma vem sendo cada vez mais encontrado devido ao maior 
uso de métodos de imagem, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância mag
nética (RM). Na TC de abdome, a prevalência atinge cerca de 4%, dos quais 15% correspondem 
a massas bilaterais. A prevalência aumenta com a idade, sendo inferior a 1% abaixo dos 30 anos 
e chegando a 7% acima de 70 anos. A maioria dos incidentalomas adrenais consiste em ade
nomas corticais benignos e não secretores. Entretanto, de 10% a 15% são secretores e podem 
se tratar de lesões produtoras de cortisol, aldosterona ou catecolaminas (feocromocitoma).



síndrome de cushing subclínica
Disfunção hormonal mais frequente no incidentaloma, 
presente em mais de 5% dos casos, a síndrome de Cushing 
subclínica consiste na produção autônoma e contínua de 
cortisol, insuficiente para determinar manifestações típi
cas, porém suficiente para haver um ou mais efeitos do 
hipercortisolismo, como hipertensão, dislipidemia, intole
rância aos hidratos de carbono ou diabetes tipo 2 e ate
rosclerose. A avaliação inicial inclui o teste de supressão 
do cortisol com 1 mg de dexametasona. Embora o ponto 
de corte desse exame seja muito discutido na literatura, 
um resultado >5 mcg/dL é considerado anormal, porém 
com 91% de especificidade, o que significa que, diante dis
so, convém repetir o exame para excluir um falsopositivo. 
Recentemente, tem sido empregado o ponto de corte de
1,8 mcg/dL, com maior valor preditivo negativo para o 
diagnóstico do Cushing subclínico. A medida do cortisol li

vre em urina de 24 horas, a dosagem do cortisol salivar às 
23 horas e a determinação do hormônio adrenocortico
trófico basal plasmático também podem ser usadas para 
investigar o adenoma secretor de cortisol.

feocromocitoma
Por volta de 3% dos incidentalomas adrenais são feocro
mocitomas. A hipertensão arterial pode estar ausente 
em 15% dos pacientes. Se a imagem for muito sugesti
va, mostrando um tumor vascularizado, denso e com
washout lento do contraste, e houver sintomatologia tí
pica ou história familiar, o exame de rastreamento mais 
sensível (9598%) e específico (96%) é a dosagem de me
tanefrinas livres plasmáticas. Valores normais no plasma 
(normetanefrina <0,9 nmol/L e metanefrina <0,5 nmol/L)
praticamente excluem essa hipótese. Já resultados
>2,2 nmol/L para a normetanefrina e >1,1 nmol/L para a 

como flagrar os tumores funcionantes da adrenal

avaliação hormonal para investigação de hiperfunção endócrina

A paciente do caso descrito foi submetida à investigação laboratorial de síndrome de Cushing subclínica 
e de feocromocitoma, tendo apresentado cortisol de 0,5 mcg/dL após 1 mg de dexametasona (VR: até 
1,8 mcg/dL) e metanefrinas urinárias totais de 300 mcg/24 horas (VR: 90960 mcg).

Dependendo da suspeita clínica, diferentes testes estão indicados para o rastreio de hiperfunção endócrina:

síndrome de cushing

suspeita recomendações

• Teste de supressão com 1 mg de dexametasona
• Cortisol livre em urina de 24 horas
• Cortisol salivar às 23 horas

feocromocitoma • Metanefrinas e catecolaminas em urina de 24 horas
• Metanefrinas plasmáticas

hiperaldosteronismo • Aldosterona
• Atividade plasmática da renina

carcinoma adrenocortical • Sulfato de dehidroepiandrosterona
• Dosagem de hormônio conforme a suspeita clínica



RM evidencia queda difusa do sinal 
do nódulo na imagem à direita (seta 
vermelha), em comparação com a imagem 
da esquerda (seta branca). Na técnica de 
chemical shift imaging, a redução do sinal 
decorre do grande conteúdo de gordura 
intracitoplasmática do adenoma.

