
N.º 34

RSAL  / JAN - ABRIL / 2014 / N.º 35





DIRECTOR

Dr. António Banhudo

SUB DIRECTOR

Dr. Pedro Silva Vaz

CONSELHO EDITORIAL

Dr. António Gouveia

Prof. Doutora Assunção Vaz Patto

Prof. Doutor Carlos Almeida

Dra. Isabel Duque

Dra. Maria Eugénia André

Prof. Doutor Manuel Nunes

CONSELHO REDACTORIAL

Dra. Ana Caldeira

Enf. André Mendes

Dr. Carlos Lozoya

Dra. Gina Melo

Dr. Joaquim Serrasqueiro

Dr. Jorge Monteiro

Dra. Rita Crisóstomo

Dra. Rita Resende

Dra. Rosa Silva

Dr. Rui Alves Filipe

Dr. Rui Sousa

CONSELHO CIENTÍFICO

Prof. Doutor Alves de Moura (Medicina Interna)
Prof. Doutor Alberto Barros (Genética)
Prof. Doutor Artur Paiva (Cuidados Intensivos)
Prof. Doutor Daniel Serrão (Ética)
Prof. Doutor Filipe Caseiro Alves (Imagiologia)
Prof. Doutor Guilherme Tralhão (Cirurgia)
Prof. Doutor Massano Cardoso (Epid./Med. Preventiva)
Prof. Doutor Nascimento Costa (Medicina Interna)
Prof. Doutora Paula Sapeta (Enf. Medico Cirúrgica/Cuidados Paliativos)
Prof. Doutor Rui Marinho (Hepatologia)
Prof. Doutor Sérgio Deodato (Direito da Saúde)
Dra. Almerinda Silva (Pediatra)
Dra. Ângela Trindade (Enfermagem Saúde Materno-Infantil)
Dr. António João (Gestão de Serviços de Saúde)
Dr. António Lourenço Marques (Cuidados Paliativos)
Dra. Arnandina Loureiro (Cirurgia Geral)
Dr. Augusto Lourenço (Cirurgia Geral)
Dra. Beatriz Craveiro Lopes (Dor)
Dr. Carlos Gomes (Saude Mental)
Dr. Carlos Maia (Enfermagem Reabilitação)
Dra. Emília Bengala (Enfermagem Saude Infantil)
Dr. Ernesto Rocha (Nefrologia)
Dra. Helena Garcia (Anatomia Patológica)
Dr. João Fonseca (Urologia)
Dr. João Frederico (Cuidados Intensivos)
Dr. João Morais (Cardiologia)
Dr. Vieira Pires (Medicina Geral e Familiar)
Dr. Pedro Henriques (Medicina Interna)
Dr. Reis Pereira (Medicina Interna)
Dra. Rute Crisóstomo (Fisioterapia)
Dr. Sanches Pires (Medicina Geral e Familiar)
Dra. Sandra Queimado (Farmácia)
Dr. Sérgio Barroso (Oncologia)

PROPRIEDADE

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
Anotada no Instituto da Comunicação Social
Depósito Legal - 105483/96
eISSN - 2182-2603
Latindex - Revista de Saúde Amato Lusitano 5057

CONTACTOS

Av. Pedro Àlvares Cabral 6000-085 Castelo Branco
revsaude.amatolusitano@gmail.com
272 000 245 (Rosa Mateus)



ARTIGO ORIGINAL - PÁG. 6 À PÁG. 10
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO NOSOCOMIAL NUM HOSPI-
TAL DISTRITAL

PREVALENCE OF NOSOCOMIAL INFECTION IN A DISTRICT HOSPITAL

CASO CLÍNICO - PÁG. 11 À PÁG. 14
FITOBEZOAR: UMA CAUSA RARA DE OCLUSÃOINTESTINAL
ALTA

PHYTOBEZOAR: A RARE CAUSE OF HIGH INTESTINAL OCCLUSION

CASO CLÍNICO - PÁG 15 À PÁG. 18
UM CASO DE ENCEFALITE HERPÉTICA SEM FEBRE

A CASE REPORT OF HERPES ENCEPHALITIS WITHOUT FEVER

CASO CLÍNICO- PÁG. 19 À PÁG. 24
INSULINOMA - CASO CLÍNICO

INSULINOMA - CASE REPORT

IMAGENS EM MEDICINA- PÁG. 25 À PÁG. 27
HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS E TUBERCU-
LOSE PULMONAR - QUANDO SE ASSOCIAM EM VEZ DE SE
IMITAREM

HISTIOCYTOSIS CELLULARUM LANGERHANS AND PULMONARY TUBERCULOSIS

- WHEN COMBINING RATHER THEM IMITATE





REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2014; 35:6-10
6

PREVALÊNCIA DE INFEÇÃO NOSOCOMIAL NUM
HOSPITAL DISTRITAL
Prevalence of Nosocomial Infection in a district hospital

Daniela Franco1, Cátia Leitão2, Elena Pirtac3, Cecília Moreno4, João Freixo5

RECEBIDO: 12.12.2012 / ACEITE: 01.12.2013

1) INTERNA 1º ANO DE MEDICINA INTERNA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO.
2) INTERNA 1º ANO DE GASTRENTEROLOGIA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO.
3) INTERNA 4º ANO DE MEDICNA INTERNA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO.
4) ASSISTENTE HOSPITALAR DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA INTERNA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO.
5) DIRETOR DO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO

Autor Correspondente:
Daniela Franco: Serviço de Medicina Interna- Hospital Amato Lusitano- Unidade Local de Saúde de Castelo Branco,

RESUMO
A infeção nosocomial define-se como a que ocorre num
doente internado numa instituição de saúde, e que não es-
tava presente, nem em incubação, à data da admissão.
Esta constitui uma das mais importantes causas de morte e
aumento da morbilidade nos doentes hospitalizados.
Para a realização deste estudo, foi utilizada a versão 4.2. do
protocolo desenvolvido pelo grupo de trabalho HELICS III.
O número de doentes abrangidos pelo estudo foi de 165,
dos quais 57% com idade igual ou superior a 60 anos, 29%
encontravam-se numa enfermaria de medicina interna, 17%
de cirurgia geral e 11% de ortopedia.
Ao comparar doentes sem qualquer tipo de dispositivo
invasivo e doentes com três ou mais, a prevalência de infec-
ção aumentava de 3,8% para 30,9%.
Verificou-se que cerca de 55,2% dos doentes se encontra-
vam sob antibioterapia, a maioria por infeções adquiridas
na comunidade. A taxa de prevalência de infeção nosocomial
foi de 11,8%.
Este estudo vem suportar a preocupação crescente nos
cuidados de saúde com a prescrição de antibioterapia e
infeções nosocomiais.
Os dados permitem ainda conhecer a realidade local acerca
dos microorganismos/patologias, para uma melhor organi-
zação e planeamento de estratégias a seguir no controlo e
combate a infeção.
Palavras-chave: Infeção nosocomial; Infeção Hospital,
Infeccção Associada aos Cuidados de Saúde, Antibioterapia

