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EDITORIAL 

A Revista de Medicina, em um esquema mats profissional, read-
quiriu continuidade e freqiiencia, sendo, a partir de 1981, indexada 
no Index Medico Latino Americano. Outra tradigao revivada e a Pre-
mio "Oswaldo Cruz" que foi entregue awualmente por mais de 40 anos 
e que haxvia sofrido uma interrupgdo. 

0 I CONGRESSO MEDICO UNIVERSITARIO DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DA USP, que sera realizado de 31 de maio a 05 
de junho de 1982, integrard essas duos atividades tradicionais, pre-
miando os melhores temas livres com o Premio "Oswaldo Cruz" e 
utilizando a Revista de Medicina para publicagao de resumos das aulas 
dos Cursos, dos resumos dos Temas Livres e publicagao na Integra dos 
dos trabalhos premiados. 

Infelizmente nem todos os professores puderam entregar os resu
mos de suas aulas e por esse motivo este numero da Revista nao es-
tard completo. 0 proximo numero constard dos temas livres e de dis-
cussoes sobre o programa e desenrolar do Congresso. 

Escolhemos vdrios assuntos, que nos pareceram de interesse geral, 
para serem abordados no Congresso e que serao analisados pois a Me
dicina e muito ampla e o tempo restrito. 

No Congresso haverd tambem um Concurso Fotogrdfico com o 
tema Vida e Saiide, promovido pelo Departamento Fotogrdfico do 
Centro Academico Oswaldo Cruz" visando efetivar a fotografia como 
forma de expressdo, sobretudo a de academicos de Medicina, com 
premmgdo especifica. 

Consideramos um Congresso Medico-Universitdrio como uma ati-
vidade fundamental em todo o meio cientifico, pois proporciona a 
oportuniddide de encontro entre jnestres e alunos fora da atividade cur-
ricular normal, levando a um maior entrosamento e a uma maior dis-
cussdo sobre os temas relevantes em determinada area. Esperamos tam
bem um encontro entre professores e academicos de diversosl circulos 
universitdrios, levando a um intercambio cultural indispensdvel para 
que haja maior progresso cientifico e social. 

UNIVERS1DADE DE SAO PAULO 
90UQTEGA CENTRAL 



Princlpalmenle e m pacientes 
hospilalizados os riscos devem 
ser evifados. 
"0 'Bactrim' administrado por infusao venosa foi estudado em 18 
pacientes com infecgSes graves,obtendo-se umataxa decura clinica 
de 7 8 % . Esta forma farmaceutica mostrou-se extremamente util." 
Schmidt,V.etalii.-Clinical experience with intravenous'Bactrim'Roche 
for serious infections. 11 th Int. Congress of Chemotherapy-Boston. 
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ESQUISTOSSOMOSE MANSONI W 
UNITEBMOS: Esquistossomose mansoni Dr gUvino Alves de Carvalho * 

1. R E S U M O 

A esquistossomose mansoni teve a sua origem e ex-
pansad diretamente correlacioriadas com o processo de 
desenvolvimento econdmico da sociedade brasileira. E m 
decorrencia dos conflitos gerados pela instabilidade da 
mao-de-obra indigena, no processo de producao agrico-
la no periodo colonial, foram os colonizadores obriga-
dos a procurar no negro africano a forga de trabalho 
necessaria a dinamizagao da cultura canavieira. Origina-
rios de varios paises africanos (Guine, Angola, Congo e 
Mogambique) calcula-se que no inicio (1538) ao termino 
do trafico (1888) 4 a 5 milhoes de escravos adentraram 
o territdrio brasileiro e com eles a esquistossomose16. 
A esquistossomose mansoni teve a sua implanta-
cao inicial e m u m a extensa faixa do literal, principal-
mente nas regioes onde se processava a cultura canaviei
ra e, posteriormente, para todo o territdrio brasileiro. 
Apesar dessa dispersao, sua maior concentragao, entre-
tanto.se deu nas areas iniciais da cultura canavieira, 
principalmente os estados da Bahia e Pernambuco, tra-
duzidos ainda hoje como regioes de alta endemicidade, 
seguidos pelos estados limitrofes. A dispersao da esquis
tossomose, que inicialmente partiu do litoral, foi conse-
qiiencia dos fluxes de migragao interna, condicionadas 
pelos novos ciclos econdmicos de produgao que se su-
cederam ao da cana de agucar3'5-16. 
Dos focos de origem a esquistossomose se estendeu 
aos estados do norte, leste, centro-oeste e sul. A regiao 
amazdnica com u m a ampla disseminagao de planorbi-
deos e u m grande afluxo de migrantes nordestinos, cor-
re o risco de tornar-se u m importante foco e m extensao 
da parasitose. Das unidades da Federagao, somente no 
Amazonas, Territdrio do Norte, Santa Catarina e Rio 
Grnde do Sul nao foi ainda diagnosticado casos autdc-
tones da parasitose. 
O Ministerio da Saude em 1967, estimou em 8 milhoes 
o numero de infectados no Brasil. Ja e m 1977, voltava 
a estimar entre 8 a 18 milhoes, prevalencia esta que o 
coloca como a principal area de distribuigao da parasi
tose no mundo13. 
A esquistossomose e uma parasitose onde os reais 
agravos a saude nao estao ainda bem delimitados, haja 
vista que a grande maioria dos infectados nao desenvol-
ve doenga clinicamente manifesta, ainda que u m a peque-
na minoria (1 a 7%) evoluam para formas graves. Mes-
mo nestas circunstancias fatores outros, independentes 
da patogenia da prdpria parasitose, parecem exercer u m 
papel importante no determinismo clinico-evolutivo da 
doenga. Multiplas variaveis ligadas ou nao ao parasita, 
sao consideradas como fatores determinantes na evolu-
gao clinica da esquistossomose ou no seu agravamento. 
Dentre estas variaveis sao tidas como mais importantes, 
a carga parasitaria, estado nutricional, condigdes imu-
noldgicas, componente racial, tipo sangiiineo, virulencia 
* Professor Assistente da Clinica de Molestias Infecciosas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo. 

da "cepa" do S. mansoni e associagao c o m o virus da he
patite B 1,2,4,7,8,9,10,11,14,15,17,18,12. 

Em algumas regioes a esquistossomose pode apare-
cer c o m o endemia de grande importancia medico-social, 
requerendo assim as medidas pertinentes e exigiveis para 
o seu controle. Entretanto, na maioria das areas de ocor-
rencia os setores e m saiide piiblica podem ter dificulda-
des de definir a esquistossomose como problema priori-
tario, quando muitas outras doengas (inclusive a desnu-
trigao) estao presentes, c o m maiores indices de morbi-
dade e mortalidade'e que seriam decorrentes das preca-
rias condigdes sdcio-econdmicas prevalentes nas areas 
e m questao. 
Entendemos que a esquistossomose no Brasil resul-
ta de u m conjunto de fatores me'dico-sanitarios e sdeio-
econdmicos prevalentes principalmente no meio rural 
que devem ser avaliados e resolvidos e m sua totalidade, 
sendo que a quimioterapia empregada isoladamente sem 
a concorrencia de outras medidas (transformagao no mo-
delo sdcio-econdmico, traduzidas por abastecimento de 
agua e m qualidade e quantidade, condigdes habitacionais 
satisfatdrias, educagao e m todos os niveis, integragao das 
populagdes marginalizadas ao processo produtivo, me
didas de engenharia sanitaria pertinentes a tal finalida-
de) se tornaria ineficaz para o controle da parasitose6. 
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MALARIA 
UNITERMOS: Malaria Dr. Marcos Boulos* 

Protozoose altamente prevalente no mundo (cerca de 
cem milhoes de casos anualmente so na Africa), a ma
laria d de importancia transcendental para a saude de 
grande parte dos povos, sendo responsavel por alto peso 
social e econdmico. 
Descrita por Hipocrates, a malaria e das mais anti-
gas doengas conhecidas, sendo mesmo relatada e m "pa-
piros" egipcios da epoca faradnica. 
No Brasil, pais de matas, a malaria teve alta preva-
lencia ate meades deste seculo, havendo a partir dai di-
minuigao do numero de casos por u m a serie de fatores 
tais como: 1. desmatamento acentuado, principalmente 
na regiao sudeste; 2. o emprego do D D T e m casas de 
regioes endemicas; 3. a descoberta das 4 aminoquinoli-
nas, medicamento esquizonticida sanquineo de boa efi-
cacia. 
No entanto, na ultima decada, com 1. a tentativa de 
colonizagao da Amazfinia; 2, pianos de expansao econd-
mica e m Ronddnia; 3. construgao de usinas hidroeletri-
cas na Amazonia; 4. Mineragao; 5. aparecimento de cepas 
de P. falciparum resistentes as 4-aminoquinolinas; fez 
com que a incidencia de malaria voltasse a aumentar, 
causando preocupagao aos drgaos responsaveis pelo seu 
controle. Assim, de quase 120.000 casos registrados e m 
1978, fomos para mais de 188.000 casos e m 1981, ou seja 
u m aumentQ de mais de 50% e m 4 anos. 
A malaria, no Brasil, e fundamentalmente causada 
pelo Plasmodium vivax e pelo Plasmodium falciparum, 
sendo que o primeiro possui u m ciclo tecidual (no figa
do) e u m ciclo sanguineo responsavel pela sintomatolo-
gia, enquanto que o P. falciparum apds u m ciclo hepatico 
inicial sd apresenta ciclo sanguineo, sendo que sua para
sitemia hematica e muito maior do que o P. vivax. 
Os transmissores da malaria sao insetos pertencen-
tes ao genero Anopheles, cujo principal transmissor e m 
nosso meio e o A. darlingi. 
Ao picar o homem, os mosquitos inoculam os espo-
rozoitos (formas infectantes acumuladas e m suas glan-
dulas salivares), apds meia hora os esporozoitos alcan-
gam o figado e penetram no interior dos hepatdcitos, 
transformando-se entao e m formas arredondadas deno-
minadas criptozoitas, que iniciam u m ciclo de reprodu-
gao assexuada conhecido como ciclo pre-eritrocitico. Os 
esquizontes que se formam no figado dao lugar a milha-
res de elementos filhos, os merozoitas criptozdicos. Esta 
esquizogonia pre-eritrocitica dura 6 dias no caso do P. 
falciparum e 8 dias no caso do P. vivax. 

Professor Assistente de Clinica de Molestias Infecciosas e 
Parasitadas da FMUSP. 

Os merozoitas podem: 1. invadir novos hepatdcitos, 
iniciando o "ciclo exo-eritrocitico", encontrado nos casos 
de malaria por P. vivax; 2. invadir as hemacias, onde se 
multiplicam assexuadamente por esquizogonia, iniciando 
o "ciclo eritrocitico", encontrado e m todos os casos de 
malaria. Este ciclo eritrocitico se repete a cada 36-48 
horas no caso de P. falciparum e a cada 48 horas no caso 
de P. vivax. Apds algum tempo aparecem dentro das he
macias algumas formas que nao se dividem, sao os ga-
metdcitos, que no mosquito darao o ciclo sexuado. 
Clinicamente a malaria se carateriza pelo apareci
mento de febre alta, precedida por tremores e seguida 
por sudorese profusa e cefaleia. Todo este cortejo sin-
tomatico tern duragao de 4-6 horas, apds as quais o pa-
ciente encontra-se bem ate u m novo ciclo eritrocitico. 
Nos casos de malaria por P. falciparum, onde hema
cias de todas as idades sao parasitadas, pode haver o de
senvolvimento de casos mais graves com comprometi-
mento sistemico multiplo podendo entao o paciente de-
senvolver ictericia, insuficiencia renal, insuficiencia res-
piratdria, quadro de coagulopatia de consumo e coma 
paludico. 
Todo quadro clinico e resultado do ciclo eritrocitico 
sendo que o processo febril e o resultado da ruptura das 
hemacias parasitadas. A patogenia das complicagdes ain
da nao esta perfeitamente estabelecida, mas sao impor-
tantes: — produtos de degradagao das hemacias; — pre-
senga de anticorpos tambem contra hemacias nao para
sitadas; — vasculite; — presenga do prdprio protozoario. 

O tratamento da malaria por P. vivax deve ser divi-
dida e m dois tdpicos: — tratamento do ciclo exo-eritro
citico: atravesdeuma8-aminoquinolina (primaquina), na 
dosagem de 15mg/dia durante 15 dias para u m adulto, 
e a metade da dose para crianga; — tratamento do ciclo 
eritrocitico: atraves de uma 4-aminoquinolina (cloroquina, 
amodiaquina), na dosagem de 25 mg/kg, sendo adminis-
trada 10 mg/kg inicialmente, e 5 mg/kg 6, 24 e 48 horas 
apds a primeira dose. 
A malaria por P. falciparum consiste num capitulo 
a parte pelo aparecimento de resistencia desse plasmd-
dio aos medicamentos comumente utilizados. Nos casos 
onde nao existe resistencia comprovada, o esquema de 
escolha deve ser o emprego de 4-amhioquinolinas no 
mesmo esquema ja referido. Outras alternativas, sao o 
emprego da associagao de sulfa e pirimetamina, quinina 
(em forma de sulfato ou cloridrato), e derivados tetraci-
clinicos. Como perspectiva, ressaltamos a mefloquina que 
tern sido de extrema eficacia nos estudos prehminares. 
O unico meio profilatico utilizado e o emprego do 
D D T na tentativa de erradicar o mosquito, mdtodo este 
limitado em nosso meio por dificuldades dbvias. 
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UNITERMOS: Hanseniase Dr. Estevam de Almeida Neto 

A hanseniase e molestia de longo decurso, causada 
pelo Mycobacterium leprae, acometendo principalmente 
nervos, pele e mucosas, com seqiielas neurais mutilantes 
e estigmatizantes. Nos episddios de agudizagao reacional, 
podem ocorrer sintomas viscerais (hepatite e nefrose), 
enfartamento ganglionar e nevralgias graves. 
A penetragao do agente causal, via pele e/ou mucosa 
lesadas, proveniente de individuo contagiante pode pro-
vocar no contagiado as seguintes respostas: 1. sumaria 
destruigao, via resistencia natural; 2. apenas resposta 
imunoldgica (infecgao subclinica), revelavel pelos testes 
especificos (T.L.L. e I.M.F.), na grande maioria; 3. mul
tiplicagao do agente causal e resposta inicial ainda nao 
definida imunologicamente (grupo indiferenciado); 4. 
fagocitose pelos histidcitos e/ou celulas de Schwann, 
com livre colonizagao do bacilo no interior do macrdfa-
go, sem lisogenia, constituindo-se e m acumulos globosos 
caracteristicas, as globias, que ao degenerarem-se trans-
formam-se e m gordura neutra, coravel pelo Sudan III. 
resultando nas celulas espumosas (celulas de Virchow); 
nao ha ordens lisogenicas, e a defesa e mediada pelos 
linfdcitos B; a incapacidade lisogenica pode ter base ge-
netica; aqui se situa o polo virchowiano; 5. penetragao 
e multiplicagao do bacilo e comando lisogenico aos ma-
crdfagos, antes que haja tempo para o acometimento 
neural, mediagao de linfdcitos T, resultando e m pequeno 
numero de lesdes espontaneamente resolutivas (han
seniase nodular da infancia); 6. penetragao e multiplica
gao do bacilo, acometimento neural periferico e cutaneo 
insular, comando lisogenico, pelos linfdcitos T, precoce; 
sao os casos tuberculdides parvisintomaticos; 7. seme-
lhante ao anterior, porem os fendmenos mediados pelos 
linfdcitos T, isto e, o comando lisogenico, ocorre depois 
que ja se deu a disseminagao hematogenica- do agente 
causal e a sua multi localizagao neuro-cutanea; pode 
ocorrer destruigao de funiculos motores e sensitivos 
(anestesia multipla e males perfurantes plantares, dis-
trofias dsseas, acrais, osteoporose, reabsorgdes, amputa-
gdes espontaneas de falanges, paralisias multiplas); aqui 
se situam os tipos tuberculdides multissintomaticos; 8. 
presenga simultanea dos dois comportamentos, vircho
wiano e tuberculdide, predominando u m ou outro; sao 
os interpolares ("bordeline" ou dimorfos). 
A fenomenologia acima descrita ocorre lentamente, 
no decorrer de anos, mas podem surgir episddios agudos, 
reacionais, com vaso-congestao e edema superajuntados 
as lesdes presentes; outros episddios agudos se dao por 
mecanimos de deposigao imunocomplexos nas paredes 
vasculares, onde o bacilo esta alojado, com afluxo de 
neutrdfilos, exteriorizados pela sindrome de eritema no-
doso ou polimorfo, e quando acompanhados de vasculite 
necrotizante constituem o fendmeno de Lucio. 
Histopatologicamente o tipo virchowiano caracteriza-
se pela presenga do histidcito espumoso (celula de Vir
chow), com aglomerados de globias no seu interior e 
vacuoles cheios de gordura neutra coravel pelo Sudan 
III; o infiltrado do tipo tuberculdide consta de aglomerados de celulas epitelidides, celulas gigantes de Lan-ghans e halo linfocitario e raros bacilos no inicio; a destruigao ramiislos neurais ou funiculos sensitivos ou mo

tores e a regra, podendo se instalar a fibrose endo-peri-
epineural mais ou menos intensa. O grupo indiferenciado 
e constituido por infiltrado linfo-histiocitario inespecifico 
ao derredor de estruturas organizadas da pele. O grupo 
interpolar (dimorfo) d u m a combinagao e m graus varia-
dos da estrutura virchowiana e tuberculdide, matizadas 
por fendmenos reacionais (vasodilatagao e edema). 
O Mycobacterium leprae e um bacilo £lcool-acido-re-
sistente, coravel de vermelho pelo Ziehl-Neelssen, de bai-
xa virulencia, multiplicagao lenta (20 dias), era grande 
n.° das formas virchowianas (7 bilhdes por gr. de nd-
dulos!). Consegue penetrar nos cones terminals das fi-
bras neurais perifericas ou atinge os funiculos neurais, 
via hematogenica Sobrevive ao dessecamento por 7 dias. 
Nao e cultivavel e m meio laboratorial; pode ser indcu-
lado na pata de camundongo onde se multiplica ate 106, 
e m oito meses, ou no tatu (Dasypus novemcinctus). No 
ser humano desenvolve-se melhor e m areas frias (ldbu-
los auriculares, joelhos, cotovelos, etc.). 
A classificagao clinica baseia-se no conceito de pola-
ridade, pelo qual o tipo virchomatoso (bacilifero) se 
opde ao tipo tuberculdide (nao bacilifero). O grupo ini
cial (Incaracteristico) e pre-polar e o grupo interpolar 
(dimorfo) admite caracteristicas virchowianas e tuber
culdides. O grupo Incaracteristico apresenta lesdes ma-
culares hipocrdmicas. ou eritemato-hipocrdmicas, ou sim
ples areas anestesicas, primeiro desaparecendo a sensi-
bilidade termica, depois a dolorosa e tactil (dissociagao 
seringomielica); alopecia, anidrose, nao horripilagao ao 
frio e resposta histamino-incompleta sao outras coorde-
nadas clinicas. Evoluem e m 6 0 % para o polo V e 30% 
para o polo T, no Brasil (foco centenario). A bacilosco-
pia pode ser positiva (raros BAAR). A intradermo-reaQao 
de Mitsuda pode ser positiva (I pre-tuberculdide) ou 
negativa (nao definido oU pre-V) .O Mitsuda e preparado 
a partir de nddulos de virchowianos, sendo riquissimo 
e m bacilos. £ inoculado intradermicamente e a leitura 
e feita 28 dias apds: se positiva indica defesa mediada 
por linfdcitos T (polo tuberculdide) e se negativa, defe
sa mediada pelos linfdcitos B (polo virchowiano). O tipo 
tuberculdide caracteriza-se por lesdes anulares, numula-
res, papulo-liquendides ou nodulares, bem delimitadas 
e nitidamente anestdsicas. O espessamento neural cir-
cunjacente a lesao cutanea (cabo da raquete) e encon
trado nos casos parvi-sintomdticos e espessamento de 
troncos neurais mistos nos tuberculdides multi-sintoma-
tico. A destruigao dos nervos (neuclastia) e a regra nes-
tes casos. Pesquisar nervos retroauriculares, cubitais, 
medianos (tiinel carpal), ciaticos popliteos externos (co-
lo do perdneo) e tibiais posteriores (tunel tarsal. O tipo 
virchowiano caracterizar«e por infiltragao e eritema di-
fusos, de graus variaveis, por manchas ferruginosas e nd
dulos e m varios estadios evolutivqs, mas o denominador 
c o m u m e a indelimitagao de todas as lesdes (difusas). 
N a face o eritema e infiltragao acentuados, acometimen
to das mucosas e desabamento do nariz por destruigao 
do septo nasal, madarose ciliar e superciliar e conserva-gao de u m a vasta cabeleira conferem ao paciente o facies leonino. So tardiamente sao acompanhadas de destruigdes neurais, e quase sempre o fazem na seqiiencia de fend-
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menos reacionais. Os interpolares (dimorfos) apresen-
tam lesdes difusas e circunscritas, contemporaneas, ro-
seolares, rubeoliformes, sifildides, sendo a descamagao 
freqtientemente observada (ictiosiforme oU psoriasifor-
me); fen6menos reacionais (eritema e edema) acompa-
nham as lesdes e a neuroclastia d freqiiente. As caracte
risticas bacilares e clinicas permitem na maioria das 
vezes u m diagndstico preciso. A histopatologia pode aju-
dar o diagndstico de forma clinica e a bidpsia de nervo 
deve ser reservada para os casos de sintomatologia neu
ral pura. 

