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RESUMO
Passados mais de 100 anos da morte da fundadora da

enfermagem, Florence Nightingale continua a fazer-nos

repensar nos pormenores da nossa prática diária. O pre-

sente artigo relembra os pressupostos fundamentais da

sua teoria ambientalista com base na apreciação de di-

versos autores. Enfatiza a importância do processo de

enfermagem na prática do cuidar à luz da sua teoria,

realçando a influência que o meio ambiente tem no pro-

cesso saúde/doença do ser humano.

PALAVRAS-CHAVE - Florence Nightingale, Enfermagem,

Teoria.

ABSTRACT
More than 100 years since the death of the nursing

founder, Florence Nightingale continues to make us

rethink the details of our daily practice. This document

rem em bers the fundam en tal  assu m pti ons of

Fl orence’s env i ronmental  th eory  based on  the

evaluation of different authors. It emphasized the

importance of the nursing process in care practice,

supported by  is theory, featuring the influence that

the env ironment has on health / disease process of

the human being.

KEYWORDS - Florence Nightingale, Nursing, Theory

INTRODUÇÃO
Foram vários os fatores que influenciaram o desempe-

nho profissional de Florence Nightingale. Por um lado a

educação recebida, que lhe proporcionou capacidades e

características pouco comuns para as mulheres da épo-

ca e por outro, a observação e a experiência que adqui-

riu ao longo dos anos de trabalho, em hospitais e insti-

tuições de caridade e como enfermeira militar.

Considerando o contexto da sua época e das suas

atividades como enfermeira líder no seio da guerra da

Crimeia, vivenciando o ambiente insalubre dos hospitais

de campanha com péssimas condições sanitárias, peste

e morte, Florence Nightingale valorizou o ambiente físi-

co em detrimento do psicológico e do social.(1) Ela pre-

tendia controlar o ambiente dos indivíduos e das famíli-

as, independentemente da presença de doença, sempre

com o objetivo de colocar a pessoa nas melhores condi-

ções possíveis para que a natureza pudesse atuar.(2)

Enfatizava a necessidade de ventilação e de luz nos quar-

tos dos enfermos, assim como uma nutrição adequada e

um conveniente tratamento dos esgotos.

Nos documentos que redigiu, proporcionou muitas in-

formações sobre a influência do ambiente no ser huma-

no e sobre a natureza crítica do equilíbrio entre eles,

sendo a sua teoria considerada uma teoria ambientalista

e atual.(1,3)

Responsável pela construção e desenvolvimento do cam-

po de competências dos cuidados de enfermagem (4)

Florence Nightingale legou-nos um espírito científico,

reflexivo e analítico. Construiu as bases metodológicas

para a nossa prática, a partir dos conhecimentos e expe-

riências obtidas no palco de guerra. Todas as posições

que defendeu foram baseadas em investigação prévia,

colheita de dados e adequado tratamento estatístico,

podendo mesmo dizer-se que foi a primeira enfermeira

investigadora.(5)

Florence Nightingale não nos deixou uma teoria como

hoje a conhecemos, a sua evolução resultou do pensa-
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mento e análise de outros autores sobre os princípios e

metas preconizadas, uma vez que ela não desenvolveu

uma teoria de enfermagem nem especificou conceitos.

Após a abordagem, no artigo anterior, da biografia de

Florence Nightingale, considerámos pertinente relembrar

e abordar a sua conceção de enfermagem, à luz dos au-

tores mais atuais, estruturando este artigo em 3 capítu-

los: teoria ambiental de Florence Nightingale que inclui

os principais conceitos e definições, metaparadigma de

enfermagem e a teoria de Florence Nightingale no pro-

cesso de enfermagem. Pretendemos assim dar a conhe-

cer a importante base teórica deixada por esta persona-

lidade da história da enfermagem contemporânea, con-

siderado o principal objetivo deste artigo.

TEORIA AMBIENTAL DE FLORENCE
NIGHTINGALE
PRINCIPAIS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Florence Nightingale deu o primeiro passo para a

estruturação e desenvolv imento da disciplina e os seus

conceitos deram lugar ao início da enfermagem tal

como a conhecemos atualmente.

Não separando o ambiente físico, emocional e social,

Florence Nightingale definia muitas vezes os concei-

tos com precisão. Para ela o ambiente incluía estas três

vertentes e era necessário entendê-los e inter-relacio-

na-los.(1, 6)

Na sua teoria, descreveu ao pormenor, os conceitos de

ventilação, calor, luz, dieta, limpeza e ruído como com-

ponentes fundamentais do ambiente.(6)

VENTILAÇÃO E CALOR
Florence Nightingale discutia a importância da sintonia

dos aspetos do ambiente físico. Preocupou-se com a saú-

de das casas, nomeadamente no que respeita à presen-

ça de ar puro, limpeza adequada, tanto do interior como

do exterior, luz natural, água pura e esgoto eficiente.