Além de detectar massas adrenais, a avaliação da ima
gem é de extrema relevância para determinar a natureza 
dos achados, visto que o tamanho e as características dos 
incidentalomas figuram como os melhores preditores 
de lesões malignas, como o carcinoma adrenal, que re
presenta menos de 5% dos casos, e as metástases, mais
usualmente originárias do câncer primário de pulmão, 
que correspondem a cerca de 2,5%.

A TC é a modalidade primária para detectar e ca
racterizar essas lesões. Diante de uma massa suspeita, 
deve ser realizado um estudo não contrastado dire
cionado para a glândula, com cortes finos, seguido de 
fases com contraste intravenoso, quando necessário.
As lesões maiores, particularmente as >4 cm de diâme
tro, têm mais probabilidade de ser neoplásicas. A mu
dança no tamanho também indica malignidade porque 
adenomas crescem muito lentamente. Ademais, costu
mam ter margens lisas e uma densidade homogênea, 
enquanto as metástases mostramse heterogêneas e 
irregulares.

Mas é o conteúdo lipídico intracelular da lesão que 
representa a principal diferença anatômica entre adeno
mas e metástases. Os primeiros têm gordura intracito
plasmática abundante e, portanto, costumam apresen
tar baixa atenuação na TC sem contraste intravenoso, 
geralmente menos de 11 unidades Hounsfeld (UH). Já 
as metástases contêm pouca gordura dentro de suas 
células, evidenciando maiores valores de atenuação. 
Utilizando um valor de corte de 10 UH, a TC sem con
traste distingue adenomas com sensibilidade de 70% e 
especificidade de 98%. 

Contudo, até 30% dos casos não contêm lipídios o 
bastante para provocar baixa atenuação na TC. Nessas 
situações, adotamse os padrões de realce vascular en
tre adenomas e achados malignos para caracterizálos, 
mediante fases tomográficas com meio de contraste 
iodado intravascular e aquisições tardias. Essa caracte
rização se baseia em diferenças fisiológicas na perfusão 
entre os vários tipos de lesão. Adenomas se impreg
nam e, a seguir, também apresentam redução do grau 
de impregnação significativamente mais rápida do que 
as metástases. Uma diminuição >60% desse grau (cla
reamento, ou washout), após 15 minutos da injeção do 
contraste, diferencia um adenoma de uma massa ma
ligna, até mesmo aquele pobre em gordura, com sensi
bilidade e especificidade próximas de 100%. Na paciente 
estudada, a imagem tomográfica não era suspeita para 
feocromocitoma ou carcinoma por esses padrões.

A RM utiliza uma sequência específica para a de
tecção do componente gorduroso intracitoplasmático, 
conhecida como chemical shift imaging, que possui 
sensibilidade e especificidade para distinguir adenomas 
de metástases de 81% a 100% e de 94% a 100%, respec
tivamente. Embora, em alguns casos, o método consiga 
caracterizar adenomas pobres em gordura indetermi
nados na TC não contrastada, ainda restará um grupo 
de lesões que vai necessitar do estudo de perfusão pelo 
meio de contraste iodado na tomografia para ser defini
tivamente diferenciado de lesões malignas.
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metanefrina sugerem fortemente o diagnóstico. Nos indi
víduos com baixa suspeita, mas que apresentem inciden
taloma adrenal e hipertensão isolada, indicase a medi
da das metanefrinas e das catecolaminas fracionadas na 
urina de 24 horas. A dosagem sérica da cromogranina A 
também deve ser considerada.

aldosteronoma
Representando 1% dos incidentalomas adrenais, os aldos
teronomas causam hipertensão refratária e resistente aos 
medicamentos. Assim, todos os hipertensos com inciden
taloma adrenal, mesmo sem hipocalemia, têm de realizar 
as dosagens de aldosterona e da atividade plasmática da 
renina (APR). Não existe um consenso quanto à definição 
do ponto de corte para valores anormais dessa relação, 
embora ela varie de 20 a 40. Alguns estudos defendem 
que a dosagem de aldosterona plasmática >12 ng/dL e 
uma relação aldosterona/APR >23,6 já condizem com o 
diagnóstico de hiperaldosteronismo.

métodos de imagem para a 
diferenciação de lesões malignas



Fonte: AACE/AAES Adrenal Incidentaloma Guidelines, Endocr Pract. 2009;15 (Suppl 1).

