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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Meio ambiente

 Desde o estabelecimento da terra 
como tal, há cerca de 4,6 bilhões de anos, 
começaram as transformações que redundaram 
no aparecimento de vida. De início seres 
unicelulares, posteriormente pluricelulares, de 
complexidade crescente, sendo que o homem, 
como nós o conhecemos, data aproximadamente 
de 200 milhões de anos. Durante grande período 
viveu da caça, pesca e da colheita de frutos, em 
pequenos grupos, sobretudo como nômade. No 
Século XVIII a população mundial não passava 
de 250 milhões, só aumentando substancialmente 
a partir da Revolução Industrial, tendo atingido o 
primeiro bilhão em 1850 e o 2º em 1925.
 A utilização do solo para a agropecuária 
veio gradativamente se intensificando, com o 
aumento acentuado das áreas utilizadas, para 
garantir a alimentação da população em rápido 
crescimento. O que ocorreu com a destruição de 
enorme número de florestas. Mas, particularmente, 
a ampla exploração dos recursos minerais da 
terra, o uso de produtos fósseis, como o carvão 
e o petróleo e de diversos minérios, como o de 
ferro, sobretudo, atingiram cifras astronômicas, 
que continuam aumentando até os nossos dias, 
transformaram o homem no maior modificador 
da estrutura do nosso planeta, superando de 
muito quaisquer modificações naturais ocorridas 
em todas as épocas geológicas anteriores. 
 A exploração sem controle adequado, 
além de todos os limites, levou também a 
verdadeiros desastres ambientais, como o ocorrido 
recentemente em Mariana, que poluiu as terras 
banhadas pelo Rio Doce, por mais de 600 Km, até 
sua foz, no Espírito Santo, avançando no oceano 
por muitos Km. Foi um dos maiores “acidentes” 
do gênero, já ocorridos no mundo, atualmente 
passado mais de um ano, sem que a firma 
responsável, Samarco, tenha sido efetivamente 
responsabilizada e punida e sem que tenham sido 
tomadas as medidas necessárias para que tal tipo 
de fato não se repita.
 Incontáveis fábricas mecanizadas, além 
de bilhões de veículos automotores, utilizando 
sobretudo os derivados do petróleo, multiplicaram 

a liberação de CO2 na atmosfera, das 220 ppm no 
Século XVIII, para as 440 atuais. O ar tornou-
se extremamente  poluído, particularmente nas 
grandes cidades, tornando-se causa de grande 
número de afecções respiratórias, tornando 
inválidas e mesmo matando milhões de pessoas.
 Fez-se o aparecimento da ideia da 
preservação ambiental, o ambientalismo, tão 
em voga na atualidade, particularmente com 
o espectro do aquecimento global, que seria 
provocado pela ação humana, podendo até o final 
do século acrescentar à temperatura global de 2 a 
4 graus centígrados, redundando em importante 
mudança climática, com destruição de geleiras e 
mesmo, com elevação do nível dos mares, com 
o desaparecimento  de algumas ilhas populosas, 
o que importaria num fenômeno novo, de 
refugiados “climáticos”.
 É verdade que já houve em tempos 
remotos temperaturas bem mais elevadas do que 
as previstas, e níveis oceânicos alguns metros 
acima dos atuais, devidos a fenômenos naturais, 
relacionados sobretudo ao posicionamento e à 
atividade solar.
 Como as florestas são as grandes 
captadoras do gás carbônico adveio a ideia de 
preservar as remanescentes, a qualquer preço, 
como a amazônica e as demais existentes nos 
países subdesenvolvidos, como as da África, 
embora não tenha sido aventada a possibilidade 
de replantá-las, nos países centrais. Foram criados 
os célebres créditos de carbono, onde grandes 
poluidores poderiam continuar sua faina, desde 
que financiassem projetos para manter íntegras 
àquelas de países mais pobres.
 Embora a política preservacionista 
encontre justificativas óbvias ela tem que ser 
encarada de forma justa e sem alguns dos exageros 
atuais, que são danosos para as populações 
mais pobres, presentes nestas áreas florestais. É 
preciso controlar a atividade de múltiplas ONGs, 
financiadas pelo alto capital financeiro, que 
procuram impedir atividades sustentadas destas 
populações silvícolas, mantendo-as num estágio, 
de séculos remotos, que absolutamente não se 
justifica no atual Século XXI e que escondem a 
ideia subjacente de preservar riquezas minerais, 
para a utilização futura de grandes corporações de 
países desenvolvidos.
 Internacionalmente, governos inclusive, 
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agem sob o disfarce de  preservação de áreas 
indígenas, que devem sê-lo em termos, algumas 
com milhares de quilômetros quadrados, como 
a da Raposa da Serra do  Sol, em Roraima, com 
cerca de 900 mil, expulsando agricultores lá 
estabelecidos desde 1919.  Tal reserva confronta-
se com dois outros países da América do Sul, 
Venezuela e Colômbia, criando problemas, 
inclusive para a soberania nacional brasileira. Uns 
tantos milhares de índios passariam a tê-la só para 
seu desfrute, enquanto todo o sudeste brasileiro, 
com 1.200.000 quilômetros quadrados abrigam 
uma população de cerca de setenta e dois milhões 
de habitantes.
 A necessidade de coibir todos excessos 

faz-se absolutamente necessária para que a terra 
continue habitável, sendo o Acordo de Paris, 
assinado este ano, um acontecimento louvável , 
neste sentido. Pena é, que tal acerto, para o qual 
tanto trabalhou a administração anterior dos 
Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores 
do mundo, deixou a última hora de ser avalizado 
pelo atual Presidente daquele país, Donald Trump.
 Há a necessidade absoluta de que todos 
se conscientizem da necessidade de coibir o 
consumismo exagerado, o descarte no meio 
ambiente dos mais variados objetos, plásticos, 
sobretudo, bem como, dos rejeitos industriais, de 
metais pesados e de outros poluentes, igualmente 
tóxicos e venenosos.  

1Professor Titular Emérito de Clínica Médica e de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Escola de Medicina e Cirurgia 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Membro Titular da Academia Nacional de Medicina e 
Fundador e Editor Chefe dos Cadernos Brasileiros de Medicina.
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Dirofilariose Humana: Zoonose Emergente 
ou Negligenciada?

Lio Moreira1, Vitor Ribeiro Gomes de Almeida Valviesse2, Natalia 
Roveroni3, Ana Carolina Carvalheiro de Souza Coelho3, Felipe Augusto 
Campos Cavalcanti3, Natalia Santos Barboza3

RESUMO
Doenças zoonóticas transmitidas por vetores têm efeitos debilitantes nos seres 
humanos. Estudos têm revelado que muitos vetores artrópodes atuam como 
ponte, por transmitirem patógenos entre animais e humanos. Dentre estas, 
doenças como a dirofilariose têm sido relatadas como emergentes, e apresentam 
efeitos não somente nos seres humanos como também nos animais domésticos 
e selvagens. Esta revisão de literatura tem o objetivo de revelar o perfil da 
dirofilariose em cães e humanos, os principais sinais e sintomas apresentados 
pelos humanos infectados por D. immitis e D. repens, os métodos de diagnóstico e 
tratamento disponíveis na atualidade e as perspectivas com relação a esta doença 
emergente. 
Palavras-chave: encefalites dirofilariose, zoonose, cães.

Human Dirofilariasis: Emergent or Neglected Zoonosis?

ABSTRACT
Zoonotic vector-borne diseases produce debilitating effects in humans. Studies 
have demonstrated that many vectors behave as bridges by transmitting 
pathogens between animals and humans. Likewise, diseases such as heartworm 
disease have been reported as emerging, and display effects in humans as 
well as domestic and wild animals. The aim of  this review is to portrait the 
characteristics of  heartworm disease in dogs and humans, the main signs and 
symptoms presented by humans infected by D. immitis and D. repens, current 
diagnostic and treatment methods available, and perspectives regarding this 
disease.
Keywords: dirofilariasis, zoonose, dogs.

________________________________________________________
¹Docente do Departamento de Patologia Geral da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro. Doutora em Ciência Animal-UENF. 2Residente de Clinica Médica 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, Rio de Janeiro. 
Infectologista pela FIOCRUZ - RJ. 3Acadêmicos do curso de graduação em Medicina - 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO.
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Rua Mariz e Barros, 775
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com 
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 INTRODUÇÃO
 Doenças zoonóticas transmitidas por ve-
tores têm efeitos debilitantes nos seres humanos, 
visto que muitos se comportam como ponte ao 
transmitirem patógenos entre animais e humanos. 
Várias doenças, tais como leishmaniose, babesiose 
e dirofilariose, causadas por parasitas e transmiti-
das por vetores artrópodes dos mamíferos para 
os homens, têm sido relatadas como emergen-
tes1-5. Tais afecções têm caráter infectante tanto 
para humanos como para animais domésticos e 
selvagens, e estes, por sua vez, podem se compor-
tar como reservatórios, abrigando patógenos por 
longos períodos de tempo sem produzir quais-
quer manifestações clínicas2,6.
 Dirofilariose consiste em um grupo de 
doenças distribuídas por todo o mundo, e são cau-
sadas por nematoides que pertencem à superfamí-
lia Filaroidea, família Filariidae, subfamília Dirofila-
riae, gênero Dirofilaria, e espécies, sendo as mais 
conhecidas Dirofilaria immitis e Dirofilaria repens. De 
fato, a dirofilariose foi reconhecida como zoonose 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) há 72 
anos, em 19457. D. immitis pode infectar animais 
que vivem em regiões tropicais e temperadas, en-
quanto que D. repens apresenta maior prevalência 
nos países de clima temperado8,9.
 Cães, assim como gatos, furões, raposas, 
coiotes, focas e outros mamíferos se comportam 
como hospedeiros definitivos da Dirofilaria. Hu-
manos são considerados hospedeiros acidentais, 
sendo, desta maneira, menos frequentemente afe-
tados8,10. O parasita apresenta comportamento e 
desenvolvimento específicos, dependendo da es-
pécie de mamífero que infecta11.
 Considerando-se o fato de que a dirofila-
riose em humanos é usualmente subdiagnostica-
da, acredita-se que o número de indivíduos infec-
tados é maior que o número de casos relatados ou 
publicados. Ademais, embora haja certo grau de 
discordância na literatura com relação ao reconhe-
cimento de que este parasita tem a capacidade de 
completar o ciclo em humanos, existem evidên-
cias de que filárias (ambas D. repens e D. immitis) 
são capazes de completar seus ciclos evolutivos 
nos humanos12,13. Além disso, há registros14 que 
indicam que indivíduos podem ser infectados pe-
las formas madura e imatura da espécie D. repens, 
o que poderia indicar uma mudança de padrão no 
comportamento do parasita nos humanos15.
 Baseado nos dados anteriormente apre-

sentados, acreditamos que maior atenção deve ser 
dirigida a esta doença emergente, especialmente 
no âmbito do sistema público de saúde9.

 EPIDEMIOLOGIA
 Dirofilaria sp é um nematoide cujos hospe-
deiros intermediários são mosquitos dos gêneros 
Culex, Aedes e Anopheles, geralmente encontrados 
em regiões tropicais e subtropicais11,16. A primeira 
referência à dirofilariose é datada do século XVII, 
em um documento no qual se encontra descrita 
a presença de vermes adultos no coração de um 
cão11. A doença do coração do cachorro é atual-
mente encontrada em todo o mundo, sendo mais 
prevalentes em regiões de clima tropical, devido à 
ampla proliferação e adaptação do mosquito ve-
tor10. Não obstante, diversos casos têm sido rela-
tados na América do Norte e Europa16,17.
 No Brasil, o estado do Rio de Janeiro é 
classificado como uma área endêmica para esta 
doença, especialmente as regiões de florestas e 
cidades litorâneas, aonde populações considerá-
veis do mosquito vetor vivem e se reproduzem. 
Os mecanismos de transmissão estão presentes 
também em regiões não endêmicas, visto que cães 
infectados viajam com seus donos vindos de áreas 
conhecidamente endêmicas para locais aonde os 
vetores vivem. Desta forma, os mosquitos trans-
mitem as filárias4,17. Tais regiões, em particular, 
têm mostrado prevalências consideráveis de in-
fecções por D. immits, com níveis entre 40 a 70% 
entre cães e 1 a 4% entre os gatos11,16.
 Finalmente, a correlação entre diversos fa-
tores, como área geográfica e condições de saúde, 
frequência de chuvas, altas prevalências de mos-
quitos vetores e aumento da população de cães, 
gatos e outros mamíferos, desempenham um im-
portante papel na disseminação da dirofilariose18.

 CICLO EM HUMANOS
 A transmissão do parasita para humanos 
é facilitada através do contato próximo destes 
com cães, os quais são frequentemente conside-
rados como membros da família7. Nesse contex-
to, Otašević et al. (2014) analisaram amostras de 
soro humano através da técnica de PCR, podendo 
assim estabelecer uma relação entre aumento da 
reatividade aos antígenos de D. immitis e D. repens 
em indivíduos que praticavam atividades ao ar li-
vre com seus cães próximos a lagos, rios e par-
ques, especialmente em períodos do ano em que a 
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proliferação dos mosquitos vetores aconteciam de 
maneira mais exacerbada. 
 Humanos constituem hospedeiros aci-
dentais destes parasitas. Dirofilariae são transmiti-
das de mamíferos para os mosquitos, e estes, por 
sua vez, infectam os humanos quando realizam o 
repasto sanguíneo, evento esse que permite às fi-
lárias penetrarem através da pele e se espalharem 
pela corrente sanguínea16. 
 Uma vez que atingem a circulação sistê-
mica, as filárias alojam-se preferencialmente no 
parênquima pulmonar, em particular no pulmão 
direito, aonde então encapsulam-se desencadean-
do uma reação granulomatosa com a aparência de 
um tumor pulmonar maligno9.
 A literatura afirma que estes parasitas ra-
ramente atingem o estágio adulto quando infec-
tam humanos. Entretanto, ocorrências de filárias 
adultas das espécies D. immitis e D. repens têm 
sido relatadas em indivíduos, o que indica que o 
parasita completaria o ciclo evolutivo em huma-
nos11,15,16,19,27.
 Diversos estudos têm relatado casos de 
dirofilariose humana em todo o mundo11,15,16. Um 
dos primeiros casos descritos refere à presença de 
dois nematoides adultos vivos no interior da câ-
mara cardíaca do um residente da cidade do Rio 
de Janeiro13.
 Da mesma forma, há relatos bem des-
critos de três casos de dirofilariose em humanos, 
sendo estes achados acidentais durante a necróp-
sia12. Tais informações corroboram com a teoria 
de que o parasita tem demonstrado mecanismos 
de adaptação em humanos.

 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
 Aproximadamente 60% dos indivíduos 
infectados são assintomáticos, e a pessoa carrega 
um nódulo pulmonar que não provoca habitual-
mente sinais ou sintomas e que pode apenas ser 
detectado através de exames de imagem7. Quan-
do presentes, os sintomas são inespecíficos e in-
cluem: febre, dor torácica, hemoptise, tosse, disp-
neia, fatiga, síncope e perda de peso19,28-31,34. Casos 
de endoftalmite também têm sido relatados, sen-
do estes causados pela infecção por D. repens18, 20,25. 
 O envolvimento pulmonar constitui a 
principal manifestação clínica causada por filárias 
da espécie D. immitis, o qual raramente se mani-
festa como infecção subcutânea11. As infecções 
por D. repens, por outro lado, podem ocorrer nos 

tecidos subcutâneos, olhos, gônadas, mamas, rins 
e cérebro11,15,16,19,26,27.
 A imagem radiográfica da lesão, geralmen-
te encontrada acidentalmente, é caracterizada por 
uma lesão radiopaca de contornos arredondados, 
conhecida como “lesão em moeda”28,30,31.
 O diâmetro dos nódulos pulmonares 
pode variar de um a três centímetros, apresentam 
coloração amarelo-esverdeado e são envoltos por 
parênquima pulmonar, que pode também apre-
sentar áreas de infarto. À microscopia óptica, são 
compostos por inflamação granulomatosa tipo in-
filtrado, ricos em macrófagos epitelióides, células 
plasmáticas, linfócitos e células gigantes, distribu-
ídos em camadas organizadas e contendo áreas 
de necrose central, cercado por tecido conjuntivo 
fibroso e infiltrado inflamatório rico em macrófa-
gos e eosinófilos28,30,31.
 Embora a eosinofilia sistêmica seja comu-
mente encontrada nas infecções parasitárias, tal 
padrão é raramente presente nos indivíduos in-
fectados por dirofilárias. Diversos exames, como 
teste de fixação de complemento, análise de lava-
do broncoalveolar e análise de escarro apresen-
tam baixa sensitividade para D. immitis e D. repens, 
não sendo indicados como métodos diagnósticos. 
Entretanto, estudos mostraram que, nos casos 
em que houve penetração ativa da larva através 
da pele, a resposta de anticorpos à infecção pode 
ser detectada e medida, tornando-a um método 
diagnóstico alternativo9,32,33.
 Considerando-se o fato de que o diagnós-
tico da dirofilariose nos humanos é desafiante, 
médicos podem se apoiar no procedimento de 
ressecção pulmonar seguido de estudo histopa-
tológico da peça cirúrgica, ambos como meio de 
diagnóstico e tratamento. Nesse caso, os achados 
característicos incluiriam: fragmentos de larvas de 
D. immitis envolto por pneumonite eosinofílica e 
áreas de infarto pulmonar24.
 As lesões causadas por dirofilárias são 
usualmente limitadas e raramente demandam 
tratamento específico24. Entretanto, a exérese do 
granuloma pode ser indicada como meio de diag-
nóstico ou para tratamento. Nenhum outro mé-
todo terapêutico é necessário, visto que não há 
recorrência da doença26. 
 Não existem na atualidade testes comer-
ciais disponíveis para o diagnóstico da dirofilario-
se humana, dificultando o estabelecimento do real 
impacto nos indivíduos. Além disso, investigações 