Enfatizou a necessidade de ventilação e aquecimento de

forma a proporcionar ar fresco e puro, sem correntes de

ar, evitando alterações de temperatura. Acreditava que a

pessoa que respirasse continuamente o mesmo ar, fica-

ria ou permaneceria doente. Defendia que se devia elimi-

nar a origem dos odores, quer tivessem origem no exte-

rior (dejetos em valas perto das casas, contaminando a

água potável) ou no interior (urinóis, arrastadeiras ou

outros). A temperatura do quarto deveria manter-se es-

tável e agradável, através do controlo do arejamento e

do aquecimento, tendo em conta que o doente com mui-

to frio ou muito calor despendia energia necessária para

a sua recuperação. Florence Nightingale reconhecia, deste

modo, a componente ambiental como fonte de doença e

recuperação. Para avaliar a perda de calor, Florence

Nightingale descreveu a medição da temperatura corpo-

ral do doente através da palpação das extremidades.(3) (6)

LUZ
Florence Nightingale acreditava que o doente necessita-

va de luz natural. Observou que os doentes preferiam a

luz solar direta optando, na maioria das vezes, por se

deitarem virados para a janela. Notou que a luz tinha

efeitos reais e tangíveis sobre o corpo humano defen-

dendo que a cama devia ser colocada numa posição que

permitisse ao doente olhar pela janela. (3)

DIETA
A dieta foi ou tra das p reocupações de Florence

Nightingale lembrando a importância de uma alimenta-

ção variada e fracionada. Observou que os doentes pre-

feriam alimentos diversificados a diferentes horas do dia.

As refeições mais pequenas servidas frequentemente,

podiam ser mais benéficas, preferindo os doentes um

padrão alimentar diferente do habitual. Alertou para a

importância da enfermeira evitar qualquer tipo de

distração durante a refeição, devendo também colaborar

na alimentação do doente que se encontrasse incapaz

de o fazer.(3,6)

HIGIENE PESSOAL E DO LOCAL DE
TRABALHO
A cama e a roupa eram aspetos importantes a ter em

conta. Florence Nightingale defendeu que o leito do do-

ente devia ser colocado num local iluminado, longe de

sons imprevistos e de odor desagradável. Devia ser lim-

po, arejado, aquecido, seco e livre de mau cheiro. (1) Ela

constatou que o doente perdia líquidos através da pele e

dos pulmões, defendendo a necessidade de substituir e

arejar os lençóis frequentemente.(3)

A higiene era também muito valorizada, nomeadamente

a higiene do quarto, a higiene corporal do doente e a

higiene da própria enfermeira. Defendia que o banho ao

doente devia ser diário, numa época em que esta prática

era pouco habitual, devendo a pele do doente manter-se

limpa, seca e íntegra. As paredes e a totalidade do quar-

to deviam encontrar-se livres de poeira, fumo ou odores

incomodativos.(3)

Florence notou que o doente sentia conforto e um gran-
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de alívio após os cuidados de higiene, sustentando tam-

bém a higiene cuidada das enfermeiras, com banho diá-

rio e a lavagem frequente das mãos. Considerou neces-

sária a manipulação adequada das excreções corporais e

despejos, prevenindo a contaminação ambiental.(3, 6)

RUÍDO
O ruído era considerado por Florence Nightingale irri-

tante, desnecessário e incomodativo para o doente que

necessitav a de sossego. Seria da responsabil idade da

enfermeira evitá-lo e interrompê-lo, impedindo que o

doente fosse acordado durante a primeira parte do

sono.(3, 6)

VARIAÇÃO DO AMBIENTE
A variação no ambiente foi também preocupação de

Florence Nightingale alertando para a necessidade de

mudanças na cor e na forma do quarto do doente, inclu-

indo quadros ou gravuras, flores de cores fortes e permi-

tindo ativ idades para reduzir o aborrecimento (leitura,

escrita, bordado, etc.). Acreditava que era importante

proporcionar variação ao doente para favorecer a sua

recuperação.

Valorizou os efeitos da mente sobre o corpo, reconhe-

cendo que um ambiente negativo poderia causar stresse

físico, afetando emocionalmente o doente. (3) Florence

Nightingale defendia que a enfermeira deveria impedir o

doente de receber visitas e notícias perturbadoras pois

estas podiam afetar negativamente a sua recuperação,

reconhecendo que a visita de pequenos animais domés-

ticos poderia ser importante para a recuperação do do-

ente.(6)

Relativamente ao ambiente social, Florence Nightingale

deparou-se com pobreza e esforçou-se por melhorar as

condições de vida indesejáveis. Como epidemiologista

preocupou-se com o número de mortos assim como com

as características das ruas e das próprias casas.

COMUNICAÇÃO
Apesar de Florence Nightingale não ter definido o con-

ceito de comunicação, ela valorizou esta componente.

Entendia que o doente devia estar informado sobre a

importância e o perigo real da sua doença, já que falsas

esperanças provocavam depressão, inquietação e fadi-

ga. Preocupou-se com as conversas tidas com o médico

ou família sobre o estado clínico do doente, devendo estas

realizar-se na sua presença. Enfatizou a comunicação

acerca do mundo exterior, do qual o doente se encontra-

va afastado e sobre novidades que as visitas pudessem

compartilhar, acreditando que as pessoas doentes devi-

am ouvir notícias boas que os ajudassem a ter mais saú-

de.(3)

Representação esquemática da teoria de Florence

Nightingale

Para Florence a medicina e a enfermagem eram práticas

não curativas. A função da medicina era auxiliar a natu-

reza e a enfermagem de colocar o doente na melhor con-

dição para que a natureza pudesse agir. A melhor condi-

ção era favorecida com a oferta de um ambiente

estimulador do desenvolvimento da saúde.(3)

Florence considerava a manipulação do ambiente físico

como uma prioridade no atendimento de enfermagem,

sendo a sua teoria representada da seguinte forma

esquemática:

O elemento chave da sua teoria era a condição do doen-

te e natureza, que se encontravam no centro do triângu-

lo.

