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RESUMO
Introdução: A trombose venosa cerebral constitui um

desafio diagnóstico e terapêutico, não só pela sua clínica

heterogénea, mas também pela falta de consenso na

conduta terapêutica.

Método: Descreve-se o caso de uma doente de 47 anos,

admitida por cefaleias intensas, fotofobia e náuseas.A

tomografia computorizada de crânio e angio-ressonân-

cia mostraram trombose dos seios lateral e longitudinal

superior. A pesquisa dos fatores pró-trombóticos reve-

lou níveis elevados de homocisteína e heterozigotia para

o gene MTHFR-C677C/T.

Discussão: Perante os aspetos clínicos e radiológicos do

presente caso, clarifica-se a controvérsia da fisiopatologia

e a eventual tendência trombofílica.

Palavras-chave: Trombose venosa cerebral; Cefaleia;

Trombofilia

ABSTRACT
Introduct ion :  Cereb ral  v enous throm bosis i s a

diagnostic and therapeutic challenge, not only for its

high variability of clinical presentation, but also for the

lack of consensus in its management.

Methods: We report a 47-year-old woman who was

admitted for severe headache, photophobia and nausea.

Head CT scan and AngioRM showed thrombosis of the

lateral and superior longitudinal sinus. Thrombophilia

study  releal ed high levels of homocysteine and

heterozygotic gene for MTHFR-C677C/T.

Discussion: Regard the clinical and radiological aspects

of the p resen t case,  we d i scuss som e

pathophy si ol og i cal aspects and  th e possib l e

thrombophilic tendency.

Key words: Cerebral venous thrombosis; Headache;

Thrombophilia

INTRODUÇÃO
A trombose venosa cerebral (TVC) é uma doença

cerebrovascular subdiagnosticada e um desafio, face ao

variado espetro clínico e etiológico. É uma entidade de

alta morbilidade2, constituindo uma das principais cau-

sas de acidente vascular cerebral (AVC) em jovens e mu-

lheres, estando associada a um bom prognóstico quan-

do tratada precocemente. Tem uma incidência mundial

entre 1.23 a 1.32 novos casos/100.000 habitantes/ano1,2,

que aumenta para 11.6/100.000/ano na grávida1. Em

Portugal um estudo de prevalência nas enfermarias de

Neurologia foi de 0.22 novos casos por 100.0002. É mais

comum em mulheres, com um ratio de 3:12, e neste sexo

surge numa idade média mais jovem (34 vs 42 anos)3.

Os sintomas mais comuns são cefaleias, vómitos e défices

motores, mas há sinais atípicos como crise convulsiva,

alterações da visuais, défice cognitivo e alterações da

consciência1,4. A apresentação depende da localização e

da extensão da trombose, do grau da circulação venosa

colateral e da presença de lesões corticais associadas3.

Por outro lado, a semiologia pode ser intermitente, quan-

do associada a fenómenos de trombose e fibrinólise si-

multâneas, que originam flutuações na circulação em

torno dos vasos ocluídos e na pressão intracraniana4.

A l i teratu ra sub li nha a presença de fa tores

predisponentes (Tabela1) como a gestação, o puerpério,

o uso de contraceti vos orais, as neoplasias, as

trombofil ias, o traumatismo craniano e a injeção

intratecal2; identificando-se, em 85% dos casos, pelo

menos um destes fatores5. Outros estudos sugerem que

os processos inflamatórios crânio-encefálicos locais, como

otites, sinusites e mastoidites, possam complicar-se com

TVC6.

No estudo “International Study on Cerebral Vein and Dural



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2016; 42:6-10

7

Sinus Trombosis” (ISCVT) apenas se identificou um esta-

do pró-trombótico em 34% dos casos e um fator genéti-

co pró-trombótico em 22%14.

Tabela1. Fatores de risco predisponentes mais frequentes da TVC6

O tratamento da TVC é primariamente não invasivo, em-

bora a trombólise endovascular e a trombectomia cirúr-

gica sejam consideradas em casos graves selecionados8.

A anticoagulação é o tratamento de escolha, mas as indi-

cações para o seu uso permanecem controversas, pois

aproximadamente 50% dos casos são associados com

hemorragias cerebrais; intraparenquimatosas, subdurais

ou subaracnoideias9.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, caucasiana, de 47 anos, admi-

tida por quadro de cefaleias intensas de intensidade cres-

cente, não pulsáteis e holocranianas, acompanhadas de

fotofobia, náuseas e vómitos (que persistiam com o je-

jum), anorexia, tonturas e visão enevoada, com quatro

dias de evolução. Negava síncope, febre, sudorese, imo-

bilização recente ou trauma craniano.

A doente tinha já recorrido previamente (2 dias antes) ao

serviço de urgência (SU) tendo sido admitido cefaleia no

contexto de agudização de sinusite. Foi medicada com

anti-inflamatórios e antibiótico, com melhoria provisória.

Numa segunda ida ao SU foi  admitido quadro de

somatização, que foi excluído pela Psiquiatria, que a

reencaminhou para Medicina Interna.

Nos antecedentes pessoais, a referir, sinusite crónica,

hipertensão arterial (diagnosticada 2 anos antes, medi-

cada e controlada), dislipidémia mista e uso de

anticoncetivos orais. A história ginecológica: Gesta III,

Para II e metrorragias por miomas uterinos. Sem cirurgi-

as prévias. Sem antecedentes familiares ou contexto

epidemiológico relevantes.