Em casos de incidentaloma adrenal benigno e não 
funcionante, como o da paciente avaliada nesta 
oportunidade, a maioria dos trabalhos na literatura 
recomenda seguimento com exames de imagem e 
laboratoriais periódicos. Como não existem estu
dos prospectivos que indiquem o intervalo ideal e/
ou a duração do acompanhamento, sugerese uma 
reavaliação radiológica entre 6 e 12 meses. Uma se
gunda investigação por imagem em 24 meses pode 
ser cogitada. A remoção cirúrgica fica reservada para 
massas que aumentem de 0,8 a 1,0 cm durante esse 
período. Alguns trabalhos sugerem avaliação hormo
nal anual por cinco anos quando a primeira é negati
va, porém o custobenefício dessa conduta ainda não 
está estabelecido.

cOnclusãO

assessOria médica

endocrinologia

Dra. Maria Izabel Chiamolera
mizabel.chiamolera@grupofleury.com.br

Dra. Milena Gurgel Teles Bezerra
milena.teles@grupofleury.com.br

Dra. Rosa Paula M. Biscolla
rosapaula.biscolla@grupofleury.com.br

imagem

Dr. Carlos Matsumoto
carlos.matsumoto@grupofleury.com.br

Dr. Dario A. Tiferes
dario.tiferes@grupofleury.com.br

Dra. Gisele Warmbrand
gisele.warmbrand@grupofleury.com.br

achadO de lesãO na adrenal

<4 cm e com características
benignas na TC

Avaliação hormonal para afastar
feocromocitoma, síndrome de

Cushing e aldosteronoma

>4 cm na TC ou
suspeito de malignidade

Adrenalectomia
após afastar 

feocromocitoma

Tumor funcionante:
adrenalectomia

Tumor não funcionante:
acompanhamento com TC seriada, 

a cada 3-6 meses no primeiro ano e, 
a seguir, anualmente por dois anos, 
além de avaliação hormonal anual 

por cinco anos
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pesquisa fleury

Partindo do fato de que, no hipotiroidis
mo primário, a função miocárdica reflete 
claramente a ação hormonal nos tecidos 
periféricos, pesquisadores do Setor de 
Cardiologia do Grupo Fleury avaliaram 
o desempenho da ecocardiografia com 
Doppler na identificação do hipotiroidis
mo central subclínico, uma vez que, nes
ses casos, a dosagem sérica dos hormô
nios tiroidianos não basta para fechar o 
diagnóstico. Para tanto, o grupo realizou 
a dosagem de hormônios tiroidianos e 
a ecocardiografia em 20 pacientes com 
hipotiroidismo primário clínico, em dez 
com a forma central clínica, em outros 
dez com a forma primária subclínica e 
em 25 com doença hipotálamohipofi
sária e níveis normais de T4 livre, tendo 
ainda utilizado um grupo controle de 28 
indivíduos saudáveis. 

A partir de curvas ROC obtidas por 
meio dos dados de pacientes com hipo
tiroidismo clínico, foi feito o diagnóstico 

Utilidade da ecocardiografia com Doppler no 
diagnóstico de hipotiroidismo central subclínico

Cada círculo representa 
um paciente. A linha horizontal 
pontilhada indica os valores 
escolhidos como cutoff : 
53 ms para TCI, 0,18 para 
a relação entre TCI e TEV e 
0,46 para IPM. 