A influência do ambiente efetuava-se sobre o doente e a

natureza que funcionavam em união, de modo a permi-

tir a ocorrência do processo de reparação. Os três com-

ponentes - físico, social e psicológico, eram entendidos

como interrelacionados e não como partes distintas, se-

paradas.(1)

Figura 1 - Teoria de Enfermagem de Florence Nightingale

Font e: TORRES, Gertrudes - Florence Nightingale. In: GEORGE, Júlia B. et al - Teorias
de Enfermagem - Os fundament os à prát ica de enfermagem. 1ª Ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1993. 338 p., p.38-48.
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METAPARADIGMA DE ENFERMAGEM
O metaparadigma de enfermagem compreende qua-

tro conceitos unidos entre si, representados por uma

abstração e que são essenciais para a compreensão

de uma teoria. A teoria de enfermagem de Florence

Nightingale compreende definições próprias para es-

tes conceitos. Nightingale não inventou ou definiu

os quatro principais conceitos usados para organi-

zar a teoria, eles evoluíram de uma análise à evolu-

ção da própria enfermagem, logo não constituem um

escr i to exc l u si v o ou  atr i bu í v el  a F l orence

Nightingale.(3)

Atendendo à sua definição de enfermagem os auto-

res, deduziram as definições eventualmente propos-

tas por Florence Nightingale para os quatro concei-

tos principais:(3, 6, 7)

Homem/ Indivíduo

Florence Nightingale referiu-se à pessoa como um do-

ente, enfatizando o carácter passivo deste em rela-

ção à influência do meio ambiente sobre si, focando-

o como recetor de cuidados de enfermagem. (6) Exis-

tem no entanto referências específicas ao facto do

doente efetuar o autocuidado, sempre que possível,

e ao seu envolv imento no horário e conteúdo de ne-

cessidades específicas (por exemplo alimentar-se).

Sociedade/ Ambiente

Conceito considerado fulcral para Florence Nightingale.

Fatores externos e internos do ambiente eram ambos

importantes para o progresso da saúde do doente, po-

dendo estes ser controlados pelas enfermeiras de for-

ma a proporcionar condições para que a natureza pu-

desse atuar sobre este.

Saúde

As opiniões não são consensuais no que concerne a

este conceito. Para alguns autores Florence Nightingale

não definiu especificamente o conceito de saúde. (3)

Outros contrapõem considerando que ela definiu saú-

de, como o sentimento de bem-estar e possibilidade de

utilização máxima das capacidades individuais. Florence

defendia claramente a manutenção da saúde através

da prevenção da doença pelo controlo ambiental, con-

siderando a doença como um processo reparador insti-

tuído pela natureza para reclamar atenção. (6)

Enfermagem

A filosofia de Florence Nightingale baseia-se na ideolo-

gia que enfermagem era um “chamamento de Deus”. O

papel das enfermeiras era aliviar o sofrimento, oferecer

conforto, cuidar do bem-estar dos doentes, ter responsa-

bilidade pela saúde de alguém. (6) Florence acreditava que

a enfermagem era uma ciência e uma profissão nobre,

trabalhando arduamente nesse sentido para elevar o seu

nível de respeitabilidade. O principal objetivo era colocar

o indivíduo nas melhores condições possíveis para que a

natureza pudesse atuar sobre ele, sendo as enfermeiras

responsáveis pelo cuidar diário dos doentes.(3)

Esquematizando estes conceitos à luz da teoria de Florence

Nightingale, Torres (1993) propõe um diagrama represen-

tativo da interligação destes constituindo o metaparadigma

de enfermagem.

Pela análise do diagrama é evidente, que o ambiente cons-

tituiu o foco principal da teoria de Florence Nightingale.

Identificam-se os quatro conceitos principais e o modo

como estes se inter-relacionam entre si. O ambiente influ-

encia a condição humana e o trabalho de enfermagem deve

influenciar aquele ambiente de modo que a saúde/doença

passe a ser um processo reparador.(1)

As inter-relações entre os conceitos conferiram à teoria

de Florence Nightingale um significado próprio, proporci-

onando uma conceção do mundo, na qual nós agimos como

profissionais de enfermagem.

A TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE
NO PROCESSO DE ENFERMAGEM
Apesar do processo de enfermagem ter sido introduzido

em termos formais na disciplina de enfermagem na se-

gunda metade do século XX, já 100 anos antes, Florence

Nightingale difundia o planeamento e a metodologia apli-

cada aos cuidados de enfermagem, como instrumento

Figura 2 - Teoria de Florence Nightingale e os 4 conceitos

Fonte: TORRES, Gertrudes - Florence Nightingale. In: GEORGE, Júlia B. et
al - Teorias de Enfermagem – Os fundament os à prát ica de
enfermagem. 1ª Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 338 p., p.38-48.
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essencial para a prática.

Na primeira fase do processo de enfermagem - Investi-

gação, Florence Nightingale defendia dois comporta-

mentos essenciais para a enfermeira, tendo por base o

enfoque primordial sobre o ambiente envolvente do

doente.(3) O primeiro comportamento era perguntar ao

doente o que era necessário ou desejado, perguntas

efetuadas pela positiva, precisas e claras, de forma a

identificar eventuais problemas, tendo sempre em aten-

ção o fator timidez/dificuldade de expressão/comuni-

cação que alguns doentes podiam apresentar. O se-

gundo comportamento recomendado era o uso de um

dos instrumentos básicos de enfermagem - a observ a-

ção, orientada então para o impacto do ambiente so-

bre o indivíduo.