Cad Bras Med XXX (2): 1-54, 2017

11

mais amplas sobre essa parasitose são necessárias, 
com a finalidade de diagnosticar os casos de diro-
filariose humana no estado do Rio de Janeiro. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Devido ao crescente número de casos re-
latado em humanos, associado ao contato íntimo 
entre humanos e cães/gatos, a dirofilariose tem 
sido amplamente investigada em diversos países, e 
alguns estudos sugerem que o nematoide tem sido 
capaz de completar seu ciclo em seres humanos. 
 Da mesma forma, as manifestações clíni-
cas desta infecção parasitária são geralmente ines-
pecíficas e comuns a várias doenças, o que nos 

permite afirmar que a dirofilariose é uma doença 
subdiagnosticada. Isto sugere que uma maior dis-
seminação de informações entre profissionais da 
área da saúde, no que diz respeito a esta doença, é 
urgente e relevante11,15,16,19.
 Finalmente, a dirofilariose não foi ainda 
classificada como doença de notificação compul-
sória, e a sorologia realizada nos cães vindos de 
outros países apresenta-se ainda como único mé-
todo de rastreio confiável atualmente. A investiga-
ção desta infecção parasitária tem sido desenvol-
vida através de testes sorológicos em mamíferos, 
podendo se tornar uma ferramenta útil na investi-
gação e diagnóstico da dirofilariose em humanos. 
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Encefalites Virais: Anatomia, Manifestações 
Clínicas e Neuroimagens

Clara Helena Belizário Raposo1, Esther Botelho Soares da Silva1, Sarah 
Ysman Jacob1, Anna Carolina Guedes1, Karina Lebeis Pires2

RESUMO
Introdução: A família dos Herpesvírus Humano (HHV) tem o homem como 
único hospedeiro, podendo permanecer em latência durante toda a  vida. Consiste 
em um grande grupo de DNA-vírus classificados em: alfa vírus, incluindo vírus 
herpes simples tipo 1 (HSV-1), tipo2 (HSV-2), B vírus e vírus Varicela-zoster 
(VZV); beta vírus, incluindo o citomegalovírus (CMV), o herpesvírus humano 
tipo 6 (HHV-6) e o herpesvírus humano tipo 7(HHV-7); gama vírus, incluindo o  
Epstein-Barr virus (EBV) e o herpesvírus tipo 8 (HHV-8). A pele, a conjuntiva 
e a mucosa da orofaringe ou genitália são os principais locais de entrada para o 
HHV. Todos os herpesvírus mostram algum grau de neurotropismo. Meningites 
e encefalites de etiologia infecciosa podem ser causadas por grande número de 
agentes e ter curso variável. As encefalites se diferenciam por causarem alteração 
funcional do sistema nervoso central que se manifestam clinicamente por 
alterações do nível de consciência, alterações cognitivas e comportamentais como 
mudança personalidade, distúrbios do movimento ou da fala, déficits motores ou 
sensitivos. As encefalites são geralmente de etiologia viral e devem ser suspeitadas 
na presença de febre com alterações neurológicas e/ou cognitivas agudas, em 
especial se houver pródromos virais recentes. A causa viral mais proeminente é 
a causada pelo HSV-1 com variabilidade de apresentação clínica. As encefalites 
herpéticas requerem tratamento precoce e emergencial. A suspeita diagnóstica 
deve ser associada a exames complementares. O médico generalista deve sempre 
lembrar-se desta patologia como diagnóstico diferencial para que seja iniciada 
terapia adequada o mais breve possível. Neste artigo também serão abordadas 
as principais características das encefalites por arbovírus, incluindo  aspectos 
anatomo-clínicos, a fim de estabelecer possíveis diagnósticos diferenciais. 
Objetivo: O presente artigo visa descrever as manifestações neurológicas 
relacionadas às encefalites virais, assim como as principais regiões anatômicas 
do sistema nervoso central acometidas e estudos de  neuroimagem relacionados. 
Palavras-chave: encefalites virais, encefalites herpéticas, infecções por arbovirus.

Viral Encephalites: Anatomy, Clinical Manifestations and Neuroimages

ABSTRACT
Introduction: The human herpesvirus family (HHV) has the man as the only 
host, and can remain in latency during the whole life. It consists in a large group 
of  DNA-viruses classified as: alpha virus, including the herpes simplex virus type 
1 (HSV-1), type 2 (HSV-2) and Varicela-zoster virus (VZV); beta virus, including 
the cytomegalovirus (CMV), the human herpesvirus type 6 (HHV-6) and the 
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human herpesvirus type 7 (HHV-7); gamma virus, including the Epstein Barr 
virus (EBV) and the herpesvirus type 8 (HHV-8). The skin, conjunctiva and 
mucosa of  the oropharynx or genitalia are the major entry sites for HHV. All 
herpesviruses show some degree of  neurotropism. Meningitis and encephalitis 
of  infectious etiology can be caused by a large number of  agents and have 
variable course. Encephalitis differentiates by causing functional alteration of  the 
central nervous system, which is manifested clinically by alterations of  the level 
of  consciousness, cognitive and behavioral changes such as change of  behavior 
or personality, disorders of  the movement or speech, motor or sensory deficits. 
Encephalitis is usually of  viral etiology and should be suspected in the presence 
of  fever with acute neurological and / or cognitive abnormalities, especially if  
there are recent viral prodromes. The most prominent viral cause is that caused 
by HSV-1 with clinical presentation variability. Herpetic encephalitis requires 
early and emergency treatment. Diagnostic suspicion should be associated with 
complementary tests. The general practitioner should always remember the 
pathology as a differential diagnosis in order to initiate appropriate therapy as 
soon as possible. This article will also discuss the main characteristics of  arbovirus 
encephalitis, including anatomopathological aspects, in order to establish possible 
differential diagnoses. Objective: This article aims to describe the neurological 
manifestations related to viral encephalitis, as well as the main anatomical regions 
of  the Central Nervous System involved and neuroimaging studies related.
Keywords: viral encephalitis, herpetic encephalitis, arbovirus infections.
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 INTRODUÇÃO
 A família dos Herpesvírus Humano 
(HHV), que tem o homem como único hospe-
deiro, é importante causadora de doenças virais, 
podendo permanecer em latência durante toda a 
vida. Consiste em um grande grupo de DNA-ví-
rus classificados com base nas suas propriedades 
biológicas e moleculares em: alfa vírus, incluindo 
vírus herpes simples tipo 1 (HSV-1), tipo 2 (HSV-
2), B vírus e vírus Varicela-zoster (VZV); beta 
vírus, incluindo o citomegalovírus (CMV), o her-
pesvírus humano tipo 6 (HHV-6) e o herpesvírus 
humano tipo 7 (HHV-7); gama vírus, incluindo o 
Epstein-Barr virus (EBV ou HHV-4) e o herpes-
vírus tipo 8 (HHV-8). 
 Os HHV apresentam nucleocapsídeo ico-
saédrico com 162 capsômeros, DNA com cadeia 
dupla de grandes dimensões - 60 a 120 genes, te-
gumento de estrutura fibrilar e envelope lipídico 
- bicamada lipídica de natureza celular e glicopro-
teínas de origem viral1. São as diferentes glicopro-
teínas de superfície que distinguem caracteristica-
mente os subtipos virais. 
 A pele, a conjuntiva e a mucosa da orofa-
ringe ou genitália são os principais locais de en-
trada para o HHV. Após replicação no local da 
inoculação, pode ocorrer disseminação hematogê-
nica para tecidos distantes. Todos os herpesvírus 
apresentam algum grau de neurotropismo por di-
fusão hematogênica ou transmissão neuronal.  A 
neurovirulência dos herpes vírus é mediada pelo 
gene da timidina cinase e os terminais do L com-
ponente. O gene g134.5 é necessário para a repli-
cação do vírus do herpes e para a prevenção da 
apoptose de células neuronais infectadas.
 A disseminação hematogênica é a princi-
pal forma de infecção neuronal dos vírus HSV-1, 
HSV-2, CMV, EBV, HSV-6, HSV-7, principalmen-
te em crianças. Por outro lado, a transmissão neu-
ronal por transporte retrógado axonal dos vírus 
a partir de neurônios sensitivos e simpáticos é a 
provável patogenia das infecções por VZV e vírus 
B, também sendo relacionada ao HSV-1 em adul-
tos. Em pacientes imunocomprometidos, os dois 
mecanismos podem estar envolvidos.
 A característica mais importante do HHV 
é a sua capacidade de permanecer em latência no 
tecido neuronal. Durante este período, o genoma 
viral é transcrito de forma silenciosa. Eventos tais 
como estresse físico ou emocional, febre, luz ul-
travioleta e danos leves no tecido podem reativar 

o vírus e causar a exacerbação da doença herpéti-
ca do SNC.
 Meningites e encefalites de etiologia in-
fecciosa podem ser causadas por grande número 
de agentes e ter curso variável. As encefalites se 
diferenciam por causarem uma alteração funcio-
nal do sistema nervoso central, que se manifestam 
clinicamente por alterações do nível de consciên-
cia; alterações cognitivas tais como mudança de 
comportamento ou de personalidade; distúrbios 
no movimento ou na fala; déficits motores ou 
sensitivos. Apesar dessa diferenciação teórica, as 
apresentações clínicas são frequentemente mistas, 
sendo assim muito utilizado o termo “meningo-
encefalite”2.  
 As encefalites de etiologia viral devem ser 
suspeitadas na presença de febre com alterações 
neurológicas e/ou cognitivas agudas, em especial 
se houver pródromos virais recentes. A causa viral 
mais importante é a causada pelo HSV-1. Varicela-
-zóster (VZV), Epstein-Barr (EBV) e Citomega-
lovírus (CMV) também se destacam como impor-
tantes agentes etiológicos. 
 As encefalites herpéticas requerem trata-
mento imediato. A suspeita diagnóstica deve ser 
associada a exames complementares como análise 
do líquido cefalorraquidiano (LCR), eletroence-
falografia (EEG), ressonância nuclear magnética 
(RNM) e reação em cadeia da polimerase (PCR) 
no LCR  A biópsia cerebral pode ser eventu-
almente solicitada e, apesar de ser considerada 
padrão-ouro para o diagnóstico de encefalite her-
pética, com sensibilidade de 95% e especificidade 
de 99%, é invasiva e cara, tendo suas indicações 
limitadas a casos pouco conclusivos ou naqueles 
em que há deterioração do quadro clínico apesar 
da terapia antiviral indicada. O médico generalista 
deve estar apto para suspeitar deste diagnóstico e 
instituir terapia adequada o quanto antes para que 
se possa reduzir a morbidade e mortalidade asso-
ciadas a esta infecção. Só assim obteremos uma 
queda significativa na taxa de morbidade e morta-
lidade desta doença3. 
 O artigo discutirá também o possível 
comprometimento neurológico relacionado à 
infecção pelos seguintes arbovírus: Zika vírus 
(ZIKV), Dengue vírus (DEN), Chikungunya ví-
rus (CHIKV) e vírus da Encefalite Japonesa (EJ). 
Todos os vírus acima citados pertencem à família 
Flaviviridae, sendo a transmissão dos três primeiros 
dependentes de mosquitos do gênero Aedes e o úl-
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timo dependente, por sua vez, do mosquito Culex 
tritaeniorhynchus.

 RESULTADOS

 1. Das lesões causadas pelo Herpes 
Simplex Vírus (HSV-1 e HSV-2)
 Quase 90% dos casos de encefalite her-
pética em adultos são causados pelo HSV-14. Os 
locais de acometimento mais frequente são os 
lobos temporais e região fronto-orbital, além de 
áreas do sistema límbico, como o giro do cíngulo, 
havendo também descrição de acometimento do 
tronco cerebral, na ponte5, núcleos da base, cere-
belo e tálamo6. Entre os achados de RNM estão 
hiperintensidades no córtex cerebral espalhadas 
pelas bases mediais do lobo temporal, pólo fron-
tal, giro frontal inferior e giro temporal medial7; 
De acordo com os locais de acometimento fo-
ram encontradas distintas apresentações clínicas: 
a) Gânglios da Base (Putâmen), Lobo Temporal 
e Tálamo: paresias, disartria8. b) Tronco Cerebral 
(Ponte): instabilidade ao caminhar, diplopia, foto-
fobia, tremor de intenção, nistagmo multidirecio-
nal, ataxia em membro superior e tronco, e osci-
lopsia. c) Regiões Fronto-temporais: síndrome de 
Klüver-Bucy, em sua forma parcial9. d) Envolvi-
mento difuso (frontal, parietal/precuneus e occip-
tal, com predomínio temporal): confusão, migrâ-
nea, alterações na fala que evoluíram para afasia/
anomia, discalculia e alterações de memória10. e) 
Cerebelite: disartria, ataxia, vômitos, disfemia, dis-
metria, fotofobia11. f) Lesões Fronto-temporais 
extensas (caso atípico relatado): sinais gerais como 
febre, cefaleia, convulsões, sonolência; paraplegia 
com hiperreflexia, hiperestesia abaixo do nível da 
medula torácica média e retenção urinária, que se 
manfestaram 2 semanas após o início dos outros 
sintomas7. g) Envolvimento temporal por HSV-
2: déficit cognitivo, amnesia anterógrada, dejavù, 
hiperosmia e sensação de gosto metálico12.

 2. Das lesões causadas pelo Varicela-
Zóster Vírus (VZV)
 Podem ser primárias ou por reativação 
viral, acometendo tanto indivíduos imunocompe-
tentes quanto imunocomprometidos, sendo mais 
comum nestes. A base patológica da lesão consis-
te em uma vasculopatia que causa estenose arte-
rial focal ou disseminada, esta última mais comum 
nos imunocomprometidos, com acometimento 

de artérias de médio calibre. Assim, pode haver 
infartos corticais da substância branca e cinzenta, 
lesões desmielinizantes, além de isquemia em tála-
mo e cerebelo13. É descrita também estenose de 
artéria cerebral média associada a infarto occipital 
e pontino além de acometimento de gânglios da 
base14. Apresentações mais raras descritas incluem 
encefalomielite com atrofia do córtex cerebral e 
radiculomietile da cauda equina15, acometimen-
to meníngeo e cerebelar16 e encefalite em tronco 
cerebral17. Em relação às apresentações clínicas 
foram relatados: a) Radiculomielite (com atrofia 
cerebral cortical): paraplegia com perda sensitiva, 
comprometimento esfincteriano com retenção 
urinária e hiperreflexia15. b) Encefalite: dificulda-
des de fala, paralisia facial central e convulsões fo-
cais18. c) Tronco Cerebral: paraparesia progressiva 
hipotônica com resposta extensora plantar, incon-
tinência urinária, disartria, disfagia, soluços, vômi-
tos intratáveis e reflexo de vômito fraco, nistagmo 
torsional17. d) Coroa radiata, Gânglios da Base e 
Cerebelo (infartos corticais e subcorticais): disar-
tria, ataxia, expressiva dificuldade na linguagem, 
perda de memória de curto prazo e vertigem13. e) 
Córtex (temporal, frontal e parietal) e Cerebelo: 
comprometimento do nível de consciência, sono-
lência, febre, convulsões, afasia motora e senso-
rial19. f) Gânglios da Base: encefalopatia de ínicio 
rápido com alteração de estado mental e hemipa-
resia14.

 3. Das lesões causadas pelo Vírus Eps-
tein Barr (EBV)
 O vírus do Epstein-Barr (EBV), da família 
HHV, causa de modo mais frequente mononucle-
ose de caráter agudo2, marcada por linfadenopa-
tia, faringite e esplenomegalia4. Nesses pacientes, 
as chances de desenvolvimento de acometimentos 
ao Sistema Nervoso Central (SNC) giram em tor-
no de 1 a 5%. As chances são mais acentuadas em 
pacientes pediátricos, podendo chegar a 18%20. 
De modo característico, ao atingir tecidos neurais 
o vírus permanece em estado de latência, até que 
seja ativado mediante estímulo, como estresse, 
febre, exposição a raios UV e dano tecidual2. A 
invasão ao SNC pode se ocorrer de modo dire-
to ou imunomediado, por infiltração de linfócitos 
TCD8+ infectados na aracnóide, pia-máter ou no 
próprio tecido neural21. 
 Até o presente momento, não foram en-
contradas evidências clínicas e radiológicas que 
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determinassem um diagnóstico exato de infec-
ção por EBV no SNC. Nem o exame do líquido 
cefalorraquidiano é sugestivo, revelando apenas 
leucocitose e hiperproteinemia. O diagnóstico 
definitivo depende da sorologia com achado de 
anticorpos anti-EBV no soro ou identificação de 
material genético viral pela técnica de PCR. 
 A complicação neurológica mais frequen-
te diante de infecções por EBV são as meningi-
tes4. Outras complicações são a meningoencefa-
lite, mielorradiculites, encefalomielorradiculites2 e 
mielite transversa4. 
 Em nível encefálico relatam-se casos de 
encefalite tanto aguda quanto disseminada, com 
extensas lesões de substância branca2. A manifes-
tação clínica, nesse caso, é composta por febre, 
dor de cabeça, quadros de alteração de consciên-
cia, faringite, linfadenopatia cervical, astenia e de-
sordens oculares como diplopia. Um dos possíveis 
achados no exame físico é a hepatoesplenomega-
lia22. Ademais, foram relatados casos de ataxia ce-
rebelar aguda2, inflamações em nervos cranianos, 
espacialmente no II, resultando na neurite óptica4, 
e no VII2 e acometimento dos gânglios da base20. 
Com relação aos exames de imagem, o achado 
mais comum é o hiperssinal múltiplo e difuso no 
cérebro e medula, quando analisados em T2 wei-
ghted image (T2W), FLAIR e Diffusion weighted 
(DW). Quando há acometimento medular, é mais 
comum que haja envolvimento de raízes lombos-
sacrais23. Achados radiológicos nos gânglios da 
base são muito sugestivos de infecção por EBV.  