Os pacientes com doença 
hipotálamohipofisária e T4 livre 
normal que apresentaram pelo 
menos um dos três parâmetros 
acima do valor de cutoff 
foram diagnosticados com 
hipotiroidismo central subclínico 
e estão representados pelos 
círculos cheios. 

parâmetros ecocardiográficos para diagnóstico 
de hipotiroidismo central subclínico em pacientes com 
doença hipotálamo-hipofisária e t4 livre normal
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Incluída no calendário vacinal brasileiro em março de 2006, a vacina mo
novalente contra o rotavírus (cepa G1P[8] atenuada, de origem humana) 
alcançou, em 2009, cobertura nacional de 84,4%, segundo o Ministério da 
Saúde. Considerando que os programas de imunização têm potencial de 
alterar a frequên cia dos genótipos de rotavírus nas diferentes regiões e 
que a epidemiologia molecular desse agente pode fornecer dados para o 
aprimoramento do controle de vacinação na população infantil, a equipe 
de Infectologia do Grupo Fleury realizou um estudo para identificar os 
genótipos dos vírus que circularam no Sudeste (em São Paulo e no Rio de 
Janeiro) e no Nordeste (na Bahia e em Pernambuco) em 2009. 

No trabalho, 223 amostras de fezes provenientes dessas regiões, e com 
resultados previamente positivos para o agente infeccioso em questão, 
passaram por genotipagem das proteínas VP7 (G) e VP4 (P) pela técnica 
nested RTPCR. A caracterização genotípica do rotavírus foi possível em 
175 amostras (52,6% do Nordeste e 47,4% do Sudeste), das quais 46,3% 
eram de crianças com idade inferior ou igual a 5 anos. Para a genotipagem 
de VP7 (G), os pesquisadores observaram a circulação dos genótipos G1, 
G2 e G4, no Nordeste, e G2, G3, G5 e G9, no Sudeste; já para a de VP4 (P), 
constataram a circulação de P[4], P[8], P[6] e P[9] nas duas regiões. O ge
nótipo G2P[4]/G2P[NT] correspondeu a mais de 78% dos identificados nos 
locais estudados, inclusive na população infantil. “Tais achados põem em 
discussão a eficácia da vacina para as cepas não G1, já que mostram que 
a circulação da cepa G2P[4] prevaleceu nas localidades analisadas após 
a adoção desse imunizante no calendário vacinal”, comenta o assessor 
médico em Infectologia do Fleury, Celso Granato.

Autores: Leite, M; Carmona, RCC; Granato, C.

Estudo revela a epidemiologia 
molecular do rotavírus
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Rotavírus flagrado 
por microscopia eletrônica 
de transmissão.

de hipotiroidismo central subclínico nos 
portadores de doença hipotálamohipo
fisária. Os parâmetros ecocardiográficos 
com maior área sob a curva ROC (≥0,94) 
incluíram tempo de contração isovolu
métrica, relação do tempo de contração 
isovolumétrica com o tempo de ejeção 
ventricular e índice de performance mio
cárdica. Quando havia alteração em, pelo 
menos, um deles, a acurácia diagnóstica 
do método chegava a 93%. Dessa forma, 
os pesquisadores detectaram o hipotiroi
dismo central subclínico em 14 de 25 pa
cientes (56%) com doença hipotálamo
hipofisária e T4 livre normal. 

Para ratificar os achados, esses indiví
duos foram reavaliados após atingirem 
níveis predefinidos de hormônios tiroi
dianos com a reposição de tiroxina. As al
terações ecocardiográficas melhoraram 
significativamente depois do tratamento 
(0,001<p<0,05) e correlacionaramse 
com as variações do TSH (0,63<r<0,68) 
e do T4 livre (0,62<r<0,55) no hipoti
roidismo primário, bem como com as 
variações do T4 livre na forma central 
(0,72<r<0,50). “O estudo mostrou que 
a ecocardiografia com Doppler é um 
método útil e acurado para o diagnóstico 
do hipotiroidismo central subclínico em 
pacientes com doença hipotálamohipo
fisária e T4 livre normal”, conclui o car
diologista Fabio Doin, médico do Fleury 
e primeiro autor desse estudo, que, vale 
a menção, foi publicado no European
Journal of Endocrinology.

Autores: Doin, FC; Abucham, J; 
Moisés, VA.



atualização

A publicação Estimativa 2014 – Incidência de Câncer no Brasil, 
lançada em novembro de 2013, mostrou que, neste ano, o câncer 
mais incidente na população brasileira será o de pele, seguido 
pelo de próstata e pelo de mama, e ressaltou a importância das 
ações de prevenção, detecção precoce e tratamento. 