Na segunda fase - Diagnóstico, Florence Nightingale

acreditava que os dados deveriam ser usados como

base para a formação de qualquer conclusão. Éra im-

portante que o diagnóstico fosse a resposta do doente

ao ambiente e não o problema do ambiente.(3) O diag-

nóstico de enfermagem relacionava-se assim com o

caráter influenciador do meio ambiente, no movimen-

to natural do doente para a independência, saúde e

bem-estar a todos os níveis.

Na terceira fase - Planeamento, Florence Nightingale

propunha ações de enfermagem com o intuito de man-

ter os doentes no melhor estado e melhores condi-

ções possíveis para a natureza agir, isto é, planeava a

modificação do ambiente com vista a reforçar/restau-

rar a capacidade de resposta do doente, às presentes

ou futuras doenças.(3)

Na quarta fase - Implementação, realizavam-se as ações

respeitantes à modificação do ambiente que afetava o

doente, proporcionando as condições ideais para a re-

cuperação, melhoria e manutenção da saúde. O ruído, o

ar, os odores, a cama, a limpeza, a luz, assim como tudo

o que afetava a ação da natureza sobre o doente devia

ser considerado.(3)

Na quinta fase - Avaliação, Florence Nightingale basea-

va-se no efeito das modificações do ambiente sobre a

capacidade do doente para recuperar a saúde com me-

nor gasto de energia.(3) A teórica utilizava a observação

como instrumento de eleição para avaliar a resposta do

doente à intervenção efetuada.

O processo de enfermagem que norteia a ação, era se-

gundo Florence Nightingale, a manipulação do ambiente

nas suas vertentes física, psíquica e social, com vista à

obtenção das melhores condições possíveis para a natu-

reza agir sobre a condição do doente.

CONCLUSÃO
A teoria de Florence Nightingale, classificada como uma

filosofia, continua tão atual como na sua génese, tratan-

do-se da base sobre a qual todas as demais teorias de

enfermagem devem ser entendidas.(8)

Centrada no ambiente, a sua perceção tinha no entanto,

uma visão global do indivíduo, afirmando que quando o

ambiente físico estivesse equilibrado já poderia ser dada

atenção às suas necessidades emocionais. A manipula-

ção do ambiente, integrando a higiene do espaço físico e

humano, com vista à recuperação do doente era entendi-

da por Florence Nightingale como a prática da enfermei-

ra.

Florence atribuiu importância à observação, como meio

de verificação da eficácia das intervenções de enferma-

gem, aspeto que conduziria às origens do processo de

enfermagem.(6)

Foi a primeira teórica a valorizar o princípio da autono-

mia, como hoje o conhecemos. Florence Nightingale de-

fendia que o doente devia participar no seu processo de

recuperação e ter um papel ativo na manipulação do

ambiente que o rodeava.(3)

Na verdade, Florence Nightingale definiu a ciência e a

arte de enfermagem, produziu e divulgou notas para a

prática da enfermagem e construiu e implementou um

modelo de formação em enfermagem, que iriam resultar

em cuidados de qualidade para os doentes. Florence

Nightingale conseguiu estabelecer as regras gerais para

a prática da enfermagem.

A teoria de Florence tem sido utilizada para fornecer li-

nhas de orientação a todos os enfermeiros, na prática,

na investigação e no ensino, daí a sua universalidade e

intemporalidade. Os conceitos de relação (enfermeiro,

doente e ambiente) são aplicáveis em todos os quadros

de enfermagem atual.

As teorias de enfermagem, nas quais se inclui esta teoria

tida por ambientalista, constituirão, à priori, uma orien-

tação, um guia de ação, uma estruturação para a prática

profissional da enfermagem contemporânea. No entan-

to, por si só não compõem a garantia para um desempe-

nho eficiente das funções de qualquer um de nós en-

quanto enfermeiros. Todos nós precisamos de mais do

que um plano, um guia, um ideal, que nos permita orga-

nizar os conhecimentos provenientes da nossa investi-

gação, empírica ou não, as interrogações deste ou da-

quele fenómeno em enfermagem, o sim ou o não deste
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ou daquele ato que praticamos, a aceitação ou rejeição

deste ou daquele princípio científico transposto para a

prática.

Não existirá, conforme nos dizem os diversos autores,

uma teoria tida por ideal. Talvez tenhamos que usar o

ideal de cada uma das teorias. Acima de tudo temos de

saber muito bem quem somos, o que fazemos e o que

queremos vir a ser e fazer, nunca esquecendo que so-

mos gente que cuida de gente, cuidando o outro como

gostaríamos de ser nós mesmos cuidados.
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RESUMO
O diagnóstico de pericardite aguda com derrame pericárdico

não é complicado mas definir a sua etiologia é habitualmen-

te um desafio. O diagnóstico etiológico de pericardite aguda

é fundamental, uma vez que diferentes causas têm prog-

nósticos muitos distintos se não tratadas adequadamente.

Os autores apresentam um caso clínico que demonstra as

dificuldades em encontrar o diagnóstico etiológico de

pericardite aguda com derrame pericárdico.

Palavras Chave: pericardite aguda, derrame pericárdico,

pericardite tuberculosa, linfoma de células B, pericardite

infeciosa

ABSTRACT
The diagnosis of acute pericarditis with pericardial

effusion is not complicated but define it’s etiology is

usually a challenge. The etiologic diagnosis of acute

pericarditis is essential, since many different causes have

different prognoses if not adequately treated.

The authors present a case that demonstrates the

difficulties in finding an etiologic diagnosis in a case of

acute pericarditis with pericardial effusion.