 4. Das lesões causadas pelo Citomega-
lovírus (CMV)
 A infecção do sistema nervoso central 
predomina nas populações de risco (neonatos e 
imunocomprometidos), e apresenta-se mais fre-
quentemente de forma aguda como encefalite 
nodular microglial, ventriculoencefalite (havendo 
uma preferência pelos ventrículos laterais), po-
dendo também haver acometimento do tronco 
cerebral4. Há ainda, relatos de polirradiculopatia 
e acometimento de substância branca de regiões 
frontais24. No que concerne às apresentações clí-
nicas, tem-se: a) De forma geral: Mudanças de 
comportamento, alucinações auditivas e visuais, 
febre e cefaleia frontal bilateral25. b) Ventriculite: 
febre persistente, fraqueza progressiva na perna, 
diminuição do nível de consciência e disartria26, 
letargia ou confusão mental, nistagmo e paralisia 

de nervos cranianos uni ou bilateral. c) Acometi-
mento de tronco cerebral ou cerebelo: sinais fo-
cais. d) Encefalite difusa: encefalopatia progressi-
va ou síndrome demencial. e) Polirradiculopatia: 
fraqueza ascendente e progressiva bilateral, perda 
sensitiva distal, arreflexia e perda de controle es-
fincteriano da bexiga e/ou anal24.
 
 5. Das lesões causadas pelo Herpes 
Vírus Humano 6 (HHV-6)
 O herpes vírus humano 6 (HHV-6) foi 
isolado pela primeira vez em pacientes com de-
sordens linfoproliferativas27. Posteriormente 
descobriu-se que havia duas variantes biológicas 
geneticamente diferentes, HHV-6A e HHV-6B. A 
variante HHV-6B é a forma mais relacionada com 
eventos de reativação, geralmente com a primoin-
fecção ocorrendo nos 3 primeiros anos de vida e 
então permanecendo em estado latente. Portanto, 
os sintomas aparecem primeiro na infância, sendo 
na maioria dos casos de forma leve e autolimita-
da28. Há estudos que sugerem que o HHV-6A seja 
mais neurotrópico e neurovirulento29,30.
 Os acometimentos neurológicos ocorrem 
principalmente na forma de encefalite, tanto em 
imunocompetentes como em imunossuprimidos, 
sendo mais comum neste último grupo.  Encefa-
lopatia é síndrome de disfunção global do siste-
ma nervoso central (SNC), podendo ser causada 
por diferentes etiologias incluindo as de etiologia 
viral30. A maior parte dos casos de encefalites 
por HHV-6 em pacientes imunocomprometidos 
ocorre em transplantados alogenicamente com 
células tronco hematopoiéticas, embora também 
tenha sido relatado em casos de transplantes de 
órgãos sólidos e em indivíduos imunocompeten-
tes. Os sintomas mais comuns incluem alteração 
do estado de consciência, amnesia, cefaleias, dis-
cinesia, convulsões, psicoses, e sinais focais31. A 
maioria dos casos se trata de reativações em adul-
tos ou pós transplantes32. Nesse caso, é comum 
o surgimento de encefalite límbica com amnesia 
anterógrada. Os locais mais acometidos são o 
hipocampo, gânglios basais, córtex insular, lobo 
temporal e giro do cíngulo33.
 Os primeiros achados de neuroimagem, 
pela tomografia computadorizada, descritos fo-
ram o edema cerebral e as hipodensidades no cór-
tex, no tálamo e no cerebelo. Durante a fase aguda 
da doença, são comumente encontradas alterações 
no cerebelo e tálamo na RNM de difusão e hipo-
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perfusão do lobo frontal na tomografia compu-
tadorizada por emissão de fóton único (SPECT) 
durante a convalescença. Após alguns meses, se 
cronificar, é possível identificar áreas necróticas 
nas regiões afetadas, principalmente nas estrutu-
ras hipocampais e peri-hipocampais33,34. 
 A encefalite límbica aguda pós transplante 
(Post-transplant acute limbic encephalitis -  PALE) 
é uma síndrome clínica caracterizada por amnesia 
anterógrada, secreção inapropriada de hormonio 
anti-diurético, causando hiponatremia, febre e 
convulsões, além de pleocitose moderada no líqu-
or e anormalidades no EEG. A RNM de crânio 
mostra hiperintensidades no uncus, amigdala, cor-
tex entorrinal posterior (área 28 de Brodman) e 
hipocampo em T2, FLAIR e DWI. A autopsia ce-
rebral nesses casos mostra gliose límbica e perda 
neuronal profunda na amigdala e hipocampo35-37.
 O HHV-6 tem sido associado também à 
epilepsia do lobo temporal mesial (mesial tempo-
ral lobe epilepsy - MTLE) e à Esclerose Múlti-
pla (EM). O DNA do HHV-6 foi encontrado em 
biopsias cerebrais de pacientes com MTLE, prin-
cipalmente no hipocampo e no lobo temporal, su-
gerindo um efeito patogênico do vírus.  O desafio 
fica em relação ao diagnóstico uma vez que em 
crianças não há evidências de infecção viral sistê-
mica, porém encontra-se altos níveis de DNA vi-
ral em regiões hipocampais em peças de lobecto-
mias temporais, sugerindo uma multiplicação viral 
ativa, provavelmente focando em astrócitos38. Em 
relação à EM, HHV-6 é apontado repetidamente 
como um gatilho infeccioso, afetando nesses ca-
sos os oligodendrócitos33.

 6. Das lesões causadas por Arbovírus
 As complicações neurológicas associadas 
às arboviroses não são patognomônicas, dificul-
tando o diagnóstico clínico e, como consequên-
cia, a definição etiológica depende largamente 
de exames laboratoriais, mais especificamente de 
sorologias. Vale lembrar que por pertencerem à 
mesma família são comuns as reações cruzadas. A 
análise do líquido cefalorraquidiano (LCR), além 
de confirmar a infecção viral pela linfocitose, alta 
concentração proteica e manutenção dos níveis de 
glicose também é importante fonte de imunoglo-
bulinas tanto IgM quanto IgG. O quadro clínico 
neurológico é composto por alteração do estado 
de consciência, cefaleia e hiperatividade neuronal. 
Ademais, tais arboviroses podem evoluir para a 

síndrome de Guillain-Barré, encefalite e mielite.
 Ainda não estão elucidados os mecanis-
mos pelos quais o ZIKV é capaz de atingir o Sis-
tema Nervoso Central (SNC). Porém, acredita-se 
que possa haver fatores do hospedeiro, ainda não 
identificados, que contribuam para tal complica-
ção. A razão aumentada de albumina no LCR pela 
albumina sérica, bem como o aumento da con-
centração de imunoglobulinas no LCR apontam 
para uma disfunção da barreira hematoencefálica 
e produção intratecal de imunoglobulinas39.  Foi 
relatada como complicação da Zika a microcefa-
lia40.
 A dengue, por sua vez, apresenta amplo 
espectro clínico variando de sua apresentação 
clássica, à dengue hemorrágica, dengue relaciona-
da à síndrome do choque ou dengue com compli-
cações neurológicas41. Inicialmente acreditava-se 
que a encefalite causada pelo DEN era resultante 
da desordem multissistêmica ocasionada pela in-
fecção viral, com falência hepática, choque circu-
latório e coagulopatia. Entretanto, o encontro do 
vírus e de imunoglobulinas anti-DEN no liquido 
cefalorraquidiano (LCR) bem como de RNA vi-
ral e de antígenos virais em biopsias do Sistema 
Nervoso Central constituem evidências cada vez 
mais fortes do neurotropismo do vírus42. Em ou-
tras palavras, as complicações neurológicas seriam 
causadas pela ação viral direta no SNC. Todavia, 
ainda não foram elucidados os mecanismos de 
passagem pela barreira hematoencefálica. Uma 
das teorias é de que a invasão se daria por meio de 
macrófagos infectados43. 
 As complicações neurológicas associadas 
à infecção pelo CHIKV são, além das citadas aci-
ma, convulsões, síndrome cerebelar, neuropatias, 
oftalmoplegias, neurite óptica e hemorragia subar-
canóidea que ocorrem em 25% dos casos, quando 
existe mutação pontual do material genético do 
vírus. Dentre elas, a encefalite é a mais comum. 
O mecanismo de ação que resulta em problema 
neurológico ainda não foi adequadamente eluci-
dado, restando a dúvida se se deve à ação direta do 
vírus no SNC ou à reação imune do hospedeiro. 
Através de estudos foi constatado que a infecção 
por CHIKV com complicação neurológica cursa 
com pior prognóstico diante de idade avançada, 
uso abusivo de álcool e uso anterior à internação 
de antinflamatórios não esteroidais. 
 Com relação aos exames de imagem, to-
das as infecções cursam com edema e elevação da 
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pressão intracraniana. Porém, podem ser pontua-
das algumas diferenças que auxiliam na exclusão 
de diagnósticos diferenciais dentre as arboviroses. 
A infecção pelo ZIKV pode cursar com calcifica-
ção do parênquima periventricular e de áreas talâ-
micas, além de ventriculomegalia43. Nos casos de 
microcefalia será notada lisencefalia. O diferencial 
em relação ao DEN é que a infecção pode causar 
de modo evolutivo para a atrofia cerebral. As le-
sões neurológicas associadas à encefalite japonesa 
por sua vez, estão, sobretudo, no tálamo, gânglios 
da base, tronco encefálico e cerebelo44. Por fim, os 
exames de imagem relacionados ao CHIKV reve-
lam comprometimento principalmente do giro do 
cíngulo e do sistema límbico43. 

 DISCUSSÃO
 O tema de meningoencefalites virais está 
em evidência atualmente em virtude do surto  de 
arboviroses que atingiu o Brasil. Os casos de in-
fecções virais evoluindo com comprometimento 
do Sistema Nervoso Central, entretanto, não são 
recentes havendo estudos epidemiológicos que 
revelam alta prevalência destas. Dentre os agentes 
destacam-se os pertencentes à família dos herpes 
vírus Humanos (HHV) que possuem como carac-
terística marcante a capacidade de permanecer em 
latência por um longo período no tecido neuro-
nal. 
 O Vírus HHV-1 destaca-se como o prin-
cipal agente etiológico de meningoencefalites 
virais, sendo responsável por cerca de 90% dos 
casos4. O vírus atinge o Sistema Nervoso Central 
predominantemente por meio de disseminação 
hematogênica. Acomete regiões encefálicas dis-
tintas, resultando em um quadro clínico bastante 
variado. Destaca-se, entretanto, o acometimento  
dos lobos temporais5, de modo a causar disartrias 
e paresias, da região fronto-temporal, com desen-
volvimento da Síndorme de Kluver-Bucy, em sua 
forma parcial9 e finalmente do sistema límbico, 
com consequentes alterações comportamentais. 
 Também classificado como herpes vírus 
simples tem-se o HHV-2, cuja disseminação se dá 
predominantemente por via hematogênica. Este 
acomete sobretudo região temporal resultando 
em déficit cognitivo, amnesia retrógrada, hiperos-
mia e sensação de gosto metálico12.
 O Vírus Varicela-Zoster, por sua vez, está 
geralmente envolvido em casos onde existe algum 

comprometimento imunológico. As lesões a ele 
relacionadas têm como base uma vasculopatia, 
causando infartos de substância branca e cinzen-
ta13. Foram relatados também acometimentos is-
quêmicos de tálamo, cerebelo, ponte e gânglios da 
base14. Pela ampla variabilidade de áreas suscetí-
veis à lesão vascular, a clínica é bastante heterogê-
nea. O envolvimento do tronco encefálico causa 
alterações reflexógenas, disartria e disfagia17 e o 
dos gânglios da base e cerebelo cursa com ataxia, 
vertigem e dificuldades na linguagem principal-
mente. 
 Tendo como principal manifestação a mo-
nonucleose aguda, o vírus do Epstein-Barr aco-
mete o Sistema Nervoso Central em 5% dos casos, 
tal taxa se eleva em pacientes pediátricos, chegan-
do a 18%20.  Uma vez atingindo o Sistema Ner-
voso Central, de modo direto ou imunomediado, 
por meio de linfócitos TCD8+, o que causa com 
maior frequência são as meningites, distinguindo-
-se dos demais vírus acima apresentados. Quando 
a nível encefálico, destaca-se o acometimento de 
gânglios da base. Os achados radiológicos nessa 
região associados à clinica são muito sugestivos de 
infecção por Epstein-Barr. 
 Predominando em populações de risco, 
como imunocomprometidos e neonatos, o Ci-
tomegalovírus (beta vírus) causa infecção que se 
apresenta mais frequentemente de forma aguda 
como encefalite nodular microglial, ventriculoen-
cefalite, com preferencia pelos ventrículos laterais, 
podendo também haver envolvimento de tronco 
encefálico. De modo menos comum desenvol-
vem-se lesões no lobo frontal causando mudanças 
comportamentais e alucinações auditivas e visu-
ais25. 
  O último dos vírus estudados pertencen-
te à família HHV é o HHV-6, que possui duas 
variantes biológicas, HHV-6A e HHV-6B. A for-
ma B geralmente está associada à primo-infecção, 
que ocorre na maior parte dos casos na primeira 
infância e o vírus em geral causa casos leves e au-
tolimitados28 e depois permanece latente. Estudos 
sugerem  que HHV-6 A seja mais neurotrópico 
e neurovirulento30, estando muito relacionado a 
transplantes. Causando na maior parte das vezes 
encefalite, sendo as alterações mais comuns alte-
ração do estado de consciência, amnesia, cefaleias, 
discinesia, convulsões, psicoses e sinais focais31. 
Os principais locais de acometimento são hipo-
campo, gânglios da base, córtex insular, lobo tem-
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Feocromocitoma como uma Possível e 
Rara Causa para Hipertensão Refratária 
ao Tratamento Medicamentoso: Um Breve 
Relato de Caso

Felipe Tavares Rodrigues1, Tais Caceres de Oliveira1, Marcos Roberto 
Pereira Cardozo1, Larissa Strelniek Aguiar1, Jackson Ramon de Oliveira2, 
Daniel Cerveira Gomes1, Larissa Klemig1, Cleonice Alves de Melo Bento3  

RESUMO
Feocromocitoma é um tumor raro das células cromafins produtoras de 
catecolaminas da glândula adrenal, na clínica médica pode ser visto como 
causa isolada de hipertensão refratária a medicamentos, causando ainda, 
outros sintomas como hipersudorese e taquicardia. O artigo tem o intuito de 
exemplificar a doença exibindo um breve relato de caso ocorrido no Hospital 
Universitário Gafrré e Guinle, de uma paciente de 56 anos que após cerca de 
10 anos de tratamento para uma hipertensão descompensada acompanhada de 
hiperglicemia, foi diagnosticada e fez a extração do tumor bilateral cirurgicamente.
Palavras-chave: feocromocitoma, hipertensão refratária, hiperglicemia 
refratária.

Pheochromocytoma as a Possible and Uncommon Cause of  Hypertension 
Resistant to Traditional Drugs Treatment: A Brief  Report of  Case

ABSTRACT
Pheochromocytoma is a rare neoplasia which has origin in chromaffin cells 
that produces catecholamines, during the medical practice it can be seen as a 
uncommon cause of  hypertension resistant to treatment with medicaments. 
The disease can cause symptoms as hipersweating and palpitations. This article 
has the purpose to show more details of  the disease and expose a brief  case of  
a 56 years old woman diagnosed and treated at Universitário Gafrré e Guinlé 
Hospital after almost 10 years suffering of  an uncontrolled hypertension by 
drugs, and also she suffered by a occasional hyperglycemia, after the surgery the 
patient don’t have the symptoms anymore.   
Keywords: pheochromocytoma, refractory hypertension, refractory 
hyperglycemia.