O tratamento dos casos baciliferos (V, D ou I) deve 
ser comegado se possivel com Rifampicina (600 mg/dia), 
v.o., com o estdmago vazio (3 a 6 meses) e continuado 
com Diamino-difenilsulfona (100 mg/dia, v.o.) ate a ne-
gativagao baciloscdpica, seguida por doses diarias de 50 
mg/dia, continuamente. Os fendmenos reacionais nao es-
pecificos (EN ou EP) podem ser tratados pela Talidomi-
da, v.o., 100 a 300 mg/dia (nao dar a mulheres com ati-
vidade sexual, devido a teratogenia) ou pelos cortoste-
rdides e m doses habituais (40 mg. cada dois dias a 8 ho
ras da manha). A neurocirurgia e indicada no caso das 
nevrites especifieas. 

Na hora em que 
precisar de um banco, 
procure um que faca mais 

voce. 
BANCO REAL 
O banco que faz mais por seus clientes. 
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DIAGNOSTIC*) DIFERENCIAL DAS 
DOENQAS EXANTEMATICAS AGUDAS 

UNITERMOS: Doengas exantematicas agudas. Diagndstico diferencial 

INTRODTJCAO: 

O diagndstico diferencial das doengas exantematicas 
agudas e assunto de relevante importancia medica, emi-
nentemente pratico, sendo que u m erro diagndstico pode 
ter repercussdes sobre o paciente, seus contatos e a 
comunidade e m geral. 
CONCEITO E CLASSIFICACAO: 

Consideramos para fins didaticos doengas exantema
ticas quando as manifestagdes tegumentares sao constan-
tes e sinal predominante do quadro clinico. 
A maioria dos autores considera como doengas exan
tematicas: sarampo, rubdola, exantema subito (Roseolo 
Infantum) eritema infeccioso, (megaloeritema epidemi-
co), escarlatina, variola, vaccinia, varicela, herpes sim
ples, herpes Zoster. 
Em outras doengas infecciosas o exantema nao e 
constante, nem fundamental para o diagndstico clinico 
sendo citados como exemplos: febre tifdide (Roseola ti-
fica), mononucleose infecciosa, hepatite a virus, toxoplas-
mose, riquetisioses, difteria, infecgdes meningocdcicas, 
sifilis, etc. 
Das doengas nao infecciosas faremos mengao aos 
exantemas devidos as intoxicagdes medicamentosa ou 
alimentar e a fendmenos de hipersensibilidade. 
Quanto ao exantema podemos classifica-lo em: 

a) Exantema maculo-papular. 
b) Exantema vesiculo-pustuloso. 

O exantema maculo-papular pode ser constituido de 
pequenas manchas ou macupapulas eritematosas com 
espagos intervalares de pele sa, ou de u m eritema difu-
so, puntiforme, superposto por pontos hiperemicos, mi-
liares ou lenticulares, de cor vermelha mais intensa. 
O exantema vesiculo-pustuloso caracteriza-se pela 
presenga de lesdes de conteudo liquido transparente, ou 
translucido, com pequeno diametro. Ao turvar-se o con
teudo, transforma-se a vesicula e m vesiculo-pustula, tor-
nando-se purulento, e m piistula. 
EXANTEMA MACULO PAPULAR 

Pode-se apresentar: 

Dr. David Everson Uip 

1. Como exantema infeccioso predominante: saram
po, rubeola, exantema siibito, eritema infeccioso, escarla
tina, riquetsioses, meningococcemia fulminante. 
2. Como exantema infeccioso circunstancial: ente-
roviroses, infecgdes tifico-paratificas, infecgdes meningo-
cdcica, mononucleose infecciosa, hepatites virais, leptos-
pirose, febre por mordedura de rato, sifilis, lepra, toxo-
plasmose, difeteria, triquinelose, estreptococcias, estafi-
lococcias. 
3. Exantema medicamentoso: hipersensibilidade a 
drogas, doenga do soro. 
4. Alergia a alimentos. 

5. Como exantema circunstancial de doengas nao 
infecciosas. Mesenquinopatias, manifestagdes para-neo-
plasicas, etc. 

EXANTEMA VESICULO-PUSTULOSO 

1. Como exantema infeccioso predominante: vario
la, alastrim, vaccinia, varicela, herpes simples, herpes 
Zoster. 

2. Como exantema infeccioso circunstancial: septi
cemia por Pseudomonas, sifilis congenita, na febre af-
tosa. 
3. Em afecgdes dermatoldgicas: eritema multiforme 
exsudativo, impetigo bolhoso, penfigo bolhoso, dermati-
te pustulosa contagiosa, epidermdlise bolhosa. 
4. Como exantema medicamentoso: tdxico e aler-
gico. 

DIAGNOSTICO: 

Para o diagndstico das doengas exantematicas e fun
damental u m a pormenorizada anamnese valorizando-se 
os dados epidemioldgicos, uso recente de drogas e pre
senga de prodromos; exame clinico apurado levando-se 
e m conta as caracteristicas morfoldgicas, topograficas e 
evolutivas o exantema, presenga de sinais diagndsticos e 
patoguomdnicos; exames laboratoriais que podem ser 
especificos ou inespecificos. 
O quadro abaixo pretende mostrar resumidamente 
caracteristicas importantes de algumas das doengas exan
tematicas. 
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D O E N C A P. I N C U B A C A O P. P R O D R O M I C O P. E X A N T E M A T I C O SINAIS CARACTERlSTICOS 
S A R A M P O 10-12 dias 3-5 dias de febre exantema maculo-papular craneo- Manchas de Koplik 

alta, tosse fenome- caudla. Duracao ± 6 dias. Des-
nos catarrais camacao leve 

R U B E O L A 14-21 dias Geral/nao ha Pro-
dromos 

exantema maculo-papular craneo- Linfoadenopatia principalmen-
caudal. Maxima intensidade no te retroauricular e suboccipital 
2.° dia. Nao ha descamacao 

ESCARLATINA 2-4 dias Febre e mal estar 
de poucas horas 

exantema eritematoso-difuso. Si
nai de Filatov-palidez perioral. 
Sinai de Pastia, linhas nas dobras 
de flexao. Lingua em framboesa. 
Descamacao caracteristica 

Descamagao em placas 

ERITEMA 
INFECCIOSO 

5-14 dias Nao ha prodromos exantema maculo papular com 
aspecto rendilhado, mais intenso 
em regioes expostas ao sol. Sem 
descamagao 

Pode haver reagudizacSo do 
exantema 

EXATEMA 
SUBITO 

VARICELA 

VARIOLA 

10-15 dias 

14-16 dias 

3-5 dias de febre 
alta e irritabilidade 

exantema maculo papular inicio 
geral/no tronco nao ha descama-
?ao 

Contraste entre febre alta e 
bom estado geral do paciente 

Geral/nao ha Pro
dromos 

polimorfismo regional, distribui-
cao centripeta vesicula crata e 
flacida liquido nao preenche to
tal/ a vesicula 

Polimorfismo regional, halo 
eritematoso peri-vesicular 

847 dias 2-4 dias de febre 
alta, cefaleia dores 
musculares e articu-
lares 

lesoes iniciais na mucosa bucal, 
face, membros superiores, tronco 
e membros inferiores, distribui-
c,ao centrifuga, lesoes hemisferi-
cas e duras 

Lesoes estao todas no mesmo 
estado de evolucao 

LABORATORIO 

ALUIZIO MACHADO S/C LTDA 

LlQUIDO/CEFALORRAQUEANO 

Av. Rebou5as, 353 - 9.' andar - Sala 94 - Telefone 883-4647 - Sao Paulo 
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ANTIBIOTICOTERAPIA 
/<'• .. A , -.: • : : 

UNITERMOS: Antibioticoterapia ,| f ; * Prof. Dr. Charles Edward Corbett 

Nesta exposigao serao objetivados, resumidamente, 
tdpicos de ampla abrangencia, consoante u m a progra-
gao que atenda a_sugestdes dos organizadores desse Con
gresso. 
Preliminarmente, contudo, deve assinalar-se que os 
"antibidticos" representam u m a classe dos chamados 
"quimioterapicos", cuja conceituagao e convencional. Por 
outra, tiumpre referir-se que as "agressdes bioldgicas" — 
que motivam o uso terapeutico dessa substancias — po
dem ser: a) identificadas; b) presumiveis; c) incertas. 
Ademais, seja no atinente a "infecgdes" ou "infestacoes", 
existem as modalidades "mistas"/alem do eventual de
senvolvimento de "microoganismos oportunistas" no de-
curso da terapia instituida. 
I — ABORDAGEM PANORAMICA 
No atinente ao uso de antibidticos, devem ser con-
siderados, basicamente, 3 itens. 

1) INDICACAO 

Tern de ser: a) justificalda, considerando-se a finali-
dade do uso e a prospecgao efetiva de atuagao util; b) 
oportuna, evitando-se perda de tempo. 

2) PERSPECTIVA DE EFICACIA 

Envolve, simultaneamente, uma complexa problema-
tica. 

A) Escolha do antibiotico. Deve basear-se no seu "es-
pectro" de atividade e, portanto, vinculada a averiguagao 
do real agente causal da molestia a ser tratada, tendo-se 
e m mente a possivel ocorrencia de "infecgdes mistas", 
cujo diagndstico as vezes se complica com o eventual 
desenvolvimento de "microrganismos oportunistas". 
B) Esquema terapeutico. Condiciona-se rigorosa-
mente a posologia — e m fungao da "dose" e do "tempo 
de uso" — ajustavel a cada caso. 
C) Aspectos farmacoldgicos. Merecem realce os se-
guintes, a serem considerados globalizadamente e e m 
sucessao. 
C-l) Caracteristicas das drogas, envolvendo suas 
"propriedaides fisicas e quimicas", bem como as "formas 
farmaceuticas" utilizaveis. 
C-2) Tipo de atividade quimioterapica, basicamente 
vinculado ao "mecanismo de acao" — por sua vez rela-
cionado com o "espectro de acao" — e que pode mani-
festar-se, no caso de bacterias por exemplo, atraves de 
u m efeito meramente "bacteriostatic©" ou mesmo "bacte-
ricida", e m consonancia com a natureza da droga, com 
o tipo do agente patogenico e com a posologia. 
C-3) Sediamento do "agressor biologico", que en? 
contra os alicerces ha fisiopatologia e cujo conhecimeh-
to reveste-se de importancia tanto no que concerne as 
estruturas acometidas pela doenga a ser tratada quanto 
no atinente a peculiaridades relacionadas com a locali-
zagao do "agressor" na intimidade dos tecidos, que pode 
ser "intra" e/ou "extracelular". 

C-4) Acesso aos locals de acao, subordinado a nu-
merosos fatores e circunstancias que exigem avaliagdes 
especificas para cada droga e para cada caso, a fim de 
que o antibiotico atinj a concehtragao adequada e pelo 
tempo necessario onde deve agir, merecendo realce ds 
seguintes aspectos: a) "Vias de administracao", variaveis 
conforme a finalidade terapeutica e o tipo de produto 
escolhido, podendo cqnsistir e m "uso tdpico" — em su
perficies externas de revestimentO ou no interior de ca-
vidades fechadas — ou por alguma via que assegure 
"atuagao sistemica"; b) "Destino no organismo", a par-
tir da "absorgao" — quando houver — e que progride 
no vasto campo da "farmacocinetica" abrangendo a "dis-
tribuigao" — restrita (por influencia de "barreiras" ou 
resultante de "Ugagdes" assumidas com certos consti-
tuintes organicos) ou ampla (mesmo que limitada), com 
vistas inclusive para a passagem diaplacentaria, a "pe-
netrabilidade tecidual" (variavel e m diversas eventuali-
dades), a "biotransformagaO" que porventura ocorra e a 
"eliminagao", que pode ser util (no caso de se desejar 
u m a atuagao e m "emunctdrios" ou como decorrencia de 
certos "ciclos de retengao") ou indesejavel (com exemplo 
na excregao, por nutrizes, atraves do leite). 
Desse conjunto de fatores coparticipantes e do esque
m a terapeutico instituido, resultam as concentragdes 
atingidas pelo antibidtico nos locais onde deva atuar. 
3) FATORES INTERFERENTES 
Afora a eventual "inibicao de reagoes imunitarias" — 
como decorrencia indireta'da propria atividade quimio
terapica —, sao de se considerar, destacadamente, os 
"fatores limitantes de atuagao e de uso". 
A) Fatores limitantes de atuagao 
Complementarmente a problemas atinentes a farma
cocinetica dos antibidticos, alguns tdpicos merecem ser 
realgados. 
A-l) Inativagao. Sujeita-se a diversas circunstancias 
que comprometem a agao terapeutica do antibidtico, es-
pecificamente e m relagao a alguns: a) contacto direto 
com "transudatos" e "exsudatos" (pus); b) "acidez gas-
trica", que influi na escolha de substancias utilizaveis pe
la via oral, bem como no horario de uso; e) "enzimas 
inativadoras", como exemplo nas penicilinases; d) for-
magao de "complexos moleculares", quais sejam os que-
latos (com ions metalicos, no caso de tetraciclinas em 
administragao peroral). 
A-2) Resistencia microbiana — transmissivel atra
ves das linhagens dos prdprios agentes patogenicos que 
adquiram — que pode resultar de inadequado esquema 
terapdutico. 
B) Fatores limitantes de uso 
No atinente a este assunto, destacanuse os "efeitos 
colaterais" e as "complicagoes secundarias". 
B-l) Efeitos colaterais. Podem ocorrer ate mesmo 
com "doses convenientemente prescritas", porem mais 
comumente "por superdosagem" (relativa ou absoluta), 
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conquanto tambem possam ser provocados por "produ-
tos alterados" (superado o prazo de uso). 

Suas manifestagdes sao de varios generos: "super-
fluos" — conquanto possam prenunciar ocorrencias gra
ves —> "meramente ihdesejaveis" ou "decisivamente no-
civos". 
A propdsito, devem ser distinguidos 2 grupos princi
pals. 

Efeitos locais. Condicionam-se a diversos fatores. 

a) Modo de uso. Sao exemplos: "desencadeamento 
de reflexos", conforme pode acontecer quando do empre
go de aerosdis; "irritagao", tanto ao nivel do estdmago 
(em administragao peroral) quanto e m musculo (dor e 
enduragao) ou e m veia (flebite) bem como e m cavidades 
fecnadas, com maior repercussao no caso da adminis
tragao intratecal. 
b) Foto-sensibilidade, observavel com certos anti
bidticos. 
Efeitos sistemicos. Freqiientes, ocasionais ou fortui-
tos — conforme o tipo de antibidtico utilizado ou na de-
pendencia de condigdes peculiares do doente sob trata
mento —, revelanuse atraves de u m a grande variedade 
de possiveis perturbagdes e m diversos tecidos e apare-
lhos do organismo, afora a eventual Ocorrdncia de em-
briopatias quando certos antibidticos sao administrados 
a gestantes. 
B-2) Complicagdes secundarias. Sao de varios tipos, 
tais como as a seguir mencionadas. 
a) Agravamento de outras molestias ou disfungoes 
que o doente porventura apresente, porem desconexas 
com a indicagao terapeutica vigente. 
b) Manifestagdes decorrentes da lise maciga de ger-
mes, como no caso da "reagao de Jarisch-Herxheimer", 
quando do uso de penicilina no tratamento da sifilis 
avangada. 
c) Desequilibrio microbiano, ensejando o crescimen-
to de microrganismos nao susceptiveis ao antibidtico ou 
ao desenvolvimento de super-infecgdes causadas por ger-
mes oportunistas. 
d) Idlossincrasia, de diversos tipos, inclusive a ca-
racterizada por u m a hipersensibilidade de "carater aler-
gico" _ as vezes ate mesmo decorrente do uso madver-
tido de certos antibidticos —, capaz de desencadear gra-
vissimas consequencias. 
II — CLASSIFICACAO DOS ANTIBI6TIC0S 

Pode ser feita sob varios criterios, prevalecendo 
atualmente os seguintes: "constituigao quimica", "meca-
nismo de agao" e "espectro de atividade". Por outra, e m 
relagao a cada u m deles, diversos mddulos tern sido pro-
postos. Consequentemente, resulta de certo modo arbi-
trario o gdnero de classificagao que se adote. Por isso, 
apenas a titulo ilustrativo serao sumariamente mencio-
nados alguns exemplos. Contudo, e de se assinalar que, 
e m algumas classificagdes, associam-se diferentes espe-
cificagdes. 
A) CLASSIFICACAO SEGUNDO A CONSTITUICAO 

QUfMICA 
O seguinte modelo e representative 

1) Derivados de monopepti,dos: cicloserina, azaseri-
na. 

2) Derivados do acido 6-aminopenicilanico e analo-
gos: penicilinas, cefalosporinas. 

3) Derivados do 2-amino-l,3-propanodiol: cloranfeni-
col. 

4) Derivados de hidrocarbonetos aromaticos polinu-
cleares: rifamicinas, tetracicUnas. 

5) Derivados do grisano: griseofulvina. 

6) Heterdsidos nao macrolfdicos (alguns deles sen-
do tambem, por alguns, classificados como "aminoglico-
sidios"): estreptomicina, canamicina, lincomicina, etc.. 

7) Heterdsidos macrolfdicos: eritromicina, espira-
micina, oleandomicina. 

8) Antibidticos polienicos: fumagilina, nistatina, an-
fotericina B. 

9) Antibidticos polipeptidicos: tirotricina, bacitraci-
na, polimixinas, vomicina. 

10) Antibidticos esterdides: acido fusidico. 

Existem variantes deste sistema de classificagao. To-
davia, e de se considerar que as dificuldades acrescem 
ao influxo da descoberta de novos antibidticos, ate mes
m o com estrutura hibrida. 

B) CLASSIFICACAO SEGUNDO O MECANISMO DE 
A C A O 

Sob esse aspecto, o assunto tern sido abordado de 
maneira similar por diversos autores, porem com algu
mas diferengas e que por eles mesmos sao, as vezes, re-
formuladas episodicamente. 
A seguinte e sumariamente integrativa. 