Key words: acute pericarditis, pericardial effusion,

tuberculous pericarditis, B-cell lymphoma, infectious

pericarditis

INTRODUÇÃO
A pericardite aguda com derrame pericárdico não é

uma entidade rara e o diagnóstico não exige exames

complementares complexos, no entanto, a sua identi-

ficação etiológica correta costuma ser um desafio.(1)

A lista de causas de pericardite aguda é muito exten-

sa e em países desenvolv idos a mais frequente é

idiopática (> 50% dos casos em algumas séries), se-

guindo-se a etiologia infeciosa (30-50%), especialmen-

te  a v ira l (30-50%) e m enos fr equen tem en te a

bacteriana (5-10%)(2). Em relação às causas bacterianas,

Portugal é uma exceção em relação à pericardite

tuberculosa uma vez que é o único país da Europa

Ocidental com uma incidência intermédia para tuber-

culose(3).

O diagnóstico etiológico de pericardite aguda apesar

de difícil, assume uma enorme importância na medida

em que diferentes causas podem ter prognósticos mui-

to distintos.

CASO CLÍNICO
Homem caucasiano de 68 anos de idade, que recorreu

ao Serviço de Urgência por quadro clínico caracterizado

por edema de declive generalizado, simétrico, não tenso

e vespertino acompanhado de ortopneia, dispneia

paroxística nocturna, dispneia para pequenos esforços e

perda ponderal (10kg – 18% peso corporal) com cerca de

um mês de evolução e agravamento progressivo. O do-

ente negava febre, tosse, alterações genito-urinárias,

gastrointestinais, alterações da sua medicação habitual,

hábitos tabágicos ou etílicos. Apresentava antecedentes

pessoais de bronquite crónica ocupacional (trabalhou em

fábrica de cerâmica durante os anos 70-80), hipertensão

arterial e disl ipidemia, medicado com aminofilina,

fluticasona, antagonista dos receptores da angiotensina

e estatina.

Ao exame objetivo apresentava-se normotenso (100/

65mmHg), auscultação pulmonar com murmúrio vesicular

diminuído no 1/3 inferior de ambos os hemicampos pul-

“Not everything is as it seems” - Regarding a case report of pericarditis
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monares, auscultação cardíaca rítmica, sem sopros,

turgescência jugular a 45º e edema exuberante dos

membros inferiores (com sinal de Godet presente),

genitais e parede abdominal.

Analiticamente de destacar uma proteína C reactiva de

10.26mg/dL, hemograma, função renal, ionograma, pro-

teínas totais e albumina, BNP, enzimologia hepática de

citólise e colestase e sumária de urina tipo II sem altera-

ções.

A radiografia do tórax evidenciava apagamento dos sei-

os costo-frénicos bilateralmente e índice cardiotorácico

l i gei ramente aumentado (f igura  1). Real i zou

electrocardiograma e ecografia abdominal que não mos-

traram alterações relevantes.

ares positivos (+), padrão granular fino.  A tomografia

computadorizada toraco-abdomino-pélvica mostrou der-

rame pleural bilateral e peritoneal, sem outras alterações

relevantes.

O líquido de derrame pericárdico era sero-sanguinolento e

apresentava características de exsudato, 14525 células com

predomínio de outras células (72%), 7% linfócitos e 21% de

neutrófilos, pH 6,93, proteínas 4,8g/dl, LDH 5815 U/L e

glicose ausente. As culturas do líquido foram negativas

para aeróbios, anaeróbios e fungos. O líquido apresenta-

va um valor de ADA de 178,6 U/L, no entanto, o exame

directo para Mycobacterias foi negativo. Foi ainda enviada

uma amostra de líquido pericárdico para estudo histológico.

Perante um valor de ADA aumentado e a elevada

prevalência de tuberculose em Portugal o doente iniciou

antibacilares em esquema quadruplo, tendo-se optado por

não iniciar corticoterapia já que o doente não apresentava

sinais de pericardite constritiva no ecocardiograma. Per-

fez 6 dias de anti-bacilares e manteve terapêutica com

furosemida e desde o primeiro dia de internamento apre-

sentou melhoria clínica, laboratorial e imagiológica evidente

com apirexia mantida, redução dos parâmetros inflamató-

rios, melhoria queixas respiratórias e sem recidiva do der-

rame pericárdico após pericardiocentese.

Ao 6º dia de terapêutica com anti-bacilares, tivemos aces-

so ao resultado histológico do líquido pericárdico que

revelou a presença de abudantes linfócitos de tamanho

intermédio e células com bizarrias nucleares, aspectos

muito sugestivos de linfoma com cell-block positivo para

células CD20 positivas, sem alterações sugestivas de

pericardite tuberculosa. Por outro lado o IGRA do sangue

periférico foi negativo tal como as culturas do líquido

pericárdico, pleural e aspirado brônquico, pelo que sus-

pendeu a terapêutica com anti-bacilares.

Perante este diagnóstico realizaram-se imunofenotipagem

e doseamento de imunoglobulinas no sangue periférico

que foram normais. A ressonância magnética cardíaca

mostrou espessamento irregular do folheto parietal do

pericárdio(figura 2) e optou-se por realizar biopsia pericárdica

que decorreu sem complicações.

O estudo histopatológico evidenciou proliferação fibroblástica

com deposição de colagénio e angiogénese, infiltrado

linfocitário perivascular à custa de linfócitos B, alguns linfócitos

C, células macrofágicas e plasmócitos. Não estava presente

morfologia compatível com linfoma podendo as alterações

observadas corresponder a resposta infeciosa.

O doente teve alta ao vigésimo dia de internamento medi-

cado com Ibuprofeno 400mg, 3id durante 3 semanas,

Colquicina 0,5mg, 2id durante 3 meses, com melhoria clí-

Figura 1. Radiografia do tórax (PA): Apagamento dos seios costo-frénicos
bilateralmente e aumento do índice cardiotorácico.