SUMMARY
The nosocomial infection is defined as occurring in a
patient admitted to a health facility, and that was not
present or incubating at the time of admission.
This is one of the most important causes of death and
increased morbidity in hospitalized patients.
For this study, we used version 4.2. protocol developed
by the working group HELICS III.
The number of patients covered by the study was 165,
of which 57% aged over 60 years, 29% were in a ward of
internal medicine, general surgery 17% and 11% of
orthopedics.
Comparing patients without any invasive device and
patients with three or more, the prevalence of infection
increased from 3.8% to 30.9%.
It was found that about 55.2% of patients were under
antibiotic treatment, most infections acquired in the
community. The prevalence rate of nosocomial infection
was 11.8%.
This study comes withstand the growing concern in
health care with a prescription for antibiotic sand
nosocomial infections.
The data also allow to know the local reality about
microorganisms / diseases for better organization and
planning strategies to follow in monitoring and fighting
infection.
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INTRODUÇÃO
A infeção nosocomial define-se como a que ocorre num
doente internado num hospital, ou noutra instituição de
saúde, e que não estava presente, nem em incubação, à
data da admissão1.
Vários fatores favorecem a infeção nestes doentes: a
depressão da imunidade; o número, cada vez maior, de
procedimentos médicos e técnicas invasivas que criam
potenciais portas de entrada para a infeção; hospitais
sobrelotados em que as deficientes práticas de contro-
lo da infeção facilitam a transmissão de bactérias multi-
resistentes entre os doentes1.
Esta constitui uma das mais importantes causas de mor-
te e aumento da morbilidade nos doentes hospitaliza-
dos. A cada momento, mais de 1,4 milhões de pessoas
em todo o mundo sofrem de complicações infeciosas
adquiridas no hospital, constituindo um peso significati-
vo tanto para os doentes como para a saúde pública2.
Um inquérito de prevalência da Organização Mundial de
Saúde (OMS) mostra que as frequências mais elevadas
de infeção nosocomial foram descritas em hospitais do
Mediterrâneo Oriental (11,8%) e Sudoeste Asiático (10,0%).
A prevalência de infeção nosocomial nos países euro-
peus varia entre 5 a 10% 3.
As infeções nosocomiais mais frequentes são as infeções
da ferida cirúrgica, as infeções das vias urinárias e as das
vias respiratórias. O estudo da OMS mostra que as
infeções nosocomiais são mais prevalentes nas unida-
des de cuidados intensivos, em serviços cirúrgicos e or-
topédicos2.
A maioria das infeções adquiridas hoje, no hospital, é
causada por microorganismos comuns, como o
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negatico,
Enterococcus e Enterobacteriácea1.
A vigilância epidemiológica é uma ferramenta essencial
para avaliar a prevalência de infeção nosocomial nas ins-
tituições. Desta, depende o conhecimento crucial para
a organização das instituições de saúde com respeito à
prevenção das infeções nosocomiais e segurança do do-
ente internado.

OBJETIVOS
- Estimar a prevalência de infeção associada aos cuida-
dos de saúde e uso de antimicrobianos numa unidade
local de saúde.
- Descrever os procedimentos invasivos, infeções (locali-
zações/microorganismos incluindo marcadores de resis-
tência antimicrobiana) e prescrição de antimicrobianos (pro-
dutos e indicações): por tipo de doente e especialidade.

- Disponibilizar ao hospital um instrumento padronizado
que permita conhecer a realidade desta problemática,
possibilitando uma intervenção com vista a melhoria dos
cuidados prestados.

MÉTODOS
Estudo descritivo e transversal, desenhado de acordo
com a versão 4.2. do protocolo desenvolvido pelo gru-
po de trabalho HELICS III do inquérito de prevalência de
infeções associadas aos cuidados de saúde e utilização
de antimicrobianos nos hospitais de agudos na Europa4.
Foram incluídas todas as enfermarias do hospital, com
exclusão: Bloco Operatório e Tratamentos de Ambula-
tório, Consultas Externas, Serviços de Urgência e Serviço
de Observação.
A recolha de dados decorreu de 22 de Maio a 6 de
Junho de 2012. Foram incluídos no estudo todos os
doentes admitidos nas enfermarias até as 8 horas da
manhã do dia da recolha de dados e que ainda não ti-
nham indicação de alta.
Foram recolhidos dados como: a idade, género, data
de admissão hospitalar, especialidade da enfermaria,
realização ou não de cirurgia após admissão, classifi-
cação de gravidade da situação clínica subjacente (Pon-
tuação McCabe – Quadro 1)4, presença de fatores de
risco para infeção nosocomial (cateter vascular central,
cateter vascular periférico, cateter urinário e intubação),
prescrição ou não de antimicrobianos, motivo da ad-
ministração de antimicrobianos, presença de infeção
nosocomial e microorganismos causadores de infeção
nosocomial.
Considera-se infeção nosocomial ativa4:
- Quando os sinais e sintomas de infeção estavam pre-
sentes no dia do estudo ou estiveram presentes e o
doente estava ainda a receber tratamento para essa
infeção no dia do estudo.
- Quando o início dos sinais ocorreram no dia 3 ou mais
dias após o internamento ou estava presente na admis-
são mas o doente tinha tido alta de internamento ante-
rior num hospital de agudos há menos de 2 dois dias.
- Se o doente internado cumpre a definição de infeção
ativa do local cirúrgico (até 30 dias após), no caso de
infecção profunda, de órgão ou espaço ou prótese (até
um ano após).
- Se o doente foi internado com infeção por Clostridium
difficile há menos de 28 dias após alta de um hospital
de agudos.
- Se foi colocado um dispositivo invasivo no dia 1 ou 2
resultando em infecção nosocomial antes do dia 3.
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Quadro 1: Pontuação de McCabe

Figura 1: Caracterização da população por idade

Figura 2: Caracterização da população por sexo

RESULTADOS
A) Caracterização do hospital

O Hospital Amato Lusitano tem uma lotação global de
293 camas, sendo 285 destas camas de agudos. Este
hospital tem uma média anual de 9229 admissões .
B) Caracterização da população

O número de doentes abrangidos pelo estudo foi de
165, com uma média de idades de 66,4 anos, dos quais
57% com idade igual ou superior a 60 anos (Figura 1). A
distribuição por género mostrou que 52,7% eram homens
(Figura 2).
A distribuição dos doentes pelas diferentes áreas
assistênciais mostra que 29% se encontravam numa en-
fermaria de Medicina Interna, 17% de Cirurgia e 11% de
Ortopedia (Figura 3).
Tendo em conta a situação clínica subjacente destes
indivíduos, avaliada através da pontuação de McCabe,

pode-se observar que 41,8% se encontrava em situação
não fatal, enquanto 22,4% numa rapidamente fatal (Fi-
gura 4). Os serviços cujos doentes apresentavam situa-
ção subjacente mais grave foram a Medicina Interna, a
Unidade de Cuidados Intensivos(UCIP) e a Cirurgia.
C) Fatores de risco

Observou-se que 21,8% dos doentes tinha sido submeti-
do a cirurgia durante o internamento, 33,3% apresenta-
vam cateter urinário, 79,4% cateter periférico, 9,1% cate-
ter central e 3,6% ventilação invasiva (Figura 5).
D) Caracterização da antibioterapia

Verificou-se que cerca de 55,2% dos doentes se encon-
travam sob antibioterapia. Das prescrições, 47,3% de-
veu-se a infeção adquirida na comunidade, 31,8% adqui-
rida em meio hospitalar e a restantes por profilaxia cirúr-
gica (Figura 6).
A distribuição de antibioterapia por serviço mostrou que
os serviços com maior número de doentes a fazer este
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Figura 3: Caracterização da população por distribuição nas enfermarias

Figura 4: Caracterização da população por gravidade da situação clínica subjacente
(Pontuação McCabe)

Figura 5: Prevalência dos factores de risco para infecção nosocomial

Figura 6: Motivo da prescrição de antibioterapia

tratamento foram a UCIP (100%), a Urologia (82%) e a
Nefrologia (77%) (Figura 7).
Os antibióticos mais prescritos foram Cefalosporinas
(24,2%), Quinolonas (21,4%), Carbapenemes (8,6%) e
Piperacilina- tazobactam (8,6%) (Figura 8).
As infeções respiratórias (26,4%), urinárias (12,1%), da pele
(9,9%) e a sepsis com ponto de partida respiratória e/ou
urinário (7,7%) foram os motivos mais frequentes para a
prescrição de antibioterapia (Figura 9).
E)Infeção hospitalar

A taxa de prevalência de infeção nosocomial foi de 11,8%,
sendo esta mais comum nos serviços de UCIP, Nefrologia e
Medicina Interna (Figura 10). Tal como acontece nas infeções
adquiridas na comunidade, as infeções respiratórias, urinárias,
da pele e a sepsis foram as mais predominantes.
Ao comparar doentes sem qualquer tipo de dispositivo
e doentes com três ou mais, a prevalência de infeção
aumentou de 3,8% para 30,9% (Figura 11).
Os microorganismos mais frequentemente identificados
foram: Cândida albicans, Staphylococcus Aureus Meticilino-
Resistente (SAMR), Klebsiella, Pneumoniae e Acinetobacter
Baumanii, o que perfaz no total 66,8% dos microorganismos
identificados (Figura 12). De salientar que todos estes
foram encontrados em doentes com infeção nosocomial.