________________________________________________________
¹Estudante de Medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 2Estudante de Medicina 
pela Universidade Federal do Acre (UFAC). 3Professora do Departamento de 
Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico - Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Correspondência
Felipe Tavares Rodrigues
Rua Justiniano da Rocha, 159/104
20551-010 - Vila Isabel/RJ
Brasil
E-mail: medftr@yahoo.com.br



Cad Bras Med XXX (2): 1-54, 2017

23

 INTRODUÇÃO
 Hipertensão arterial (HA) é condição 
clínica multifatorial caracterizada por elevação 
sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 
mmHg descrita recentemente pelas Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão de 2016, estando asso-
ciada a  lesões em órgãos alvos como o Acidente 
Vascular Encefálico (AVE), e Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM), tem como fatores de risco  o ta-
bagismo, a dislipidemia, a obesidade e o Diabetes. 
A hipertensão também pode ser secundária a ou-
tras doenças como Hiperaldosteronismo, Doen-
ça renal Crônica, Hipertireoidismo, Acromegalia, 
Coarctação da aorta e Feocromocitomas1. 
 Feocromocitoma é uma neoplasia geral-
mente benigna rara das células cromafins da me-
dula da glândula suprarrenal que cursa com hiper-
produção de hormônios adrenérgicos, presente 
em cerca de 0,1 a 0,6 % dos pacientes hipertensos, 
caracterizada pela tríade de sintomas: cefaléia, pal-
pitações e hipersudorese. Epidemiologicamente 
são mais vistos em mulheres com idade por volta 
dos cinqüenta anos de idade, novas tecnologias 
e métodos de imagem vêm contribuindo para o 
diagnóstico, a maioria dos pacientes evolui bem 
após o procedimento cirúrgico2. 
 Na análise morfológica do tumor este é 
composto desde pequenas lesões até grandes mas-
sas hemorrágicas podendo pesar até 4kg, contudo 
a maioria pesa cerca de 100g, tendo aspecto lobu-
lar e geralmente são de cor amarelo-acastanhada. 
Microscopicamente são compostos por células 
cromafínicas com citoplasma abundante de grâ-
nulos com catecolaminas facilmente coradas pela 
prata, estas células se organizam em ninhos (zell-
ballen), a invasão da cápsula do órgão é rara3.
 As mutações nos genes VHL, RET, 
SDHD e NF1, relacionados com a síndrome de 
von Hippel-Lindau, com a neoplasia endócrina 
múltipla do tipo 2, na deficiência de succinato 
desidrogenase e na síndrome de Recklinghausen 
reespectivamente, vem sendo reportadas como 
causa hereditária de Feocromocitomas4.
 Para o diagnóstico se utiliza a quantifica-
ção no sangue ou na urina, do excesso de pro-
dução de catecolaminas ou dos seus metabolitos 
(normetanefrinas, metanefrinas, ácido Vanilman-
délico)5 e também se recomenda a realização de 
exames de imagem como Tomografia Computa-
dorizada, Ressonância Magnética e como alter-
nativa mais específica temos a Cintilografia com 

Metaiodobenzilguanidina (MIBG) marcada com 
Iodo radioativo6. 
 Quando estão fora das adrenais são cha-
mados paragangliomas; os feocromocitomas po-
dem causar complicações se não forem tratados 
como graves arritmias cardíacas7, o risco de ma-
lignização é baixo, contudo chegam a 10% dos 
tumores localizados na adrenal e a 35% dos para-
gangliomas, sendo mensurada pela escala (PASS), 
do inglês Pheochromocytoma of  the Adrenal gland 
Scaled Score, que analisa fatores como a invasão 
de estruturas próximas, o número de mitoses, o 
pleomorfismo celular e a necrose, tumores com 
pontuação maior ou igual a 4 na escala tem alto 
grau de malignidade8.
 Diabetes Mellitus (DM) é uma doença com-
posta por distúrbios metabólicos que apresentam 
em comum a hiperglicemia, resultante de defeitos 
na ação da insulina, na secreção de insulina ou em 
ambas. O diagnóstico de Diabetes Mellitus é feito a 
partir de uma glicemia esporádica acima de 200 
mg/dL com sintomas, ou uma glicemia superior a 
200 mg/dL após o teste de tolerância a glicose, ou 
uma glicemia em jejum acima de 126 mg/dL em 
duas ocasiões diferentes, há também como crité-
rio a quantificação da hemoglobina glicada plas-
mática que deve ser igual ou superior a 6,5%. O 
estado diabético nos Feocromocitomas são consi-
derados casos especiais de ordem endócrina9. 
 
 DESCRIÇÃO DO CASO
 Relata-se um caso de uma paciente, brasi-
leira, moradora do Estado do Rio de Janeiro, com 
56 anos, cuidadora de idosos. Nega alcoolismo e 
tabagismo, com histórico de neoplasia de mama 
na família e hipertensão familiar. Em 2006 ini-
ciou quadro hipertensivo, o que levou a paciente 
a procurar diversos serviços médicos sendo tra-
tada com vários medicamentos mais tradicionais, 
como inibidores da enzima conversora de angio-
tensina (Captopril), diuréticos (hidroclorotiazida 
e espironolactona) e beta-bloqueadores (propa-
nolol), contudo, sem sucesso, seus níveis pressó-
ricos sempre ultrapassavam facilmente os 140-80 
mmHg.
 Em 2008 a paciente foi diagnosticada com 
hiperglicemia resistente ao tratamento com me-
tformina, glimepirida e glicazida, que hora esta-
vam num estágio de tolerância a glicose diminuída 
e em outros momentos se enquadrava na diabetes 
mellitus com glicemias esporádicas sem jejum aci-
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ma de 200 mg/dL.
 Em 2014 a paciente refere inicio abrupto 
de sudorese intensa mesmo em clima ameno, as-
sociada a mialgia.
 Em dezembro de 2015 foi diagnosticada 
com um Feocromocitoma, a partir daí passou a 
usar prazosina e bisoprolol que reduziram signi-
ficativamente sua pressão arterial, a neoplasia da 
adrenal direita foi retirada em cirurgia laparoscó-
pica em agosto de 2016, e em novembro do mes-
mo ano foi retirada a formação tumoral do lado 
esquerdo, uma neoplasia menor e mais discreta. 
 No momento da internação para a cirur-
gia, a paciente estava em bom estado geral, lúcida 
e orientada em tempo e espaço, com glicemia de 
jejum de 116 mg/dL, Freqüência Respiratória de 
22 irpm, Freqüência Cardíaca de 81 bpm, com 
pico febril de 38 oC e Pressão Arterial de 130-80 
mmHg, possuía cicatrizes hipocrômicas em mem-

bros inferiores juntamente com um edema com 
cacifo 2+/4+ nos mesmos, que foi controlado 
com o uso do diurético de alça furosemida.
 A tomografia detectou alterações signifi-
cativas nas adrenais formando massas hipoden-
sas, percebendo-se que o tumor no lado direito 
(Figura 1) é bem mais volumoso que no lado 
contralateral (Figura 2). O MIBG foi realizado, 
encontrando-se um acúmulo anormal radiotra-
çador heterogênio em lesão expansiva na adrenal 
direita com intensidade superior ao parênquima 
hepático, já o achado na adrenal esquerda foi con-
siderado hipercaptante e suspeito, embora menos 
específico.
No pós-operatório de ambas as cirurgias a pa-
ciente se recuperou bem, reduzindo suas taxas 
glicêmicas e seus níveis pressóricos para a faixa de 
normalidade, sendo ainda recomendada uma die-
ta com redução da ingestão de sódio e açucares.

Figura 1. Demonstração de Feocromocitoma direito em Tomografia Computadorizada e áreas hipercaptantes de Metaiodo-
benzilguanidina na Cintilografia
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Figura 2. Demonstração de Feocromocitoma esquerdo em Tomografia Computadorizada e áreas hipercaptantes de Metaio-
dobenzilguanidina na Cintilografia

 DISCUSSÃO
 O Feocromocitoma por ser produtor de 
catecolaminas tem uma ação paraneoplásica, ou 
seja, ocasiona uma síndrome pela produção exces-
siva de hormônios e peptídeos que são jogados 
na circulação sanguínea, capazes de desregular o 
metabolismo, tendo assim repercussão em vários 
sistemas do organismo10. Os efeitos fisiológicos 
desses neurotransmissores são mediados pelos re-
ceptores alfa e betas adrenérgicos que no caso da 
paciente causaram hipertensão pela estimulação 
alfa-1 que aumenta a resistência vascular periféri-
ca e pela estimulação beta-1 que aumenta o débito 
cardíaco. Já hiperglicemia pode ser explicada pela 
estimulação alfa-1 e beta-2 que estimula a glicoge-
nólise. Quanto a mialgia pode ser oriunda a hipe-
restimulação beta-3 que estimula a termogênese e 

pela própria hiperatividade do organismo11.

 CONCLUSÃO
 Tal caso leva à tona a importância da não 
banalização de qualquer sintoma apresentado pelo 
paciente, a relação entre médico e o paciente deve 
ser fortalecida, mesmo que um quadro clínico seja 
muito prevalente na população como é o caso 
da hipertensão e a hiperglicemia, o médico deve 
investigar, levantando sempre hipóteses até en-
contrar o âmago do problema com suas possíveis 
causas, sejam psicossociais, dos hábitos de vida ou 
mesmo como no caso um tumor raro da adrenal 
secretor de catecolaminas, fazendo a diferença na 
vida desta paciente, que há quase dez anos não 
tinha sua doença diagnosticada e tão quanto não 
era devidamente tratada.
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Insuficiência Adrenal Primária: Relato de 
Caso de uma Doença Rara
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RESUMO
A Insuficiência Adrenal Primária ou Doença de Addison (DA) é uma doença do 
córtex supra-renal que resulta na falência da produção de cortisol e aldosterona, 
caracterizando-se por baixas concentrações plasmáticas de cortisol e altas de 
ACTH. Considerando a DA uma doença rara, é relevante relatar o caso atendido 
no município de Londrina-PR. Paciente do sexo masculino, 50 anos, ex-tabagista, 
etilista, foi atendido por episódios de síncope e confusão mental, com manchas 
hipercrômicas em língua e mucosa oral, bem como hiperpigmentação ungueal 
em membros inferiores. Apesar da DA ser mais prevalente no sexo feminino e 
da ausência de relatos sobre o etilismo como um dos fatores de risco, acredita-
se que, neste caso, o uso crônico de álcool tenha desencadeado um processo 
inflamatório resultando em adrenalite autoimune com sintomatologia típica da 
DA.
Palavras-chave: insuficiência adrenal, doença de Addison, hiperpigmentação, 
corticosteroides, glândulas suprarrenais, mineralocorticoide.

Primary Adrenal Insufficiency: Case Report of  a Rare Disease

ABSTRACT
The primary adrenal insufficiency or Addison´s disease (AD) is a disorder 
of  the adrenal cortex that results in the failure of  cortisol and aldosterone 
production, characterized by low plasma concentrations of  cortisol and higher 
concentrations of  ACTH. Considering the AD a rare disease, it is important 
to report the case met in the city of  Londrina. A male patient aged 50, 
former smoker, alcoholic, was attended with episodes of  syncope and mental 
confusion with hyperchromic spots on the tongue and oral mucosa, and nail 
hyperpigmentation in lower limbs. Although AD is more prevalent in females 
and no reports of  alcohol consumption as a risk factor, it is believed that in 
this case chronic alcohol use has triggered an inflammatory process resulting in 
autoimmune adrenalitis with typical symptomatology.
Keywords: adrenal insufficiency, Addison’s disease, hyperpigmentation, adrenal 
cortex hormones, adrenal glands, mineralocorticoid.
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 INTRODUÇÃO
 As glândulas adrenais são constituídas 
por duas partes de diferentes funções: medula e 
córtex, sendo a medula responsável pela resposta 
ao estímulo simpático liberando catecolaminas; o 
córtex, sintetiza os corticosteroides - mineralo-
corticoides (aldosterona) e glicocorticoides (cor-
tisol)1.
 A destruição ou alteração funcional da 
glândula adrenal com deficiência na produção 
ou na ação dos glicocorticoides, com ou sem 
redução de mineralocorticoides e hormônios 
androgênicos resultam na Insuficiência Adrenal 
(IA)2,3, A Doença de Addison (DA) ou IA primária 
é causada por uma doença intrínseca do córtex 
supra-renal, levando a falência da produção de 
cortisol e aldosterona associado a sinais de outras 
doenças autoimunes sistêmicas, caracterizando-se 
por baixas concentrações plasmáticas de cortisol 
e altas de ACTH4. Ocorre mais em mulheres do 
que em homens e pode se apresentar em qualquer 
idade, embora ocorra mais comumente entre 30 e 
50 anos de idade2.
 Inúmeros são os fatores que podem le-
var um indivíduo a desenvolver uma IA primá-
ria. Nas crianças, a causa mais comum provém de 
uma doença autossômica recessiva decorrente da 
deficiência de uma das cinco enzimas envolvidas 
no processo de síntese do cortisol, chamada de 
hiperplasia adrenal congênita4.
 Nos adultos a maioria dos casos são 
causados por adrenalite autoimune, apresentando 
em 85% dos casos, anticorpos com o esteroide 
21-hidroxilase (21OHAb)2,5. Outras causas da 
DA no adulto também foram identificadas, 

como tuberculose, síndrome poliendócrina 
autoimune, amiloidose, entre outros. Nos casos 
em que a doença se manifesta por mecanismos 
autoimunes, pode-se encontrar vitiligo, candidíase 
mucocutânea, além de associações com tireoidite 
de Hashimoto, diabetes mellitus do tipo 1 e 
hipoparatireoidismo2,4.
 A DA mesmo com aumento superior 
a três vezes de sua prevalência na década de 70, 
ainda é uma doença rara, cuja a prevalência nos 
países ocidentais tem sido estimada em 35 a 60 por 
milhão, é relevante o relato desse caso atendido 
no município de Londrina-PR5,6.
 RELATO DO CASO
 Homem, 50 anos, ex-tabagista, etilista, 
foi atendido por episódios de síncope e confusão 
mental, com manchas hipercrômicas em língua 
e mucosa oral, bem como hiperpigmentação 
ungueal em membros inferiores. Com história de 
fraqueza muscular, letargia e emagrecimento de 
9 kg em um período de 3 meses, apresentava-se 
desorientado, hipotenso e Glasgow 14. Paciente 
em uso de pantoprazol 20 mg/dia e escitalopram 
10 mg/dia.
 Os exames laboratoriais revelaram sódio 
110 mEq/L, potássio 5,2 mEq/L, creatinina sérica 
1,1 mg/L, hemoglobina 14,4 g/dL, linfócitos 4450 
mm3, TSH 2,65 mU/L, glicemia sérica 77 mg/dL, 
PPD 5 mm (Tabela 1). A tomografia abdominal 
mostrou glândulas adrenais com dimensões e 
morfologia normais, e a ressonância magnética 
de abdome revelou adrenais tópicas, simétricas, 
com morfologia preservada, dimensões reduzidas, 
sem lesões focais, e uma pequena quantidade de 
líquido livre em abdome superior.

Testes solicitados Valores de admissão  Valores de readmissão
Sódio 110 mEq/L 97 mEq/L
Potássio 5,2 mEq/L 6,2 mEq/L
Creatinina sérica 1,1 mg/L ------
Hemoglobina 14,4 g/dL ------
Linfócitos 4450 mm3 ------
TSH 2,65 mU/L ------
Glicose sérica 77 mg/dL ------
PPD 5 mm ------
Cloreto ------ 6,1 mEq/L
Cortisol sérico basal 2,1 mcg/dL ------

Tabela 1. Exames laboratoriais
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 O paciente não apresentou melhora com 
expansão volêmica, entretanto, houve regressão 
da sintomatologia e correção dos eletrólitos após 
uso de mineralocorticoide (Fludrocortisona 0,1 
mg 12/12 horas) e hidrocortisona injetável (100 
mg endovenoso, 8/8 horas por 5 dias). 
 A hipótese de DA foi confirmada após 
dosagem sérica de cortisol basal (2,1 mcg/
dL); a investigação etiológica excluiu causas 
infecciosas, dentre elas tuberculose, fungos e 
HIV, outras causas como câncer metastático, 
infarto ou hemorragia adrenal e drogas também 
foram excluídas com base no resultado normal da 
tomografia abdominal com contraste, chegando-se 
ao diagnóstico de adrenalite autoimune. Realizada 
prescrição de Prednisona 20 mg por um período 
de 3 meses, entretanto, o paciente apresentou 
adesão incompleta ao esquema terapêutico, o que 
culminou com readmissão hospitalar. 
 Na admissão hospitalar, novamente 
apresentava hipotensão, letargia e rebaixamento 
do nível de consciência. Os exames laboratoriais 
coletados na admissão: sódio 97 mEq/L, cloro 6,1 
mEq/L e potássio 6,2 mEq/L (Tabela 1). Após 
reintrodução de corticoterapia, houve regressão 
completa dos sintomas e durante a reavaliação 
após 3 meses, observou-se diminuição das 
lesões hipercrômicas e manutenção dos exames 
laboratoriais estáveis.
 