1) Agentes que atuam na parede da celula bacteria-
na: penicilinas, cefalosporinas, bacitracina, cicloserina, 
vancomicina, etc.. 
2) Agentes que afetam a membrana citoplasmatica 
e exercem efeito detergente: polimixinas, novobiocina, 
nistatina, anfotericina. 
3) Agentes que modificam os mecanismos celulares 
de replicagao, os transmissores de informagoes e a sin-
tese proteica: cloranfenicol, tetraciclinas, "aminoglicosi-
dios" (estreptomicina, neomicina e afins) e "macroli-
dios" com u m grande grupo lactona (eritromicina e 
afins). 
4) Agentes que afetam o metabolismo do acido nu-
cleico: griseofulvina. 

C) CLASSIFICACAO SEGUNDO O "ESPECTRO" DE 
ATIVIDADE 

Tern sido feita de diversas maneiras, por vezes rela-
cionadas com outras modalidades de caracterizagao, con
forme se pode apreciar nos seguintes exemplos, mencio-
nados de modo resumido. 

1) Classificagao baseada em atividade generica 

Na seguinte, conjugam-se sugestdes de diferentes au
tores. 

a) Ativos contra bacterias, "agentes basofilos" e Ricket-
tsias 
b) Antifungicos 
c) Antiprotozoarios 
d) Anti-hehninticos (em grau reduzido) 

2) Classificagao baseada na amplitude do "espectro" 

Sob esse aspecto, tambem existem varios tipos de 
classificagao, alguns dos quais se completam com outros 
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fatores referentes ao uso. O seguinte exemplo e inte
grative: 

a) Antibidticos de "espectro reduzido" 
b) Antibidticos de "espectro intermediario" 
c) Antibidticos de "amplo espectro" 

3) Classificagao segundo a "agao predominante" 

Similarmente, e integrative o seguinte, exemplo: 

a) Agao sobre germes Gram-positivos 
b) Acao sobre germes Gram-negativos 
c) Agao sobre nitrobacterias 
d) Amplo espectro de acao 
e) Agao antimiedtica 
f) Agao antiprotozoaria 
g) Agao antiblastica 

OBS.: Para os interessados em pormenores, e recomen-
davel a consulta as seguintes publicagdes: 

GOODMAN, L. ,& GILMAN, A. — "The Pharmacological 
Basis of Theterapeutics". 6.a ed., 1980. 

KOROLKOVAS, A. — "Mecanismo de Agao dos Antibid
ticos", Edigao do Autor, 1974. 

LLACAZ, C.S. et al. — "Antibidticos" (1.- ed., 1965; 2.a ed., 
1969; 3.a ed., 1975). 

LITTER, M. — "Farmacologia", 6.a ed., 1980. 

MINGOIA, Q, — "Quimica Farmaceutica", 1967). 

VELAZQUEZ, B.L. — "Farmacologia y su projeccidn a 
la Clinica", 12.a ed., 1975. 

Ill — USO PROFILATICO DE ANTIBIOTICOS 

Devem ser considerados os aspectos positivos mas 
tambem os negativos. Portanto, o uso profilatico de an
tibidticos, conquanto possa ser de indicagao ate funda
mental em circunstancias bem caracterizadas, tern ense-
jado aplicabilidade nem sempre condizente com real jus-
tificativa, ao influxo de excesso de confianga propiciado-
ra de utilizagao simplista. Ademais, as vezes nao se con-
sideram inconvenientes que podem advir, mesmo em ca
sos de motivagao criteriosa, quais sejam o desenvolvi
mento de resistencia microbiana e a ocorrencia de efei
tos colaterais nocivos do medicamento, inclusive a sen-
sibilizagao do paciente para uso ulterior. 
Resumidamente, esses varios aspectos podem ser 
condensados em 3 tdpicos. 
1) MENOR ATENGAO PARA CUIDADOS GERAIS PRE-

MONIT6RIOS 
A farta variedade de antibidticos disponiveis — a par 
de quimioterapicos outros —, conferindo ampla perspec-
tiva para o controle de infecgdes, tern propiciado excesso 
de confianga em situagoes as mais variadas. Assim, ra-
ramente que seja, observam-se omissdes nos cuidados 
elementares de antissepsia ou rotina profilatica e m situa
goes incertas. 
Por outra, fato semelhante ocorre com o propdsito 
de se simplificar a preservagao de certos alimentos pe-
reciveis durante o armazenamento. 

2) ROTINA N E M S E M P R E O P O R T U N A E JUSTIFI-
CADA 

Afora o constante, em estilo apenas ilustrativo, no 
item anterior, deve tambem ser consideradb o uso cos-
tumeiro de antibidticos sem base numa indicagao pre-
cisa nem e m adequada escolha para o especifico caso a 
ser atendido. Nesta senda, tern sido utilizados antibidti
cos — inclusive e m misturas convencionais — na base 
de u m grande espectro de atividade antimicrobiana, mes
m o e m casos insuficientemente avaliados. 

3) PROSPECCAO EFETIVA DE ATUACAO UTIL 

Entre possiveis outras, merecem realce as seguintes 
circunstancias que justificam tal modalidade de empre
go de antibidticos. 

A) Infecgao vigente. O risco de disseminagao de 
processo infeccioso ja" e m curso obriga ao uso profilati
co de antibidtico, conforme acontece nas seguintes even-
tualidades de ordem generica. 
a) Infecgdes focais. Sobressaem, nesta representa-
gao, os casos de: intervengdes cirurgicas em areas septi-
cas; abscessos de localizagao variada, inclusive denta-
rios; infecgdes difusas de partes moles; trajetos fistu-
losos com insuficiente drenagem; infecgdes assestadas 
e m cavidades naturals, quais sejam a pleura, a perito
neal, os seios da face. Nestes casos, o uso profilatico po
de coincidir com a indicagao terapeutica. 
b) Infecgdes sistemicas. O prdprio uso terapeutico 
pode constituir-se e m recurso profilatico, para prevenir 
eventuais disseminagdes. 
c) Intercorrencias fortuitas. Servem de exemplo as 
drenagens de focos infecciosos. 
B) Infecgao latente. Dos mais caracteristicos e o 
exemplo de ferimentos que ensejem o risco de infecgao 
tetanica. Entao, independentemente do uso profilatico de 
sdro antitetanico, reveste-se de importancia a adminis-
tragao de certos antibidticos, e m adequada escolha, o 
mais rapidamente possivel apds o indculo microbiano. 
C), Condigdes favoraveis para o desenvolvimento de 
germes oportunistas. Transudatos e exsudatos podem 
constituir-se e m "meio de cultura" para microrganismos, 
mesmo que apenas potencialmente patogenicos. Even-
tualidades e m que o risco e maior encontram represen-
tagao e m certos comprometimentos pulmonares e, de 
modo especial, e m queimados. Nestes ultimos, alias, e 
imperativa a antissepsia profilatica, que envolve o uso 
de antibidticos ou de outros quimioterapicos, inclusive 
localmente. 
D) Eventualidades de contaminagao provavel ou 
comprovada. Podem ser inevitaveis ou circunstanciais, 
com representagao e m variados tipos de cirurgia, o que 
nao implica, entretanto, no uso profilatico rotineiro em 
qualquer modalidade de intervengao. 
E) Condigdes predisponentes. Genericamente, neste 
rol incluem-se os casos e m que exista — por motivos 
varios — u m decrescimo ou mesmo inibigao dos meca-
nismos imunoldgicos de defesa. 
F) Complicagao tardia, nao supurativa, de infecgao. 
Tern exemplificagao dominante na doenga reumatica e 
na glomerulo-nefrite, e m cuja profilaxia sao grandemen-
te eficazes certos atibidticos e quimioterapicos com es-
pecifica atividade contra os microrganismos envolvidos 
na patogenia desses estados. 
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ANTIARRITMICOS 
UNITERMOS: Antiarritmicos Dr. Eurico Thomaz de Carvalho Filho 

Diversas drogas pertencentes a variados grupos far-
macoldgicos e de diferente composigao quimica, agem 
sobre o coragao promovendo efeito antiarritmico. 

Para o tratamento adequado de uma alteragao do 
ritmo cardiaco e necessario que dois requisitos sejam 
preenchidos: 

,1 — Conhecimento do mecanismo determinante da 
di&ritmia 

As alteragdes do ritmo cardiaco podem surgir por 
tres mecanismos. 

a — Alteragdes do automatismo, ou seja, da forma-
gao do estimulo. 

b — Alteragdes do dromotropismo, ou seja, da con
dugao do estimulo. 

c — Alteragdes mistas do automatismo e do dromo
tropismo. 

Admite-se atualmente que as alteragdes do dromo
tropismo sao as principals responsaveis pelo apareci
mento das arritmias cardiacas, embora as vezes o auto
matismo das fibras possa ter alguma influencia em sua 
genese. Entre as elteragdes do dromotropismo de im-
portancia na genese das arritmias cardiacas, destaca-se 
o fendmeno da reentrada, ou seja, a nova despolariza-
gao de u m a fibra cardiaca por u m mesmo estimulo ele-
trico que ja a havia despolarizado anteriormente. 
2 — Conhecimento do mecanismo de agao e do efei
to das drogas. 
Droga antiarritmica ideal seria aquela capaz de cor-
rigir todas as alteragdes que determinaram a disritmia, 
sem produzir efeitos tdxicos. Na pratica tal droga nao 
existe. 
Sob o ponto de vista eletrofarmacoldgico, ou seja, 
do estudo do mecanismo de agao das drogas na fibra 
miocardica, atraves de microeletrodos, as drogas antiar-
ritmicas podem ser classificadas e m cinco grupos. 
Grupo I — Quinidina, procainamida, disopiramida. 

Elas deprimem a maioria das propriedades eletro-
fisioldgicas da fibra miocardica. Diminuem a entrada 
de Na+ na cdlula, diminuem a velocidade de condugao, 
diminuem o automatismo, aumentam a duragao do pe-
riodo refratario, aumentam a duragao do potencial de 
agao. 
Grupo II — Lidocaina, difenil-hidantoina. 

Aceleram a entrada de Na+ na cdlula, aumentam ou 
nao alteram a velocidade de condugao, diminuem o au
tomatismo, aumentam a duragao do periodo refratario 
relativo e diminuem a duragao do potencial de agao. 

Grupo III — Propranolol e outros bloqueadores beta-
-adrenergicos. 

As drogas deste grupo apresentam efeitos diretos de 
membrana tanto do grupo I como do grupo II e agem 
tambem atraves de seu efeito anti-adrenergico. 

Grupo IV — Amiodarona. 

Nao apresenta nenhum efeito direto de membrana. 
Aumenta a velocidade de condugao, nao atua no automa
tismo, aumenta a duragao do periodo refratario. 

Grupo V — Verapamil 

Bloqueia a entrada de Ca++ na cdlula. Apresenta 
agao semelhante a das drogas do grupo I, mas somente 
nas fibras onde esse mecanismo e fundamental (fibras 
do no sinusal e da porgao inferior do no atrio-ventricu-
lar). 

Quinidina 

£ uma das mais antigas drogas utilizadas no trata
mento das arritmias cardiacas, sendo ainda considerada 
das mais efetivas. 

1 — Administragao, absorgao, metabolismo e excregao 

A quinidina e administrada geralmente por via oral 
pois e rapidamente absorvida no aparelho digestive Apds 
absorgao une-se a albumina plasmatica e deposita-se nas 
celulas hepaticas, fibras musculares esqueleticas e mio-
cardicas, atingindo o pico maximo de concentragao 2 
a 4 horas apds a ingestao. E metabolizada no figado e 
os produtos resultantes sao excretados pelos rins, res-
tando menos de 10% apds 24 horas. A via intravenosa 
praticamente nao e usada devido a elevada incidencia 
de efeitos tdxicos graves.. Por via intramuscular o efeito 
se inicia apds 10 a 15 minutos e o pico maximo no plas
m a e atingido apds 90 minutos. 
2 — Doses terapeuticas 
a — Via oral 

Sulfato de quinidina. Para remogao da arritmia, 200 
a 400 m g cada 2 a 4 horas, ate o restabelecimento do 
ritmo normal, sendo a dose maxima, 3g nas 24 horas. 
Para manutengao do ritmo sinusal a dose habital e de 
200 m g cada 8 a 12 horas. 
Gluconato e bissulfato de quinidina sao sais de 
agao prolongada usados para manutengao do ritmo si
nusal na dose de 300 m g cada 8 a 12 horas. 

b— Via intramuscular 

E indicada em casos de vdmitos, diarrdia, insuficien
cia cardiaca congestiva e estados em que a absorgao 
gastrointestinal e incerta. As doses sao 30°/o inferiores 
as empregadas por via oral. 

3 — Indicacdes: 

a — Extrassistolia supraventricular e ventricular 
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b — Taquicardia paroxisticas supraventricular e 
ventricular 

c — "Flutter" e fibrilagao atriaes 
d — N a prevengao dessas arritmias. 

4 — Contra-indicagdes: 

a — Bloqueios atrio-ventriculares 
b — Insuficiencia cardiaca congestiva acentuada 
c — Insuficiencia renal acentuada 
d — Hipotensao arterial acentuada (exceto quando 

provocada pela disritmia) 
e — Hipersensibilidade 
f — Intoxicagao digit&lica. 

5 — Efeitos colaterais e toxicidade: 

a — Cinchonismo: hipoacusia, zumbidos, vertigens, 
tremores 

b — Sistema cardiocirculatdrio: hipotensao arte
rial, agao inotrdpica negativa, bradicardia, pa-
rada sinusal, bloqueio atrio-ventricular, alar-
gamento do complexo QRS, aumento do inter-
valo Q-T, taquicardia e fibrilagao ventricula-
lares, assistolia. 

c — Nauseas, vdmitos, diarreia, fraqueza muscular, 
leucopenia, purpura trombocitopenica, erup-
gdes cutaneas. 

Procainamida 
Derivada da procaina, e utilizada como antiarritmi-
co desde 1936. 

1 — Administragao, absorgao, metabolismo e excregao 

Pode ser administrada por via oral, intramuscular e 
intravenosa. E bem absorvida no trato digestivo, atingin-
do sua maxima concentragao no sangue cerca de 2 horas 
apds a ingestao, mantendo-se os niveis terapeuticos por 
cerca de 4 horas. E parcialmente metabolizada no figa
do e excretada principalmente pelos rins. A via intra
venosa, empregada no tratamento de urgenncia de arrit-
mia graves, deve ser utilizada com cautela, podendo oca-
sionar efeitos indesejaveis. Por via intramuscular o 
maximo de concentragao e observado apds u m a hora, 
mantendo-se o efeito por 2 a 4 horas. 
2 — Doses terapeuticas. 
a — Via intravenosa 

Usada geralmente no tratamento de arritmias ven
triculares associadas ao infarto do miocardio. C o m con
trole eletrocardiogr&fico e da pressao arterial adminis
trate 100 m g cada 5 minutos ate o total de 1 g. 

b — Via intramuscular 

500 a 1.000 mg cada 4 a 6 horas, nao ultrapassando 
4g nas 24 horas. 

c — Via oral 

E utilizada para manutengao do ritmo sinusal na 
dose de 300 a 600 m g cada 4 horas. 

3 — Indicagoes: 

a — Extrassistolia ventricular 
b — Taquicardia e fibrilagao ventriculares 
c — N a prevengao dessas arritmias. 

4 — Contra-indicagdes: 

a — Bloqueios atrio-ventriculares 

b — Hipotensao arterial 
c — Hipersensibilidade 

5 — Efeitos colaterais e toxicidade 

a — Sistema cardiocirculatdrio: hipotensao arte
rial, bloqueio dtrio-ventricular, alargamento do 
complexo QRS, fibrilagao ventricular, assisto
lia. 

b — Nauseas, vdmitos, estimulagao do sistema ner-
voso central, convulsdes. 

c — Sindrome lupus-simile (febre, artralgia, mani
festagdes pleuro-pulmonares, presenga de celu
las L E e de fator antinucleo no sangue). Sur
ge e m cerca de 2 0 % dos pacientes que tomam 
a droga por periodo prolongado. 

Disopiramida 
Tem efeitos e indicagoes terapeuticas semelhantes as 
da quinidina. 

E utilizada exclusivamente por via oral, o que res-
tringe o seu uso para tratamento da extrassistolia su
praventricular e ventricular e para prevengao de arrit
mias paroxisticas. A dose habitual e de 100 m g cada 4 
a 8 horas. 
A grande vanjtagem sobre a quinidina e a menor 
incidencia de complicagdes cardio-circulatdrias. Entre-
tanto devido ao seu efeito anticolinergico, pode agravar 
glaucoma e causar retengao urinaria. 
Lidocaina 

Utilizada inicialmente como anestdsico local, teve 
suas propriedades antiarritmicas evidenciadas em 1950. 

1 — Administragao, absorgao, metabolismo e excregao 
E administrada geralmente por via intravenosa. 

Apds cerca de 30 segundos, 70% da dose administrada 
ja deixou o sangue e penetrou nos tecidos. A medida 
que a droga volta a circulagao e metabolizada no figado. 
A excregao se verifica e m 30 a 60 minutos atraves dos 
rins. 
2 — Doses terapeuticas 

Administram-se 40 a 60 mg por via intravenosa, cada 
3 a 5 minutos ate a remogao da arritmia ou ate se 
atingir a dose total de 5mg/kg de peso e m u m periodo de 
15 a 20 minutos. Controlada a arritmia, inicia-se o tra
tamento de manutengao com gotejamento continuo de 
solugao com lg de lidocaina e m 500ml de solugao glico-
sada a 5%. 
3 — Indicagoes: 

a — Constitui a droga de escolha para a terapeu
tica da extrassistolia e da taquicardia ventri
culares, inclusive aquelas determinadas por in
toxicagao digit£lica. 

b — Prevengao das arritmias ventriculares, inclusi
ve da fibrilagao ventricular. 

4 — Contra-indicagdes 

a — Bloqueio atrio-ventricular total 
b — Hipersensibilidade 

5 — Efeitos colaterais e toxicidade 

a — Sistema cardio circulatdrio: hipotensao arte
rial, bradicardia, bloqueio atrio-ventricular, 
ocorrem raramente e somente com doses ma-
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cigas da droga, e m pacientes com deficiente 
metabolizagao hepatica. 

b — Sistema nervoso central 

As manifestagdes tdxicas mais frequentes, relacio-
nam-se a agao da droga sobre o sistema nervoso central. 
Tontura, sonolencia, euforia e desorientagao sao as ma
nifestagdes mais precoces. E m intoxicagdes mais graves 
observam-se crises convulsivas generalizadas. 
Difenil-hidantoina 

Utilizada inicialmente como droga anticonvulsivan-
te, passou a ser empregado como antiarritmica a partir 
de 1958. 

E habitualmente empregada por via oral, na dose 
de lOOmg cada 6 a 12 horas, na prevengao de crises de 
arritmia paroxistica e m portadores de foco cerebral. 
Por via intravenosa e utilizada na dose de lOOmg que 
podem ser repetidos a cada 5 minutos, nao ultrapassan-
do a dose diaria de lg. E empregada por essa via geral
mente no tratamento das taquiarritmias determinadas 
pela intoxicagao digit&lica. 
Doses excessivas podem ocasionar sonolencia, tur-
vagao da vista, nistagmo e depressao respiratdria. 
Bloqueadores beta-adrenergicos 

Dentre as varias drogas desse grupo destacam-se o 
propranolol, oxprenolol, sotalol, pindolol, atenolol, meto-
prolol, timolol que diferem entre si pela potencia e a 
especificidade de agao. Consideraremos o propranolol 
como protdtipo, pois suas propriedades tern sido estu-
dadas mais extensivamente. 
1 — Administragao, absorgao, metabolismo e excregao 

E administrado geralmente por via oral, sendo bem 
absorvido no trato digestivo, atingindo o pico plasma-
tico 1 a 4 horas apds a ingestao. Cerca de 95% d meta-
bolizado no figado e posteriormente excretado pelos rins. 
A via endovenosa e utilizada sob controle eletracardio-
grafico e da pressao arterial, para os casos que reque-
rem efeito imediato. 
2 — Doses terapeuticas 

a — Via oral 

A dose habitual e de 10 a 30 mg cada 6 a 8 horas. 

b — Via intravenosa 

Administra-se 0,lmg/Kg de peso, ate o maximo de 
5mg e a velocidade de lmg. por minuto. 