O doente ficou internado no Serviço de Medicina Interna

onde realizou, para exclusão de mixedema, estudo

laboratorial de hormonas da tiróide que foi normal. Foi

submetido a toracocentese cujo líquido pleural foi com-

patível com transudato. O ecocardiograma transtorácico

evidenciou derrame pericárdico circunferencial grave com

compressão relativa das cavidades direitas, com neces-

sidade de pericardiocentese que foi realizada com finali-

dade diagnóstica e terapêutica. Perante estes dados, as-

sumiu-se o diagnóstico de insuficiência cardíaca secun-

dária a pericardite aguda com derrame pericárdico volu-

moso e iniciou-se o estudo etiológico.

As serologias para HIV, HBV, CMV, EBV, Treponema

Pallidum, Mycoplasma pneumonia foram negativas. O

estudo da auto-imunidade revelou apenas Ac anti-nucle-
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nica, analítica e imagiológica. Na avaliação aos seis meses

apresentava-se assintomático e sem intercorrências e com

ecocardiografia normal.

DISCUSSÃO
Ao contrário de outras doenças cardíacas como a doença

coronária ou a doença valvular, existem poucos dados

que guiem os clínicos no diagnóstico etiológico e trata-

mento das doenças do pericárdio(4).

As diversas causas de pericardite aguda apresentam prog-

nóstico e terapêutica distintos e apesar de difícil, o diag-

nóstico etiológico preciso é crucial. Quando a causa é viral

ou idiopática, a pericardite é muitas vezes auto-limitada ou

responde favoravelmente a AINES mas em casos de infeção

bacteriana ou causas neoplásicas o tratamento da causa é

urgente pois há um elevado risco de evolução para

pericardite constritiva e a taxa de mortalidade é elevada.(4)(5)

O caso clínico apresentado demonstra as dificuldades em

encontrar o diagnóstico etiológico num caso de pericardite

aguda com derrame pericárdico, num Hospital Central, com

fácil acesso a exames complementares de diagnóstico.

De facto, foram sugeridos três diagnósticos que exigem

terapêuticas distintas e com prognósticos muito diferen-

tes: pericardite tuberculosa, linfoma de células B e

pericardite de etiologia infeciosa.

O primeiro diagnóstico proposto, pericardite tuberculosa,

deveu-se ao facto do valor muito elevado de ADA no líqui-

do pericárdico. De facto, a utilidade diagnóstica da ADA

na pericardite tuberculosa já foi avaliada em diversos es-

tudos e valores de ADA superiores a 40U/L apresentam

sensibilidade e especificidade altas (>80%).(6) Por outro lado,

em áreas em que a tuberculose é endémica, como é o

caso de Portugal, e em que a suspeita de pericardite

tuberculosa é alta, os antibacilares empiricamente estão

recomendados mesmo antes do diagnóstico definitivo(7).

No entanto, o líquido pericárdico apresentava uma baixa

percentagem de linfócitos e o teste IGRA que apresenta

uma sensibilidade >90% foi negativo(8).

O segundo diagnóstico proposto, foi baseado na histologia

do líquido pericárdico. Os linfomas cardíacos primários

são neoplasias muito raras, com mau prognóstico e o di-

agnóstico histopatológico do pericárdico é essencial para

iniciar a terapêutica adequada(9). Dessa forma, e pela difi-

culdade em termos um diagnóstico etiológico definitivo

optámos por realizar biopsia pericárdica.

O diagnóstico histopatológico final, acabou por originar

um terceiro diagnóstico: pericardite aguda de etiologia

infeciosa não tuberculosa.

CONCLUSÃO
Os diferentes diagnósticos sugeridos pelos vários exa-

mes complementares de diagnóstico presumiam terapêu-

ticas muito distintas e potencialmente prejudiciais no caso

de assumirmos um ou outro diagnóstico.

Este caso de pericardite aguda autolimitada e com prognós-

tico benigno espelhou as dificuldades de diagnóstico dife-

rencial e faz-nos refletir sobre a sobre a sensibilidade e

especificidade dos exames complementares de diagnóstico.

A etiologia da pericardite aguda com derrame pericárdico é

um desafio, no entanto, é fundamental a sua pesquisa, com

o objetivo de adequar a terapêutica e reduzir a morbilidade

e mortalidade que pode estar associada a esta patologia.
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Figura 2 - Espessamento irregular do folheto parietal do pericárdio.
Derrame pericárdico de pequeno volume.
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Pericardial effusion: first manifestation of T/NK cell leukemia

RESUMO:
O derrame pericárdico é uma complicação comum das

neoplasias, mas apenas em 6% dos casos ocorre como

manifestação inicial. A leucemia de células T/NK é muito

rara e representa menos de 5% de todas as doenças

malignas linfoides.

Os autores descrevem um caso clínico de um homem de 59

anos, caucasiano, referenciado a esta Instituição pelo médico

assistente por cansaço fácil e astenia com um mês de evolu-

ção. No exame objetivo salientava-se hepatoesplenomegalia

e analiticamente pancitopenia e aumento da desidrogenase

láctica. A radiografia do tórax evidenciava aumento do índice

cardiotorácico, que o ecocardiograma mostrou ser devido a

um derrame pericárdico.

A pesquisa etiológica eliminou causas infecciosas, auto-

imunes, metabólicas, medicamentosas, traumáticas ou

iatrogénicas. O mielograma efetuado permitiu o diagnós-

tico de um linfoma/leucemia de células T/NK agressivo.