 DISCUSSÃO
  Após negatividade das sorologias para 
infecções por Hepatite B e C e HIV, considera-
se ser plausível biologicamente que, neste caso, 
o uso crônico de álcool tenha desencadeado um 
processo inflamatório resultando em adrenalite 
auto-imune com sintomatologia típica da DA, 
apesar desta doença ser mais prevalente no sexo 
feminino e da ausência de relatos na literatura 
sobre o etilismo como um dos fatores de risco2.
 As manifestações clínicas apresentadas 
que são frequentes nesta doença foram: mal-
estar crônico, fadiga, fraqueza generalizada, 
perda de peso, hipotensão arterial, devido a 
depleção de volume ocasionada pela deficiência 
de aldosterona7. 
 A hiperpigmentação, devido à 
hipersecreção de ACTH crônica, foi evidente, 
assim como em quase todos os pacientes 
com insuficiência adrenal primária, sendo o 
achado físico mais característico; ocorre como 

consequência da deficiência de cortisol, e do 
aumento da produção de pró-opiomelanocortina, 
um pró-hormônio que é clivado em ACTH 
biologicamente ativo, hormônio estimulante 
do melanócito (MSH). O MSH elevado resulta 
no aumento da síntese de melanina, causando a 
hiperpigmentação de tom castanho generalizada. 
Esses sintomas desaparecem rapidamente com a 
reposição de glicocorticoides7. 
 Quanto aos distúrbios eletrolíticos, a 
hiponatremia apresentada pela paciente é o 
distúrbio mais comum, sendo encontrada em 85-
90% dos pacientes, refletindo tanto sódio quanto 
a depleção de volume ocasionada pela deficiência 
de mineralocorticóide e aumento da secreção de 
hormônio antidiurético causada pela deficiência 
do cortisol7.
 A baixa concentração sérica de cortisol 
é uma importante medida para o diagnóstico de 
insuficiência adrenal. Em indivíduos normais, 
esta concentração é mais elevada pela manhã 
(cerca de 6 horas), variando de 10 a 20 mcg/dL. A 
concentração sérica de cortisol pela manhã menor 
que 3 mcg/dL é fortemente sugestivo de IA8.
 Uma vez estabelecido o diagnóstico, o 
paciente com insuficiência adrenal primária deve 
iniciar o tratamento crônico.
 Para os pacientes com diagnóstico já 
conhecido de insuficiência adrenal administra-
se dexametasona (4 mg bólus intravenoso), 
hidrocortisona 100 mg bólus intravenoso, ou 
qualquer preparação de glicocorticóides por via 
intravenosa.
 No paciente citado, sem diagnóstico prévio 
de Insuficiência Adrenal, a dexametasona (4 mg 
de bolus intravenoso) é a opção de escolha pois, 
ao contrário da hidrocortisona, não interfere em 
ensaios de cortisol realizados no soro, entretanto, 
devido indisponibilidade do mesmo, foi utilizado 
dose endovenosa de hidrocortisona. Recomenda 
a reposição adequada de sódio por via intravenosa 
com soro fisiológico9. 
 Agudamente, pode-se utilizar NaCl 3% 
associado a furosemida, tanto para prevenir 
hipervolemia quanto para acelerar a correção 
da natremia10.  A menos que haja uma doença 
grave complicadora, corticoterapia parenteral 
pode ser reduzida ao longo de um a três dias e 
posteriormente trocada para uma dose oral de 
manutenção, como realizado com a prescrição de 
prednisona por um período de 3 meses9.
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 Após o tratamento inicial, a causa 
da precipitação da crise supra-renal deve ser 
ativamente procurada e devidamente tratada9. Um 
dos componentes do tratamento da insuficiência 
adrenal é a educação do paciente - um desafio que 

enfrentamos devido não adequamento terapêutico 
do paciente - que, se tratado corretamente, 
pode viver ativamente com terapia de reposição 
necessitando de ajustes durante fases ativas de 
doenças infecciosas e estresses menores9.  

 REFERÊNCIAS
1. Hall JE. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médi-

ca. 12th ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2011. p. 969-85.
2. Charmandari E, Nicolaides NC, Chrousos GP. 

Adrenal Insufficiency. Lancet. 2014 June; 383: 
2152–67.

3. Falorni A, Minarelli V, Morelli S. Therapy of  adre-
nal insufficiency: an update. Endocrine. New York: 
Springer; 2013; 43:514-528.

4. Castro M, Elias LLK. Insuficiência Adrenal Crônica 
e Aguda. In: Simpósio Urgências e Emergências En-
dócrinas, Metabólicas e Nutricionais; 2003 abr.-dez; 
Ribeirão Preto. 36: 375-379. 2v.

5. Nieman LK. Causes of  primary adrenal insuffi-

ciency (Addison’s disease).  UpToDate. 2014 oct 09.
6. Silva RC; Castro M; Kater CE; Cunha AA; Moraes 

AM; Alvarenga DB et al. Insuficiência Adrenal Pri-
mária no Adulto: 150 Anos Depois de Addison. Arq 
Bras Endocrinol Metab. 2004;48/5:724-738

7. Lynnette K Nieman, MD. Clinical manifestations of  
adrenal insufficiency in adults. UpToDate 2014 oct 
09.

8. Lynnette K Nieman, MD. Diagnosis of  adrenal in-
sufficiency in adults. UpToDate 2014 oct 09.

9. Nieman L. K. Treatment of  adrenal insufficiency in 
adults. UpToDate 2014 oct 09

10. Rocha PN. Hiponatremia: conceitos básicos e abor-
dagem prática. J. Bras. Nefrol. 2011 June.



Cad Bras Med XXX (2): 1-54, 2017

31

Meningoencefalite causada pelo Vírus da 
Dengue: Relato de Caso

Vitor Ribeiro Gomes de Almeida Valviesse1, Renata Lia Lana Viggiano, 
Gabriela Gomes Silveira1, Priscila de Oliveira Nobrega Lara1, Rogério 
Valls de Souza2, André Miguel Japiassu3, Marco Antonio Sales Dantas de 
Lima4

RESUMO
A dengue é arbovirose endêmica no Brasil, com epidemias frequentes no 
sudeste. O acometimento neurológico é pouco descrito. Relatamos caso de 
paciente de 26 anos, masculino, com síndrome gripal que evoluiu com agitação, 
meningismo e convulsão; intubado e admitido em terapia intensiva. Punção 
lombar revelou 30 células, 98% mononucleares, proteína: 40 mg/dL, glicose: 
61 mg/dL, IgM positivo para dengue; IgM e IgG séricos reagentes para dengue. 
A meningoencefalite por dengue tem baixa incidência na literatura. O caso 
ilustra forma atípica do dengue, que necessita ser considerada na investigação 
de meningites.
Palavras-chave: dengue, meningoencefalite, Brasil.

Meningoencephalitis caused by Dengue Vírus: A Case Report 

ABSTRACT
Dengue fever is endemic in Brazil, with frequent epidemics in the Southeast. 
The neurological involvement is little described. We report the case of  26-year-
old patient, male, with flulike symptoms that evolved with agitation, meningism 
and seizure; he was intubated and admitted into intensive care. The lumbar 
puncture revealed 30 cells, 98% mononuclear; protein: 40 mg/dL, glucose: 
61 mg/dL, IgM positive for dengue; serum IGM and IgG were reagents for 
dengue. The dengue’s meningoencephalitis has low incidence in the literature. 
The case illustrates an atypical manifestation, which must to be considered in 
meningitis’ investigation. 
Keywords: dengue, meningoencephalitis, Brazil.
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INTRODUÇÃO
 A dengue é uma doença causada por um 
flavivírus e transmitida por um mosquito, o Ae-
des aegypti, que vive em áreas urbanas e se disse-
mina nas grandes metrópoles¹. É uma arbovirose 
endêmica no Brasil e se comporta com epidemias 
frequentes na região Metropolitana da cidade do 
Rio de Janeiro¹.
 Os flavivírus costumam causar doenças 
cujo envolvimento orgânico inclui o fígado, sin-
tomas sistêmicos e o envolvimento do sistema 
nervoso central é descrito em algumas das pato-
logias causadas por vírus desta família, sobretudo 
a encefalite japonesa¹.
 As manifestações neurológicas em pa-
cientes com dengue são pouco descritas, prin-
cipalmente pela subnotificação dos casos². A 
maioria dos pacientes apresenta cefaleia de forte 
intensidade, com localização retro-orbitária e esta 
manifestação muitas vezes já revela envolvimen-
to meníngeo leve, com resolução espontânea². 
A meningite ou meningoencefalite são relatados 
como apresentações atípicas da doença1-3.
 Meningoencefalites sem etiologia defini-
da são frequentemente atribuídas a vírus, sem a 
devida investigação1,2. Outras manifestações neu-
rológicas são descritas associadas à doença, mas 
de ocorrência ainda mais rara, como hematoma 
subdural e polineuropatias4,5. 
 Descrevemos a seguir um caso com diag-
nóstico de meningoencefalite por dengue com o 
objetivo de alertar para esta manifestação desta 
doença e suscitar a investigação de quadros de 
meningite para a possível etiologia por este vírus.
 
 RELATO DE CASO
 Paciente de 26 anos, masculino, garçom, 
iniciou quadro de síndrome gripal, com cefaleia, 
tosse seca, febre e congestão nasal. Foi internado 
com piora dos sintomas no quarto dia de evo-

lução, com plaquetopenia, leucopenia e piora da 
cefaleia. Transferido após três dias para a nossa 
instituição, com agitação psicomotora, desorien-
tação, sinais de irritação meníngea e crise con-
vulsiva. Foi intubado por rebaixamento do nível 
de consciência e admitido no centro de terapia 
intensiva. Realizada punção lombar que revelou 
30 células, 98% mononucleares, proteína: 40 mg/
dL, glicose: 61 mg/dL.      
 Realizadas sorologias para investigação 
de doenças infecciosas, sendo detectado IgM e 
IgG reagentes para dengue no sangue, IgM rea-
gente no líquor e PCR negativo para o vírus da 
dengue no líquido cefalorraquiano (LCR). O pa-
ciente apresentou melhora clínica significativa, 
tendo obtido alta hospitalar após 10 dias de in-
ternação.

 DISCUSSÃO 
 A meningoencefalite por dengue é con-
siderada de baixa incidência na literatura (menos 
de 10% dos casos de meningoencefalites virais), 
embora faltem estudos que investiguem pacien-
tes com dengue para esta condição. Alguns estu-
dos realizados comprovaram que a apresentação 
pode não ser tão atípica¹. 
            No Ceará, foi realizado um estudo retros-
pectivo em pacientes com diagnóstico de menin-
gite que analisou o LCR destes pacientes e em 
8% dos casos, havia PCR positivo para o vírus 
da dengue, o que pode mostrar que a doença é 
pouco investigada e subnotificada². O caso apre-
sentado ilustra uma condição considerada atípica 
do dengue.  

 CONCLUSÃO
 Conclui-se que, apesar de ser uma condi-
ção de baixa incidência, necessita ser considera-
da no diagnóstico diferencial nos pacientes com 
quadros sugestivos de meningites virais.
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O Endotélio

Wilfrido Padilla Arenilla1, Marla Quiroz Charris2, Guillermo Siado 
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Alves5

RESUMO
O endotélio é um órgão importante que media muitas funções na hemóstase 
mantendo o tônus vascular, o fluxo sanguíneo e a fluidez da membrana plasmática 
com o equilíbrio entre coagulação e fibrinólise, inibindo a proliferação celular e 
controle da resposta inflamatória. O objetivo deste artigo é estudar as principais 
funções do endotélio para entender sua funcionalidade.
Palavras-chave: endotélio, função endotelial, prostaglandinas.

The Endothelium

ABSTRACT
The endothelium is an important organ that mediates many functions in 
hemostasis maintaining vascular tone, blood flow and fluidity of  the plasma 
membrane with the balance between coagulation and fibrinolysis, inhibiting cell 
proliferation and control of  the inflammatory response. The aim of  this article 
is to study the main functions of  the endothelium to understand its functionality.
Keywords: endothelium, endothelium function, prostaglandins.
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 O endotélio vascular constitui um dos 
maiores órgãos do corpo humano, com suas me-
didas de 300 até 1000 m2 da superfície corporal, 
presente quase na totalidade dos tecidos do corpo. 
Apresentando uma configuração histológica que 
confere adaptabilidade com múltiplas funções en-
dócrinas e Parácrinas. As células endoteliais apre-
sentam receptores de membrana para diferentes 
moléculas junto com proteínas, moléculas trans-
portadoras de lipídeos e hormonais assim como 
proteínas especificas de união.
 A palavra endotélio foi adjudicada pela 
primeira vez por WILHEM HIS 1865(1,2,3) quem 
fez referencia relatando um mono capa de célu-
las no interior dos vasos sanguíneos, antigamente 
era considerado como uma barreira homeostática 
dentre o sangue e os vasos sanguíneos. Na déca-
da de 1980 vem sendo publicados trabalhos acer-
ca da função do endotélio e sua participação em 
o tônus vascular, coagulação e fibrinolise local e 
como mediador inflamatório. O endotélio basica-
mente é constituído por células chamadas células 
endoteliais as quais são poligonais com orientação 
longitudinal apresentando diferentes característi-
cas na sua conformação:

 Endotélio contínuo: com células aperta-
das, interconectadas rodeadas por uma membrana 
basal.
 Endotélio fenestrado: com aberturas na 
sua configuração.
 Endotélio descontínuo: é aquele que 
apresenta orifícios, fendas e membrana basal.
 
 As diferentes formas de endotélio variam 
dependendo do órgão onde ele se encontre; como 
por exemplo, o endotélio contínuo encontra-se 
nas artérias, veias e capilares cerebrais. E o en-
dotélio fenestrado se encontrar em lugares com 
maior transporte e filtração tais como capilares 
de glândulas de secreção interna, mucosa gástrica, 
glomérulos renais e os túbulos renais.
 Na maioria das fendas eles têm diafragma, 
que contem glucoproteina pv1 (proteína integral 
transmembrana associada às cavéolas endoteliais 
e orifícios ligando de heparinas com grande afi-
nidade). Na sua superfície aquelas fendas estão 
tapizado por proteínas como  claritina e  caveoli-
na. Os orifícios que contem a claritina se afundam 
formado vesículas as invaginações em aquelas 
zonas que com muito colesterol e esfingolipideos 

são chamadas de cavéolas e sua estrutura chamada 
caveolina as quais são essencial para o processo de 
endocitose.
 As células endoteliais liberam múltiplas 
substancias dentre de elas oxido nítrico (ON), 
fator hiperpolarizante  derivado do endotélio 
(EDHF), endotelina-1 (ET-1), fatores de cresci-
mento, citocinas e moléculas de adesão. 
 As principais funções do endotélio são:

 1) HEMOSTASIA, TROMBOGÊNE-
SES E FIBRINÓLISE
 2) FLUXO CELULAR, PERMEABI-
LIDADE VASCULAR E TRÁFEGO LEU-
COCITÁRIO
 3) VACUOLOGÊNESE E ANGIO-
GÊNESE
 4) REGULAÇÃO DO TÔNUS VAS-
CULAR E FUNÇÃO ENDÓCRINA 

 Hemostasia: Para manter o fluxo san-
guíneo permanente sem dificuldade o endotélio 
prevê a adesão plaquetaria assim como promove 
a desagregação por meio de mecanismos como 
a expressão na sua superfície de acido 13 hidro-
xioctadecadenóico, metabolização de ADP e ATP. 
Por ectonucleoidase de membrana e liberação de 
prostaciclinas e óxido nítrico. As prostaciclinas e 
o óxido nítrico favorecem á vasodilatação e ini-
bem a adesão e agregação plaquetária, ativando a 
guanyl ciclase e adenilil ciclase, que impede a ati-
vação dos trombócitos.
 As células endoteliais expressam recepto-
res de trombina chamados de trombomodulinas, 
que inativam a ação da trombina e o complexo 
trombomodulina trombina e faz ativação da pro-
teína C e S que na sua vez ativam fatores Va e 
VIIIa  inibindo a cascada da coagulação . A su-
perfície celular endotelial contém moléculas de 
glucosaminoglicanas parecidas com a heparina, 
quebrando a antitrombina principal inibidor da 
trombina e fator Xa. Por último a secreção do 
inibidor da via do fator tissular que bloqueia os 
complexos FT-VIIa e não permite a ativação da 
cascata da coagulação extrínseca da coagulação 
em condições normais. 