DISCUSSÃO
Ao comparar-se os dados obtidos na Unidade Local de Saú-
de de Castelo Branco (ULS) - Hospital Amato Lusitano com
outros obtidos num estudo nacional em 2010, observou-se
que a média de idade dos doentes era superior no primeiro,
com uma diferença de aproximadamente 10 anos. Salientan-
do-se que 61,5% dos doentes tinham idade superior a 60
anos, enquanto a nível nacional o valor é de apenas 44,7%5.
A distribuição por género e por áreas assistenciais da
ULS são semelhantes às obtidas a nível nacional5.
Relativamente à frequência de fatores de risco pôde-se
observar que tal como aconteceu a nível nacional, no
hospital em estudo o número de dispositivos foi pro-
porcional à prevalência de infeções nosocomiais5.
Verificou-se que cerca de 55,2% dos doentes se encon-
travam sob antibioterapia, valor um pouco superior à
média nacional que ronda os 48,9%5.
A distribuição de antibioterapia por serviço mostrou que
os serviços com maior número de doentes a fazer este
tratamento são a UCIP, a Urologia e a Nefrologia. A nível
nacional havia uma maior prescrição nos serviços de do-
enças infeciosas, Hemato/Oncologia e Medicina Interna, o
que traduz a diferença epidemiológica e organizacional
deste hospital5.
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Figura 7: Prescrição de antibioterapia por enfermaria

Figura 8: Prescrição de antibióticos

Figura 9: Infeções que mais motivam a prescrição de antibióticos

Figura 10: Prevalência das infeções nosocomiais por enfermaria

Figura 11: Comparação de infeção nosocomial entre doentes sem qualquer
dispositivo facilitador de infeção e com três ou mais dispositivos

Figura 12: Microorganismos mais frequentemente identificados

Os antibióticos mais prescritos foram: Cefalosporinas,
Quinolonas, Carbapenemes e Piperacilina- tazobactam,
prática semelhante ao que acontece a nível nacional. O
mesmo se passou com os motivos/patologia de utiliza-
ção de antibióticos5.
A taxa de prevalência de infeção nosocomial foi de
11,8%, sendo esta mais comum nos serviços de UCIP,
Nefrologia e Medicina Interna. A nível nacional a
prevalência é semelhante e mais relevante nos serviços
de Cuidados Intensivos, Medicina Interna e Pediatria5.
Os microorganismos mais frequentemente identificados

foram: Cândida albicans, SAMR, Klebsiella Pneumoniae e
Acinetobacter Baumanii. Já a nível nacional, os dados
mostram uma grande diferença, pois os microorganismos
mais frequentemente encontrados foram Staphylococcus
aureus e epidermidis, E. coli e Pseudomonas aeroginosa5.

CONCLUSÕES
Este estudo vem suportar a preocupação crescente nos
cuidados de saúde com a prescrição de antibioterapia e
infeções nosocomiais.
Reforçando também a importância dos dispositivos
invasivos como fator de risco para as infeções hospita-
lares, constituindo um alvo de intervenção específica.
Estes dados permitem ainda conhecer a realidade local
em termos de microorganismos/patologias, para uma
melhor organização e planeamento de estratégias a se-
guir no controlo e combate a infeção.
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FITOBEZOAR: UMA CAUSA RARA DE OCLUSÃO
INTESTINAL ALTA
PHYTOBEZOAR: A rare cause of high intestinal occlusion

A. Monteiro*, S. Usurelu*, P. Silva Vaz*, S. Correia*, A. Caldeira*#, A. Paulino**, P. Robalo**, L. Valência**, A. Loureiro***

RESUMO
Os bezoares são aglomerados compactos de corpos estra-
nhos acumulados no trato gastrointestinal. Os fitobezoares
são causas raras de oclusão intestinal e ocorrem em cerca
de 0.4-4% de todas as oclusões intestinais mecânicas. Em-
bora a patogénese da formação dos bezoares não seja
ainda hoje totalmente conhecida, tem sido documentada
como uma complicação possível de cirurgia gástrica.
Os autores apresentam um caso clínico de um doente do
sexo masculino, de 76 anos de idade, com oclusão intesti-
nal alta por fitobezoar diagnosticada e resolvida
endoscopicamente.
Destaca-se a importância da inclusão desta patologia, em-
bora rara, no diagnóstico diferencial de oclusão intestinal
em doentes previamente submetidos a cirurgia gástrica.
Palavras-chave: fitobezoar, oclusão intestinal, Billroth II

ABSTRACT
Bezoars are the result of accumulated concretions of
foreign ingested material. Phytobezoars are a rare cause
of intestinal obstruction. They account for about 0.4-4%
of all mechanical bowel obstruction. Although
pathogenesis of formation of phytobezoars is not totally
understood, they have been documented as a possible
complication of gastric surgery.
The authors present the clinical case of a 76 years-old-
male, with intestinal occlusion by a phytobezoar
diagnosed and treated endoscopically.
Highlights the importance of the inclusion of this
pathology, although rare, in the differential diagnosis of
intestinal occlusion in patients previously submitted to
gastric surgery.
Key-words: phytobezoar, intestinal occlusion, Billroth II
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INTRODUÇÃO:
Um bezoar é um aglomerado de partículas alimentares
ou corpos estranhos mal digeridos que se acumulam no
trato gastrointestinal1,2. A localização mais comum é o
estômago, no entanto, podem ser encontrados noutras
localizações2. Os bezoares são classificados em quatro
tipos de acordo com a sua origem e composição3. Os
mais comuns são os fitobezoar (alimentos ricos em ce-
lulose), tricobezoar (cabelo), lactobezoar  (fórmulas lác-
teas) e farmacobezoar (medicamentos).
Trata-se de uma patologia rara em indivíduos saudá-
veis, perfazendo 0.4-4% de todas as oclusões mecâni-
cas intestinais3,4.
Embora a formação de bezoares possa ocorrer em indi-
víduos com características anatómicas e fisiológicas
normais, os doentes com alterações anatómicas e de
motilidade têm um risco acrescido para o desenvolvi-

mento desta condição patológica2,5. Existem vários rela-
tos que apontam a história prévia de cirurgia gástrica
por patologia ulcerosa como um fator de risco para a
formação de bezoar, devido ao comprometimento da
função pilórica, bem como de vagotomia troncular por-
que afeta a motilidade gastrointestinal. Uma incidência
de 5-12% da formação de bezoar está relacionada com
estados pós-gastrectomias2.
Esta entidade nosológica também foi descrita, embora
com raridade, após gastrectomias com reconstrução de
Billroth I e II6-8.
O diagnóstico de oclusão intestinal por bezoar torna-se
difícil, não só pela sua raridade como pela ausência de
uma sintomatologia específica2.