Dividido nos subtipos melanoma e não melanoma, o câncer 
de pele é o tumor maligno mais frequente na população mun
dial e tanto suas taxas de incidência quanto de mortalidade conti
nuam aumentando anualmente. Estimase que hoje haja de 2 a 
3 milhões de casos do não melanoma por ano no mundo e que 
essa incidência dobre nos próximos 30 anos (veja os dados do 
Brasil no quadro abaixo).

Os carcinomas basocelulares, que raramente evoluem com 
metástases, respondem por 80% a 85% dos tumores não mela
noma, enquanto os espinocelulares são responsáveis pelos 15% 
a 20% restantes. Ambos estão diretamente relacionados à expo
sição solar cumulativa e, embora pouco agressivos, associamse 
a grande impacto físico e psicológico, pois podem resultar em 
cicatrizes inestéticas ou desfigurantes. O melanoma, por sua vez, 
representa somente 3% de todas as neoplasias de pele, mas pro
voca 75% das mortes por esses cânceres.

Embora a doença tenha causa multifatorial, a radiação ultra
violeta (RUV) mostrase cada vez mais como um potente agen
te carcinogênico, assumindo papel central no desenvolvimen
to do tumor por diferentes mecanismos, como dano direto ao 
DNA, mutações gênicas, especialmente no gene p53, envolvido 

Incidência do câncer de pele 
deve dobrar em 30 anos

A previsão torna as medidas 
de prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento ainda mais relevantes
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estimativa de casos novos de 
câncer de pele no Brasil em 2014

tipo não melanoma melanoma

População masculina 98.420 2.960

População feminina 83.710 2.930

Fonte: Ministério da Saúde. AL
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na reparação do DNA e na apoptose de células 
comprometidas, e desenvolvimento de reações 
oxidativas e inflamatórias, entre outros. Ademais, 
sabese que a RUV configura fator de imunossu
pressão e diminui a função celular de apresenta
ção de antígenos, estimulando ainda a produção 
de citocinas imunossupressoras e modulando 
reações de contato e de hipersensibilidade tardia. 

raios uva e uvB
De 90% a 99% da radiação que atinge a superfície 
terrestre é do tipo UVA (de 320 a 400 nm), en
quanto a UVB (de 280 a 320 nm) responde por 1% 
a 10%. Constante ao longo do dia e capaz de atra
vessar as nuvens e o vidro, a primeira tem baixa 
energia, penetra profundamente na pele e, além 
de causar pigmentação e envelhecimento, não é 
mais considerada inócua em relação ao câncer, 
sobretudo em exposições excessivas e prolon
gadas. Por outro lado, a UVB, filtrada em grande 
parte pela camada de ozônio e pelas nuvens e 
com pico de incidência entre 10 e 16 horas, atin
ge somente as camadas superficiais da epiderme, 
porém, em vista de sua grande energia, pode de
terminar queimaduras graves, razão pela qual é a 
principal associada à neoplasia de pele. 

Assim sendo, as estratégias de prevenção da 
doença permanecem fundamentais para o con
trole do câncer de pele e, diante do risco cres
cente, devem ser orientadas e estimuladas cons
tantemente, dada sua efetividade. Destacamse, 
dentre elas, o uso de barreiras físicas e de cremes 
fotoprotetores de amplo espectro, inclusive para 
crianças e bebês a partir de 6 meses de vida, além 
de avaliação dermatológica anual e procedimen
tos diagnósticos rotineiros, como a dermatosco
pia das lesões relevantes e o mapeamento cor
poral dos nevos.

Estudo histológico de 
um nevo confirma o 
diagnóstico de melanoma.