3 — Indicagoes 

a _ Taquicardia sinusal por ansiedade, sindrome 
hipercinetica, hipertiroidismo 

b — Extrassistole e taquicardia paroxistica supra
ventricular 

c — Prevengao dessas disritmias 
d — Controle da frequencia atrial no "flutter" e fi

brilagao atriais e m associagao com os digita-
licos. 

e — Tratamento profilatico das arritmias ventri
culares relacionadas aos esforgos e emogdes 

f — Taquiarritmias provocadas pela digital 
4 — Contra-indicagdes 
a — Bradicardia sinusal 

b — bloqueio atrio-ventricular 
c — Hipotensao arterial 

d — Insuficiencia cardiaca congestiva 
e — Asma brdnquica 

5 — Efeitos colaterais e toxicidade 

a — Sistema cardiocirculatdrio: bradicardia sinu-
nusal, bloqueio atrio-ventricular, hipotensao ar
terial, depressao do inotropismo, insuficiencia 
cardiaca. 

b — Broncoespasmo, laringoespasmo, fadiga, extre-
midades frias, fendmeno de Raynaud, cefalea, 
tonturas, insonia, depressao, impotencia, nau
seas e vdmitos. 

Amiodarona 

E uma das mais recentes aquisigdes da terapeutica 
antiarritmica, sendo u m derivado benzofuranico com 
algumas semelhangas estruturais com a tiroxina. 

1 — Administragao, absorgao, metabolismo e excregao 

Administrada por via oral e bem absorvida no apa-
relho digestivo, acumulando-se progressivamente nos te-
cidos. Tern vida mddia de 5 a 77 dias mas pode ser en-
contrada no organismo ate mais de 30 dias apds sua 
suspensao. Sua principal via de excregao e a secregao 
lacrimal. Por via intravenosa o efeito antiarritmico ge
ralmente ja e observado no final da administragao. 
2 — Doses terapeuticas 

a — Via oral 

Devido ao efeito cumulativo, a dose habitual d de 
600 m g ao dia durante 1 semana, diminuindo posterior
mente para 200 a 400mg diarios. Devido a eliminagao 
lenta, recomenda-se suspender a droga dois dias na se
m a n a ou 10 dias no mes. 
b — Via intravenosa 

A amiodarona tem sido utilizada na dose de 5mg por 
K g de peso (maximo 300mg) injetados em 2 a 5 minutos, 
com controle eletrocardiografico. A manutengao do rit
m o pode ser feita com o gotejamento da droga diluida, 
na dose de 900 a 1.200 m g por 24 horas. 

3 — Indicagoes 

1 — Extrassistolia supraventricular e ventricular 
2 — Taquicardia paroxistica supraventricular e ven

tricular 
3 — "Flutter" e fibrilagao atriais 
4 — Taquicardia sinusal 
5 — Arritmias associadas a sindrome de Wolff-Par-

kinson-White 
6 — Prevengao dessas arritmias 

4 — Contra-indicagao 

A contraindicagao mais importante e a presenga de 
bloqueio atrio-ventricular 

5 — Efeitos colaterais e toxicidade 

a — Sistema cardiocirculatdrio: bradicardia sinu
sal, agravamento de bloqueio atrio-ventricular 
ou intraventricular 

b — Microdepdsitos na cornea, reversiveis, poden-
do causar borramento de visao e visao colori-
da 

c — Hipotiroidismo, hipertiroidismo, nausea, vdmi
tos, prisao de ventre, erupgdes cutaneas. 
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Indicagdes 

a — Extrassistolia supraventricular e ventricular 
b — Taquicardia paroxistica supraventricular asso-

ciada ou nao a sindrome de Wolff-Parkinson-
White 

c — Controle da frequdncia ventricular no "flut
ter" e fibrilagao atriais 

Contra-indicagdes 

a — Associagao com beta-bloqueadores, pelo seu 
efeito aditivo 

b — Bloqueios atrio-ventriculares 

Efeitos colaterais e toxicidade 

a — Sistema cardiocirculatdrio: hipotensao, agao 
inotrdpica negativa, bradicardia, bloqueio 
atrio-ventricular assistolia. 

b — Raramente nauseas e vdmitos 
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Verapamil 3 

Produto sintetico derivado da papaverina, utilizado 
inicialmente na insuficiencia coronaria e posteriormente 
tambdm como antiarritmico. 

I — Administragao, absorgao, metabolismo e excregao 

A grande maioria dos trabalhos sobre a atividade 
antiarritmica refere-se a administragao intravenosa. Apds 4 
administragao de u m a dose, observam-se niveis plasma-
ticos maximos apds 3 a 12 minutos, ocorrendo, apds 20 
a 30 minutos, rapida queda de concentragao. E metabo
lizada no figado, dando origem a produtos inativos que 
sao e m 8 0 % eliminados pela bile e e m 2 0 % pelos rins. 

5 
2 — Doses terapeuticas 
Por via intravenosa e empregado na dose de 5 a lOmg 
administrados e m 2 a 5 minutos, com controle eletro-
cardiografico. 
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CARDIOTONICS 
Dr. Antonio Carlos Pereira Barreto 

O digital, desde a sua descoberta ha dois seculos, 
constitui-se na principal droga no tratamento da insufi
ciencia cardiaca. 
Inumeros usos sao apresentados para cs varios digi
talicos, mas podemos reuni-los e m duas grandes catego-
rias: aqueles que dependem do seu efeito na descompen-
sagao do coragao e aqueles baseados no seu efeito no rit
m o cardiaco. 
Ha uma grande variedade de preparagdes digitalicas. 
A estrutura basica de todos os glicosideos cardiacos e o 
anel do ciclopentanoperhidrofenantreno acoplado a u m a 
lactona na posigao C17 e u m radical organico na posigao 
C3. Diferengas no radical organico dos varios compo-
nentes influenciam a sua absorgao, potencia e duragao 
da agao. 
Em nosso servigo, utilizamos basicamente tres com-
ponentes digitalicos: lanatosideo C, digoxina e digitoxina, 
que se diferenciam quanto ao seu modo de agao, sendo 
consierados de agao rapida, intermediaria e lenta, res-
pectivamente. 
A — Efeitos hemodinamicos 

Na falencia cardiaca, os efeitos beneficos dos digitd-
licos resultam da estimulagao direta do estado contratil 
deprimido. O digital aumenta o debito cardiaco diminui-
do e reduz a pressao diastdlica final aumentada encon-
trada nos coragdes insuficientes. 
B — Efeitos eletrofisioldgicos 

O digital, pelas suas alteragdes eletrofisioldgicas po
de determinar: 

1) diminuigao da velocidade de condugao do estimulo 
no no A-V 

2) iminuigao do periodo refratario do tecido atrial 
3) aumento do periodo refratario do no A-V 
4) aumento da automaticidade 
5) aumento da excitabilidade. 

C — Farmacodinamica 

A absorgao gastrointestinal e variavel, sendo consi-
derada completa para a digitoxina, variando entre 80 e 
90% para a digoxina e o lanatosideo C e mal absorvido. 

A terapeutica digitalica e baseada numa dose de ata-
que inicial para se atingir os efeitos terapeuticos rapida-
mente, seguida de u m a dose de manutengao para repo-
sigao da perda diaria. Os estudos de cinetica mostram 
que a perda diaria de glicosideo e proporcional ao total 
de digital armazenado no organismo. Por causa disto, 
u m a dose de digital desaparece do corpo de forma loga-
ritmica, bem como seu acumulo quando de uso continue 

Tanto o acumulo como o desaparecimento total de digi
tal n u m paciente ocorre n u m periodo de tempo que d 
igual a cinco vezes a sua meia vida. 
Para a digitoxina, a sua meia vida e de 5,75, o que 
leva a necessidade de 26,75 para sua completa digitaliza-
gao sem dose de ataque. Ja a digoxina e o lanatosideo 
C, tern meia vida semelhantes — de 1,6 — tornando pos-
sivel digitalizagao sem dose de ataque e m oito dias. 
Outro aspecto importante e a perda diaria de digi
tal, que e u m percentual constante do conteudo total do 
organismo, sendo de 11,4% para a digitoxina e 35% para 
a digoxina. Para a manutengao do paciente digitalizado 
deve-se repor estas perdas que se constituiriam na dose 
de manutengao. E interessante ressaltar que a dose de 
impregnagao deve ser proporcional a dose de manuten
gao. 
A cinetica digitalica € diferente para cada componen-
te, lembrando-se que para a digoxina e eliminada predo-
minantemente por via renal e a digitoxina por metabo-
lizagao hepatica. 
A resposta contratil do coragao ao digital mostrou 
ser proporcional a dose utilizada e que doses pequenas 
mostram efeito inotrdpico. 
Por fim, seria importante lembrar a influencia do 
potassio na agao dos digitalicos. Os estudos mostram 
que alteragdes do potassio do tratamento digitalico in
fluenciam a agao contratil e a toxicidade, mas que o po
tassio tern pouca influencia nos efeitos tdxicos e contr&-
teis apds o digital ter sido captado. 
D — Uso clinico 
Pelos seus efeitos hemodinamicos e eletrofisioldgicos 
e indicado na terapeutica da insuficiencia cardiaca e de 
algumas arritmias supraventriculares, principalmente 
aquelas nas quais o aumento do bloqueio A-V e importan
te (taquiarritmias supraventriculares). 
E — Contra-indicacao 

Pelos seus efeitos eletrofisioldgicos, seu uso e con-
cra-indicado nos portadores de alteragao do sistema de 
condugao e naqueles com arritmia ventricular. Por sua 
influencia no consumo de oxigenio, e contra-indicado nos 
coronariopatas sem insuficiencia cardiaca. 
F — Intoxicacao digitalica 

Duas formas de intoxicagao sao encontradas na pr&-
tica clinica: aquelas por dosagem excessiva e aquelas 
desencadeadas por alteragao hidroeletrolitica e/ou sensi-
bilidade miocardica aumentada. 
A terapeutica se constitui basicamente na suspensao 
do digital e na corregao das alteragdes eletroliticas. 

39 



FISIOPATOLOGIA DAS DISFUNCOES VALVARES MITRAIS E AORTICAS — REV. MED. — VOL. 64 — N.° 2: 40 — JUN. 1982 

FISIOPATOLOGIA DAS DISFUNCOES 
VALVARES MITRAIS E AORTICAS 

UNITERMOS: Valvas mitraia e adrticas. Disfungoes. Fisiopatologia 

I. E S T E N O S E MITRAL 

A estenose mitral, consequente a diminuigao da area 
da valva, oferece u m a barreira ao fluxo de sangue do 
aerio para o ventriculo esquerdo, dando origem a u m 
gradiente diastdlico de pressao entre as duas camaras 
e elevagao da pressao media do atrio esquerdo. O fluxo 
sanguineo atraves da valva depende da sua area, do gra
diente de pressao e da duragao da diastole (tanto maior 
quanto mais longa a diastole). A pressao media do atrio 
esquerdo eleva-se ainda mais durante taquicardia, pelo 
encurtamento da diastole. 
A elevagao da pressao media do atrio esquerdo leva 
a graus variaveis de dilatagao e hipertrofia, acarretando 
alteragdes das propriedades eletricas da parede atrial 
que podem levar a disritmias supraventriculares, e favo-
rece a formagao de trombos que podem se desprender e 
originar embolos para o sistema arterial. 
O aumento da pressao media do atrio esquerdo se 
transmite retrogradamente para o territdrio vascular 
pulmonar, produzindo hipertensao venocapilar pulmonar, 
que excedendo a pressao coloidosmdtica do plasma leva 
a edema pulmonar, 
A hipertensao venocapilar pulmonar se transmite a 
arteria pulmonar, e progressivamente vai determinando 
alteragdes degenerativas na parede arterial, levando a 
hiperresistencia arterial pulmonar. Podemos ter secun-
dariamente insuficiencia da valva pulmonar. 
O aumento da pds-carga do ventriculo direito acarre-
ta a partir de certo momento falencia ventricular direi-
ta, bem como insuficiencia tricuspide funcional. Ocorre 
entao aumento da pressao media no atrio direito, que 
se transmite a circulagao venosa sistemica, produzindo 
u m a hipertensao venocapilar sistemica. 
II. INSUFICIENCIA MITRAL 
Caracteriza-se por uma regurgitagao de sangue do 
ventriculo para o dtrio esquerdo durante a sistole ven
tricular. Consequentemente o ventriculo esquerdo recebe 
na diastole alem do volume de sangue proveniente das 
veias pulmonares, a fragao regurgitada para o atrio es
querdo na sistole anterior, recebendo uma sobrecarga 
de volume, levando a dilatagao e hipertrofia desta cama-
ra. Como a regurgitagao se da para u m a camara de baixa 
pressao, a tensao na parede ventricular e aliviada mais 
rapidamente poupando o ventriculo do aumento de con-
sumo de oxigenio pelo miocardio, tolerando por longo 
tempo a sobrecarga de volume. 
A elevagao da pressao atrial esquerda por aumento 
da onda "v" ocorre durante u m a fragao de tempo me-
nor, e a pressao media do atrio esquerdo pode perma-

Dr. Alfredo Jose Mansur 

necer normal por longo tempo; quando se instala a fa
lencia ventricular esquerda, com aumento da pressao 
diastdlica final do ventriculo esquerdo, ocorre aumento 
da pressao media do atrio esquerdo e hipertensao veno 
capilar pulmonar, arteria pulmonar e faldncia ventricu
lar direita, de modo semelhante a estenose mitral. 
III. ESTENOSE AORTICA 

A estenose adrtica, pela diminuigao da area da valva 
adrtica, oferece ao ventriculo esquerdo u m a barreira a 
ejegao do sangue para a aorta, provocando uma hiper
trofia concentrica do ventriculo esquerdo. Este mecanis
m o adaptativo, atraves do aumento da espessura da pa
rede, mantem por algum tempo equilibrada a tensao na 
parede ventricular e desta forma o consumo de oxigenio 
pelo miocardio. A pressao de pulso e estreitada (gulso 
parvo e tardo). 
A medida que o tempo passa este equilibrio se des-
vanece, e mantem-se a mesma perfusao coronariana para 
u m consumo de oxigenio maior, produzindo uma isque-
mia relativa, associada a ocorrencia de angina de peito, 
sincope e arritmias cardiacas ocasionalmente fatais. 
Como consequencia da hipertrofia, a complacencia 
ventricular esquerda diminui e ocorre aumento da pres
sao diastdlica final, oferecendo maior resistencia ao es-
vaziamento atrial. 
Quando sobrevem a falencia ventricular esquerda, 
ocorre dilatagao progressiva desta camara, aumento da 
pressao media do atrio esquerdo, capilar pulmonar e re-
percussao retrdgrada e m arteria pulmonar, camaras di-
reitas, a semelhanga da estenose mitral. 
IV INSUFICIENCIA A6RTICA 
A insuficiencia adrtica, atraves da regurgitagao de 
sangue da aorta para o ventriculo esquerdo durante a 
diastole ventricular faz com que na prdxima sistole o 
ventriculo venha a ejetar o volume de sangue que recebe 
do atrio esquerdo somado ao volume regurgitado da 
aorta, produzindo desta forma u m a sobrecarga de volume, 
levando a dilatagao e hipertrofia desta camara, atravds 
da genese de novos sarcdmeros e m serie e e m paralelo, 
que atinge as maiores proporgdes dentro da patologia 
cardioldgica. 
Como consequencia da insuficiencia valvar, a pressao 
diastdlica diminui, prejudicando a perfusao coronariana 
podendo levar a angina de peito. A pressao de pulso d 
alargada. 
Quando se instala a faldncia ventricular esquerda, 
ocorre aumento da pressao media de &trio esquerdo, 
capilar pulmonar, com repercussao retrdgrada e m arte
ria pulmonar e camara cardiacas direitas. 
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DIAGNOSTICS DAS VALVOPATIAS 
UNITERMOS: Valvopatias, diagndstico Dl*a. Walkiria S. Avila 

Estenose Mitral: 

A causa predominante da estenose mitral e a doenga 
reumatica. ^ mais c o m u m e m mulheres e clinicamen-
te pode-se manifestar apds dois anos do primeiro surto 
reumatico, mas de regra isto ocorre na terceira ou quar-
ta decada da vida. O inicio dos sintomas pode ser desde 
a fibrilagao atrial atd o edema agudo de pulmao. Clas-
sicamente o sintoma principal e a dispneia sendo pro
porcional ao grau de comprometimento valvar, chegan-
do a dispneia paroxistica noturna na estenose mitral se-
vera. £ c o m u m a fadiga, por baixo debito cardiaco; tos-
se seca por hipertensao pulmonar; dor no peito, as vezes 
indistinguivel da insuficiencia coronaria atribuida a em-
bolia coronaria ou a hipertensao pulmonar. A hemoptise 
ocorre na estenose mitral severa causada pela rotura 
de veias brdnquicas ou rotura alveolo-capilar ou ainda 
embolia pulmonar. A embolia periferica ocorre e m 10 a 
20% dos casos. Os sinais de hipertensao venosa sistemica 
como hepatomegalia, estase jugular, edema de membros 
inferiores, surgem na falencia de ventriculo direito, por 
hipertensao pulmonar. 
Sinais clinicos: 
A inspegao do precdrdio notamos impulsao de ven
triculo direito, e m borda esternal esquerda, podemos 
encontrar fremito prd sistdlico na palpagao do apex. A 
ausculta mostra hiperfonese de 1.° bulha, hiperfonese 
de 2.° bulha, proporcional ao grau de hipertensao pul
monar. Estalido de abertura de mitral, e o indice mais 
sensivel da mobilidade da valva, sua ausencia e sinal de 
calcificagao valvar. O intervalo da 2.° bulha e o estalido 
revela a gravidade da estenose, quanto mais curto este 
intervalo mais severa e a estenose. Ruflar diastdlico e 
geralmente audivel e m area mitral. Quanto maior a du
ragao do sopro mais grave d a estenose. Reforgo pre-sis-
tdlico tambem mais audivel e m area mitral e consequen-
te a contragao atrial, portanto ausente na fibrilagao 
atrial. 
Eletrocardiograma: 
Em ritmo sinusal ha aumento da duragao da onda 
P, com entalhes e m D2 e deflexao negativa lenta e m VI. 
Quando ha hipertensao pulmonar encontramos sobre
carga de ventriculo direito. 
Os campos pulmonares na hipertensao pulmonar 
apresentam constrigao dos vasos dos lobos inferiores 
e dilatagao dos superiores, dando inversao do padrao de 
vasculatura pulmonar. A imagem cardiaca mostra au
mento de atrio esquerdo representado pelo duplo con-
torno e m projegao pdstero anterior, pelo desvio do brdn-
quio fonte esquerdo para cima e pela luxagao do esdfa-
go para tras e m obliqua anterior direita. 
Ecocardiograma: 
Mostra fusao das comissuras, com diminuigao da abertura da valva mitral. Revela a presenga ou nao de e&lcio na valvula. 