 Trombogênese: As células endoteliais 
em condições fisiológicas não permitem a adesão 
plaquetária, impedindo a formação de coágulos, 
porém quando existe lesão endotelial perde a fun-
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ção anticoagulante. Para exercer a anti-coagulação 
existem dois mecanismos principais.
 A produção de heparam-sulfato e outros 
glicosaminoglicanos, heparina-similes que aumen-
tam a atividade da antitrombina III, outro meca-
nismo é dependente da trombomodulina. 
 Existem ainda outras sustâncias como as 
prostaciclinas e o ativador dos plasminogênio que 
interagem no equilíbrio de coagulação, anti coa-
gulação e fibrinólise, quando existem a injuria das 
células endoteliais expondo a matriz subendotelial 
que esta conformada de laminina e fibras coláge-
nas geram adesão das plaquetas por meio de re-
ceptores de membrana para integrina, fibrotesina 
e laminina. Depois da exposição da matriz inicia-
-se a produção do fator de Von Willebrand asso-
ciado à parede vascular (FWv) o qual é uma prote-
ína que se encontra nos corpos de Weibel-palade, 
dentro da matriz celular. Após a liberação do FWv 
é ele quem ativa a cascata da coagulação ao clivar 
o fator VIII, no entanto  age dentre os tecidos e 
plaquetas pela via de receptores GPIb/IX/V adi-
cionalmente as células endoteliais produzem fator 
ativador de plaquetas (FAP) promovendo a ativa-
ção plaquetária e a adesão ao endotélio. 
 As plaquetas recrutadas liberam ADP, 
ATP, tromboxano A2 (TA2), Serotonina, FWv y 
fibrinogênio, amplificando as resposta plaquetária 
e desencadeando um novo recrutamento plaque-
tário com formação de tampão hemostático. 
 Nesta instancia a célula endotelial depen-
dendo do dano pode liberar prostaciclina e oxido 
nítrico limitando a agregação plaquetária evitando 
a trombose, porém se o dano fosse maior o seve-
ro que leve a disfunção das células endoteliais a 
liberação dos mediadores plaquetários como Se-
rotonina, ADP, ATP, favorecem na liberação de 
mediadores derivados do ácido araquidônico tipo 
TA2, da mesma forma ativando uma glicopro-
teína de membrana dos fibroblastos e na parede 
dos vasos sanguíneos chamados de fator tecidual 
(FT), a estimulação dos mediadores inflamatórios 
geram susceptibilidade da célula endotelial pra o 
FT que vai entrar em contato com o fator VII for-
mando um complexo ativado que se chama FT/
FVIIA que a sua vez ativa IX-X que são cataliza-
dores de trombina. Quem é uma molécula essen-
cial na transformação do fibrinogênio em fibrina 
e finalmente levando á  formação de coágulos.
 Mas a função do endotélio não se limita 
na formação do coagulo já que pra a hemostasia 

da célula endotelial produz reativado de plasmi-
nogênio tissular favorecendo a fibrinólise, na in-
juria endotelial se expressam outras moléculas de 
adesão como I-CAMS, V-CAMS,  P, selectina e E 
selectina favorecendo a agregação leucocitária de 
eritrócitos que faz parte do complexo da coagula-
ção.

 Fibrinólise: Quando o coagulo sanguí-
neo não e requerido pra a hemostasia a células 
endoteliais secretam ativador do plasminogênio 
tecidual (t-PA) e ativador do plasminogênio tipo 
uroquinase (u-PA), que transforma o plasminogê-
nio em plasmina. O t-PA é secretado pelo esti-
mulo de estrese o por agonistas como trombina 
e bradicinina, por a sua parte a u-PA é secretada 
exclusivamente pelas células endoteliais ativadas 
pela citoquinas e fatores de crescimento. A regu-
lação destas substancia estão reguladas pelo ini-
bidor de plasminogênio tipo I (PAI-1) secretado 
pela célula endotelial, tem estudos onde a super. 
Expressão do PAI-1 atua como fator pra enfer-
midades cardiovasculares em outros estudos com 
murinos que tem deficiência do PAI-1 apresenta-
ram um estado hiperfibrinolítico e maior resistên-
cia à trombose venosa.

 FLUXO CELULAR, PERMEABILI-
DADE VASCULAR, TRÁFEGO LEUCOCI-
TÁRIO
 Em condições normais o endotélio age 
minimizando a adesão leucocitária através da ação 
de duas vias, uma transcelular que se encarrega 
do transporte de macromoléculas pelos recepto-
res dependentes de lingados ou pelos mecanismos 
independentes. Estruturas chamadas caveolinas 
citosólicas compõem 15% da superfície da célula 
endotelial encarregadas do transporte das molé-
culas acompanhados de uma proteína chamada 
proteína G. Á interação dos leucócitos circulantes 
faz adesão as moléculas de selectina, as que são 
expressas na superfície endotelial, estas selecti-
nas são especificas para cada domínio, selectina 
endotelial (E-SELECTINA), selectina leucoci-
tária (L-SELECTINA ), selectinas plaquetárias 
(P-SELECTINAS), a interação entre o ligando 
e as selectinas desencadeia processos de sina-
lização celular os quais são mediados por MAP 
quinasse e proteínas ERK. Desta forma o fluxo 
celular é mais lento, este processo e chamado de 
enrolamento. As células interagem com molécu-
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las de adesão no endotélio vascular (PECAM-1, 
ICAM-1, VCAM-1). As ICAM-1 (CD 54) são ex-
pressas nas células endoteliais que se encontram 
em repouso, reconhece antígenos associados à 
fusão linfocítica (LFA-1) e o antígeno de diferen-
ciação dos macrófagos e desta forma faz adesão 
ao endotélio. Após da adesão ocorre à migração 
transendotelial dos leucócitos atingindo assim os 
tecidos lesados para iniciar e continuar o processo 
da inflamação.

 FUNÇÃO METABÓLICA 
 A insulina, em concentrações fisiológicas, 
atua como um vasodilatador e estimula a produção 
endotelial de NO. As principais fontes formado-
ras de espécies reativas de oxigênio na vasculatura 
são os complexos enzimáticos como NADPH-
-oxidases (Hidrogeno Niacina adenina dinucleotí-
deo)  e da NOS (oxido nitricosintetase endotelial) 
desacoplada. Descrevem-se elevações na atividade 
da NADPH-oxidase pela exposição à angiotensi-
na II e ao TNF-a (fator de necrose tumoral alfa) 
em cultura de células musculares lisas vasculares A 
hiperinsulinemia estimula a produção de endote-
lina-1 (ET-1) pelas células endoteliais e isto pode, 
consequentemente, promover disfunção endote-
lial por se contrapor aos efeitos vasodilatadores 

do NO e por aumentar a produção de superóxido 
ao nível vascular, observa-se diminuição na vaso-
dilatação endotélio-dependente após infusão de 
uma emulsão lipídica com aumentos transitórios 
nos AGL (ácidos graxos livres) circulantes. Sis-
tema PPAR são Famílias de receptores nucleares 
que desempenham papel importante na diferen-
ciação de adipócitos, metabolismo glicídico e li-
pídico e controle vascular de diferentes subtipos 
(PPAR gama, PPAR alfa, PPAR beta).
 A ativação dos PPAR é capaz de inibir a 
expressão da proteína quimiotática de monócitos 
(MCP-1), das moléculas de adesão leucocitária 
(VCAM-1, e E- SELECTINA) e da matrix-meta-
loproteinase-9 (MMP9) moléculas importantes na 
gênese da inflamação.

 CONCLUSÃO
 Concluímos através dos artigos revisados 
as diferentes e importantes funções do endotélio 
como órgão, com as suas diferentes propriedades 
e amplia nosso conhecimento nas diferentes áreas 
e que pode ser o alvo de múltiplos tratamentos no 
futuro como nas doenças cardiovasculares e reu-
máticas por sua mediação na inflamação como na 
endocrinologia pelas funções dos diferentes hor-
mônios que agem na sua funcionalidade.
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Osteotomia Tibial no Tratamento da 
Gonartrose em Joelhos Varos

Ivan Miyahira1, Leonardo Antunes Bellot de Souza2, Max Rogerio Freiras 
Ramos3

RESUMO
Objetivo: Avaliar o benefício clínico da técnica de Osteotomia Tibial Valgizante 
(OTV) de abertura medial no tratamento dos desvios angulares em varo com 
gonartrose do compartimento medial utilizando a Escala Funcional de Lysholm. 
Método: No período de março de 2014 a maio de 2015 foram avaliados 29 
pacientes, entre 40 e 60 anos: 12 do sexo feminino e 17 do sexo masculino, 
portadores de deformidade em varo e GA medial. Todos os pacientes foram 
submetidos à videoartroscopia do joelho seguida de OTV. Tempo de segmento 
médio de 12 meses. Os critérios de inclusão foram: gonartrose medial sintomática 
(Alhback 1 e 2), geno varo entre 8º e 12º, arco de movimento superior a 90º, 
idade entre 40 e 60 anos, os critérios de exclusão foram: gonartrose avançada 
(Alhback 3, 4 e 5), cirurgia prévia na articulação, índice de massa corpórea 
superior a 35kg/m² e lesão de ligamentos cruzados. Resultados: Houve uma 
melhora significativa após a intervenção cirúrgica com valores maiores para o 
grupo abaixo de 50 anos pela avaliação de Lysholm, sendo os domínios dor, 
mancar e agachar de maior relevância (Teste de Mann-Whitney). Conclusão: 
Os pacientes abaixo de 50 anos que realizaram OTV apresentaram benefício 
funcional observado no acompanhamento ambulatorial avaliados pela Escala 
Funcional de Lysholm.
Palavras-chave: osteoartrite, genu Vvrum, osteotomia, artroscopia, 
microfraturas, outerbridge, lysholm.

Tibial Osteotomy in Treatment of  Knees Varus Ostheoartrits Coorte`s 
Retrospective study

ABSTRACT
Objective: To evaluate the clinical benefit of  the proximal tibial osteotomy 
with medial opening in the treatment of  varus angular deviations with 
gonarthrosis of  the medial compartment using the Lysholm Functional Scale. 
Method: Between March 2014 and May 2015, 29 patients, aged 40 to 60 years, 
were evaluated: 12 females and 17 males, with varus deformity and medial 
gonarthrosis. Mean segment time of  12 months. Inclusion conditions were: 
symptomatic medial gonarthrosis (Alhback 1 and 2), knee varus between 8º and 
12º, range of  motion above 90º, age between 40 and 60 years, exclusion criteria 
were: advanced gonarthrosis (Alhback 3, 4 And 5), previous surgery at the joint, 
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body mass index greater than 35kg / m² and anterios cruciate ligament injury. 
Results: There was a significant improvement after the surgical intervention 
with larger values for the group under 50 years by the Lysholm evaluation, being 
the pain, limp and crouch domains of  greater relevance (Mann-Whitney test). 
Conclusion: Patients under 50 years old submitted an proximal tibial osteotmy 
had a functional benefit observed in patients follow-up evaluated by the Lysholm 
Functional Scale. 
Keywords: osteoarthritis, genu varum, osteotomy, arthroscopy, microfractures, 
outerbridge, lysholm.
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 INTRODUÇAO
 A osteoartrose está entre as principais 
responsáveis pela redução da qualidade de vida a 
partir da sexta década de vida, sendo o joelho a 
articulação mais acometida1,2. Os fatores de risco 
para o desenvolvimento desta doença incluem a 
hereditariedade, obesidade, fraturas e desvios an-
gulares3. Mais comumente, a doença se inicia pelo 
compartimento medial e guarda relação estrei-
ta com o alinhamento do membro4. A presença 
de varo do membro inferior, por exemplo, não 
somente é um fator de risco isolado para o apa-
recimento da gonartrose (GA), como acelera a 
progressão da doença entre aqueles que passam a 
apresentar desalinhamento do membro5.
 Além de ser mais comumente acometido, 
o compartimento medial está relacionado ao de-
senvolvimento de GA precoce em adultos jovens. 
Nestes pacientes, a presença do varismo associa-
do a defeitos articulares focais, instabilidade ar-
ticular e/ou meniscectomia medial pode acelerar 
a deterioração da articulação numa fase ativa da 
vida, quando ela ainda é bastante exigida biome-
canicamente4,5.
 A despeito dos avanços nas técnicas de 
artroplastia unicompartimental, estudos têm de-
monstrado que adultos jovens de vida ativa com 
gonartrose do compartimento medial obtêm 

maior benefício a longo prazo com procedimen-
tos que preservam a articulação6-7. Também é bem 
estabelecido que o bom alinhamento articular é 
fundamental no sucesso das técnicas de preser-
vação articular, tais como o transplante osteocon-
dral, o transplante autólogo de condrócitos, a ar-
troplastia de abrasão e as microfraturas8,9. Desta 
maneira, em pacientes com varo onde se deseja 
postergar a realização de artroplastia, o realinha-
mento torna-se um passo importante no trata-
mento cirúrgico10,11.
 Muitos estudos têm avaliado os resultados 
da OTV no varismo com sinais precoces de ar-
trose do compartimento medial, relatando que os 
bons resultados obtidos podem postergar a reali-
zação da artroplastia12,13. No entanto poucos dife-
rem as faixas etárias apøs os 40 anos de idade5.
 
 MATERIAL E MÉTODO
 Trata-se de um estudo de coorte retros-
pectivo onde foram avaliados pacientes portado-
res de geno varo e gonartrose medial sintomática, 
submetidos à videoartroscopia do joelho, seguida 
de OTV de março de 2014 e maio de 2015. 
 Foram selecionados 29 pacientes entre 40 
e 50 anos de idade, de acordo com os critérios 
de seleção e foram avaliados utilizando-se relatos 
clínicos e radiografias pré-operatórias (Tabela 1).

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão
Gonartrose medial sintomática (Alhback 1 e 2) Gonartrose avançada (Alhback 3, 4 e 5)

Geno varo   entre 8-10º Cirurgia prévia na articulação
Arco de movimento > 90º Índice de massa corpórea > 35 Kg/m2
Idade entre 18 e 70 anos Lesão de ligamentos cruzados

Tabela 1. Critérios de Seleção da Amostra

 A classificação radiográfica de Ahlbäck, 
modificada por Keyes e Goodfellow14,15, foi utili-
zada para a graduação da GA através da incidên-
cia anteroposterior (AP) em posição ortostática 
com descarga de peso e a lateral do joelho em 
20º de flexão. Radiografias panorâmicas em or-
tostase foram utilizadas para avaliação do eixo 
do membro inferior e quantificação do desvio 
em varo16.
 Nos casos selecionados, a artroscopia 
do joelho foi realizada antes da OTV16. As le-
sões meniscais degenerativas foram devidamente 

abordadas e estabilizadas quando necessário17,18.
 A OTV foi realizada em todos os partici-
pantes do estudo, com acesso vertical medial na 
tíbia proximal entre a tuberosidade anterior da 
tíbia e a sua borda medial posterior, a abertura é 
calculada previamente pelo método de Dugda-
le19,20 (Figura 1), Em todos os pacientes foi utili-
zado dreno Hemovac® e a alta ocorreu 24 horas 
após a cirurgia sem carga nas primeiras 6 sema-
nas, imobilizador longo de joelho para analgesia 
na primeira semana e posteriormente estimulou-
se o ganho de arco de movimento do joelho.
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Figura 1. Método de Dugdale

 O escore funcional de Lysholm21,22 foi 
utilizado no acompanhamento da evolução clínica 
e funcional, em tres momentos: no momento da 
internação para o tratamento cirúrgico, no 6º e 
12º mes de pós-operatório. Radiografias foram 
utilizadas sistematicamente para confirmar a 
consolidação óssea da osteotomia, sendo este o 
critério para a liberação da descarga de peso no 
joelho operado. Todos os pacientes selecionados 
evoluiram com consolidação da osteotomia antes 
da primeira avaliação clínica e funcional no pós-
operatório e com uma correção de 5º de valgo do 
eixo mecânico.
 
 ANÁLISE ESTATÍSTICA
 A partir dos dados coletados foi 
construído um banco de dados que foi analisado 
pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social 
Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft 
Excel 2007. Para caracterização da amostra e 
análise descritiva do comportamento das variáveis, 
os dados foram sintetizados por meio do cálculo de 
estatísticas descritivas (média, mediana, mínimo, 
máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, 
proporções de interesse), gráficos, distribuições 
de frequências simples e em tabelas cruzadas. 
 Na Análise Inferencial, a significância da 
evolução para classificações repetidas em tempos 
distintos foi avaliada pelo teste de McNemar. Na 
Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, 
a hipótese de normalidade da distribuição foi 
verificada pelos testes de Shapiro Wilk e de 
Kolmogorov Smirnov. Quando a hipótese de 
distribuição normal não foi rejeitada nos grupos 
por ambos os testes, a comparação dos grupos 

Caso e Controle foi feita pelo teste t-deStudent. A 
igualdade das variâncias necessária para execução 
do teste t de Student sem correção foi avaliada 
pelo teste de Levene. Quando para algum dos 
grupos a hipótese de normalidade da distribuição 
foi rejeitada, a comparação dos grupos Caso e 
Controle foi feita por abordagem não paramétrica, 
através do Teste de Mann-Whitney. Duas 
medidas repetidas de avaliações distintas foram 
comparadas pelo teste de Wilcoxon, uma vez que 
os escores não apresentavam distribuição normal, 
quando comparados os escores das três avaliações 
foi utilizado o teste de Friedman. 
 Todas as discussões foram realizadas 
considerando nível de significância máximo de 
5% (0,05), ou seja, a regra de decisão nos testes 
foi: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor 
associado ao teste fosse menor que 0,05. Nos 
testes que forneceram os p-valores assintóticos e 
exatos foram considerados os p-valores exatos.

 RESULTADOS
 Entre os pacientes selecionados, 12 eram 
do sexo feminino e 77 do sexo masculino. A faixa 
etária variou de 40 a 70 anos média de 39,3 e no 
Os p-valores dos Testes de Normalidade maiores 
que 5% não rejeitaram a hipótese nula concluindo 
que a idade teve distribuição normal. Os p-valores 
dos Testes de Levene e t de Student evidenciaram 
existir diferenças significativas entre as variâncias e 
médias de idade entre os pacientes acima e abaixo 
ds 50 anos.
 As aferições feitas pelo escore de Lysholm 
e as estatísticas utilizadas no tratamento do escore 
total e seus domínios seguem relacionados na 
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tabela 3. Observamos pelos coeficientes de 
variação que a variabilidade dos escores é 
relativamente maior no grupo Caso.
 A diferença entre as médias dos valores 
totais do escore de Lysholm e de seus domínios 
não foram estatisticamente significativas entre 
os grupos Caso e Controle no pré-operatório 
(p-valor > 0,05 pelo teste de Mann-Whitney). 
Houve melhora significativa dos escores em 
ambos os grupos com a intervenção cirúrgica 
e durante o pós-operatório (p-valor < 0,05 
pelo teste de Mann-Whitney), com valores 
maiores obtidos no grupo abaixo de 50 anos 
. Durante o pós-operatório, comparando os 

grupos estudados, observamos que a melhora 
obtida foi significativa entre os valores totais.
 Analisando a distribuição de 
frequências dos 29 pacientes entre 6º e 12º 
mês, 85,3% (23 pacientes) mantiveram suas 
classificações, somente 4% (1 paciente) 
melhorou de bom para excelente, 12% (3 
pacientes) pioraram de regular para bom Tais 
alterações não foram significativas sob ponto 
de vista estatístico (p-valor =0,112 do teste de 
McNemar). Foi entre 6º e 12º mês que ocorreu 
significativa alteração do estado do paciente, 
principalmente no grupo abaixo de 50 anos 
(Tabela 2).