CASO CLÍNICO:
Doente do sexo masculino de 76 anos de idade que
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recorreu ao Serviço de Urgência pela segunda vez em
24 horas por vómitos incoercíveis, intolerância alimen-
tar e dor abdominal generalizada, com dois dias de evo-
lução. Como antecedentes de relevo evidenciava-se uma
antrectomia por úlcera péptica com reconstrução
gastrojejunal Billroth II há cerca de 40 anos.
O exame objetivo revelava distensão abdominal, exa-
cerbação da dor abdominal à palpação dos quadrantes
superiores, mas sem reação peritoneal.
Foi entubado com sonda nasogástrica, com saída de
conteúdo líquido compatível com estase gástrica. Ana-
liticamente não evidenciava alterações. A radiografia
abdominal simples(Figura 1) evidenciava ar na câmara
gástrica, sem níveis hidroaéreos e sem distensão de
ansas intestinais. A tomografia computorizada
abdominal(Figura 2) após entubação comprovava a
distensão gástrica.
Foi realizada endoscopia digestiva alta(Figura 3) no
sentido de esclarecer causa da distensão gástrica, que
revelou, na ansa eferente, um corpo estranho, não
mobilizável, de conteúdo esverdeado, com fibras e
sementes, compatível com fitobezoar, ocupando todo
o lúmen. Procedeu-se, com sucesso, à fragmentação e
remoção do bezoar por via endoscópica(Figura 4). O
doente teve alta assintomático no segundo dia de
internamento.

Figura 1
Radiografia abdominal simples em pé que revelava ar na câmara gástrica, sem níveis
hidroaéreos e sem distensão de ansas intestinais

Figura 2
Tomografia computadorizada abdominal que evidenciava distensão gástrica com sonda nasogástrica e ausência de imagem de impactação endoluminal.
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Figura 3
Endoscopia digestiva alta: visualização do fitobezoar e fragmentação do mesmo na ansa aferente

DISCUSSÃO
Durante séculos, que os bezoares gástricos e intestinais
têm sido descritos, tanto em humanos como em rumi-
nantes (cabras, ovelhas, veados, lamas e antílopes)2.
São aglomerados de material estranho ingerido que se
acumula e formam conglomerados no trato
gastrointestinal, mais comumente no estômago2. Os
bezoares podem ser constituídos virtualmente por qual-
quer substância ingerida (alimentos, cabelos, medicamen-
tos, pastilhas elásticas e objetos metálicos1). Embora os
fitobezoares, como o descrito no caso clínico, sejam a
forma mais comum de apresentação, mantém-se uma
situação rara.
Embora sejam mais frequentemente encontrados no es-
tômago, podem ocorrer desde o esófago até ao reto2.
Alterações da anatomia e fisiologia gástrica (atraso do
esvaziamento e diminuição da produção ácida) estão
associadas à formação de bezoares1,2. Existem vários
fatores de risco descritos, como a estenose péptica,
neoplasia gastroduodenal ou pancreática, doença de
Crohn, hipotiroidismo, diabetes mellitus, insuficiência re-
nal terminal, ventilação prolongada ou fármacos inibidores
da motilidade gastrointestinal2. A formação de
fitobezoares após cirurgia gástrica com reconstrução
anastomótica gastrojejunal é uma complicação tardia
rara6-8. A cirurgia altera a fisiologia normal do estômago,
com diminuição da motilidade, diminuição da secreção
de ácido clorídrico, aumento da velocidade do esvazia-
mento de líquidos e atraso no esvaziamento de alimen-

tos sólidos. No caso de uma gastrectomia parcial com
uma anastomose gastrojejunal do tipo Billroth II desta-
ca-se também a possibilidade de passagem direta de
um sólido de maior calibre para o intestino delgado.
Todos estes fatores em associação com uma dieta rica
em fibras, peles, sementes e má higiene alimentar contri-
buem para a ocorrência de fitobezoares6-8.
São geralmente de sintomatologia insidiosa, com quei-
xas de saciedade precoce, náuseas, vómitos e perda de
peso. Em casos mais graves podem ocorrer ulceração,
hemorragia digestiva, perfuração de víscera oca ou

Figura 4
Endoscopia digestiva alta: Intestino delgado distal ao fitobezoar após a sua remoção.
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oclusão intestinal. A apresentação como oclusão intestinal
alta é rara, sendo responsáveis por apenas 0,4-4% de todas
as oclusões intestinais4. O diagnóstico é baseado na história
clínica, uma vez que o exame físico é limitado. A técnica de
diagnóstico goldstandard é a endoscopia digestiva, que per-
mite a visualização direta, e eventual atitude terapêutica.
A remoção do bezoar e a prevenção da recorrência é o
objetivo do tratamento2.
 A remoção endoscópica pode ser eficaz para bezoares
de pequenas dimensões ou fragmentáveis ou auxiliada pela
litotrícia eletrodráulica, laser ou bezótomos cortantes. Exis-
tem muitos agentes descritos que permitem a digestão
química ou enzimática dos fito, trico e lactobezoares.
Destaca-se a opção do tratamento cirúrgico na falha do
tratamento endoscópico, grandes bezoares, ou compli-
cações, como hemorragia por ulceração ou necrose da
parede6-8. A via laparoscópica assume um papel impor-
tante na remoção de bezoares10.
A prevenção da recorrência é um ponto importante na
abordagem terapêutica, uma vez que a identificação de
doentes de elevado risco, permite estabelecer um segui-
mento nutricional, psico-social e por vezes psiquiátrico.

O caso apresentado chama a atenção para uma situa-
ção clínica rara, em que a colheita de uma história clíni-
ca detalhada foi crucial para um correto diagnóstico e
resolução terapêutica.
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RESUMO
A encefalite herpética é a causa mais comum de
encefalite vírica mortal, sendo o vírus herpes simplex tipo
um (VHS-1) responsável por 90% dos casos. Geralmente os
primeiros sintomas são cefaleias e febre.
Os autores apresentam o caso de uma mulher, 55 anos,
com cefaleias, mal-estar geral e síncope, com mais de 24
horas de evolução. O exame objetivo foi normal. Apresen-
tou posteriormente alteração do estado de consciência
com confusão e lentificação psicomotora. A TC-CE revelou
extensa hipodensidade temporal direita e a RM-CE revelou
que a referida lesão se apresentava hipointensa em T1,
com hipersinal em T2 e sem realce após contraste. A pun-
ção lombar revelou leucorráquia com predomínio de
mononucleares, proteinorráquia e polymerase chain reaction
do VHS-1 positiva. A doente foi medicada com aciclovir
durante 21 dias. À data da alta estava assintomática.
Os autores apresentam este caso pela apresentação
incomum de encefalite herpética sem febre.
Palavras chave: encefalite, vírus herpes simplex tipo 1,
aciclovir

ABSTRACT
Herpes encephalitis is the most common cause of fatal
virusal encephalitis, and herpes simplex virus type one
(HSV-1) accounts for 90% of cases. Usually the first
symptoms are headache and fever.
The authors present a woman 55 years old with
headache, malaise and syncope, for longer than 24 hours.
The clinical exam was normal. Later on she presented
clouding of consciousness with confusion and
psychomotor retardation. Head-CT revealed extensive
hypodensity at right temporal lobe and MRI showed that
this lesion was hypointense on T1-weighted, hyperintense
on T2-weighted and without enhancement after contrast.
A lumbar puncture revealed lymphocytic pleocytosis,
elevated protein and positive HSV-1 by polymerase chain
reaction. The patient was medicated with acyclovir during
21 days. At discharge the patient was asymptomatic.
The authors present this case because it is an unusual
presentation of herpes encephalitis without fever.
Key-words: encephalitis, herpes simplex virus type 1,
acyclovir
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INTRODUÇÃO
A encefalite herpética é a causa mais comum de
encefalite vírica mortal, sendo o vírus herpes simplex
tipo um (VHS-1) responsável por cerca de 90% dos ca-
sos (exceto nos recém-nascidos, nos quais a prevalência
do VHS 1 e 2 é semelhante)1-4.
A encefalite herpética carateriza-se habitualmente por
um quadro clínico de início súbito1-6. Cefaleias e febre
são os primeiros sintomas, estando por vezes associa-
dos a alterações do estado de consciência ou do com-
portamento, défices neurológicos focais ou convulsões,
amnésia, ataxia ou labilidade emocional1, 3-7. A febre está
presente em mais de 90% dos doentes1, 3-7.