Estudo Hemodinamico: 

Demonstra grau de hipertensao pulmonar, assim co
m o o gradiente de pressao entre capilar pulmonar e pres
sao diastdlica final de ventriculo esquerdo. N a angiogra-
fia nota-se a dificuldade de esvaziamento de atrio es
querdo. 
Diagndstico Diferencial: 
Tuberculose pulmonar 

Estados hiperdinamicos que produzem sopros tipo 
ruflar e m area mitral. Mixoma de atrio esquerdo. 
Insuficiencia Mitral: 

O quadro clinico da insuficiencia mitral dependera 
de dois fatores primarios, que sao o grau do fluxo re-
gurgitante e a velocidade com que a incompetencia se 
instalou, isto e, se a insuficiencia mitral e aguda repre-
sentada pela rotura de corda tendinea, rotura de mus
culo papilar, endocardite infecciosa e apds infarto do 
miocardio ou se a insuficiencia e crdnica representada 
pela doenga reumatica ou de origem congenita. As com-
plicagdes da insuficiencia mitral sao endocardite infec
ciosa, fibrilagao atrial, hipertensao pulmonar e embolia 
periferica. E m pacientes selecionados, tratados clinica-
mente, aproximadamente 80% sobrevivem apds 5 anos 
do diagndstico e 60% apds 10 anos. Pacientes com dupla 
disfungao mitral tiveram pior progndstico. 
A insuficiencia mitral pura reumatica e rara, cerca 
de 10% das valvopatias mitral reumatica, nao ha prepon-
derancia de sexo. Os sintomas aparecem por falencia de 
ventriculo esquerdo e por aumento da pre-carga. Estes 
sintomas sao, dispneia, palpitagao precordial e fadiga, 
que aparecem gradativamente sendo a endocardite in
fecciosa e a fibrilagao atrial, causas de aparecimento 
brusco destes sintomas. 
Sinais clinicos: 
O pulso e celer, isto e, rapido e amplo, o ictus cordis 
e desviado para esquerda e hiperdinamico. N a asculta 
encontramos 1." bulha hipofonetica 2.° bulha hiperfone-
tica na hipertensao pulmonar. Geralmente a 3.° bulha 
esta presente pelo aumento anormal de fluxo durante a 
fase de enchimento rapido do ventriculo esquerdo. O 
sopro e holossistdlico, constante e m intensidade, de alta 
freqiiencia e mais audivel e m apex, com irradiagao para 
axila e area infraescapular esquerda. H a pequena relagao 
entre a intensidade do sopro e a regurgitagao. 
Eletrocardiograma: 
Em ritmo sinusal a onda P e bifida em D2, o ven
triculo esquerdo e hipertrofiado com alteragao de T e 
ST. E comum a fibrilagao atrial e a sobrecarga de 
ventriculo direito aparece e m 15% dos casos. 
Radiologia: 
Ha cardiomegalia com aumento de atrio esquerdo e 
ventriculo esquerdo. 
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Ecocardiograma: 

Encontramos aumento dos diametros das camaras 
esquerdas. Na insuficiencia mitral aguda ha pequeno au
mento das camaras mas proeminente movimento sis-
tdlico dos folhetos. 

Estudo hemodinamico 

Aumento da onda V com desceso y rapido. Na an-
giografia ha refluxo de contraste do ventriculo esquer-
para atrio esquerdo durante a sistole ventricular. 
A rotura isolada de corda tendinea e achado comum 
e m homens na proporgao ed 5:1, geralmente ocorre na 
5.° ou 6.° decada da vida. A rotura de cuspide posterior 
e a mais comum. A histdria natural depende do desen
volvimento da insuficiencia e da adaptagao miocardica. 
Ao contrario da insuficiencia mitral crdnica, na rotura 
de corda tendinea, pela reduzida complascencia de atrio 
esquerdo, a pressao sobe rapidamente levando a edema 
agudo de pulmao com falencia de coragao direito. O 
sopro sistdlico d mais audivel em borda esternal esquer
da por ser folheto posterior comprometido, podendo ir-
radiar-se para axila quando ha comprometimento de fo
lheto anterior. A sindrome pode ser considerada aci-
dente da media idade. O progndstico e bom. 
A insuficiencia mitral pds-infarto do miocardio e ou-
tra entidade clinica onde estudos mostram que a regur
gitagao nao aparece com a destruigao de musculo papilar 
mas quando associada a disfungao miocardica. O qua
dro clinico d desastroso com 70 a 80% de mortalidade. 
Quando a rotura do musculo papilar se faz na base M 
grande repercussao hemodinamica pois ambos os fo
lhetos perdem a sustentagao o que nao ocorre quando 
se faz no apice do musculo. 
Prolapso de valva mitral: 
E observado em todas as idades, ocorre em 6% dos 
individuos normais. A maioria dos pacientes sao assinto-
maticos. Os sintomas principals sao desconforto no pei
to, podendo ser angina tipica, mas frequentemente tern 
duragao maior e nao e relacionada aos esforgos e palpi-
tagao precordial por arritmia. Os sinais clinicos impor-
tantes sao auscultatories, onde encontramos o clic meso-
sistdlico, audivel em borda esternal esquerda e sopro 
meso tele-sistdlico, audivel e m area mitral. Quanto mais 
tardio e o sopro menos seria e a regurgitagao. 
Eletrocardiograma: 
Encontramos inversao de onda T e alteragao nao es-
pecifica de ST nas derivagdes D2, D3, e AVF. Arritmias 
como extrassistoles supraventriculares e ventriculares, 
bradiarritmias ou ainda graus variaveis de bloqueios 
atrioventriculares. As taquicardias paroxisticas supra 
ventriculres sao as mais comuns. 
Ecocardiograma: 
Encontramos movimento abrupto do folheto poste
rior da valva mitral na mesosistole. Os achados de pro
lapso no ecocardiograma podem ser observados em pa
cientes sem os dados auscultatdrios, como clic e/ou o 
sopro. 
Estenose Adrtica Valvar: 
A estenose adrtica valvar isolada e mais frequente 
no h o m e m do que na mulher e raramente tern etiologia 
reumatica sendo usualmente congenita ou degenerativa. 
Histdria natural e Quadro clinico: 
Os pacientes portadores de estenose adrtica valvar 
sao assintomaticos por u m longo periodo de tempo, du

rante o qual ha gradual aumento da obstrugao e da so
brecarga do miocardio. Os sintomas cardinais sao angi
na do peito semelhante a observada nos pacientes coro-
ronariopatas, sincope geralmente ortostatica, podendo 
ser de repouso e insuficidncia cardiaca congestiva. Entre-
tanto quando estes sintomas aparecem o progndstico e 
pior. A curva de sobrevida mostrou que o intervalo entre 
o inicio dos sintomas ate o dbito d aproximadamente 2 
anos nos pacientes com insuficiencia cardiaca congestiva, 
3 anos com sincope e 5 anos com angina. Os sinais peri-
fericos de baixo debito cardiaco como fadiga, cianose 
periferica e outras manifestagdes so se manifestam quan
do se esgotam os mecanismos de reserva miocardica. 
Embora a estenose adrtica seja responsavel pela morte 
subita, isto geralmente ocorre em pacientes previamente 
sintomaticos. 
Exame fisico: 
O pulso arterial e caracteristico, com tempo de as-
censo lento e mantido O pulso venoso jugular demonstra 
onda a proeminente pela redugao da complacdncia de 
ventriculo direito por hipertrofia do septo ventricular. 
Na palpagao temos ictus desviado para esquerda e para 
baixo, fremito sistolico no 2° e 3.° espago intercostal es
querdo transmitido para as acrdtidas. Na ausculta a 1.° 
bulha e normal, a 4.,° bulha d presente, a 2.° bulha e uni-
ca quando ha calcificagao ou imobilidade da valva, e hi-
perfonetica com A2 maior que P2 quando flexivel ou P2 
maior que A2 quando hipertensao pulmonar. O clic sis
tdlico ocorre com a abertura das valvas adrticas. O so
pro sistdlico e m diamante, isto e, predominantemente 
mesossistdlico e mais audivel no 2.° e 3.° espago inter
costal esquerdo com irradiagao para as cardtidas, furcu-
la e area mitral. Quanto mais longo e o sopro mais se
vera e a estenose. 
Eletrocardiograma: 
A principal alteragao e a hipertrofia de ventriculo 
esquerdo, a inversao de T e depressao do segmento ST 
e achado muito comum. Ocasionalmente podemos encon-
trar perdas de onda R e m precordials direitas, simulan-
do infarto antero-septal. A sobrecarga atrial esquerda 
pode se manifestar por proeminente fase negativa lenta 
e m VI mas sem aumento da duragao em D2, sugerihdo 
hipertrofia. A fibrilagao atrial e rara na estenose adrtica 
isolada, quando presente sugere associagao com valvopa-
tia mitral ou doenga isquemica. 
Radiologia: 
Na estenose adrtica isolada a area cardiaca e normal 
ou discretamente aumentada com contorno do ventriculo 
esquerdo bem demarcado. A dilatagao pds-estendtica na 
aorta ascendente e comum. Quando o atrio esquerdo e 
muito aumentado com auriculeta esquerda proeminente 
devemos suspeitar de valvopatia mitral associada. 
Ecocardiograma: 
Mostra o espessamento dos folhetos e o grau de 
abertura da valva, assim como nos da a estimativa da 
fungao miocardica pelo A D % . 
Estudos Hemodinmicos: 
Os dados de cateterismo sao o gradiente de pressao 
entre ventriculo esquerdo e raiz de aorta e o grau de hi
pertensao venocapilar pulmonar. O espectro de severi-
dade da estenose adrtica varia conforme o gradiente, isto 
e, abaixo de 50 m m H g esta a estenose adrtica leve, entre 
50 a 75 m m H g e moderada e acima de 75 m m H g e con
siderada severa. 
Insuficiencia adrtica 
A insuficiencia adrtica pode ser causada por doenga 
primaria dos folhetos ou da parede da aorta ou ambas. 
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A doenga reumatica e a causa mais c o m u m de doenga 
primaria dos folhetos. 

Histdria Natural e Quadro clinico: 

Os pacientes sao assintomaticos durante a fase de 
adaptagao de ventriculo esquerdo, e os sintomas de bai-
xa reserva miocardica ou de isquemia, surgem apds con-
sideravel cardiomegalia ou disfungao miocardica. Estes 
sintomas sao dispndia aos esf orgos, ortopndia ou dispneia 
paroxistica noturna, a sincope d rara e a angina d mais 
rara que na estenose adrtica. 
Exame Fisico: 

Grande variedade de sinais sao encontrados na in
suficiencia adrtica crdnica decorrente da ampla difere-
recial e pressao sistdlica e diastdlica. Podemos citar al
guns sinais como Sinai de Musset, onde a cabega pende 
para frente a cada batimento cardiaco, Sinai de Traube 
referente ao pisto shot audivel sobre a artdria femural, 
pulso arterial de Corrigan ou pulso e m martelo d'agua e 
outros mais. 
A ausculta cardiaca mostra a primeira bulha normo-
fonetica, o componente adrtico da segunda bulha e au-
sente ou suave e o componente pulmonar e encoberto 
pelo sopro diastdlico. Podemos ouvir o clic sistdlico e m 
3.° ou 4.° espago intercostal esquerdo. O sopro diastdlico 
d de alta f reqiiencia, inicia apds o componente adrtico da 
2° bulha, d mais audivel e m 3.° ou 4.° espago intercostal 
esquerdo com paciente sentado e curvado para frente 
em expiragao. A severidade da regurgitagao esta mais 
relacionada com a duragao do que com a intensidade do 
sopro. C o m a descompensagao de ventriculo esquerdo ha 
o desaparecimento do sopro no f im da diastole pelo equi-
librio de pressao entre ventriculo esquerdo e aorta. E 
comum encontrar sopro diastdlico e m ruflar e m area 
mitral, d o chamado sopro de Austin Flint. 
Insuficiencia adrtica aguda: 
Os pacientes apresentam mau estado geral, com si
nais de baixo debito cardiaco e e m insuficiencia cardiaca 
congestiva. O sopro diastdlico e curto, precoce e baixo. 
Eletrocardiograma: 

O padrao d de sobrecarga ventricular esquerda, com 
aumento das forgas iniciais, isto e, Q e m Dl e A V L e V3 
a V6 e relativos R pequenos e m VI. As ondas T podem 
ser altas e positivas nas precordials esquerdas ou inver-
tidas com depressao de ST. 

Radiologia: 

O tamanho da area cardiaca e fungao da duragao da 
severidade da regurgitagao e do estado funcional do ven
triculo esquerdo. A presenga de atrio esquerdo aumen-
tado na ausencia de insuficiencia cardiaca congestiva 
sugere comprometimento mitral. 
Ecocardiograma: 

Na insuficiencia severa ha aumento da movimenta; 
gao septal ou parede posterior de ventriculo esquerdo. E 
importante na exclusao de estenose mitral associada, na 
presenga do sopro de Austin Flint. 

Estudo Hemodinamico: 

O cateterismo revela aumento da pressao diastdlica 
final de ventriculo esquerdo e na angiografia avaliamos 
o grau de regurgitagao e o desempenho de ventriculo 
esquerdo. 

Estenose e insuficiencia Tricuspide. 

Geralmente de etiologia reumatica, mas na grande 
maioria esta associada a valvopatia mitral. 

Histdria natural e quadro clinico: 

Na ausencia de hipertensao pulmonar secundaria a 
valvopatia mitral, os sintomas sao de baixo debito car
diaco como fagida, desconforto no abdomen causado pe
la hepatomegalia, ascite e anasarca. 
Ao exame fisico, encontramos onda a no pulso jugu
lar, estase jugular bilateral, na estenose tricuspide ha o 
ruflar diastdlico e m borda esternal esquerda mais suave 
do que o ruflar da estenose mitral. 
Na insuficiencia tricuspide encontramos 3.° bulha em 
borda esternal esquerda, sopro holossistdlico e m 4.° es
pago intercostal esquerdo que aumenta na inspiragao. 
(Manobra de Rivero Carvalho). 
Eletrocardiograma: 

Sobrecarga atrial direita, com ondas P ponteagudas, 
com amplitude maior que 0,25 m v e m d2 e VI. Diferen
cial importante da amplitude dos complexos Q R S de VI 
para V2. 

Radiologia: 

Cardiomegalia com aumento de atrio direito, veias 
cava e azigos. 
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AVALIAQAO ECOCARDIOGRAFICA 
NAS VALVOPATIAS 
UNITERMOS: Valvopatias, avaliagao ecocardiografica Dr. Juarez Ortiz 

I — I N T R O D U C A O 

A ecocardiografia, dentre os metodos nao-invasivos 
de diagndstico e avaliagao e m cardiologia, proporciona 
melhores informagdes sobre a anatomia e fisiologia das 
estruturas intracardiacas. Por esta razao o metodo tern 
grande aplicabilidade no estudo da disfungdes valvares, 
proporcionando elevada sensibilidade e especificidade. 
II — DISFUNCOES DE VALVA MITRAL 

II. 1 ESTENOSE MITRAL 
Nesta entidade o diagndstico ecocardiografico, na 

maioria das vezes, e indubitavel e baseia-se em alteragdes 
da dinamica diastdlica deste aparelho valvar. A presenga 
da fusao comissura e da fibrose e/ou calcificagao as 
cuspides ou cordoalhas e perfeitamente identificavel pela 
ecocardiografia. 
O grau de abertura valvar, que ate eerto ponto ca-
racteriza a gravidade da lesao, e satisfatoriamente ana-
lisado pela tecnica bidimensional. 
As repercussdes hemodinamicas desta disfungao val
var podem ser apreciadas pelo estudo das dimensdes 
da camara atrial esquerda e pela movimentagao da val
va pulmonar que, indiretamente, reflete a niveis ten-
cionais da pequena circulagao. 
A capacidade da ecocardiografia em demonstrar a 
presenga de calcificagao e outras alteragdes relativas 
ao grau de comprometimento anatdmico e funcional da 
valva mitral tornam o metodo indispensavel no plane-
jamento terapeutico e avaliagao progndstica desta enti
dade. 
II. 2. INSUFICIENCIA MITRAL 
O aspecto ecocardiografico obtido na insuficiencia 
mitral depende da etiologia da afecgao e muitas vezes o 
diagndstico por esta tecnica e presuntivo e relaciona-se a 
presenga de sinais gerados pela sobrecarga de volume 
das camaras esquerdas. 
Desde que, na maioria das vezes, e impossivel a de-
monstragao de zonas de captagao inadequada das cus
pides, a ecocardiografia e frequentemente utilizada na 
avaliagao da gravidade da lesao, permitindo inclusive in-
ferencias bastante. pertinentes sobre seu progndstico evo-
lutivo. Neste particular, destacam-se os estudos da fun-
gao miocardica do ventriculo esquerdo, de grande utili-
dade no planejamento terapeutico. 
A identificagao de alguns fatores etioldgicos que po
dem determmar incompetencia de valva mitral como a 

calcificagao do anel valvar, a presenga de degeneragao 
mixomatosa e a disfungao de cordoalhas ou musculo pa
pilar pode ser feita pela ecocardiografia. 

Nos casos de prolapso da valva mitral, com ou sem 
insuficiencia valvar, a ecocardiografia destaca-se como 
metodo diagndstico mais sensivel. 

Ill — DISFUNCOES DA VALVA ADRTICA 

III. 1. ESTENOSE AORTICA 

Nas lesdes adquiridas, o diagndstico ecocardiografico 
e quase sempre preciso e rapido, fundamentado em al
teragdes anatdmicas e funcionais do aparelho valvar in 
duzidas por processo reumatico ou degenerative O es
tudo das repercussdes da disfungao, no entanto, e parti-
cularmente importante para o clinico, sobressaindo neste 
particular a analise do grau e simetria da reagao hiper-
trdfica do ventriculo esquerdo, do comportamento dias
tdlico do miocardio e do desempenho sistdlico da ca
mara. 
As lesdes estendticas congdnitas da valva adrtica po
dem oferecer maior dificuldade diagndstica a ecocardio
grafia desde que nestas disfungdes as alteragdes anatdmi
cas sao menos acentuadas. N o entanto, o metodo tem 
se mostrado satisfatoriamente sensivel em detectar ano-
malias do numero de valvulas (valvas tricuspide). 
III.2. INSUFICIENCIA AORTICA 
A exemplo do que pode ocorrer na insuficiencia mi
tral, a maioria dos sinais ecocardiograficos observados 
na incompetencia de valva adrtica sao indiretos e rela-
cionam-se a sobrecarga de volume do ventriculo esquer
do e a presenga do fluxo regurgitante diastdlico incidin-
do na cuspide anterior da valva mitral. 
Nesta entidade, o estudo da fungao ventricular es
querda e das repercussdes hemodinamicas da lesao des
taca-se como fundamental na indicagao de procedimento 
cinirgico corretivo. 
No estudo ecocardiografico das valvopatias sobres-
sai ainda a capacidade do metodo e m detectar lesdes as-
sociadas, intercorrencia evolutivas e resultados de inter-
vengdes cirurgicas. Vale ressaltar ainda o crescente en-
tusiasmo relacionado a sensibilidade da ecocardiografia 
do diagndstico da endocardite infecciosa quando pode-se 
identificar o aparelho valvar comprometido e as reper
cussdes hemodinamicas resultantes da infecgao do tecido 
endocardico. 

44 



INDICACAO CIRURGICA NAS VALVOPATIAS — REV. MED. — VOL. 64 — N.° 2: 45 — JUN. 1982 

INDICACAO CIRURGICA NAS 
VALVOPATIAS 
UNITERMOS: Valvopatias, indicagao cinirgica Prof Dr 

E m relagao aos limites entre o tratamento clinico e 
o cinirgico, e considerando a histdria natural das val
vopatias, na maioria dos casos, a conduta inicialmente 
visa a Profilaxia da Doenga Reumatica, associada a au
sencia de necessidade de medicagao cardioativa, passa a 
requerer tal administragao apds periodo variavel de tem
po, durante periodo tambem imprevisivel, e m geral lon
go, interrompido pelo surgimento da oportunidade ci
riirgica. Segue-se u m periodo pds-operatdrio, onde e m 
certos casos ate se dispensa droga cardio-ativa, mas que 
habitualmente requer u m suporte clinico rigoroso e, e m 
determinada percentagem nao desprezivel de casos, nova 
intervengao ciriirgica. 
Os elementos fundamentals para determinar uma 
avaliagao relativamente segura de cada fase de necessi
dade terapeutica sao: 
1. Grau da(s) lesao(des) valvar(es): Alteragdes ana-
tdmicas mais importantes acarretam maior disturbio he
modinamico, mobilizagao mais intensa dos mecanismos 
de adaptagao, manifestagao clinica mais exuberante. E m 
consequencia, a indicagao de operagao e m nivel valvar 
tornar-se mais imperativa. E m certos casos de doenga 
reumatica, criangas e adolescentes altamente limitados 
pela cardiopatia adquirida necessitam de cirurgia valvar 
precoce para melhorar a capacidade funcional. E m ou
tros grupos de pacientes, a reduzida expressao de lesao 
anatdmica valvar, e m nenhum momento ira determinar a 
obrigatoriedade de ato operatdrio, no decorrer da evolu-
gao da valvopatia. 
2. Repercussao hemodinamica da lesao: em geral 
proporcional ao grau da lesao anatdmica. E m lesdes val-
vares associadas, varias combinagoes de repercussao he
modinamica podem ser observadas. 