O estado clínico do doente teve uma degradação rapida-

mente progressiva, tendo falecido cinco dias após o diag-

nóstico, não tendo sido possível iniciar terapêutica dirigida.

Este caso clínico vem reforçar a importância de estar alerta

para patologi as m ai s raras,  que cursam com

sintomatologia muito pouco específica.

Palavras-Chave:

Linforma/Leucemia de células T/NK; derrame pericáridco;

derrame maligno

ABSTRACT:
Pericardial effusion is a common complication of

cancer ,  bu t  on l y  i n  6% occu rs as the i n i ti a l

manifestation. T/NK-cells leukemia is very rare and is

less than 5% of all lymphoid malignancies.

The authors described a case of a 59-years-old male,

caucasian, who was referred by his attending doctor

with fatigue and asthenia with a month of evolution.

Phy si cal  exam inati o n  w as norm al  asi de

hepatosplenomegaly. Blood test showed pancytopenia

and increased LDH. The chest X-ray revealed increased

cardiothoracic ratio and the echocardiogram confirmed

a pericardial effusion.

The eti ol og i cal  r esearch  d i scard  i n fecti ous,

autoimmune, metabolic, drugs, traumatic or iatrogenic

causes. The myelogram allowed the diagnosis of

aggressive T cell/NK lymphoma/leukemia.

The patient’s condition had a rapidly  progressive

degradation and  he d ied  a fi v e days after  the

diagnosis.

This case reinforces the importance of being alert to

serious diseases, which occur with very  unspecific

symptoms.

Key-Words:

T/NK-cell  Leukemia/Lymphoma, Pericardial Effusion,

Malignant Effusion

INTRODUÇÃO
O derrame pericárdico pode desenvolver-se quer de for-

ma aguda quer crónica, e ocorrer como manifestação de

várias patologias como a pericardite aguda, doenças

autoimunes, neoplasias, após enfarte agudo do miocárdio

ou cirurgia cardíaca, devido a alterações endócrinas, como

o hipotiroidismo, uremia e pela toma de fármacos1,2,3. É

uma complicação relativamente comum das neoplasias,

aparecendo em cerca de 20% dos casos, porém, só em

6% ocorre como manifestação inicial2,3. A sua deteção

precoce é muitas vezes difícil dado o aparecimento insi-

dioso e pouco sintomático2,4.

O linfoma/leucemia de células NK/T é muito raro e repre-

senta menos de 5% de todas as doenças malignas linfóides,
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sendo mais comum na terceira década de vida5,6. Esta pa-

tologia é definida pela Organização Mundial de Saúde como

uma proliferação sistémica de células T neoplásicas asso-

ciada ao vírus linfotrófico-T humano tipo I (HTLV tipo I)7,8,9

e, precedida na maioria das vezes, pela infeção com vírus

Epstein-Barr (EBV)5,7,10. Este tipo de linfoma/leucemia tem

uma evolução clínica rápida e progressiva, frequentemen-

te complicada com falência multiorgânica, coagulopatia e

síndrome hemofagocítica2, 11.

O diagnóstico é geralmente difícil, devido à presença aos

sintomas pouco específicos, agravando assim o prognós-

tico que já é bastante mau na maioria dos casos9.

Este caso clínico vem reforçar a importância de estar alerta

para patologias de menos comuns, são graves e cursam

com sintomatologia muito pouco específica.

CASO CLÍNICO:
Homem, de 59 anos de idade, caucasiano, casado, com

dois filhos, nascido e residente em Castelo Branco, ban-

cário de profissão.

O doente foi enviado ao Serviço de Urgência (SU) pelo

médico assistente por astenia, cansaço fácil com cerca

de um mês de evolução de agravamento progressivo e

epigastralgias ocasionais com agravamento nos perío-

dos de inanição prolongada. Negava emagrecimento, fe-

bre, sudorese ou prurido noturno, diátese hemorrágica e

alterações cutâneas. Refutava ainda qualquer sintoma

neurológ ico,  r espi ratóri o,  gen ito-ur inár io ou

gastrointestinal além das epigastralgias. De anteceden-

tes pessoais salientava-se hipertensão arterial e diabe-

tes mellitus tipo 2, medicado com losartan 100 mg e

metformina 500 mg. Consumidor ocasional de bebidas

alcoólicas, café e chá. Negava ingestão de alimentos não

pasteurizados ou consumo de água não canalizada, ta-

bagismo, viagens ao exterior, contacto com animais e

comportamentos sexuais de risco. Não tinha anteceden-

tes familiares de relevo, nomeadamente de patologia

oncológica.

À observação encontrava-se consciente, colaborante, ori-

entado, com mucosas coradas e hidratadas. Sem cianose,

icterícia, petéquias ou outras alterações de coloração da

pele. Perfil de apirexia mantida, hipotensão ligeira mas

assintomática. Sem adenomegalias periféricas palpáveis,

nom eadamente cerv icai s,  sup racl av icul ares,

submandibulares, retroauriculares, axilares e inguinais.

Os pulsos (radial, braquial, pedioso) eram cheios e regu-

lares. Na auscultação cardíaca salientava-se taquicardia

com hipofonese dos sons cardíacos e à auscultação pul-

monar uma diminuição do murmúrio vesicular em ambas

as bases. O abdómen era mole e depressível, não doloro-

so à palpação, com hepatosplenomegalia (três e dois cm

abaixo do rebordo costal, respetivamente), confirmada

por percussão. Os membros inferiores não tinham alte-

rações tróficas, porém apresentavam discretos edemas

maleolares. O exame neurológico não mostrava qualquer

alteração.