CASO CLÍNICO
Mulher, 55 anos, referia, à admissão, cefaleias bi-
temporo-parietais, tipo pulsátil, de início súbito e inten-
sidade moderada associadas a fotofobia, com cinco
horas de evolução. O quadro foi precedido por mal-es-
tar geral, astenia, náuseas e síncope no dia anterior. A
doente estava apirética, sem sinais meníngeos, sem
défices neurológicos focais ou outras alterações ao exa-
me físico. Seis horas após admissão apresentou altera-
ção do estado de consciência com confusão e
lentificação psicomotora com escala de Glasgow: 14
(olhos 4, verbal 4 e motor 6).
Apresentava leucocitose (12400 células/L) com
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neutrofilia (75,7%) e proteína C reativa de 0,12 mg/dl. A
tomografia computorizada cranioencefálica (TC-CE) re-
velou extensa hipodensidade cortico-subcortical tem-
poral direita, com extensão insular e frontal com efeito
de massa loco-regional(Figura 1). A ressonância magné-
tica cranio-encefálica (RMX-CE) revelou lesão
parenquimatosa fronto-temporo-insular direita cortico-
subcortical, hipointensa em T1, com hipersinal em T2,
sem realce após contraste; apresentando, em difusão,
padrão de restrição à periferia do lobo, sem envolvimento
contralateral, aspetos muito típicos de encefalite vírica
(Figura 2); em FLAIR observava-se foco hemorrágico
secundário(Figura 3). Foi realizada punção lombar 6 ho-
ras após a admissão (menos de 1 hora após alteração
do estado de consciência) com saída de líquido
cefalorraquídio (LCR) límpido, de pressão normal,
leucorráquia de 4693,3 células/mm3 com predomínio
mononuclear, normoglicorráquia, proteinorráquia de
122,7 mg/dl e exame cultural negativo. A pesquisa do
VHS-1 por polymerase chain reaction (PCR) no LCR foi po-
sitiva. Não foram realizadas serologias para o VHS-1,
nem pesquisas de VHS-1 por PCR no sangue. As serologias

do VIH 1 e 2 foram negativas.
Iniciou terapêutica endovenosa com aciclovir imediata-
mente após resultados bioquímicos do LCR, na dose de
10 mg/kg, de oito em oito horas, que cumpriu durante
21 dias. Ao terceiro dia de tratamento estava
assintomática, sem défices neurológicos focais e com
escala de Glasgow de 15.
Realizou eletroencefalograma (EEG) no 11º dia de
internamento (por impossibilidade de realizar antes) de
modo a se caracterizar o padrão eletroencefalográfico
da doente e o risco de crises convulsivas. O EEG revelou
atividade lenta na região fronto-temporal anterior direi-
ta.
A TC-CE de controlo após 1 semana revelou
hipodensidade temporal direita, com menor efeito de
massa, mas com foco hemorrágico, e a RM-CE de con-
trolo após 3 semanas revelou diminuição do efeito de
massa, mas foco hemorrágico associado(Figura 4).
Após a alta, a doente permaneceu em vigilância na con-
sulta, mantendo-se assintomática. A TC-CE de controlo
após um ano revelou extensa lesão encefaloclástica
secundária(Figura 5). Não se repetiu EEG.

Figura 1- TC-CE: hipodensidade cortico-subcortical temporal direita, com extensão
insular e frontal com efeito de massa loco-regional.

Figura 2 - RM-CE DWI: padrão de restrição à periferia do lobo. Sem envolvimento
contralateral.
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DISCUSSÃO
Os autores apresentam este caso por se tratar de uma
apresentação incomum de encefalite herpética, o que
atrasou o diagnóstico e início de terapêutica. Salienta-
se o facto incomum de a doente não ter apresentado
febre durante todo o quadro e ter apresentado altera-
ção do estado de consciência cerca de 24 horas antes
de surgirem cefaleias.
Existem três mecanismos diferentes que explicam a
patogenia do VHS-1. O primeiro diz que o VHS-1 após
infeção primária, ascende através de um dos ramos do
nervo trigémio até ao sistema nervoso central (SNC),
causando infeção2-4, 6. O segundo descreve invasão do
SNC após reativação do vírus2-4, 6. O terceiro mecanismo
descreve infeção do SNC por outro mecanismo que não
associado a infeção primária ou a recorrência, como é o
caso da existência de polimorfismos genéticos ou esta-
dos de imunossupressão, que condicionam diminuição
dos níveis de interferão secretados em resposta ao VHS-
1, provocando assim uma resposta imune diminuída e
permitindo disseminação do vírus para o SNC por via
hematogénica1, 3.

O diagnóstico definitivo de encefalite herpética requer
identificação do VHS no LCR1-5. A análise do LCR pode
revelar alterações inespecíficas como pleocitose com
linfocitose, presença de eritrócitos e proteinorráquia,
embora no início do quadro possa ser normal1, 3-7. A pes-
quisa do DNA do vírus por PCR é essencial para o diag-
nóstico, mas pode também ser negativa numa fase inici-
al do quadro, após o início da terapêutica ou pela pre-
sença de produtos inativadores da proteína do vírus1, 3-8.
A pesquisa de anticorpos e antigénios do vírus no LCR é
pouco útil no diagnóstico precoce, e está associada a
baixa sensibilidade1, 5, 6, 8.
O VHS-1 tem tropismo pelo lobo temporal, com possí-
vel extensão ao lobo frontal, cíngulo e ínsula; o
envolvimento pode ser cortical e subcortical, com ou
sem efeito de massa, sendo geralmente unilateral2-6. A
TC-CE tem 50% de sensibilidade no diagnóstico preco-
ce. A RM-CE é o melhor exame de imagem para diagnós-
tico de encefalite, associada a maior sensibilidade e
especificidade em comparação com a TC-CE, particular-
mente na fase inicial4-6. A RM-CE na ponderação de difu-
são (DWI) é útil no diagnóstico de encefalite em estadios

Figura 3 - RM-CE FLAIR: foco hemorrágico secundário Figura 4 - RM-CE ponderação T1: hipodensidade temporal direita, com menor
efeito de massa, mas com foco hemorrágico.
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iniciais, mas não se apresenta superior à RM convencio-
nal no follow-up5. As lesões na TC-CE surgem como
hipodensidades, captantes de contraste e na RM-CE
ponderação T1 com hiposinal e T2 com hipersinal4-7.
O EEG pode revelar achados inespecíficos como a pre-
sença de grande número de ondas lentas de grande
amplitude de caráter intermitente (delta e teta) nas regi-
ões afetadas4-7.
O diagnóstico diferencial inclui encefalites por outros
vírus: Epstein Barr, citomegalovírus, varicela zoster, JC,
enterovírus e influenza e outras infeções como empiema
subdural, neurossísiflis ou abcessos cerebrais, tumores
(primários ou metastáticos), doenças autoimunes (por
exemplo neurolúpus e vasculite) e encefalomielite disse-
minada aguda5.