Primeira Avaliação (6º mês) Segunda Avaliação
Excelente Bom Regular Total

Excelente 39 (5,3%) 0 0 39 (53,4%)
Bom 6 (8,2%) 17 (23,3%) 1 (1,4%) 24 (32,9%)
Regular 0 0 10 (13,7%) 10 (13,7%)
Total 45 (61,6%) 17 (23,3%) 11 (15,1%) 73 (100%)

Tabela 2. Distribuição de Frequências Categóricas entre o 6º mês e 12º mês para o Grupo de pacientes abaixo de 50 anos

Primeira Avaliação (6º mês) Segunda Avaliação
Excelente Bom Regular Ruim Total

Excelente 19 (33,9%) 0 0 0 19 (33,9%)
Bom 1 (1,8%) 20 (35,7%) 5 (8,9%) 0 26 (46,4%)
Regular 0 0 7 (12,5%) 0 7 (12,5%)
Ruim 0 0 0 4 (7,2%) 4 (7,2%)
Total 20 (35,7%) 20 (35,7%) 12 (21,4%) 4 (7,2%) 56 (100%)

Tabela 3. Distribuição de Frequências Categóricas entre o 6º mês e 12º Mês para o Grupo acima de 50 anos

 Comparando as medidas dos p-valo-
res entre os grupos pelo Teste de Wilcoxon, 
entre duas avaliações, ou pelo Teste de Frie-
dman entre três avaliações, o escore global 
apresentou uma melhora evolutiva significa-

tiva apenas para o grupo abaixo dos 50 anos, 
comparando as três avaliações, com signifi-
cância, ocorrendo no período entre a primei-
ra e segunda  avaliação (p-valor = 0,007) (Ta-
bela 4).
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Variável 
Observada

Comparando as três 
avaliações

Comparando primeira com 
segunda avaliação

Comparando segunda 
com terceira avaliação 

Comparando primeira 
com terceira avaliação

Grupo >50 Grupo <50 Grupo >50 Grupo <50  Grupo >50 Grupo <50 Grupo >50 Grupo <50
Mancar 0,368 0,926 1,000 0,763 0,317 0,564 0,317 1,000
Apoio 0,050 0,368 1,000 1,000 0,083 0,317 0,083 0,317
Travamento 0,513 0,135 0,317 1,000 0,157 0,157 1,000 0,157
Instabilidade 0,368 1,000 0,317 1,000 1,000 1,000 0,317 1,000
Dor 0,607 0,006 0,317 0,025 0,317 0,317 1,000 0,014
Inchaço 0,039 0,006 0,317 0,025 0,083 0,317 0,046 0,014

Subir Escadas 0,000 0,039 0,005 0,083 0,046 0,317 0,001 0,046

Agachar 0,607 0,368 0,317 0,317 0,317 0,157 1,000 0,276
Escore 0,006 0,382 0,007 0,177 0,81 0,232 0,051 0,105

Tabela 4. Comparação de medidas repetidas das variáveis em questão em tempos distintos

 DISCUSSÃO
 A prevalência de lesões condrais do com-
partimento medial em portadores de geno varo é 
elevada2,12,18, estando elas relacionadas ao proces-
so fisiopatológico da gonartrose medial. Uma téc-
nica consagrada para o tratamento do geno varo 
em pacientes que ainda não preenchem critérios 
para a ATJ é a OTV20,21,22. 
 Em nossa série de casos selecionamos 
apenas pacientes com geno varo sintomático por-
tadores de lesão condral medial. Todos os pacien-
tes foram submetidos à OTV com o objetivo de 
reduzir a sobrecarga no compartimento medial.
 Há poucos relatos na literatura avalian-
do os desfechos funcionais da associação entre 
OTV23. Akizuki et al. concluíram que a forma-
ção de uma nova fibrocartilagem no lado medial 
ocorre dentro do primeiro ano de pós-operatório 
e tem benefícios funcionais limitados, estando o 
desfecho clínico a curto e médio prazo relaciona-
do à melhora de fatores dinâmicos relacionados à 
OTV23. Muito se discute sobre a correlação entre 
a formação de fibrocartilagem e a melhora funcio-
nal obtida no pós-operatório, mas até o momento 
não foi possível relacionar benefícios clínicos e 
funcionais à recuperação de um defeito condral. 
Jung e col.24. Em nossa série, não avaliamos a for-
mação de fibrocartilagem, apenas o critério fun-
cional foi estudado.
 Nós acreditamos que a melhora funcional 
observada em ambos os grupos do nosso estudo 
se deve ao realinhamento do membro que permi-
te a diminuição do impacto no osso subcondral, 

menor pressão intravenosa diminuindo a micro-
fratura do osso subcondral. Nossos resultados 
são concordantes com os de outros autores que 
avaliaram o papel da OTV na progressão da go-
nartrose10,19.
 Em nosso estudo houve diferença entre 
os grupos em relação à faixa etária acima e abaixo 
dos 50 anos e a variância dentro de cada grupo 
nao foi significativa, nao interferindo neste desfe-
cho, porém observou-se melhores resultados nos 
dois grupos em relação ao pré-operatório, confir-
mando a importância do realinhamento do mem-
bro na melhora clínica a curto e médio prazo.
 O escore de Lysholm tem um caráter sub-
jetivo de avaliação, sendo ideal a associação com 
outros métodos para um aumento do valor pre-
ditivo. Nós utilizamos o escore de Lysholm por 
ser o único validado no Brasil no início de nossa 
pesquisa. Concordamos com Albuquerque et al.25 

que este sistema de avaliação possui baixo valor 
preditivo negativo subestimando a pontuação de 
pacientes com joelho considerado normal.
 O desenho retrospectivo, o pequeno nú-
mero de pacientes e a falta de uma avaliação direta 
dos defeitos condrais no pós-operatório são limi-
tadores do nosso estudo.
          
 CONCLUSÃO
 Todos os pacientes que realizaram OTV 
obtiveram benefício funcional sendo este mais 
significativamente observado nos pacientes abai-
xo de 50 anos pela avaliaçao ambulatorial utilizan-
do-se a escala funcional de Lysholm.
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Relato de Caso: Câncer de Próstata 
Altamente Agressivo em Paciente com 
AIDS

Vitor Ribeiro Gomes de Almeida Valviesse1, Bruno Bordallo Correa1, 
Renata Reis Carvalho1, Amanda Nunes Oliveira2, Mariana Gonçalves 
de Andrade2, Thays Gomes Santos3, Andrés Eduardo Cruz Guataqui3, 
Arthur Fernandes Cortez4

RESUMO
Atualmente, a tendência é que pacientes infectados pelo HIV que possuem 
adesão ao tratamento não adoeçam por doenças infecciosas oportunistas; 
contudo, estão suscetíveis a doenças em decorrência do tratamento. Neste relato, 
será apresentado um caso de câncer de próstata em paciente infectado pelo vírus 
HIV com controle virológico satisfatório, mas com evolução agressiva. Paciente 
masculino, 48 anos, admitido com queixa de perda ponderal de 24 quilos em seis 
meses com hiporexia, astenia, retenção urinária e prostração e diagnóstico de HIV 
há nove anos. Ao toque retal, próstata se apresentava aumentada de tamanho, 
com consistência endurecida e sem nódulos e dor. A radiografia de esqueleto 
mostrou lesões líticas em arcos costais, ossos da pelve, do crânio e coluna lombar 
e tomografia de pelve e biópsia prostática confirmaram a suspeita diagnóstica, 
adenocarcinoma prostático. Alguns estudos mostram que a incidência do câncer 
de próstata em pacientes infectados pelo HIV e imunossuprimidos apresentam 
características peculiares, como idade mais jovem e comportamento agressivo, 
sendo menos provável em pacientes com controle virológico. 
Palavras-chave: câncer, HIV, próstata.

Case Report: Highly Aggressive Prostate Cancer in Patient with AIDS

ABSTRACT
Currently, HIV patients who adequately take medicine don’t get sick for 
infectious opportunistic diseases; however, they became susceptible to disease 
as a result of  the treatment. This report presentes a case about prostate cancer 
in a patient with HIV with virological control showing, however, aggressive 
development. Male patient, 48 years, admitted complaining of  weight loss of  
24 pounds in six months, hiporexia, fatigue, urinary retention and prostration 
and had HIV’s diagnosis for nine years. The digital rectal examination showed 
enlarged prostate size, with hard consistency and without nodules and pain. He 
was submitted to skeleton’s x-rays, which showed lytic lesions in ribs, pelvis, 
skull bones and lumbar spine. He was also submitted to pelvis’ CT and prostatic 
biopsy, which confirmed prostate cancer.  Some studies show that the incidence 
of  prostate cancer in patients with HIV present peculiar characteristics, such as 
precocity and an aggressive behavior, but they are less probable in patients with 
virologic control.
Keywords: cancer, HIV, prostate.
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 INTRODUÇÃO
          A infecção pelo HIV e a progressão para 
a fase denominada AIDS consistiu em verdadeira 
crise na saúde em todo o mundo a partir da déca-
da de 80, quando foram relatados os primeiros ca-
sos da doença1. Durante as últimas décadas, muito 
empenho foi empregado para o desenvolvimento 
de novos medicamentos, o diagnóstico precoce 
dos infectados e para que esses indivíduos vives-
sem com maior qualidade de vida2. 
         Historicamente, a infecção pelo HIV no Bra-
sil e no mundo tem apresentado grandes avanços 
em relação ao tratamento e manejo de complica-
ções, com muitas opções de tratamento. 
       O Global Update AIDS de 2016 que con-
densa dados de 2015 aponta para a existência de 
36,7 milhões de infectados pelo vírus no mundo e 
destes, cerca de 17 milhões se encontram em tra-
tamento3. Atualmente, a tendência é que pacientes 
infectados pelo HIV não adoeçam por infecções 
oportunistas, mas se encontrem suscetíveis a do-
enças em decorrência do tratamento, como dis-
lipidemia, doenças cardiovasculares e neoplasias2. 
          No Brasil, até 2013, o guia de recomenda-
ção para manejo da infecção pelo HIV indicava 
o tratamento apenas para os imunossuprimidos, 
coinfectados ou casados com pacientes não infec-
tados, mas em 2013, foi publicada nova edição do 
manual, que segue a tendência mundial de ofere-
cer o tratamento para todos os pacientes infec-
tados, o que pode melhorar a qualidade de vida 
desses pacientes4.
            Além de doenças infecciosas oportunistas, 
doenças neoplásicas também são mais frequentes 
dentre os mais imunossuprimidos5. Existe uma 
divisão entre doenças neoplásicas definidoras da 
fase de imunossupressão (AIDS) e as não defini-
doras. Com o advento da terapia antirretroviral de 
alta atividade, houve um aumento na incidência 
de neoplasias não definidoras de AIDS5. Os me-
canismos que podem explicar o aumento de neo-
plasias em pacientes infectados pelo HIV incluem 
a ativação de proto-oncogenes, alterações na re-
gulação do ciclo celular, inibição de genes supres-
sores tumorais e alterações genéticas que levam à 
oncogênese, todos os mecanismos ativados pelo 
vírus5. 
 Outro aspecto importante a se considerar 
é que doenças neoplásicas não definidoras pos-
suem curso mais agressivo em pacientes imunos-
suprimidos do que aqueles com controle virológi-

co e na população imunocompetente, sendo que 
nos dois últimos grupos, há uma tendência de 
comportamento semelhante6. 
             Este é um relato de caso sobre câncer 
de próstata em paciente com HIV e com controle 
virológico satisfatório (apresentava-se com quan-
tificação de RNA viral do HIV abaixo do detec-
tável nos últimos cinco e com CD4 acima de 500 
células no mesmo período), porém com evolução 
agressiva. O objetivo deste artigo é apresentar esta 
manifestação considerada pouco usual, mas que é 
relatada em algumas séries de casos esta associa-
ção7.
           
 RELATO DE CASO
          Paciente masculino, 48 anos, pardo, soltei-
ro, ajudante de pedreiro desempregado, foi admi-
tido na enfermaria de clínica médica do Hospital 
Universitário Gaffrée e Guinle com queixa de per-
da ponderal 24 quilos em seis meses com hipore-
xia, astenia, prostração. Há três meses, queixou-se 
de dor lombar, de forte intensidade, mais acentu-
ada à direita, dores ósseas, anemia progressiva, re-
tenção urinária e fraqueza em membros inferiores. 
Procurou serviço de emergência antes da interna-
ção, onde foi submetido a cateterismo vesical de 
demora. 
 Paciente informa diagnóstico de HIV há 
nove anos, em uso de antirretrovirais, substituindo 
o esquema há quatro meses por anemia progres-
siva e aumento de fosfatase alcalina (fazia uso de 
zidovudina, lamivudina e atazanavir com ritonavir 
e agora em uso de abacavir, lamivudina e lopina-
vir com ritonavir). Tinha história de amaurose à 
esquerda por glaucoma, tuberculose pulmonar 
tratada há nove anos, pielonefrite por nefrolitíase 
de repetição, condiloma acuminado e gota. Apre-
sentava-se com bom controle virológico (CD4 
653 células/mm³ e quantificação de RNA viral do 
HIV menor que 40 cópias/ml) e há cinco anos, se 
mantinha com CD4 acima de 500 células e carga 
viral indetectável. Paciente era etilista social e in-
formava ter usado cocaína ocasionalmente, mas 
cessado há mais de dez anos. 
          O exame físico revelava dor à palpação 
de membros superiores e inferiores e arcos cos-
tais. As mucosas estavam hipocoradas e o ema-
grecimento era evidente. Ao toque retal, próstata 
aumentada de tamanho, com consistência endu-
recida, pétrea, sem palpação de nódulos, irregula-
ridades ou dor. Exames laboratoriais mostraram 
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pancitopenia (Hb 7,5 g/dL; 2890 leucócitos/
mm³; 126.000 plaquetas/mm³), aumento de 
fosfatse alcalina (1952UI/L), com transamina-
ses e GGT dentro dos limites da normalidade, 
hiperuricemia (11,1 mg/dL), com restante dos 
exames de bioquímica (cálcio, proteínas totais e 
frações) e coagulograma normais. Prosseguin-
do com a investigação do quadro hematológico, 
apresentava reticulócitos normais, cinética de 
ferro normal, assim como dosagens de vitamina 
B12 e ácido fólico. 
 Realizou radiografia de esqueleto, que 
evidenciou lesões líticas em arcos costais, ossos 
da pelve, do crânio e coluna lombar, levantando 
a suspeita de metátases ósseas de provável neo-
plasia de próstata. Também realizou tomografia 
de pelve e biópsia prostática por ultrassonogra-
fia transretal, que confirmaram o diagnóstico de 
adenocarcinoma de próstata. A dosagem do PSA 
mostrou-se acima de 100 ng/ml.
 Durante a internação, apresentou piora 
clínica progressiva e dos parâmetros hematoló-
gicos, o que motivou realização de mielograma 
e biópsia de medula óssea, confirmando invasão 
medular pelo tumor prostático. Evoluiu com 
pneumonia hospitalar e sepse grave, motivo do 
óbito do paciente, o qual ocorreu cerca de dois 
meses após a internação. 
         