3. Repercussao clinica da lesao: Variavel basica na 
decisao da oportunidade ciriirgica, e m principio, graus 
de capacidade funcional I e II correspondem a virtual e 
aqueles III e IV a real necessidade de corregao da(s) val-
vopatia(s). Portadores de estenose mitral costumam ma-
nifestar sintomas mais exuberantes e mais precoces do 
que, por exemplo, aqueles que apresentam insuficiencia 
adrtica. 
4. Condigao funcional do miocardio: O estado fun
cional do ventriculo esquerdo d fator de extrema impor-
tancia no progndstico pds-operatdrio. E m situagdes de 
sobrecarga de volume (insuficiencia adrtica, insuficiencia 
mitral) ou de estenose adrtica, modif icam-se as caracteris
ticas anatomo-funcionais do ventriculo esquerdo de mo
do a compensar os defeitos hemodinamicos e e m conse
quencia o paciente permanece oligossintomatico por pe
riodo longo de tempo. Tais variagdes exigem u m aumen
to de trabalho ventricular e, com o decorrer da evolu-
gao natural, observa-se exaustao ou incapacidade de mobi
lizagao dos mecanismos de adaptagao. Esta ocorrdncia 
desvaloriza qualquer beneficio de eventual substituigao 
valvar. Muito embora nao se deva submeter o paciente 
a cirurgia precoce para impedir a progressao "oculta" 
do consumo da reserva cardiaca, ha que se evitar u m a 
deterioragao acentuada do miocardico. Metodo propedeu-
ticos invasivos e nao invasivos tern permitido avaliar 
mais fidedignamente o estado funcional do miocardio, de 
modo a orientar a oportunidade da corregao valvar. 
5. Tecnica operatdria: Inexiste um substituto val
var ideal. Este fato deve ser considerado na determina-
gao da oportunidade do ato cirurgico, devendo haver 
uma perfeita avaliagao do bindmio: previsao do beneficio 
hemodinamico — progndstico do comportamento do 
substituto valvar a ser utilizado. 
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PROCESSOS CONSERVADORES^A 
CIRURGIA VALVAR W 

UNITERMOS: Valvas cardiacas. Cirurgia. Processos conservadores 

A despeito do grande avango apresentado no campo 
dos substitutos valvares, os varios modelos atualmente 
utilizados estao longe dos requisitos para o substituto 
ideal. Desse fato decorre a enorme importancia dos me-
todos conservadores na cirurgia das valvopatias. 
Dois tipos de processo ciriirgico constituem os me-
todos conservadores. O primeiro deles e a Comissuroto-
mia Valvar e o segundo a Plastica Valvar. Como eles 
tern indicagoes e resultados diferentes tern que ser con-
siderados separadamente. 
Comissurotomias valvares 

As comissurotomias valvares podem ser realizadas 
nas estenoses mitral, tricuspide, adrtica e pulmonar. As 
estenoses adrticas e pulmonares valvares, de natureza 
congenita, sao tratadas na inf ancia, e m geral por comis-
surotomia com resultados iniciais satisfatdrios. Os resul
tados tardios da comissurotomia na estenose adrtica nao 
sao, no entanto, sempre satisfatdrios. A estenose tricus
pide e mais rara e a estenose adrtica supostamente de 
natureza adquirida, e m geral, apresenta calcificagao e a 
possibilidade de comissurotomia e m lugar da substitui-
gao valvar e menor. Dessa maneira, pela sua freqiiencia, 
sera considerada e m particular apenas a comissurotomia 
mitral. 
A comissurotomia esta indicada em casos de este
nose mitral ou de dupla lesao mitral com pequeno grau 
de insuficiencia. Nessa ultima eventualidade deixa-se u m 
refluxo residual ou associa-se u m a plastica valvar. 
Como conduta, no Instituto do Coragao da Faculda-
de de Medicina da Universidade de Sao Paulo, procura-
se conservar a valva mitral. Dessa maneira mesmo e m 
valvas com calcificagao procura se retirar o calcio e a 
realizar a comissurotomia mesmo que posteriormente 
essa valva tenha que ser trocada. 
A comissurotomia pode ser realizada por processos 
fechados ou sob visao direta. Dentre os processos fe-
chados esta a comissurotomia digital realizada pelo dedo 
introduzido atraves da auricula esquerda. E m certos 
casos pode-se adaptar ao dedo instrumentos para seccio-
nar a valva. Outras tecnicas de comissurotomia valvar 
sao aquelas realizadas com a introdugao de instrUmentos 
comissurdtomos, introduzidos pela auricula esquerda ou 
pela ponta do ventriculo esquerdo que dilatam a valva 
estendtica. 
A comissurotomia a ceu aberto e realizada com au-
xilio da circulagao extra-corpdrea. Sob visao direta se 
realiza a abertura das comissuras fundidas e a papiloto-
mia, se necessaria. 
No Instituto do Coragao realiza-se sempre a comis
surotomia sob visao direta pelo fato de que. ela evita a 
embolia calcica e de trombo e porque na nossa experien-

5 Professor Adjunto — Disciplina Cirurgia Toracica — Faculdade 
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cia ela e superior tecnicamente e tern resultados mais 
duradouros e m relagao a ceu fechado. 

Plasticas valvares 

As plasticas valvares podem ser realizadas e m varias 
valvas. Nas insuficiencias adrticas congenitas, associadas 
a comunicagao interventricular, frequentemente realiza-
se u m tipo especial de plastica mas excepcioalmente ela 
esta indicada nas lesdes adrticas adquiridas. Nas valvo
patias adquiridas ela d realizada nas valvas mitral e tri
cuspide. 
Plasticas da Valva Mitral 

A indicagao, o tipo de tecnica ijirurgica e os resulta* 
dos das plasticas da valva mitral tern sido considerados 
de maneira controversa. Mais frequentemente admite-se 
que elas sao passiveis e falha imediata ou pouca dura-
bilidade. 

N a atualidade, algumas tecnicas como a de Kay e 
col que realiza encurtamentos da cuspide posterior ao 
nivel das comissuras e a tecnica de Reed e col, que atua 
tambem ao nivel das comissuras, tern sido consideradas 
por seus autores como seguida de bons resultados. 

Consideramos, no entanto, que apenas as tecnicas 
propostas pelo Dr.. Carpentier permitem a obtengao de 
melhores resultados. Ele considera que a atuagao na 
valva depende das alteragdes que ela apresenta e inclui: 
a comissurotomia e papilotomia, o encurtamento de cor-
das, a ressecgao de parte das cuspides e a constrigao do 
anel atraves de .sutura a ele de u m anel especial — anel 
Carpentier. 
Plasticas da Valva Tricuspide 

A valva tricuspide pode apresentar insuficiencia por 
lesao primaria (insuficiencia organica) ou alteragao se
cundaria a hipertensao pulmonar, ventricular direita e 
especialmente dilatagao anular (insuficiencia funcional 
ou organo-funcional). Nessa ultima evetualidade, que e 
a mais frequente, estao indicadas as plasticas valvares. 

Varios tipos de plastica foram utilizadas, e m geral 
atuando ao nivel das comissuras com resultados nao to-
talmente satisfatdrios. 

Mais recentemente, duas tecnicas procuraram atingir 
os mesmos objetivos: constringir o anel tricuspide nas 
suas porgdes correspondentes as cuspides anterior e pos
terior poupando a septal. N a tecnica de Carpentier isso 
era obtido suturando u m anel especial, que leva o nome 
do autor, ao anel tricuspide. E na tecnica de De Vega, 
atraves de u m a dupla sutura. C o m o os resultados sao 
satisfatdrios com as duas tdcnicas, e a plastica de De 
Vega e mais simples e menos possivel de morbidade, pre-
ferimos essa ultima. 

E m conclusao verificamos que as plasticas valvares 
apresentam particularidades dependehtes da valva que 
d tratada, do paciente e m especial, mas que apresentam 
u m a grande importancia devido aos inconvenientes dos 
substitutos valvares disponiveis. 
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GASTRITES- TRATAMENTO CIRURGICO 
UNITERMOS: Gastrites. Tratamento cirurgico ;\ prof Dj. Joaquim Gama-Rodrigues * 

\i^ I Dr. Thomas Szego ** 

Gastrite d o processo inflamatdrio agudo ou crdnico 
do estdmago. Sua genese mais comum d decorrente de 
deficiencia parcial ou total dos fatores de protegao da 
mucosa gastrica. 
O epitdlio de revestimento do estdmago humano 
possue u m a barreira relativamente impermeavel a secre
gao do acido cloridrico (HCL) originada nas celulas pa-
rietais do fundo e corpo gastricos. A mucosa secretora 
do estdmago executa sua tarefa de excretar o ion H + 
para a luz gastrica e evitar seu retorno h, custa de enor-
m e dispendio de energia. O epitdlio do antro gastrico 
e particularmente o do duodeno sao muito mais per-
meaveis ao H+, quando comparado com o que recobre 
o corpo e fundo gastrico. Aparentemente estes diferentes 
graus de permeabilidade funcionam como mecanismo de 
reaproveitamento dos ions H + que nao tenham sido uti-
lizados nas fases iniciais da digestao ( M O O D Y e col., 
1971). 
A secregao de HCL capaz de reduzir o pH intragas-
trico para 1,0 e bem tolerada pelo epitdlio gastrico atra-
vds da vida na maioria dos individuos, mas a mucosa 
gastrica d constantemente ameagada pela agao digestiva 
cloridropeptica, quando ocorre destruigao dos elemen-
tos que constituem sua barreira protetiva. A referida des
truigao e, e m geral, dependente da agao de drogas anti-
inflamatdrias nao esterdides (salicilatos (HINGSON e 
col, 1971), indometaoimC etanol (EASTWOOD e col, 1974) 
ou decorrente do "stress" causado pelos grandes trauma-
tismos, sepsis ou choque, ou ainda pelo refluxo do con-
teudo duodenal, e m especial a bile, para o interior do 
estdmago, particularmente na vigencia de choque 
(HAMZA e col, 1972). 
Quando uma molecula ou ion H+ se insinua no epi-
telio atravds de u m a via extracelular ou mesmo intrace-
lular, tern pois acesso livre a lamina propria epitelial. Se-
gundo a teoria proposta por D A V E N P O R T (1966) a re-
trodifusao do ion H + ocorre por exemplo pela agao do 
acido acetil salicilico ou da bile refluida do duodeno, 
nestas condigdes, desencadea agudamente u m ciclo vicio-
so de destruigao das celulas da barreira mucosa, criando 
uma erosao epitelial. O H + no intersticio age sobre os 
mastdcitos produzindo' liberagao de histamina; esta por 
sua vez estiinula a produgao de H+, provoca dilatagao 
dos capilares e alteragao da sua permeabilidade favore-
cendo o extravazamento de proteina plasmatica e mesmo 
produzindo a migragao de bemacia para o intersticio e 
para a luz gastrica. 
A microcirculagao e importante no suprimento de 
oxigenio e nutrientes para os mecanismos defensores da 
mucosa e que sao dependentes de energia ( M E N G U Y e 
col, 1974). Todo agente que aumenta o fluxo sanguineo 
ao nivel da superficie mucosa seria potencialmente cito-
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protetor. A queda no fluxo sanguineo ao nivel da mucosa 
na presenga de ruptura na barreira mucosa a retrodifu-
sao de H + determinara intensa lesao aguda da mucosa. 
E o que acontece no traumatismo grave que pode gerar 
gastrite erosiva devido ao refluxo de bile que determina 
ruptura da barreira mucosa, associada a queda de fluxo 
sanguineo ao nivel da mucosa, devido a hipotensao ar
terial ou ao hipofluxo esplancnico (HAMZA e col, 1972). 
Outros fatores devem ser levados em consideragao 
na genese da lesao da rhucosa, alem da retrodifusao de 
ion H + entre os quais: a duragao da agressao, o estado 
nutricional e metabdlico das celulas superficiais produ-
toras de muco, a capacidade de neutralizagao do sangue 
e a condigao dos hormdnios circulatdrios e como enfa-
tiza VIEIRA (1979) a capacidade regenerativa do epitdlio 
mucoso. 
Tem-se comprovado experimentalmente que as pros
taglandins do tipo A, E e F poderiam evitar a necrose 
da mucosa gastrica sob agao de etanol, acido acetil-salici-
lico e indometacina (ROBERT e col., 1979), embora ainda 
nao se saiba qual a sua maneira de agao. 
Mais recentemente se identificou a participagao da 
prostaciclina na atividade citoprotetora da mucosa gas
trica ( K O N T U R E K e col., 1979) provavelmente depenaen-
te da intensificagao do fluxo sanguineo. 
TRATAMENTO CIRURGICO 
Dois tipos de gastrite estao sujeitos a indicagao do 
tratamento cirurgico: a gastrite erosiva hemorragica 
(GEH) e a gastriie de refluxo (GR). 
A gastrite aguda erosiva, desencadeada em geral co
m o resultado de agao lesiva de droga (acida acetil sali
cilico, indometcina, butazolidina) ou etanol, ou ainda 
consequente aos grandes traumatismos, aos estados de 
choque ou na vigencia de sepsis pode se manifestar cli-
nicamente por hemorragia digestiva grave. 
A GEH costuma acometer difusamente a mucosa do 
corpo e fundo gastricos estendendo-se as vezes tambem 
a mucosa antral. Superada a fase aguda e cessada a cau
sa, a mucosa se reconstitui integraimente. O tratamento 
desta forma de gastrite e eminentemente conservador e 
baseado na reposigao do volume sanguineo perdido; na 
supressao da causa da lesao da mucosa, na lavagem con-
tinua do estdmago com soro fisioldgico gelado, na neu
tralizagao da acidez gastrica mediame a ministragao de 
30 a 60 ml. de antiacido de hora e m hora e ainda com 
efeito discutivel, o emprego endovenoso de bloqueadores 
da produgao de H C L como a cimetidine e a pirenzepine. 
Na gastrite aguda erosiva, a persistencia da compli-
cagao hemorragica por varios dias, apesar do tratamen
to clinico bem conduzido, obrigara a intervengao cirur
gica. As condutas operatdrias para tratar a G E H tem vi-
sado dois aspectos fundamentals: a redugao da secregao 
cloridropeptica; b) ressecgao da regiao do estdmago cuja 
mucosa esta acometida. O primeiro objetivo d consegui-
do cirurgicamente pela vagotomia, associada ou nao a 
antrectomia; esta ultima, para eliminar a principal area 
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produtora de gastrina; desta forma esta se agindo em 
u m ou concomitantemente nos dois grandes mecanismos 
estimuladores da celula parietal: o neuronal e o hu
moral. 
A maior parte dos doentes com GEH que necessitam 
de tratamento cirurgico tern a afecgao na vigencia de 
sepsis, choque ou em decorrencia de grande traumatismo 
e frequentemente apresentam concomitantemente, com-
prometimento de multiplos drgaos. Nao e raro, na prati-
ca clinica, que a G E H ocorra em doentes com insuficien
cia renal e hepatica, infecgao pulmonar e disturbios car-
diocirculatdrios. 
Assim sendo, os doentes com GEH em geral estao 
incluidos entre os de grande risco cirurgico. Por este 
motivo ha uma tendencia para se conduzir o ato opera-
tdrio visando o menor traumatismo possivel e praticar-
se procedimento operatdrio de menor monta, evitando-
se grandes ressecgdes gastricas, isto d, resumindo-se em 
vagotomia nem sempre associada a antrectomia. Este 
procedimento desde que se afaste a causa que desenca-
deou a gastrite, costuma ser acompanhado de bons re
sultados (SPERANZA e BASSO, 1977). Como nem sem
pre se consegue suprimir de imediato o agente desenca-
deante, esta atitude cirurgica e, entretanto, acompanha-
da de alta incidencia de recidiva do sangramento no pe
riodo pds-operatdrio imediato, nao resolvendo, portanto, 
a complicagao hemorragica ( M E N G U Y e col., 1969). 

Somos partidarios da conduta cirurgica que logre 
ressecar toda a area acometida do estdmago, mesmo que 
isto signifique a gastrectomia total. A experiencia • tern 
mostrado que esta atitude, aparentemente mais agressi-
va para o doente, geralmente e m mau estado, nao ape
nas consegue resultados superiores quanto a cura da 
complicagao hemorragica, como costuma ser bem tole-
rada e portanto com baixo indice de morbidade e mor-
talidade. Se a area acometida restringir-se ao antro gas
trico, pode-se, entretanto, realizar a antrectomia asso
ciada a vagotomia troncular e derivagao Bl prefente-
mente. 
A gastrite de refluxo (GR) embora possa desenca-
dear-se em paciente nunca operado, ocorre em geral co
m o entidade com manifestagdes de significado clinico 
apds gastrectomia parcial e depende da agao do conteu-
do duodenal refluido para o coto gastrico, interferindo 
com o mecanismo de defesa da mucosa gastrica. 

A agao irritante da bile, sobre a mucosa gastrica e 
reconhecida de longa data (PALMER, 1948). O fato ocor
re mais frequentemente no gastrectomizado no qual se 
praticou reconstituigao do transito do tipo B2, embora 
tambem ocorra, se bem que muito menos frequentemen
te, na reconstituigao tipo Bl. A bile e a lecitina agem so
bre o muco que reveste a mucosa rompendo sua estru-
tura e sobre os componentes lipidicos da membrana ce-
lular da mucosa gastrica e favorecem a agao do acido 
cloridrico sobre o epitelio, assim como retrodifusao do 
ion H+. 
Tem-se sugerido que devido a mecanismo de suscep-
tibilidade individual, o coto gastrico de alguns operados 
(cerca de 2 % dos gastrectomizados) reduz sua capaci
dade motora quando sujeitos a agao do conteudo duode
nal (TOYE e col., 1965; T ANNER, 1966; BARTLETT e col, 
1968). 
O inicio dos sintomas da GR pode se fazer desde 
algumas semanas ate numerosos anos apds a gastrecto
mia. O quadro clinico se caracteriza por dor epigastrica 
que costuma piorar com a ingestao de alimentos, nau
seas e vdmitos biliosos (ROUX e col., 1950), perda de 
peso e tendencia a anemia do tipo macrotico e hipocrd-mico. O exame endoscdpico revela com frequencia abun-dante qualidade de liquido bilioso no interior do coto gastrico. A mucosa apresenta-se friavel, a'trdfica e granulosa e com multiplas ulceragdes superficiais. 

Nao ha correlagao entre a intensidade da sintomato-
logia e o grau da gastrite diagnosticada pelo endosco-
pista e nem ao exame microscdpico (DU PLESSIS e col. 
1975; H E N L E Y , 1952). 