Figura 5 - TC-CE após 1 ano: extensa lesão encefaloclástica secundária.

A terapêutica com aciclovir, um análogo nucleosídeo
que inibe a DNA polimerase vírica, deve ser iniciada logo
após a suspeita clínica, uma vez que a eficácia da tera-
pêutica diminuiu com o progredir do quadro1-6.
Idealmente deve ser iniciado nas primeiras 24 horas e
mantida durante 14-21dias1, 4-6. Menor tempo de trata-
mento está associado a risco de reativação e lesão do
SNC4-6.
Se não tratada o prognóstico é reservado, apresentan-
do uma elevada taxa de mortalidade (70%) e morbilidade
(1-6). Quando tratada, a mortalidade ronda os 19-36%1, 2,

4-6, 8. As possíveis sequelas incluem disnomia (a mais fre-
quente), alterações neuropsiquiátricas, atraso mental e
convulsões1-6.
São considerados fatores de mau prognóstico idade
superior a 60 anos, escala de Glasgow inferior ou igual a
6 e quadro neurológico com mais de 4 dias de evolução
aquando do início da terapêutica4, 6.
Apesar do tratamento com aciclovir ter sido iniciado
após o tempo ideal, a doente apresentou uma excelen-
te resposta ao tratamento, ficando assintomática ao
terceiro dia, estado que mantém até à presente data.
Acreditamos que para este desfecho, contribuiu o facto
de a doente não apresentar nenhum dos fatores de mau
prognóstico.
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RESUMO
O insulinoma é um tumor neuroendócrino raro do pân-
creas, que resulta em hipoglicemias frequentes e seve-
ras. A tríade de Whipple está presente em cerca de 75%
dos doentes. O diagnóstico requer a demonstração de
níveis inapropriadamente altos de insulina face a níveis
baixos de glicemia. Na localização anatómica da lesão,
a tomografia computorizada (TC) abdominal com con-
traste é o primeiro exame recomendado. O tratamento
definitivo é cirúrgico.
Os autores apresentam um caso clínico de insulinoma
esporádico. Trata-se de uma doente de 72 anos, com
história de quedas frequentes, na qual se verificou a tríade
de Whipple e cuja prova de jejum revelou aumento da
secreção endógena de insulina. A TC abdominal locali-
zou uma lesão única com 2cm na cauda do pâncreas,
tendo a doente sido submetida a pancreatectomia cau-
dal com resolução dos sintomas e normalização da
glicemia.
Após exposição do caso os autores fazem uma breve
revisão da literatura.
Palavras-chave: insulinoma, tríade de Whipple, prova de
jejum, hipoglicemia, revisão.

ABSTRACT
Insulinoma is a rare neuroendocrine pancreatic tumor,
which results in frequent and severe hypoglycemia.
Whipple’s triad is present in about 75% of patients.
The diagnosis requires the demonstration of
inappropriately high insulin levels in the presence of
low levels of blood glucose. To locate the lesion,
contrasted abdominal computed tomography (CT) scan
is the first exam recommended. Definitive treatment is
surgical.
The authors present a case report of a sporadic
insulinoma. A 72-year-old female patient with a clinical
history of frequent falls, in which we evidenced Whipple´s
triad. The fasting test showed increased secretion of
endogenous insulin and abdominal CT scan localized a
single lesion with 2cm at the tail of the pancreas.  The
patient underwent a distal pancreatectomy with
resolution of symptoms and normalization of blood
glucose.
After presentation of the case the authors make a brief
literature review.
Key-words: insulinoma, Whipple´s triad, 72-hour fast,
hypoglycemia, review.
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INTRODUÇÃO
O insulinoma é um tumor neuroendócrino raro do pân-
creas, com uma incidência anual de 1-4 por milhão de
habitantes1-7. Tem origem nas células ß dos ilhéus de
Langerhans do pâncreas produtoras de insulina e é uma
das causas de hiperinsulinismo endógeno, resultando em
hipoglicemias frequentes e severas5, 6, 8, 9. A maioria (mais
de 90%) é benigna e esporádica1-6, 10.
O insulinoma aparece em média aos 45 anos nos casos
esporádicos, mas surge na 2ª a 3ª década de vida en-
quanto componente das neoplasias endócrinas múlti-
plas tipo 1 [(NEM1): hiperplasia paratiróide, adenoma
pituitário e tumor endócrino pancreático)]2-12. Mais de

99% tem localização pancreática, tendo a restante ori-
gem em tecido pancreático ectópico2, 3, 5, 6, 8, 12.
É geralmente pequeno, 90% apresentando-se com me-
nos de 2 cm e na maior parte dos casos surge como
lesão única1, 2, 4-6 8, 10, 12. A distribuição é semelhante na
cabeça, corpo e cauda2, 5, 6, 8.

CASO CLÍNICO
Mulher caucasiana de 72 anos, que recorreu ao Serviço
de Urgência por quadro com um ano de evolução de
quedas da própria altura, aparentemente por fraqueza
generalizada, de frequência progressivamente maior, a
última há três dias com traumatismo craniano leve, acom-
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panhada de recusa alimentar com três meses de evolu-
ção com agravamento nas últimas duas semanas. Sem
antecedentes patológicos relevantes ou toma de medi-
cação habitual.
Ao exame físico apresentava-se emagrecida, com alte-
ração do estado de consciência (escala de Glasgow de
9), sem sinais neurológicos focais, com várias equimoses
nos membros e face, e alguns hematomas nos membros
em diferentes estádios de evolução. Apresentava
mucosas coradas mas discretamente desidratadas e sem
outras alterações ao exame objetivo. A glicemia capilar
era de 22 mg/dl. Foi administrada glicose hipertónica,
após a qual se verificou normalização do estado de cons-
ciência. A tomografia computorizada (TC) crânio-
encefálica revelou atrofia cortical cerebral difusa, mas
não revelou sinais de fratura ou outras lesões traumáti-
cas agudas.
A doente foi admitida para vigilância e estudo comple-
mentar. Apresentou hipoglicemias graves, mesmo com
perfusão contínua de soro glicosado, e teve necessida-
de de administrações frequentes de glicose hipertónica.
As hipoglicemias ocorriam de forma independente das
refeições.

A doente negava administração de insulina ou toma de

antidiabéticos orais. Foi excluída insuficiência cortico-
suprarrenal, através da prova do tetraecosactídeo. Pro-

cedeu-se à prova de jejum prolongado que foi interrom-

pida precocemente (às 12h de jejum) por hipoglicemia
severa (31 mg/dl) associada a sintomas

neuroglicopénicos e dor abdominal. Nessa altura, o

doseamento de insulina plasmática foi de 21,50 ìU/ml e
do peptídeo C de 2,79 ng/ml. Foram excluídos critérios

de NEM1 por doseamentos normais de hormona

paratiroideia e hormona do crescimento (GH). A TC
abdominal(Figuras 1A, 1B e 1C) e a cintigrafia com

octreótido – Octreoscan (Figuras 2A e 2B) mostraram

uma lesão localizada à extremidade da cauda do pân-
creas, com 2cm, compatível com insulinoma.
A doente foi submetida a laparotomia com identifica-
ção peri-operatória por palpação direta da lesão nodular
na extremidade caudal do pâncreas (Figura 3). Foi reali-
zada pancreatectomia caudal com remoção da lesão
(Figuras 4A e 4B). A anatomopatologia permitiu confir-
mar o diagnóstico de insulinoma revelando ao exame
macroscópico uma lesão nodular, bem limitada, com
1,4cm de espessura, esbranquiçada, homogénea e de
consistência firme ao corte e ao exame histológico um
parênquima pancreático com um nódulo bem delimita-

do, não capsulado, formado por proliferação de cordões
e ninhos de células de citoplasma acidófilo, com núcleo
pequeno e regular, que infiltram um estroma fibroso, sem
evidência de infiltração peri-pancreática, com número
de mitoses inferior a 2 por 10 campos de grande au-
mento indicativo de tumor endócrino pancreático bem
diferenciado – insulinoma (Figura 5). A inexistência de
evidência de lesões à distância e a presença de lesão
bem delimitada e diferenciada sem evidência de inva-
são local fazem o diagnóstico de insulinoma benigno.
No pós-operatório, a doente apresentou inicialmente
hiperglicemia (glicemia em jejum: 208 mg/dl), e a partir
do 3º dia pós-operatório normoglicemia. A doente man-
tém seguimento em consulta e atualmente, 5 anos após
a cirurgia, mantém-se assintomática.