 DISCUSSÃO
 A história natural da AIDS vem se mo-
dificando ao longo dos últimos anos. Com o ad-
vento da terapia antirretroviral combinada, hou-
ve redução na incidência de doenças oportunistas 
e o aumento na expectativa de vida1,2,7. Alguns 
estudos mostram que a incidência do câncer de 
próstata em pacientes com AIDS apresentam ca-
racterísticas peculiares, como idade mais jovem 
de acometimento e comportamento agressivo e 

invasivo ao diagnóstico7-9. Esta apresentação po-
deria ser explicada pela própria variação biológi-
ca do tumor, pelo comprometimento imunoló-
gico e pelas implicações oncogênicas do próprio 
vírus5-7. 
         O paciente também apresentava história de 
doença pelo HPV, condiloma acuminado. A rela-
ção entre o papilomavírus humano e a neoplasia 
de próstata já tentou ser estabelecida, mas não 
há confirmação, com divergência na literatura10. 
As neoplasias relacionadas à esta co-infecção são 
o carcinoma cervical escamoso uterino, de reto, 
ânus, pênis, vulva e de orofaringe10.
 Neste relato de caso, o paciente procu-
rou auxílio médico devido a sintomas e sinais 
que apontavam para a suspeita de neoplasia 
prostática avançada, a retenção urinária e dores 
ósseas. Devido ao diagnóstico prévio de HIV, as 
hipóteses diagnósticas iniciais também incluíam 
doenças classicamente relacionadas ao vírus, o 
que pode ter postergado seu diagnóstico. Após a 
comprovação de lesões osteolíticas, as metásta-
ses foram a principal hipótese diagnóstica, além 
de mieloma múltiplo. Dentre os homens, as ne-
oplasias mais prevalentes são: próstata (43%), 
câncer colorretal (9%), melanoma (8%), bexi-
ga (7%)11. Dentre estas neoplasias, a que mais 
metastatiza para os ossos, com lesões líticas é a 
de próstata7,8,9,11. tadas.  O que ainda torna mais 
notória a apresentação clínica deste paciente é a 
invasão da medula óssea, que pode ocorrer em 
pacientes com metástase óssea7-9. 
 CONCLUSÃO
          Pode-se concluir que na avaliação de pa-
cientes portadores de HIV, as neoplasias não de-
finidoras de AIDS devem ser consideradas como 
hipóteses diagnósticas, frente ao aumento de sua 
incidência e nas manifestações atípicas associa-
das à alta mortalidade. 
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Volumoso Cisto Cervical em Adulto: Relato 
de Caso

Aniello Palombo1, Claudio Fainstein2, Carlos Alberto Picasso y Fernandez 
Filho3, Guilherme Brezenski Rodrigues4, Matheus de Brito Palombo5, 
Luiz Eduardo Pires6 

RESUMO
Os autores relatam o caso de uma paciente internada no HUAP com 
diagnóstico de volumoso cisto cervical a esclarecer. Foi submetida a exames 
complementares laboratoriais e de imagem que evidenciaram um cisto na fossa 
supraclavicular que se estendia da região cervical submandibular direita até a 
axila. Foi submetida a tratamento cirúrgico - cervicotomia exploradora com 
acesso aos vasos subclávios direitos - com resseção de quase toda a cápsula, que 
se encontrava firmemente aderida aos ramos do plexo cervical e nervo acessório. 
A paciente evoluiu com plexopatia braquial direita com lesão incompleta de 
tronco superior, que melhorou substancialmente com tratamento fisioterápico. 
Os autores fazem uma breve revisão da literatura das principais causas de cistos 
cervicais laterais confrontando com o caso descrito.
Palavras-chave: linfangioma, tuberculose ganglionar, cistos branquiais, massas 
cervicais.

Voluminous Cervical Cyst in an Adult: A Case Study

ABSTRACT
The authors describe the case of  a patient admitted to the HUAP (University 
Hospital Antonio Pedro) who was diagnosed with a voluminous cervical cyst 
pending further evidence. The patient was submitted to lab and image workup 
which presented a cyst on the supraclavicular fossa that extended itself  from the 
right cervical submandibular region onto the axilla. The patient received surgical 
treatment - exploratory cervicotomy with access to subclavian vessels - with 
resection of  almost the entire capsule, which found itself  firmly adhered to the 
branches of  the cervical plexus and accessory nerve. The patient evolved with 
right brachial plexopathy and incomplete lesion of  the superior branch with 
substantial improvement after physiotherapy. The authors make a brief  revision 
of  the main causes of  lateral cervical cysts confronting it with the described 
case.
Keywords: lymphangioma, lymph node tuberculosis, cysts branchial, cervical 
masses.
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 RELATO DO CASO 
 V.G.T., 51 anos, foi internada no HUAP 
em 11/06/2015 para investigação de massa cervi-
cal à direita. Sua história se iniciou em janeiro de 
2015, após episódio álgico no ombro, notando o 
aparecimento de um nódulo na região supra cla-
vicular direita. O mesmo aumentou rapidamente 

de tamanho em cinco meses, chegando a medir 15 
cm na maior extensão no momento da internação. 
Não apresentava história de trauma, sintomas de 
compressão aero digestivos, disfonia ou dor. No 
exame físico não haviam sinais flogísticos, apenas 
um linfonodo palpável na base da massa. Não era 
portadora de nenhuma comorbidade (Figura 1).

Figura 1. Visão lateral da volumosa formação expansiva cística no triângulo posterior cervical direito

 Foram realizados os seguintes exames 
complementares durante a internação: ultrasso-
nografia (USG) de região cervical que mostrou 
uma formação cística complexa, na região supra 
clavicular direita, de conteúdo espesso, que se 
estendia até à axila direita. Apresentava também 
imagem nodular heterogênea supra clavicular, 
adjacente a formação cística descrita, medindo 
2,6cm x 1,4cm. A ressonância nuclear magné-
tica (RNM) do pescoço evidenciou volumosa 
formação expansiva cística de contornos lobu-
lados e limites bem definidos, com irregulares 

parietais internas e septos de permeio de até 0,3 
cm de espessura, medindo 19,0 x 7,8 x 8,4 cm 
(L x AP x T) localizado na fossa clavicular di-
reita estendendo-se superiormente até a região 
cervical lateral no nível submandibular e infe-
riormente até a região axilar deste lado. A lesão 
se encontrava em intimidade com a parede to-
rácica direita e profundamente com os múscu-
los peitoral menor e subescapular. A impressão 
sugeria aspecto de linfangioma cístico que podia 
estar relacionado com alto teor proteico (Figura 
2).
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Figura 2. Corte coronal de RNM em T2 evidenciando volumosa formação expansiva cística localizada na fossa supraclavicu-
lar direita estendendo-se da região cervical submandibular até a região axilar

 Foi realizado então uma punção aspirativa 
com agulha fina (PAAF) do volumoso cisto com 
coleta de líquido de aspecto turvo, espesso, de co-
loração amarelo-esverdeado, inodoro, cuja cultura 
foi negativa. Os principais resultados bioquímicos 
desse líquido foram: Albumina: 7433mg/l, Pro-
teínas: 2550 mg/dl, LDH: 4490 U/l, Colesterol: 
superior a 2700 mg/dl, Triglicerídeos: 218mg/dl. 
A pesquisa de BAAR no líquido puncionado foi 
negativa em 100 campos examinados e o exame 
cito patológico não evidenciou células neoplási-
cas. As dosagens do antígeno CA 19.9, Alfa Feto 
proteína, CEA, CA 125, também estavam dentro 
dos valores da normalidade. Houve rápido preen-
chimento do cisto com líquido logo após a pun-
ção. 
 Em face do exposto, foi indicado trata-
mento cirúrgico com o intuito de ressecar o cisto. 

Foi realizado uma incisão na borda anterior do 
músculo esternoclidomastoideo direito estenden-
do-se para a clavícula. Após a identificação da 
cápsula anterior do cisto, defrontamo-nos com 
grande dificuldade técnica produzida por fortes 
aderências aos planos profundos, fundindo-se 
posteriormente a estruturas como os músculos 
escalenos, ramos do plexo cervical e nervo acessó-
rio, sem plano de clivagem. Estendemos a incisão 
até a região infra clavicular com seção da mesma 
para acesso aos vasos subclávios, o que permitiu 
a exérese de quase toda a cápsula cística, restando 
pequeno segmento aderido ao nervo acessório, de 
difícil e perigosa dissecção. Procedido a revisão 
da hemostasia, drenagem aspirativa, aproximação 
das camadas músculo aponeuróticas, do tecido 
celular subcutâneo e fechamento da pele (Figura 
3).
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Figura 3. Disseção e rebatimento da parede posterior do cisto, mostrando fortes aderências  aos planos musculares profun-
dos, ramos do plexo cervical e nervo acessório

 Após a cirurgia a paciente apresentou pa-
ralisia e parestesia em membro superior direito, 
sendo realizado uma eletromiografia que eviden-
ciou uma plexopatia braquial direita com lesão 
incompleta do tronco superior. Desse modo, a 
paciente teve um acompanhamento clínico ambu-
latorial pela neurocirurgia e fisioterapia, evoluin-
do com melhora do quadro. No décimo quinto 
dia de pós-operatório realizou-se uma drenagem 
de abscesso na ferida operatória. No sexto mês 
de acompanhamento pós-operatório, a paciente 
apresentou grande melhora dos movimentos do 
membro superior direito, com abdução e elevação 
do braço, e recuperação de todas as funções de 
garra e apreensão da mão direita.
O laudo histopatológico revelou formação cística 
exibindo parede representada por tecido conjun-
tivo fibroso, neoformação vascular e numerosos 
granulomas constituídos por linfócitos, células 
epitelióides, células gigantes multinucleadas e ne-
crose, compatível com tuberculose, na dependên-
cia de correlação com dados clínicos e de exame 
microbiológico. Em nova pesquisa de BAAR o 
resultado foi positivo.

 DISCUSSÃO
 As massas cervicais císticas laterais podem 
ser manifestações de diversas doenças que com-
preendem as neoplasias, processos inflamatórios 
e afecções congênitas. Seu diagnóstico diferencial 
fundamenta-se na avaliação clínica complemen-

tada por exames subsidiários. Dentre estas pode-
mos citar os linfangiomas, os cistos branquiais, e 
as doenças infecciosas.
 O linfangioma, também conhecido como 
higroma cístico, representa 5% das malformações 
congênitas benignas do pescoço e surge na infân-
cia. Dois terços dos casos são hoje diagnostica-
dos no nascimento ou nos dois primeiros anos 
de vida, mas o diagnóstico pré-natal também é 
possível em alguns casos, por meio da USG. Pode 
estar presente em qualquer área do corpo onde 
exista tecido linfático, sendo o pescoço e a face 
as principais regiões de acometimento (75%), se-
guida da região axilar ou torácica (20%) e outros 
locais como mediastino, pelve, região inguinal e 
retroperitôneo1.
 Até hoje sua etiologia não é totalmente 
compreendida e as principais teorias são: trau-
matismo, obstrução de vasos linfáticos, infecção, 
tumores locais ou malformação congênita do sis-
tema linfático2. Sobre a última teoria, acredita-se 
que durante a linfangiogenese na vida embrioná-
ria, ocorra uma falha em estabelecer uma conexão 
adequada dos cistos com canais linfáticos normal-
mente presentes, o que resultaria numa lesão ge-
ralmente única e isolada. Pode apresentar também 
componente vascular associado, quando então 
passa a ser chamado linfangioemangioma3.
 Na infância os linfangiomas cervicais às 
vezes são um risco a vida, pois dependendo da 
sua localização pode haver uma compressão das 
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vias aéreas, sendo necessário a realização de uma 
traqueostomia ou rápida remoção cirúrgica do cis-
to1.
 Os mesmos são classificados patologica-
mente em três categorias: linfangiomas microcísti-
cos (cavernosos e capilares), macrocísticos (higro-
ma cístico) e mistos, no qual apresentam as duas 
formas. Podem também ser divididos nos tipos 
seroso e quiloso com base nas propriedades bio-
químicas do liquido presente no cisto. As vesícu-
las podem estar cheias de sangue ou de um fluido 
purulento quando acompanhadas de hemorragias 
ou infecção4.
 A ocorrência de linfangioma cervical em 
adultos é rara já que são tratados na infância, não 
havendo na literatura muitos casos descritos. Des-
se modo, há debates no meio acadêmico se esses 
casos se devem a uma evolução lenta da doença 
congênita ou se são adquiridos ao longo da vida1. 
A idade da paciente apresentada neste caso (51 
anos), é dissonante da faixa etária de apresentação 
dessa enfermidade.
 Já as anomalias dos arcos branquiais são 
tumores congênitos laterais, resultantes de defei-
tos de desenvolvimento embrionário que afetam 
os arcos branquiais. Representam um resquício do 
aparelho branquial (responsável pelo desenvolvi-
mento das estruturas osteocartilaginosas, muscu-
lares, neurais e vasculares do pescoço) que deveria 
desaparecer durante o crescimento e a gênese das 
estruturas cervicais5,6.
 Sua apresentação clínica ocorre sob a for-
ma de cistos ou de fístulas, geralmente congênitas, 
mas que podem se manifestar ao longo da vida. 
Os cistos ocorrem três vezes mais que as fistulas e 
se manifestam mais tardiamente, em torno da se-
gunda e quarta décadas de vida. A punção de um 
líquido claro ou leitoso rico em cristais de coles-
terol é característico, porém não patognomônico, 
de cisto branquial7. Já as fístulas são quase sempre 
diagnosticadas ao nascimento ou na infância6,8.
 A princípio afetam os dois sexos igual-
mente, embora alguns sugiram uma certa pre-
ponderância masculina, em outros, a feminina. O 
mesmo se aplica para o lado em que aparecem. 
Em 2% dos casos são bilaterais. Casos de ocor-
rência familiar são descritos, particularmente 
quando lesões bilaterais são notadas8. 
 Existem quatro tipos de cistos branquiais, 
de acordo com o arco de origem: o mais comum 
é o da 2a fenda branquial, seguido pelo da 1a e, 

depois, 3a e 4a. O cisto branquial do segundo arco 
apresenta-se como uma massa cervical arredon-
dada, amolecida, dolorosa, tipicamente localizada 
no terço superior da borda anterior do músculo 
esternocleidomastóideo5.
 Muitos pacientes percebem a lesão quan-
do ela aumenta após uma infecção de vias aére-
as superiores. Um cisto infectado pode progredir 
para um franco abscesso, com subsequente ruptu-
ra, e drenagem para a pele, com formação de um 
trato permanente, ou um cisto recorrente5,8. 
 Há relatos de que o correto diagnóstico 
pré-operatório é feito em menos da metade dos 
casos de cistos branquiais. Vários autores então 
recomendam a realização de estudos de imagem 
como tomografia computadorizada com contras-
te intravenoso, e a aspiração por agulha fina para 
diferenciar de metástases cervicais ou tumores do 
corpo carotídeo. O tratamento preconizado para 
os cistos branquiais é a remoção cirúrgica com 
preservação das estruturas neurovasculares adja-
centes8.
 Outra patologia que cursa com massas no 
pescoço é a Tuberculose Ganglionar. A mesma é 
causada pelo M.Tuberculosis que depois de penetrar 
pela via respiratória pode disseminar-se e instalar-
-se em qualquer órgão. Pode ocorrer durante a 
primo-infecção quando a imunidade especifica 
ainda não está desenvolvida, ou depois desta, a 
qualquer tempo, se houver queda na capacidade 
do hospedeiro em manter o bacilo nos seus sí-
tios de implantação. A maioria das formas extra-
pulmonares acontece em órgãos sem condições 
ótimas de crescimento bacilar, quase sempre de 
instalação insidiosa e evolução lenta. As formas 
mais frequentes são: pleural, linfática (que é o nos-
so caso), osteoarticular, geniturinária e intestinal9.
 A Tuberculose Ganglionar teve seu con-
ceito clássico de uma doença orgânica isolada, 
modificada pelo aparecimento da AIDS. Atual-
mente, salvo em raras exceções, a forma linfono-
dal da tuberculose indica imunodeficiência, nota-
damente relacionada à AIDS. A patologia decorre 
da progressão dos focos bacilares que com maior 
frequência localizam-se na cadeia cervical ante-
rior, com leve predomínio a direita. O acometi-
mento geralmente é unilateral e de vários gânglios 
na mesma cadeia9. Os testes sorológicos para HIV 
da paciente em questão foram negativos.
 No início, os gânglios têm crescimento 
lento e são indolores e móveis, porém, posterior-
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mente aumentam de volume e tendem a coales-
cer e fistulizar. A manifestação clínica tem apre-
sentação subaguda a crônica, podendo causar os 
mais diversos sinais e sintomas como febre mo-
derada, inapetência, adinamia e emagrecimento. 
Outra característica da doença é a frequente in-
volução do cisto espontaneamente. A paciente 
em questão não apresentava fístulas apesar do 
tamanho do cisto e nem os sintomas relatados 
acima9,10.
 O diagnóstico de tuberculose ganglio-
nar pode ser feito por meio de punção aspirati-
va, sendo a baciloscopia do material positiva em 
10 a 25% e, a cultura em 50 a 85% dos casos. 
A biópsia do linfonodo costuma ser conclusiva, 
demonstrando granuloma com necrose de casei-
ficação em 91% a 96% dos pacientes. Habitual-
mente, o teste tuberculínico é forte reator, exceto 
em indivíduos imunossuprimidos9.
 É interessante notar que, durante a tera-
pia antituberculosa, os gânglios comprometidos 
podem aumentar de volume ou, ainda, novas lin-
fonodomegalias podem aparecer, representando 
uma resposta do sistema imunológico à morte 

de micobactérias. Um fenômeno similar também 
pode ser notado em pacientes infectados pelo 
HIV, resultado da reconstituição imunológica 
que ocorre logo após o início da terapia anti-re-
troviral9.

 CONCLUSÃO
 O diagnóstico de volumosa formação 
expansiva cística cervical é facilmente realizado 
pelo exame físico e métodos de imagem. No en-
tanto conhecer sua etiologia pode ser uma árdua 
tarefa. A realização de exames complementares 
de imagens como a ultrassonografia, a tomo-
grafia computadorizada e a ressonância nuclear 
magnética desempenham um importante papel 
nesse sentido. Exames laboratoriais e punções 
com coleta de material também contribuem. A 
intervenção cirúrgica representa o tratamen-
to de escolha na maioria dos casos quando não 
dispomos do diagnóstico de certeza, porém le-
sões muito extensas que envolvam estruturas vi-
tais importantes do pescoço, podem reduzir sua 
possibilidade de excisão completa e aumentar a 
ocorrência de iatrogenia.
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