Apesar da miscigenação da população bra-
sileira, as pessoas de pele, cabelos e olhos 
claros, com sardas, e que são incapazes de 
se bronzear e têm antecedentes de quei-
maduras solares, apresentam maior risco 
para a doença. Somam-se a essas caracte-
rísticas a história familiar de tais tumores e 
a presença de um grande número de nevos.

assessOria médica

Dr. Fernando Sperandeo de Macedo
fernando.macedo@grupofleury.com.br

quem tem maior risco?
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roteiro diagnóstico

Diante da sobrecarga de ferro orgânico, é necessário, 
antes de tudo, descartar a possibilidade de causa hereditária

Como esclarecer uma 
suspeita de hemocromatose?

suspeita clínica de hemocromatose

assessOria médica

Dr. Alex Freire Sandes
alex.sandes@grupofleury.com.br

Dr. Edgar Gil Rizzatti
edgar.rizzatti@grupofleury.com.br

Heterozigose C282Y ou 
ausência de mutação

Saturação da transferrina + ferritina

Saturação da 
transferrina <45

e ferritina normal

Saturação da 
transferrina <45

e ferritina      *

Saturação da 
transferrina >45

e ferritina      *

Parar investigação Investigar causas 
de ferritina elevada: 

inflamação, neoplasia e 
hepatite crônica

Pesquisar 
mutação em HFE

Homozigose C282Y  
ou H63D

Excluir outras causas 
de sobrecarga de ferro

Idade <40 anos
Ferritina <1.000

Enzimas hepáticas normais

Idade >40 anos
Ferritina >1.000

Enzimas hepáticas

Observar Avaliar biópsia hepática

* Níveis >200 ng/mL, nas mulheres, e >300 ng/mL, nos 
homens, são considerados elevados, mas raramente 
ocorrem danos aos órgãosalvo com níveis <1.000 ng/mL. 



dê o diagnóstico

Resposta do caso 
de dispneia prolongada
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RYNa presença de BRE, devese sempre realizar 
cintilografia miocárdica sob estímulo farma
cológico com dipiridamol para que não haja 
aumento significativo da frequência cardíaca. 
As imagens do exame são compatíveis com hi
pocaptação persistente da parede septal do VE 
devido ao bloqueio do ramo esquerdo, afas
tando as possibilidades de isquemia ou fibrose 
miocárdica por infarto prévio. Observase ain
da que a fração de ejeção do VE não cai após o 
estresse – fica em 30% em repouso e em 32% 
após o estímulo farmacológico –, o que re
força a origem não isquêmica da disfunção do 
VE, que, contudo, realmente está presente. Do 
contrário, não seriam esperados valores de fra
ção de ejeção global do VE tão baixos, apenas 
pela contração dissincrônica do septo interven
tricular diante de BRE. A hipocinesia moderada 
das demais paredes igualmente corrobora a 
disfunção.

A cintilografia miocárdica sob estímulo far
macológico com dipiridamol é um método 
diagnóstico não invasivo muito importante na 
diferenciação entre etiologia isquêmica e não 
isquêmica da miocardiopatia, principalmente 
em pacientes considerados de elevado risco e 
com ECG não interpretável pela presença de 
BRE, como ocorreu no caso em discussão.

Vale lembrar que, pela recomendação da 
American Heart Association e do American
College of Cardiology, considerase apropriado 
o uso da cintilografia miocárdica em pacientes 
de intermediário e alto risco (critérios ATPIII) 
com ECG não interpretável. O escore corona
riano de cálcio superior a 400 também reforça 
a indicação do exame.

Cintilografia mostra hipocaptação 
persistente da parede septal do VE.

assessOria médica

Dra. Paola Emanuela P. Smanio
paola.smanio@grupofleury.com.br

Dr. Marco Antonio C. de Oliveira
marco.oliveira@grupofleury.com.br



outros olhos

Assim como o pavão mostra toda a sua imponência 
ao abrir a cauda, revelando uma combinação perfeita 
de cores e formas, o cérebro, quando visto por dentro, 
descortina um pouco de seu enigmático universo, também 
meticulosamente arquitetado pela natureza. Obtida por 
um scanner de RM sensibilizado pelo movimento da água 
ao redor do cérebro, a imagem desta página apresenta os 
caminhos da substância branca. O azul mostra as vias a 
partir do topo para a parte inferior do cérebro, o verde, as 
vias da região frontal para a occipital, e o vermelho, as vias 
entre os hemisférios esquerdo e direito.

Pavão misterioso
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