Figura 1
TC abdominal: lesão
nodular com 2cm de
diâmetro na cauda do
pâncreas, isodensa em
relação ao parênquima
pancreático (Figura 1A),
hipercaptante de
contraste em fase
arterial (Figura 1B) e
isodensa em fase
venosa da administração
de contraste (Figura
1C).
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Figura 2 - Cintigrafia de recetores de somatostatina com octreótido (Figura 2A)
com aquisição de imagens tomográficas (Figura 2B) mostrando pequeno foco
hiperativo em topografia correspondente à cauda do pâncreas.

Figura 3 - Identificação peri-operatória da lesão nodular na extremidade da cauda
do pâncreas.

Figura 4 - Peça macroscópica: lesão nodular bem delimitada e capsulada com cerca
de 1,4cm de espessura (Figura 4A), esbranquiçada, homogénea e de consistência
firme ao corte (Figura 4B).

Figura 5 - Histopatologia (H&E): parênquima pancreático com um nódulo bem
delimitado, não capsulado, formado por proliferação de cordões e ninhos de células
de citoplasma acidófilo e núcleo pequeno e regular, que infiltram um estroma
fibroso, sem evidência de infiltração peri-pancreática.

Figura 2B

Figura 2A

Figura 4A

Figura 4B
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DISCUSSÃO
Fisiologicamente, perante valores baixos de glicemia a
secreção de insulina é suprimida. No insulinoma esse
mecanismo de feedback perde-se resultando em níveis
de insulina inapropriadamente altos6, 12.
As manifestações clínicas baseiam-se em sintomas
adrenérgicos (sudorese, palpitações, ansiedade e tremor)
e neuroglicopénicos (disfunção cognitiva com confusão,
alterações do comportamento, alterações da visão e/
ou amnésia, convulsões ou coma)2, 4-6, 12. Um dos sinais
clínicos de insulinoma é o aumento de peso e a obesi-
dade secundários à ingestão frequente de alimentos na
tentativa de evitar os sintomas de hipoglicemia5. A tríade
de Whipple, composta por sintomas de hipoglicemia
(neuroglicopénicos), hipoglicemia detetada por método
preciso e alívio dos sintomas com administração de
glicose reflete hiperinsulinismo e está presente em cerca
de 75% dos doentes com insulinoma2, 4-6, 9, 12 13.
Perante uma hipoglicemia o diagnóstico diferencial passa
pela diferenciação de um aumento de insulina exógeno
ou endógeno e pela exclusão de deficiência hormonal,
nomeadamente o défice de cortisol e GH5, 12, 14.
O aumento de insulina de causa exógena surge por ad-
ministração de insulina ou de sulfunilureias, e surge habi-
tualmente em doentes psiquiátricos ou profissionais de
saúde, mas também pode surgir por erro de administra-
ção12.
O hiperinsulinismo endógeno pode surgir associado a
um distúrbio primário das células ß pancreáticas, geral-
mente tumor (insulinoma), mas também na hipoglicemia
hiperinsulinémica familiar persistente da infância, na
hiperplasia primária das células da ilhota
(nesidioblastose), na hipoglicemia induzida por tumor não
pancreático, no síndrome hipoglicemico pancreático não-
insulinoma e na hipoglicemia pós-bypass gástrico, estas
2 últimas associadas a hipoglicemias pós-prandiais2, 5, 12,

13. O hiperinsulinismo endógeno também está associado
à produção de auto-anticorpos contra a insulina (distúr-
bio autoimune raro, no qual os auto-anticorpos interagem
com a insulina ou o seu recetor aumentando a sua
atividade)2, 5, 12, 13. Na hipoglicemia induzida por tumor não
pancreático o mecanismo fisiopatológico implicado é a
secreção de fator de crescimento “insulina-like” tipo 2
pelo tumor ou o seu percursor de alto peso molecular,
outros mecanismos implicados são a produção de fator
de crescimento “insulina-like” tipo 1, a produção de auto-
anticorpos contra a insulina ou o seu recetor e mais rara-
mente a secreção de péptido “glucagon-like” tipo 15.

Excecionalmente foram relatados casos de tumores não
pancreáticos produtores de insulina (hepatocarcinomas,
tumores da supra-renal, carcinomas de pequenas célu-
las do cérvix)5, 12

O diagnóstico de insulinoma requer a demonstração de
níveis inapropriadamente altos de insulina face a níveis
baixos de glicemia (não é necessário que os níveis de
insulina, peptídeo C e pró-insulina estejam altos em rela-
ção ao normal para valores normais de glicemia)2, 8, 12, 14.
O melhor teste diagnóstico é a prova do jejum que pode
ir até 72 horas, com medição dos níveis de glicemia,
insulina e peptídeo C2, 5, 6, 8, 10, 11, 14. O objetivo da prova é
provocar a resposta homeostática que mantém os ní-
veis de glicemia normais, de modo a não causar sinto-
mas14. Em indivíduos normais ocorre neoglicogénese e
os níveis de glicemia serão normais até pelo menos as
42h de jejum. A prova detetará hipoglicemias em indiví-
duos com defeito na manutenção da euglicemia. O je-
jum começa na altura da última ingestão de alimentos.
Deve-se colher sangue de 6 em 6 horas até a glicose ser
inferior a 60 mg/dl; a partir deste valor, deve-se colher a
cada 2 horas. Está recomendada a medição frequente
da glicemia capilar durante a observação (1/1 hora) e/
ou se ocorrerem sintomas. A prova termina quando a
glicemia for inferior ou igual a 45 mg/dl ou, se a glicemia
for inferior ou igual a 55 mg/dl (porque a secreção de
insulina e outros peptídeos das células â estão suprimi-
dos a este nível), se tríade de Whipple tiver sido docu-
mentada previamente, se ocorrerem sinais ou sintomas
de hipoglicemia ou após 72h de jejum2, 5. O ratio insuli-
na/glicose não é útil (ratio insulina/glicose (mU/mg) =
(insulina (mU/ml) / [glicose (mg/dl) – 30)] x 100; valores
normais: > 100 mU/mg; insulinoma: > 180 mU/mg),
embora se continue a utilizar frequentemente na prática
clínica2. São preferíveis os valores absolutos de insulina.
Um doseamento de insulina superior ou igual a 3 uU/ml
com glicose inferior a 55mg/dl indica um excesso de
insulina consistente com insulinoma5, 12. Existem falsos
positivos e falsos negativos pelo que está recomenda-
do a continuação da prova até glicemia inferior a 45
mg/dl devido às variações do normal. O peptídeo C dis-
tingue o hiperinsulismo endógeno do exógeno, sendo
indicativo de insulinoma se for superior a 0,6 ng/ml, com
glicose inferior a 45 mg/dl5, 12, 13.
Após o diagnóstico, é necessário proceder à localiza-
ção anatómica da lesão. Atualmente defende-se que
apesar da TC-abdominal apresentar uma sensibilidade
inferior à ultrasonografia endoscópica (78% versus 93%),
tem maior especificidade (100% versus 80%), pelo que
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deverá ser o primeiro exame efetuado, se esta for nega-
tiva deve-se avançar para a ultrasonografia
endoscópica15.
Quando o tumor tem dimensões superiores a 2cm pode
ser detetado por ecografia abdominal. A cintigrafia com
octreótido deteta 20-50% das lesões primitivas, poden-
do detetar lesões metastáticas e ajudando também
como marcador preditivo do benefício da terapêutica
com análogos da somatostatina radiomarcados5, 7, 12, 13.
A ressonância magnética (RM) com gadolíneo ajuda a
complementar o estudo, sendo capaz de detetar 85%
dos insulinomas e é útil na deteção de metástases he-
páticas 5, 12, 13.
A angiografia com estimulação da artéria
gastroduodenal, mesentérica superior e esplénica com
gluconato de cálcio e colheita de sangue nas veias su-
pra-hepáticas para doseamento de insulina (este teste
baseia-se no facto do cálcio estimular a libertação de
insulina a partir dos insulinomas, mas não das células â
normais). A angiografia tem sensibilidade de 93% e é um
dos exames também possíveis, no entanto tem caído
em desuso devido à existência de outros examos me-
nos invasivos com mais sensibilidade e especificidade2,