A gastrectomia BII em caes (LAWSON, 1972) provo-
ca gastrite pronunciada com alongamento das foveolas 
glandulares em diregao a "muscularis mucosae" decrds-
cimo do numero de celulas principals e parietais e au
mento acentuado da atividade mitdtica. 
Em pesquisa experimental que realizamos provocan-
do desvio do conteudo duodenal para o interior do estd
mago (GAMA-RODRIGUES e col., 1980), (IRYA 1981) 
nao encontrou quadro histoldgico que fosse patognomd-
nico da gastrite de refluxo. E m estudo clinico, o mesmo 
fato tern sido relatado por este pesquisador. 
O tratamento clinico nos casos de intensa sintoma-
tologia, nao costuma dar resultados animadores; baseia-
se no uso de antiacidos e das substancias que favorecem 
a motilidade gastrointestinal (metaclopramida e bromo-
pride) e no emprego de colestiramine que d uma resina 
quelante dos sais biliares. 
O insucesso do tratamento clinico na persistencia de 
sintomatologia intensa, determina a necessidade da te
rapeutica cirurgica. Os metodos operatdrios visam su
primir o refluxo do conteudo duodenal para o coto gas
trico. Isto determina a regressao da inflamagao, confor
m e comprovou experimentalmente L A W S O N (1972) e 
tambem da sintomatologia (VAN H E E D E N e col., 1969; 
M E L L O e col., 1982). 
Dois sao os processos fundamentals para cirurgica-
mente reduzir o refluxo do conteudo duodenal e lograr 
a regressao da GRD: 
a) a interposigao de alga jejunal isoperistalticamen-
te entre o coto gastrico e o duodeno, tecnica chamada 
de Henley-Soupault e que no Brasil R O Z E M B E R G (1958) 
propds a associagao rotineira da vagotomia troncular 
visando evitar a lilcera peptica pds-operatdria da alga 
interposta; esta tecnica d de escolha quando existe a 
sindrome de "dumping" associada. 
b) a transformagao da anastomose BII em alga de 
Y de R O U X ; esta tecnica, preferida da maioria, tern so-
frido diversas modificagdes entre as quais destacaremos 
a de T A N N E R (1966) e a de C A R V A L H O F.° (1977). Os 
resultados sao em geral muito bons e se tornam eviden-
tes no pds-operatdrio imediato. 
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AFECgOES PLEURAIS 
UNITERMOS: Pleura. Afecgoes Dr. Carlos Verrastro 

D E R R A M E PLEURAL 

Consideragdes Fisioldgicas: Os folhetos pleurals, delimi-
tam uma cavidade virtual, a cavidade pleural, que con-
tem uma pequena quantidade de liquido cuja finalidade 

e evitar atrito entre dies. Como podemos observar no 
esquema I esse liquido e constantemente formado e ab-
sorvido de acdrdo com uma somatdria de forgas que 
lhe permite u m transito da pleura parietal para a vis
ceral. 

Esquema I 

PLEURA PARIETAL PLEURA VISCERAL 

Fatores que provocam 
absorgao de liquido 
1. Pressao coloidosmotica 

do plasma 
34 cm H,0 

Fatores que provocam E Fatores que provocam 
formacao de liquido S 
1. Pressao coloidosmo- P 

tica do liquido pleu- A 
ral C 
8 cm H70 O 

absorgao de liquido 
1. Pressao coloidosmotica 

do plasma 
34 cm H,0 

Fatores que provocam 
formagao de liquido 
1. Pressao coloidosmo

tica do liquido pleu
ral 
8 cm H,0 

34 cm H,0 

Pressao hidrostatica 
capilar 
30 cm H 20 

—> 
Pressao intrapleural 
— 5 cm H20 

—> 
43 cm H,0 

P 
L 
E 
U 
R 
A 
L 34 cm H,0 

2. Pressao hidrostatica 
capilar 
11 cm H 20 

3. Pressao intrapleural 
— 5 cm H 20 
<— 
24 cm H,0 

RESULTANTE 9 cm H,0 RESULTANTE 10 cm H,0 

Patogenia: Para que ocorra acumulo de liquido na cavi
dade pleural d necessario que haja aumento na produgao 
e/ou diminuigao na absorgao. Sao 4 os mecanismos res-
ponsaveis pelo aparecimento de derrame pleural: a) au
mento da pressao hidrostatica nos capilares pleurals 
(sangiiineos ou linfaticos); b) diminuigao da pressao os-
mdtica do plasma; c) aumento da permeabilidade capilar 
e d) aumento da pressao negativa intrapleural. 
Diagndstico: Alem do aspecto clinico e radioldgico, su-
gestivos de derrame pleural, devemos identificar sua 
causa. A primeira medida a ser tomada d a toracocen-
tese que nos permite u m a avaliagao macroscdpica do li
quido, colheita para analises bioquimicas e biopsia da 
pleura. O aspecto macroscdpico algumas vezes pode ser 
diagndstico, como nos empiemas, e outras vezes nos 
orientar para u m certo grupo de doengas. Podemos clas-
sificar o liquido pleural em: a) amarelo citrino; b) he-
morragico, c) purulento e d) quiloso. 

Os derrames amarelo citrinos devem ser identifica-
dos como exsudato ou transudato de acordo com os teo-
res de proteinas e DHL. Considera-se exsudato quando 
ocorrer u m a ou mais das seguintes condigdes: a) reagao 
entre a taxa de proteina no liquido e no soro maior que 
0,5; b) relagao entre a taxa de D H L no liquido e no 
soro maior que 0,6 e c) taxa de D H L no liquido acima de 
2/3 do limite superior do valor normal para a D H L se-
rica. As causas de derrame amarelo citrino sao vistas 
no esquema II. 
As causas de derrame sero-hemorragico podem ser: 
neoplasica, trombo-embdlica, traumatico, pds pneumoto-
rax espontaneo ou tuberculosa. 

CAUSAS D E 

Exsudatos 

Esquema II 

TRANSUDATOS E EXSUDATOS 

Transudatos 

1 — Doengas infecciosas: 
Tuberculose, 
Infecgao bacteriana, 

Infecgao viral, 
Infecgao fungica 

2 — Doengas do colageno: 
Lupus eritematoso 
sistemico, 
Artrite reumatoide 

3 — Doengas granuloma-
tosas: 
Sarcoidose 

4 — Doengas gastrointesti-
nais: 
Pancreatite 

5 — Doengas cardiacas: 
Sindrome de Dressier 

6 — Doenga vasculares: 
Sindrome da unha 
amarela 

Insuficiencia cardiaca congestiva 
Cirrose hepatica 
Glomerulonefrite aguda 
Mixedema 
Dialise peritoneal 
Hipoproteinemia 
Sindrome de Meigs 

Quilotdrax aparece quando existe lesao do ducto to-
racico e seu diagndstico pode ser feito atravds da dosa
gem de triglicdrides (acima de 400 mg/lOOml). Suas cau
sas sao: espontaneo, traumatico, neoplasico e outras. 
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M E S O T E L I O M A 

A neoplasia primaria da pleura e denominada meso-
telioma u m a vez que quase sempre origina-se das celulas 
mesoteliais. Pode ser classificado em benigno, loealizado 
e maligno difuso, levando-se e m conta sua extensao e 
seu comportamento bioldgico. O diagndstico pode ser 
feito por exame anatomo-patoldgico de material obtido 
por pungao toracica ou por toracotomia. £ conhecida a 
associagao de mesotelioma com asbestose. Seu tratamen
to depende da extensao e obedece o tratamento das neo
plasias em geral. 

P N E U M O T O R A X 

:£ a presenga de ar na cavidade pleural, proveniente 
do exterior ou do pulmao. Classifica-se e m espontaneo 
(primario e secundario) ou traumatico (aberto e fecha-
do). Algumas vezes pode se tornar hipertensivo, provo-
cando desvio importante do mediastino com repercus
sdes hemodinamicas graves. Seu tratamento consiste, 
na maioria dos casos, exclusivamente em drenagem to
racica sob agua; algumas e necessario aspiragao conti-
nua com pressao negativa. 
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TUBERCULOSE PULMONAR 
UNITERMOS: Pulmao. Tuberculose Dr. Roberto Ollishi 

A tuberculose d u m a doenga granulomatosa produ-
zida pelo Mycobacterium tuberculosis. Atinge principal
mente os puhndes em cerca de 90 a 95% dos casos, mas 
pode acometer outros drgaps como os rins, trompas, ver
tebras, articulagdes, ganglios, etc. 
Costuma ter evolugao crdnica, incidfndo em maior 
numero nas criangas abaixo dos 5 anos, adolescentes na 
fase da puberdade e pessoas idosas. Afecgao tao antiga 
quanto a propria humanidade, no inicio deste seculo era 
a principal causa de mortalidade na maioria dos paises. 
C o m o advento da quimioterapia, a partir do final da 
decada de 1950 o panorama modificou-se radicalmente, 
com diminuigao acentuada da incidencia e principalmen
te da mortalidade. 
No Brasil a freqiiencia ainda e muito alta, sendo 
considerada doenga de saude publica. 
O AGENTE E A TRANSMISSAO — Sao bacilos alcool-
acido resistentes e Gran-positivos, estritamente aerdbios, 
medem de 2 a 4 micra de comprimento por 0,2 a 0,5 de 
largura. Sua multiplicagao d lenta, ocorrendo em media 
a cada 18 horas. Para seu crescimento e m forma de co-
ldnia exige u m meio de cultura enriquecido, levando de 
2 a 8 semanas para sua identificagao. Nao muito sensi-
siveis a agao dos raios solares, principalmente a luz ul
tra violeta e radiagao gama. 
A transmissao faz-se por meio de goticulas de saliva 
contaminadas, atraves do ar expelido pelos pulmoes de 
u m bacilifero. Os perdigotos de menor tamanho podem 
permanecer em suspensao no ar por algumas horas, em 
ambientes pouco ventilados; aqueles que contem u m 
bacilo em seu interior sao tao diminutos que podem ser 
aspirados ate o alveolo. A transmissao atraves de obje-
tos contaminados e praticamente desprezivel. 
TUBERCULOSE PRIMARIA — O contagio inicial geral
mente ocorre na infancia, dai a denominagao de tuber
culose primaria ou tuberculose da crianga. Os bacilos 
inalados atingem o alveolo, levando a reagao inflama-
tdria local sem qualquer especifidade e sem destruir 
a estrutura do parenquima. Apds cerca de 6 semanas de 
evolugao, quando se desenvolve a reagao de hipersen
sibilidade do organismo, ha formagao de necrose de ca-
seificagao onde os bacilos sao intensamente destruldos. 
Ao mesmo tempo comega a reagao de cicatrizagao com 
a invasao de fibroblastos, progressiva hialinizagao, fi
brose e as vezes ate a formagao de calcificagao. A rea
gao do parenquima e drenada atraves dos vasos linfa-
ticos ate os ganglios do mediastino e ao conjunto de le
sao parenquimatosa, linfangite regional e adenomegalia 
satdlite, da-se o nome de complexo primario. 
Frequentemente ocorre disseminagao hematogenica 
em pequeno grau atraves do ganglio para a circulagao 
sistemica. Assim, os bacilos podem atingir qualquer dr-
gao, porem nao chegam a produzir doenga devido ao nu
mero reduzido de bacilos que nao conseguem veneer a 
resistencia local. 
Na minoria dos casos, o complexo primario pode 
progredir, ampliando a lesao parenquimatosa e a adenomegalia satdlite, levando a lesao crdnica destrutiva. 

O ganglio pode atingir volume gigantesco, comprimir 
brdnquio vizinho e produzir quadro de atelectasia. Pode 
tambem fistulizar para u m vaso e levar a disseminagao 
hematogenica; quando o numero de bacilos d muito 
grande produz a classica tuberculose miliar maciga. A 
lesao parenquimatosa, por contiguidade, pode atingir a 
pleura ou o pericardio, dando quadro de derrame e es
pessamento dessas serosas. 
QUADRO CLINICO — O complexo primario geralmente 
d assintom&tico. Quando surgem sintomas, principalmen
te na forma ampliada, predominam os sintomas gerais: 
apatia, anorexia a crianga nao ganha peso, febre baixa, 
sudorese. Surge entao a tosse seca ou com pouco catarro, 
as vezes dispneia. E muito importante a pesquisa da 
fonte bacilifera, que habitualmente pertence h, constela-
gao familiar. 
TUBERCULOSE P6S-PRIMARIA — Apds periodo de la-
tencia de varios anos, podera ocorrer a recrudescencia 
de u m a lesao quiescente ou eventualmente nova infec
gao exdgena apds o complexo primario curado. Trata-
se da tuberculose pds-primaria ou do adulto, que basica-
mente difere da primaria porque o hospedeiro tem me
canismos que reconhecem o ataque do bacilo e reagem 
prontamente. Atraves dos pequenos linfdcitos T circu
lates, "linfdcitos de memdria", h& secregao das linfo-
cinas que mobilizam a defesa celular, circunscrevendo a 
lesao e destruindo os bacilos. Formam-se os granulomas, 
constituidos por celulas epitelidides, gigantdcitos, necro
se de caseificagao central e halo inflamatdrio na perife-
ra. Frequentemente a necrose liquefaz e d eliminada 
pelo brdnquio de drenagem. Quando ocorre dissemina
gao para outras areas habitualmente se faz pela via 
broncogdnica. 
QUADRO CLINICO — Aproximadamente 10% dos casos 
e assintomatico, sendo achado radioldgico. A tosse e o 
principal sintoma pulmonar, no inicio seca e depois com 
u m pouco de secregao. Durante a evolugao aparece es-
carro sanguinolento em cerca de 50%. A dispneia surge 
quando a lesao parenquimatosa d extensa. No derrame 
pleural a dispneia d proporcional ao volume, sendo 
acompanhada da dor pleuritica. Predominam os sinto
mas gerais como astenia, anorexia, perda de peso, fe-
bricola vespertina ou no inicio da noite. 
QUADRO RADIOLdGICO — No complexo primario a le 
sao parenquimatosa d pequena, chamando a atengao a 
adenomegalia do mediastino. Quando o quadro progri-
de, a opacidade d homogenea, de limites pouco precisos 
e localiza-se em qualquer area do pulmao. A adenome
galia se agiganta, podendo levar a atelectasia de u m lobo. 
Na forma miliar aparecem micronddulos disseminados 
por ambos campos pulmonares. 
Na tuberculose do adulto as lesdes se localizam prin
cipalmente no apice ou regiao infraclavicular, na forma 
de nddulos e estrias com presenga de cavidade. As areas 
mais atingidas sao os segmentos apical e posterior do 
lobo superior e apical do lobo inferior. A presenga de 
derrame pleural e relativamente frequente entre os adul-tos jovens, enquanto que a forma miliar e rara. Apds a cura surge fibrose e elevagao do hilo homolateral. 
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DIAGN6STICO — T& baseado no quadro clinico-radiold-
gico. A confirmagao e feita pela pesquisa de bacilo de 
Koch no escarro e na ausencia deste, no sucp gastrico. 
£ feito o teste de Mantoux, que epnsiste na injegap in-
tradermica de 2 unidades do derivado proteico purifi-
cado, o PPD. A leitura e feita entre 48 e 96 horas apds, 
interessando o tamanho do nddulo: entre 0 e 4 m m de 
diametro d negativo; 5 a 0 m m e positivo fraGO e acima 
de 10 m m , reator forte. Quanto maior a positividade, 
maior e a chance de estar com a doenga, enquanto que 
a negatividade afasta, mas nao completamente, a possi-
bilidade de tuberculose. 
TRATAMENTO — ]£ feito no prdprib domicilio, atraves 
de associagao de drogas, fornecidas gratuitamente pelos 
servigos de saude publica. Atualmente no Brasil utili-
za-se o esquema de curta duragao, isto d, por 6 meses, 
com isoniazida (400 mg/dia por 6 meses), rifampicina 
(600 mg/dia por 6 meses) e pirazinamida (2000 mg/dia 
nos 2 primeiros meses). A medicagao deve ser adminis
trada diariamente, de preferencia em uma so tomada. 
Na meningite tuberculosa troca-se a pirazinamida pelo 
etambutol 1600 mg/dia e prolonga-se o tratamento por 
1 ano, utilizando-se a isoniazida nos ultimos 6 meses. 

Neste caso usa-se tambem corticdide por u m prazo de 
2 meses. Nos casos de falencia de tratamento devido a 
resistdncia bacilar, durante 3 meses usar: estreptomicina 
1 g, etidnamidal750 mg, etambutol 1200 m g e pirazina
mida 2g. Depois, prosseguir por mais 9 meses com etio-
namida e etambutol. Doses para criangas: isoniazida 10 
mg/kg; rifampicina 10 mg/kg; pirazinamida, 35 mg/kg; 
estreptomicina 20 mg; etionamida 12 mg; etambutol 25 
mg. 
VACINACAO — :E feita a partir do 3.° mes de vida com 
o B C G intradermico, que confere protegao de 70 a 80%, 
durando cerca de 15 anos. O bacilo de Calmette-Guerin 
e bacilo bovino vivo, bastante atenuado. 
QUIMIOPROFILAXIA — E feita com isoniazida 5-10 mg/ 
kg por 6 meses em certas condigdes onde a possibilida-
de de contrair a doenga e muito grande: a) Criangas 
abaixo de 5 anos com Mantoux positivo sem ter recebi-
do BCG; b) Viragem recente do Mantoux, nos 2 ultimos 
anos; c) Comunicantes de baciliferos com Mantoux po
sitivo; d) No uso de corticoidoterapia prolongada com 
Mantoux positivo; c) Cicatriz radioldgica por antiga tu
berculose e que nunca usou as drogas. 
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DOENQA PULMONAR m 
OBSTRUTIVA CRONICA 
UNITERMOS: Pulmao. DoenQa pulmonar obstrutiva cr6nica Prof. Dr. Joao Valente Barbas Filho 

Conceito: Sob esta denominagao estao reunidas as 
doengas pulmonares em que a manifestagao principal e 
a obstrugao ao fluxo aereo no interior dos pulmdes, de 
maneira crdnica ou recorrente. 
A bronquite crdnica obstrutiva, a asma, o enfisema, 
a bronquectasia e a, doenga das pequenas vias aeres sao 
as doengas que podem ser denominadas Doenga Pulmo
nar Obstrutiva Crdnica. 
Na bronquite crdnica ha produgao aumentada de 
muco pela arvore brdnquica com tosse para sua elimi-
nagao, na maioria dos dias de pelo menos tres meses, 
por dois anos consecutivos. Se o escarro eliminado for 
mucdide, a bronquite sera simples, se for mucopurulen-
to sera bronquite crdnica mucopurulenta. Se houver 
alem da eliminagao de escarro, estreitamento das vias 
aereas intra pulmonares, de maneira difusa e persisten-
te causando aumento da resistencia ao fluxo aereo, esta-
remos diante da bronquite crdnica obstrutiva. Etiologi-
camente a bronquite crdnica e produzida por irritagao 
crdnica da mucosa respiratdria pela presenga de poluen-
tes no ar inspirado ou por infecgao viral e bacteriana 
prolongada. O principal poluente e a fumaga do cigarro. 
Os rinovirus, o virus sincicial respiratdrio, os adenovirus, 
os virus da parainfluenza sao os principals virus, enquan-
to o pneumococo, o hemofilos influenza e estreptococos 
sao as mais encontradas bacterias causadoras da bron
quite crdnica. Anatomo-patologicamente a bronquite crd
nica se caracteriza pela hipertrofia das glandulas sub-
mucosas e pela hiperplasia das celulas caliciformes da 
mucosa brdnquica. O indice de Reid que relaciona a es-
pessura das glandulas sub-mucosas com a espessura da 
mucosa medida da membrana basal do epitdlio ao peri-
cdndrio da cartilagem esta aumentado na bronquite crd
nica. O tratamento da bronquite crdnica obriga o afas-
tamento dos poluentes e o uso de antibidticos para cura'r 
a infecgao brdnquica. O antibidtico deve ser indicado pela 
cultura e antibiograma do escarro e devera ser prescrito 
pelo prazo de dez dias. N a bronquite crdnica obstrutiva 
deve-se prescrever broncodilatador como a aminofilina 
e os beta 2 adrenergicos e se estes nao promoverem ali-
vio da obstrugao esta indicado o uso de corticdides. 
Na asma ha uma hiper-reatividade da arvore brdn
quica a varios estimulos com diminuigao de calibre das 
vias aereas intra-pulmonares difusamente que cede es-
pontaneamente ou sob a agao medicamentosa. Etiologi-
camente ha u m a reatividade aumentada das vias aereas 
a varios estimulos cuja natureza ainda nao foi bem es-
tabelecida. Clinicamente costuma-se dividir a asma em 
intrinsica e extrinsica, Na extrinsica o inicio e nos pri-
meiros anos de vida, ha u m a histdria familiar de mul-
tiplas alergias (50%), pode ser identificado u m a alerge-
no externo, os testes cutaneos imediatos sao positivos, 
a IgE esta aumentada e m 50 a 60% dos individuos e a 
asma e intermitente. Na asma intrinsica o inicio e usual-
mente na idade adulta, a histdria familiar de multiplas alergias e menos c o m u m (20%) os testes cutaneos de leitura imediata sao negativos, a IgE e normal, nao se reconhece u m alergeno externo e a asma e mais continua. 