Foram realizados alguns exames complementares de di-

agnóstico no SU. Do estudo analítico salientava-se:

Na radiografia do tórax salientava-se estase bilateral,

derrame pleural bilateral, mais evidente à direita e au-

mento do índice cardiotorácico, que parecia compatível

com derrame pericárdico (Figura 1). O ecocardiograma con-

firmou a existência de derrame pericárdico volumoso.
(Figura 2).

Tabela 1: Resultados dos exames analítico realizados no SU

Imagem 1: Radiografia do tórax
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Foi realizado estudo etiológico do derrame pericárdico

que revelou:

do sero-hemático, cujas características são sumariadas

na tabela 3. Após pericardiocentese o doente regressou

ao hospital da área de residência.

Imagem 2: Ecocardiograma que confirma o derrame pericárdico

Tabela 2: Estudo etiológico do derrame pericárdico

A tomografia computorizada toraco-abdomino-pélvica

revelou um derrame pericárdico e pleural bilateral, fíga-

do com aumento das dimensões, sem evidência de le-

sões focais, baço aumentado de dimensões (17 cm), com

algumas áreas hipocaptantes à periferia (Figuras 3-5).

Dado o volume do derrame e a gravidade dos sintomas

por este condicionado, optou-se pelo envio do doente ao

Centro Hospitalar de Coimbra para realização de drena-

gem pericárdica, com saída de cerca de 400mL de líqui-

Tabela 3: Características do líquido pericárdico

Durante o internamento, o doente apresentou degrada-

ção rápida e progressiva do estado geral. Analiticamente

contatou-se:

Tabela 4: Resultados dos exames analíticos realizados internamente

Os ecocardi ogramas de control o m ostraram

reaparecimento e aumento progressivo do derrame

pericárdico, apesar da terapêutica com ramipril 2,5mg/

dia, bisoprolol 2,5mg/dia e furosemido 60mg/dia.

Não obstante a rápida atuação e tentativa de diagnóstico
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atempado, o início da quimioterapia não foi possível de-

vido à degradação rapidamente progressiva do estado

geral do doente, tendo falecido cinco dias após o diag-

nóstico etiológico do derrame pericárdico.

DISCUSSÃO:
O derrame pericárdico pode ser uma manifestação ou

consequência de diferentes patologias. Em cerca de 23%

deve-se a patologia maligna, 22% a causa infeciosa, 15%

a metabólica, 12% a auto-imune, 11% a cardíaca e a res-

tante percentagem a causas natureza iatrogénica ou

idiopática1,3. De acordo com vários trabalhos, as

neoplasias que mais comummente causam derrame

pericárdico são as do pulmão (37%), da mama (25%) e as

leucemias e linfomas (35%)1,13,14.

A leucemia/linfoma de células T/NK é rara, representan-

do cerca de 5% das neoplasias linfoides5. São mais co-

muns na terceira década de vida5, associadas à infeção

por HTLV-I, razão pela qual é mais comum no Japão, re-

gião oeste do continente Africano e Irão7,8,10,11. Em cerca

de 80% dos casos encontra-se também associada à infeção

por EBV, tendo o vírus um papel importante na clonagem

e proliferação das células T/NK10-12. No caso clínico des-

crito verificou-se que o doente apresentava IgG positiva

para EBV mas sem dados que pudessem apoiar uma

infeção recente.

A forma da apresentação da doença é ampla e pouco

específica, não existindo sinais patognomónicos. Cursa

frequentemente com sintomas sistémicos, como a

astenia, anedonia, emagrecimento e o cansaço fácil,

hepatosplenomegalia, elevação da LDH e pancitopenia
4,5,15. No caso clínico apresentado, as primeiras manifes-

Imagem 3-4: Tomografia computorizada do tórax que ev idencia o derrame pericárdico

imagem 5: Tomografia computorizada do abdómen ev idenc iado a
hepatosplenomegalia

18
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tações clí ni cas foram o cansaço,  a asten ia e a

hepatosplenomegalia, e nos exames complementares de

diagnóstico o derrame pericárdico e a pancitopenia. Com-

provando assim, a apresentação inespecífica desta do-

ença.

A caracterização imunohistoquímica das células tumorais

constitui um elemento fundamental para o diagnóstico.

Geralmente encontra-se negatividade para CD3, CD56+,

CD16+, CD57- e positividade para as moléculas citotóxicas.

Algumas anomalias citogenéticas como a del(6)(q21-q25)

e a del(11q) têm sido descritas em doentes com leucemia/

linfoma agressivo de células NK16, 17. No doente apresen-

tado algumas destas premissas foram atingidas já que a

imunohistoquímica do aspirado medular revelou CD3-,

CD56+, CD16+ e ainda uma del(11q), permitindo estabe-

lecer o diagnóstico e a gravidade.

A evolução neste tipo de neoplasias é rapidamente pro-

gressiva, com agravamento do estado geral dos doentes

e posterior falência multiorgânica mesmo quando insti-

tuída terapêutica quimioterápica atempada5. A sobrevida

média destes doentes é inferior a dois meses5,9,14. Facto

que se verificou com o doente apresentado.

A hipótese diagnóstica de leucemia ou linfoma, aquando

do aparecimento de derrame pericárdico deve ser sem-

pre tida em conta, uma vez que, das variadas etiologias

dos derrames pericárdicos, a neoplásica é das mais gra-

ves e cujo tratamento precoce pode fazer a diferença.
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