5, 10, 12-14.
O diagnóstico de insulinoma maligno faz-se pela evidên-
cia de metástases à distância e/ou pela evidência de
invasão local6.
O tratamento curativo é cirúrgico, com taxas de suces-
so de 75-95%2, 4, 6, 9, 10. A abordagem varia consoante o
tamanho e localização do tumor, bem como com o tipo
histológico detetado (em casos de recidiva) e inclui a
enucleação do insulinoma, pancreatectomia caudal,
enucleação do insulinoma com pancreatectomia parci-
al, duodenopancreatectomia cefálica, pancreatectomia
total2, 5, 6, 9 A morbilidade pós cirurgia é de cerca de 14%
e a mortalidade de 7,7%.
O tratamento médico consiste na administração de
diazóxido, um ativador dos canais de potássio que ini-
be a secreção de insulina (o efluxo de potássio origina
hiperpolarização da membrana celular que conduz a um
baixo influxo de cálcio, a baixa concentração de cálcio
dentro da célula diminui a secreção de insulina). O
diazóxido é administrado oralmente, na dose máxima
de 15mg/Kg/dia, divididas por 2-3 tomas, associado a
um diurético da ansa para prevenir a retenção de líqui-
dos. Os análogos da somatostatina (octreótido 520 µg/
Kg/dia ev ou sc) e o verapamil (usado nas crianças) são
também tratamentos possíveis2, 4, 5, 8, 9, 12, 14. Esta aborda-
gem médica é utilizada como ponte até ao tratamento

cirúrgico definitivo, quando o tumor é irressecável, tem
lesões metastáticas ou o doente recusa cirurgia5, 6.
Na doença metastática, os locais mais frequentes de
metastização são o fígado e os gânglios linfáticos regi-
onais, o tratamento nestes casos passa pela resseção
cirúrgica das metástases hepáticas e pela disseção dos
gânglios linfáticos envolvidos5-7. Para o tratamento das
metástases hepáticas podem também ser utilizadas a
quimioembolização da artéria hepática, a ablação por
radiofrequência e a crioablação5, 6.
Os insulinomas malignos respondem mal à quimioterapia
tradicional (fluorouracilo, doxorubicina e estreptozocina),
no entanto, novos agentes como o sirolimus e o
everolimus são agentes utilizados para estabilização do
crescimento tumoral e para controlo das hipoglicemias,
reduzindo o crescimento e proliferação das células â
malignas, bem como inibindo a secreção de insulina5.
Recentemente têm sido descritos casos de sucesso com
terapêutica com análogos da somatostatina
radiomarcados com lutetium nos tumores que positivam
com o Octreoscan5, 7. Esta abordagem pode ser usada
tanto nos doentes com insulinoma benignos que recu-
sam ou não tem condições para cirurgia ou nos doentes
com doença maligna metastática, quer na tentativa de
redução da extensão do tumor, quer como medida pali-
ativa5.
Na nossa doente, o quadro clínico teve uma duração

inferior à descrita na maior parte da literatura, estando
um dos sinais clínicos típicos de insulinoma ausentes (a

obesidade) talvez pelo curto tempo de evolução. A pro-

va de jejum demonstrou níveis de peptídeo C > 0,6 ng/
ml, indicadores de produção endógena de insulina e ní-

veis inapropriadamente elevados de insulina (> 3 ìU/ml,

com glicemia inferior a 55 mg/d) permitindo o diagnós-
tico de insulinoma. A lesão foi posteriormente localiza-

da recorrendo a técnicas imagiológicas, estadiada como

lesão única benigna, foi possível fazer exérese total da
lesão com preservação do tecido pancreático saudável.

A cirurgia foi curativa e 5 anos passados continua com

normoglicemica e assintomática.
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HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS E
TUBERCULOSE PULMONAR - QUANDO SE ASSOCIAM
EM VEZ DE SE IMITAREM
Histiocytosis Cellularum Langerhans and Pulmonary Tuberculosis - When combining rather then imitate

Cristina Andrade1, Adelino Carregoso2, Marina Bastos3

Doente do sexo feminino, 21 anos, fumadora (6 U.M.A.),
recorreu ao Serviço de Urgência por tosse não produti-
va e astenia com cerca de um ano de evolução de agra-
vamento nos últimos dois meses. Apresentava diminui-
ção global do murmúrio vesicular à auscultação pulmo-
nar. Analiticamente sem alterações de relevo.
Telerradiografia de tórax (Rx-t) com infiltrado reticular
bilateral difuso ocupando toda a extensão de ambos os
pulmões(figuras 1 e 2). Realizada tomografia computorizada
de tórax (TC-t), mostrando múltiplas imagens císticas,
de dimensões diversas, com algum polimorfismo e pe-
quenos nódulos, de aspeto escavado, em toda a exten-
são do parênquima (figuras 3 e 4). Síndrome restritiva grave
nas provas funcionais respiratórias. Biópsia pulmonar
diagnóstica para Histiocitose de Células de Langerhans
(HCL) e aspirado brônquico positivo para Mycobacterium
tuberculosis. Iniciou tuberculoestáticos com boa evolu-
ção clínica, tendo sido associada corticoterapia a baixa
dose aos 3 meses de tratamento. Foi recomendada a
cessação tabágica, mas a doente apenas reduziu o con-
sumo.
A HCL caracteriza-se pela acumulação deste tipo de
células, resultando na formação de granulomas com in-
filtração eosinofílica (1). É rara e está associada à exposi-
ção tabágica. A apresentação clínica e o prognóstico

são muito variáveis. A Rx-t geralmente mostra opacida-
des reticulares ou micronodulares simétricas predomi-
nantemente dos andares médio e superior, com preser-
vação dos seios costofrénicos, com aparência cística
na fase final. A TC-t classicamente confirma a presença
de nódulos peribronquiolares dispersos e quistos de di-
ferentes tamanhos e espessura (2). Não há tratamento
específico, recomendando-se a cessação tabágica e a
corticoterapia. Podem ser considerados o tratamento
imunosupressor e o transplante pulmonar. A HCL
mimetiza por vezes, a TP (3), mas a possibilidade do
surgimento em simultâneo das duas patologias, apesar
de muito rara (4, 5), deve ser tida em conta.
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Figura 1
Radiografia anteroposterior de tórax

Figura 2
Radiografia de perfil direito de tórax
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Figura 3
Tomografia axial computorizada de tórax

Figura 4
Tomografia axial computorizada de tórax
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