Anatomopatologicamente ha espessamento da membrana 
basal do epitelio respiratdrio e hipertrofia dos musculos 
lisos da parede brdnquica. O tratamento consiste no uso 
de broncodilatadores como a aminofilina e os beta2 
adrenergicos. A aminofilina d usada intravenosa nos ca
sos de asma aguda e oralmente como manutengao. Os be-
ta2adrenergicos sao usados por inalagao e oralmente sob 
a forma de comprimidos e suspensao. Caso a medigao 
bronco dilatadora nao alivie a obstrugao brdnquica esta 
indicado o uso de corticdides. 
Bronquectasia d a dilatagao anormal e permanente 
do brdquio. Broncografica e anatomopatologicamente po
de ser classifacada era cilindrica, varicosa e sacular de 
acordo com a aparencia do brdnquio dilatado. Etiologi-
camente pode ser pds-obstrutiva ou pds-infecciosa. Cli
nicamente se caracteriza por tosse e expectoragao abun-
dantes, por surtos frequentes de pneumonite e hemopti-
se, aldm de obstrugao ao fluxo do ar intra pulmonar. O 
tratamento e semelhante ao da bronquite crdnica mais 
enfase a drenagem postural. Se a bronquectasia for li-
mitada a no maximo onze segmentos podera ser resseca-
da. 
O temo "Doenga das pequenas vias" foi cunhado para 
salientar o fato que na bronquite crdnica, na bronquecta
sia e no enfisema a obstrugao ao fluxo aereo no interior 
dos pulmdes se localiza e m vias aereas com menos de 
2 m m de diametro e nao nas vias aereas centrais. As 
anormalidades observadas anatomopatologicamente sao 
tampdes de muco, exsudato inflamatdrio, metaplasia de 
celulas caliciformes e estreitamento e obliteragao destas 
vias aereas. Como a secgao total destas pequenas vias 
aereas e muito grande, e necessario acometimento inten-
so e difuso para surgirem sintomas de obstrugao ao flu
xo do ar. Para se fazer o diagndstico precoce deste aco
metimento surgiram provas de fungao pulmonar mais 
sensiveis como o Volume de fechamento, Complascencia 
dinamica, e Curva fluxo-volume com H e e 02. 
O enfisema pulmonar crdnico e definido em termos 
anatomo-patoldgicos como a distensao dos espagos 
aereos distalmente aos bronquiolos terminals com des
truigao de septos alveolares. De acordo com os espagos 
aereos mais comprometidos no acino o enfisema e de-
nominado de centro acinar se a distensao e a destruigao 
de septos alveolares predominarem nos bronquiolos res-
piratdrios de primeira, segunda e terceira ordem e sera 
denominado panacinar se for difuso a todo o acino. O en
fisema centro acinar predomina nos lobos superiores e se 
relaciona ao habito de fumar, enquanto o panacinar pre
domina nos lobos inferiores e e tipico do enfisema devi
do a deficiencia da alfa-um antitripsina. 
Clinicamente a sintomatologia d de dispneia aos es-
forgos. Inicialmente a esforgos maiores e por fim a pe-
quenos esforgos. Semiologicamente se constata aumen
to dos diametros do tdrax, som claro pulmonar para hi-
personoro, fremito toraco-vocal normal e ruidos respira-tdrios pouco audiveis. Radiologicamente se observa tdrax 
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e m inspirag&o profunda, diafragma baixo e aplanado, co
ragao verticalizado e transparencia pulmonar aumentada 
com vascularizagao ausente na periferia pulmonar. 

Funcionalmente ha aumento do volume residual e 
da relagao volume residual/capacidade pulmonar total, 
diminuigao da capacidade de difusao pulmonar para o 
CO. Observa-se ainda diminuigao acentuada da ventila-
gao maxima ventilatdria que e inscrita com o tdrax e m 
inspiragao profunda condigao onde a permeabilidade das 
vias aereas e a elasticidade pulmonar sao maximas. Etio-
logicamente o enfisema e devido a deficidncia de alfa-um 
anti-tripsina e ao hdbito de fumar cigarro. A fumaga 

do cigarro estimula o afluxo de macrdfagos para alveo-
los dos bronquiolos respiratdrios, os torna mais ativos 
na produgao de elastase e proteases e de oxidantes jun-
tamente com os neutrdfilos. 

Os oxidantes agem na metionina da cadeia lateral da 
alfa-um anti-tripsina, reduzindo sua agao, enquanto as 
elastases e proteases produzidas e m quantidades aumen-
tadas nao serao inibidas na destruigao dos septos alveo
lares. O tratamento do enfisema consiste e m desaconse-
lhar o habito de fumar e no tratamento aos surtos de 
bronquite que possam agravar a insuficidncia respiratd-
ria. 
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
UNITERMOS: Pulmao. Tromboemboiismo Dr. Walter Roberto dos Santos Fuentes 

CONCEITO 

Estado clinico e anatomo-patoldgico proveniente da 
interrupgao do fluxo sanguineo de determinada porgao 
do pulmao, por obstrugao de seu vaso aferente. Quan
do ocorre necrose chama-se Infarto, quando nao, Em
bolia. 

ASPECTOS DA CIRCULACAO PULMONAR 

A circulagao pulmonar e um filtro universal entre 
os territdrios venoso e arterial, retendo particulas maio-
res que 75 n nas arteriolas e menores nos capilares. Os 
embolos retidos podem ser coagulos, medula dssea ce
lulas tumorals, gotas de gordura, parasitas, tecido pla-
centario e liquido amnidtico. Ela possui anastomoses en
tre seus 2 tipos de circulagao: a brdnquica e a pulmonar 
(dai a area infartada ser sempre menor do que aquela 
irrigada pelo vaso obstruido). 
GENERALIDADES 

Processo frequente, bastante letal em hospital ge
rais, de diagndstico dificil e onde em cerca de 50% dos 
casos nao se descobre a fonte emboligena. Alem dos 
embolos descritos acima, a Trombose Arterial Primaria 
pode ocasionar o evento. 
TROMBOGfiNESE 

Os fatores predisponentes sao: Estase venosa, Inju
ria da parede vascular e Estados de Hipercoagulabilida-
de (Triade de Virchow). Varios mecanismos podem de-
sencadear a trombose: Anovulatdrios, Trauma, Vida se-
dentaria (idosos), Varizes de MMII, ICC, Policitemia, 
Pds-operatdrio, Neoplasias, Obesidade, Discrasias san-
guineas, Diabetes, Queimaduras, Periodo pds-parto, etc. 
A trombose venosa ocorre principalmente em MMII, 
veias pelvicas, atrio e ventriculo D, raramente em M M S S 
e em veias superficiais. 
FISIOPATOLOGIA 

Apds a instalagao da embolia ocorrem alteragdes 
agudas respiratdrias e hemodinamicas: 
1) Respiratdrias: Aumento do espago morto alveolar, 

Pneumobroncoconstricgao e Perda do surfactante 
(Primarias); Hipoxemia e Cianose (Secundarias). 

2) Hemodinamicas: Aumento da resistencia pulmonar 
com consequente hipertensao pulmonar e sobrecar
ga ventricular D. 
Apds o evento agudo ocorre a Fibrindlise e resolugao 

ou organizagao do trombo. 
DIAGN6STICO 

Clinicamente e dado importancia a sinais de Trom
bose Venosa (sinais flogisticos, exame dos M M I I prin
cipalmente) e, os principals sinais e sintomas do trom
boemboiismo sao Dor toracica, Dispneia, Tosse, hemop-
tise e/ou escarro hemoptoico, ansiedade, Sincope, sinais 

de Insuficienncia cardiaca D aguda (taquicardia, arrit
mias, cianose, hepatomegalia, sopros). Ao exame fisico, 
alem do descrito, ausculta de condensagao (estertores), 
broncoespasmo (sibilos e roncos) e derrame pleural ou 
espessamento pleural (atrito). Laboratorialmente, temos 
a detecgao da trombose, utilizando: Flebografia venosa 
(falha de enchimento). Teste com fibrinogenio radioati-
vo (radioatividade aumentada), Ultrasonografia e Ple-
tismografia (diminuigao da velocidade do sangue). 
Para o tromboemboiismo temos: Hemograma (leu-
cocitose), V H S (aumentada), T G O (normal ou elevada), 
Bilirrubinas (normal ou aumentado), D H L (geralmente. 
elevada), D N A livre (presente), Exame do liquido pleural 
(exsudato), e, principalmente, Gasimetria Arterial (alca-
lose respiratdria, hipoxemia, hiperventilagao), Fungao 
Pulmonar (disturbio restritivo), Radiografia de Tdrax 
(diminuigao do fluxo, aumento da arteria pulmonar, oclu-
sao da arteria, elevagao do diafragma homolateral, ve-
lamento era forma de cone, derrame pleural, imagens 
lineares, pneumotdrax), Eletrocardiograma (SI, QUI, 
Till, sinais de Cor Pulmonale agudo, arritmias). Cinti-
lografia por perfusao (falha de enchimento), Cintilogra-
fia por ventilagao (normal onde ha falha de enchimento 
na perfusao), Angiografia pulmonar ("stop") e Pressdes 
pulmonares (hipertensao). 
TRATAMENTO 
Visa a manutengao do estado geral do paciente 
(analgesia, oxigenagao, sedagao, digitalicos, antiarritmi-
cos, tratamento do choque). 
Tratamento Especifico: e clinico, usando-se o cirurgico 
na falencia daquele. 
1) Anticoagulagao Parenteral: Heparina endovenosa, 

por 7 a 14 dias, controlada por TC ou TTPA (tempo 
de coagulagao — Tempo de Tromboplastina Parcial 
Ativada) mantidos e m 2 a 3 vezes o normal, conti-
nua ou descontinuamente. 

2) Anticoagulagao Oral: Dicumarinicos, que sao antago-
nistas da Vitamina K, controlada pelo TP (tempo de 
protrombina) que deve ser mantido 1,5 a 2 vezes o 
valor normal, por pelo menos 4 meses. Induzida apds 
a heparinizagao inicial. 

3) Terapeutica Trombolitica: utilizando Estreptoquina-
se ou Uroquinase, concomitante ao uso de Heparina. 

4) Tratamento Cirurgico: utiliza-se Trombectomia ve
nosa, Embolectomia pulmonar e a Ligadura e Plica 
tura da Veia Cava Inferior. 

PROFILAXIA 
Em se notando trombose venosa, basicamente de 
MMII: Heparina endovenosa (esquema da embolia), ele
vagao dos M M I I (20°), repouso ate melhora da dor e in-
flamagao e deambulagao a seguir, uso de meias elasti-
cas, Dicumarinicos (apds (Heparina, no esquema da em
bolia, no minimo por 6 semanas), estimulagao eletrica 
ou pneumatica da pantorrilha (principalmente em pds-
operatdrio) e flexao plantar ativa. 
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TETANO: 
Consequencia de u m simples 

ferimento. 
Porque usar S.A.T. e ANATOX TETANICO 
(Soro-Vacinacao) na protllaxia do Tetano: 
• "A imunizacao ativa (Anatox), iniciada simultaneamente com a passiva 

(Soro), e a conduta mais correta para a profilaxia do tetano e m indivfduos 
que nunca foram V a d n a d O S " VERONESI, R. - Doengas Infecciosas e Parasitarias, 
pag. 483 - 6.a ed. - Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 19 76. 

• "... a eficacia do S.A.T aumenta significativamente quando inoculamos, 
simultaneamente, e m outro local, o toxoide tetanico" Atua/izacao Terapeutica, 
pag. 75- 12.a edicao - Ed. Artes Medicas, 1981. 

• "... os antibioticos nao tern acao sobre a toxina tetanica" 
"A eficacia dos antibi6ticos na profilaxia do Tetano continua sem 
COmprOVacao'' Comptes Rendus de la quatrieme Conference internationale sur le tetanos -
Proceedings - Dakar, 19 75 - Bourgedab, A. et al. 

• "O choque anafilatico e de ocorrencia rara, 1 por 1.000.000 com soros 
altamente purificados" BICA, A. N. - Imunizacoes, in: VERONESI, R. - Doencas Infecciosas 
e Parasitarias, pag. 483 - 6.a Ed., Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 19 76. 

• "... choque anafilatico ocorre com muito maior frequencia (1:10.000) com 
a Penidlina" - VERONESI, R, Profilaxia do Tetano. A Folha Medica, 70 (5): 407-411, 1975. 

• "No Pronto Socorro do Hospital das Clinicas de Sao Paulo, nao foi 
observado nos ultimos 15 anos, choque anafilatico, por S.A. T heter6logo" 
VERONESI, R, Profilaxia do Tetano. A Folha Medica, 70 (5): 407-411, 19 75. 

• "Falha da imunizacao e muito mais frequente quando se usa a antitoxina 
homologa" 
" 0 uso simultaneo de antitoxina heterologa com o toxoide raramente 
mostra falhas na imunizacao ativa, mas a presenga de antitoxina homologa 
passiva mostra frequentemente uma inibicao da imunizabilidade" REGAMEY, 
R.H. Inhibition of the active tetanus immunity by specific antitoxin. Institute of Hygiene of Geneva, 
Geneva, Switzerland, in: Principles on Tetanus, page 377/384. Editedby LeoEckmann, M.D., 
Tiefenauspital, Bern. 

SORO-VACINACAO (Dupla protecao) 
Imunizacao Passiva Imunizacao Ativa 

a M 

(Protecao imediata) (Protecao prolongada) 
Quando ocorrer ferimento e m individuo nao Simultaneamente a aplicacao do S.A.T. * deve-se 
vacinado ou vacinado ha mais de 5 anos, 6 injetar, com outra seringa, e m outro local, uma 

necessario empregar S.A.T. * na dose de 5.000 dose de A N A T O X TETANICO, a qual devera ser 
U.I. a 20.000 U.I., a criterio medico. repetida mais 2 vezes, a intervalos de 30 dias 

cada uma. 
Apresentacdes: * S.A.T. (Soro Anti-Tetanico Syntex) - Ampolas de 5.000 e 10.000 U.I. em 2 ml e de 30.000 U.I. 
em 10 mi - ANATOX TETANICO SYNTEX - Caixa com 100 ampolas de 1 ml 

.730 da classe mddica. 
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Alem disso, podem ser usados outros agentes tera-
pduticos na vigencia de trombose venosa ou nao: 
1) Agentes Antiplaquetarios: Dipiridamol, anti-infla-

matdrios nao-hormonais (Aspirina, Indometacina, 
Fenilbutazona). 

2) Agentes Defibrinogenicos: Ancrod e Reptilase (ainda 
em estudos). 

3) Heparina Subcutanea: d o Heparinato de calcid, que 

tambem pode ser usado como alternativa para subs-
tituigao dos Dicumarinicos em periodos extensos de 
anticoagulagao. Como prd-operatdrio em dose de 
5000 U 2 hs antes da cirurgia e 5000 U 8/8 u 12/12 hs 
apds a cirurgia, dependendo do fator de risco, man-
tida pelo menos por 7 dias ou atd desaparecer o ris
co de embolia. Como manutengao apds tratamento 
agudo de embolia em dose de 5000 U 12/12 hs. E m 
trombose venosa na dose de 500 U 4/4 hs ou 10000 U 
8/8 hs. 

ASSINATURAS / SUBSCRIPTIONS 

Durante o ano de 1982, serao publicados 4 numeros da "Revista de Medicina" em tiragem trimestral. 
Se voce estiver interessado em adquiri-Ios, basta preencher o cartao abaixo e envia-lo junto com uma 
ordem de pagamento ou cheque nominal visado em nome da "Revista de Medicina" 
Departamento Cientifico do Centro Academico "Oswaldo Cruz" 
Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo 
Av. Dr. Arnaldo, 455 (Subsolo) 
CEO: 01246 
Sao Paulo — SP — BRASIL 

ASSINATURA ANUAL 

Brasil 
Outros Pafses 

Cr$ 400,00 
US$ 16,00 

Assinaturas por um ano 

NOME: 

Entidade • — Medico • — Residente • — Academico • 

Especialidade: . • • • C.R.M. N.° 

Cursando: .. Ano — Faculdade: ..... 

Residencia: 1.° • 2° • 3.° • 

End.: N-° 

Caixa Postal: .... — • • CEP: 

Cidade: Estado: 

Cheque • Ord. de Pagamento • 

Assinatura 
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NOTICIARIO GERAL 

Cursos e Congressos 

I CONGRESSO DA AMID 

Sera realizado de 28 de setembro a 1.° de outubro o 
I CONGRESSO D E MEDICINA INTENSIVA BRASILEI-
RA promovido pela Associagao de Medicina Intensiva 
Brasileira. 
Informagdes e Inscrigdes: DOC Congressos Ltda 

Organizagao Sylvia Mangabeira 
Rua Estados Unidos 336 CEP 01427 SP — Tel 8531071 

Langamentos: 

Revistas — 

Foi langada em Margo de 1982 a Edigao Brasileira 
da Revista La Nouvelle Presse Medicale, revista medico-
cientifica de renome internacional que, alem de trazer 
mensalmente uma selegao dos melhores artigos publica-
dos na edigao francesa, tambem publicara trabalhos de 
autores brasileiros de interesse para nossa medicina. La 
Nouvelle Presse Medicale, Edigao Brasileira se propde 
tambem a ser u m veiculo de constante informagao para 
o medico brasileiro, trazendo em cada numero noticias 

sobre as atualidades medicas, cursos, congressos nacio-
nais e internacionais, resenhas sobre as publicagdes re-
centes da area medica. 

O Departamento Cientifico agradece as empresas que 
contribuiram na organizagao e execugao do I CONGRES
SO MEDICO UNIVERSITARIO DA F.M.U.S.P., colabo-
rando para seu pleno sucesso. 

Roche 

Smith Kleine Enila 

Labofarma SA. 
Boehringer Ingelheim Ltda. 

Climax SA. 

Sintofarma SA. 
Banco Noroeste 

Cindtica 

Fujifilm do Brasil SA. 

Focal 
Cafe do Ponto 

Companhia Antartica Paulista 
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PERMUTA 

Desejamos estabelecer permuta 
Deseamos establecer el cambio 
Desideriama cambiare quaseta 
On ddsire etablir I'echange 
W e wish to stablish exchange 
Wir wunschen den Austausch 
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Herpes virus simples e carcinoma cervico-uterino 

Papel da diurese osmdtica por Manitol na expansao do 
volume extracelular em ratos e obtengao do ritmo de 
filtragao glomerular por um metodo que dispensa co-
leta de urina 
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CONSELHO CONSULTIVO 

Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz 

Prof. Dr. Charles E. Corbett 

Prof. Dr. Fulvio Pillegi 

Prof. Dr. Gabriel Oselka 

Prof. Dr. Gehard Malnic 

Prof. Dr. Guilherme Rodrigues da Silva 

Prof. Dr. Luiz Venere Decourt 

Prof. Dr. Mario Ramos de Oliveira 

Prof. Dr. Noedir Antonio G. Stolf 

Prof. Dr. Vicente Amato Neto 

Prof. Dr. Wilson Cossermelli 

A REVISTA DE MEDICINA e catalogada no "Index Medicus Latino 
Americano", da Biblioteca Regional de Medicina e na "PERIODICA — 
indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias" Fundada em 1916 
e registrada na D.N.P.l. sob o n.° -96.946. 
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Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