Ao exame objectivo, incluindo o exame neurológico, não

mostrava alterações. Analiticamente, com normalidade

do hemograma, ionograma, tempo de coagulação, perfil

renal e hepático, marcadores de função tiroideia e perfil

lipídico. O teste de gravidez foi negativo.

Realizou tomografia computorizada crânio-encefálica (TC-

CE) que evidenciou hiperdensidade espontânea do seio

lateral e região proximal do seio longitudinal superior,

sugerindo o diagnóstico de TVC. Visualizou-se ainda pre-

enchimento do seio maxilar direito de provável etiologia

inflamatória, confirmando a hipótese diagnóstica prévia

de sinusite previamente colocada (Figura1).

A angio-ressonância (RM) revelou trombose recanalizada

do seio longitudinal superior (Figura 2), com irregulari-

dades segmentares, bem como trombose recanalizada

dos seios laterais, cuja drenagem seria predominante-

mente para os seios jugulares (Figura 3).

Perante o diagnóstico, tentou-se clarificar a etiopatogenia;

assim realizou estudo pró-trombótico, destacando-se

valores elevados de homocisteína, valores estes que nor-

malizaram em controlo posterior. O estudo genético re-

velou heterozigotia para a mutação da MTHFR-677C/T.

O restante estudo para trombofilia (Tabela2) foi negati-

vo.

Durante o internamento, a doente apresentou melhoria

gradual das cefaleias e fotofobia. Manteve-se sem défices
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Figura 1
TC-CE: Hiperdensidade espontânea do seio lateral
e região proximal do seio  longitudinal superior
(imagem à esquerda) . Preenchimento do seio maxilar
direito e células etmoidais por material de natureza
tecidular, de provável etiologia inflamatória (imagem
à direita).

Figura 2
RM-CE: Trombose rec analizada do seio
longitudinal superior, agora com
irregularidades segmentares, com trombose
recanalizada dos seios.

Figura 3
Angiografia cerebral ev idenciando
redução do sinal a nível do seio
longitudinal superior, compatív el
com ev ento trombótico; e
demonstrando trombose
recanalizada dos seios laterais.
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neurológicos e com perfil normotensivo. Suspendeu os

contracetivos orais e iniciou anticoagulação oral com

varfarina, com objetivo de INR 2-3, que cumpriu por 6

meses. A resposta clinica foi lenta, mas sem as temidas

complicações hemorrágicas. Manteve-se em seguimento

na consulta.

DISCUSSÃO
Este caso mostra a importância da suspeição clínica, pe-

rante um quadro com estas características, de forma a

permitir o diagnóstico, obviando assim, outras tantas

hipóteses diagnósticas.

A idade de apresentação foi superior à mediana descrita

na literatura7. Os fatores de risco identificados nesta

doente, além do sexo feminino, foram o uso de

contracetivos orais, a hipertensão e sinusite maxilar pré-

via.

A TC CE, confirmou o diagnóstico de presunção de sinu-

site do seio maxilar, estabelecido no primeiro episódio

de SU. Os autores consideram como tendo sido um dos

fatores contributivos, pois está descrita a associação cau-

sal entre processos infeciosos crânio-encefálicos com a

trombose dos seios transversos, por fenómenos locais6.

Nesta doente não foi identificado um estado pró-

trombótico não modi fi cável.  O papel  da

hiperhomocisteinemia e do gene MTHFR permanece in-

certo, pelo que não foi considerado como contributivos

para este caso.

Apesar da hiperhomocisteinemia ser considerada um fator

de risco independente para a doença venosa trombo-

embólica14, sabe-se que o valor sérico varia com determi-

nados fatores, como a dieta; e que o benefício da sua

normalização sérica não foi provado9. A normalização

espontânea da hiperhomocisteinemia nesta doente, não

é portanto passível de ser valorizada.

As trombofilias, além de raramente serem identificadas

nestes casos de acordo com o ISCVT14, permanecem num

cam po m éd ico ai nda pouco explorado e

consequentemente, com escassas alternativas terapêu-

ticas. A homozigotia na variante genética MTHFR-C677T

é frequente na população (5 a 14%)12,13, pelo que o rastreio

populacional genético dificilmente será custo-efectivo8.

Ressalvamos que a maioria dos estudos não demonstrou

que o genótipo por si só, e sem outro fator associado,

aumente o risco trombótico venoso14. Considerando, que

na nossa doente a mutação foi apenas encontrada em

heterozigotia, ela funcionaria no nosso caso, apenas como

fator sinérgico e nunca como factor causal per si.

O diagnóstico final neste caso foi estabelecido por

tomografia computorizada, mas este exame costuma

identificar apenas 30% dos casos5.

Os autores ressalvam a necessidade da elevada suspeição

diagnóstica, com necessidade de pedir realização de TC

CE com contraste e aquisição de tempos venosos, e em

caso negativo, fazer uso do método padrão para o diag-

nóstico definitivo que é a ressonância magnética associ-

ada à angiografia, com sensibilidade de aproximadamente

100%7.

Uma vez que não foram identificados outros estados ou

fator genético pro-trombóticos, optou-se por manter a

anticoagulação oral com varfarina por seis meses.

CONCLUSÃO
Os autores concluem assim, que os fatores de risco iden-

tificados nesta doente, além do sexo feminino (não

modificável), foram o uso de contracetivos orais que foi

suspenso, a hipertensão arterial que manteve controla-

da e a sinusite maxilar.

A TVC apresenta diversos desafios, a iniciar pelo amplo

espetro de apresentação clínica, podendo confundir-se

com outras patologias e ser, consequentemente, frequen-

Tabela 2 - Componentes do estudo de trombofilia solicitado.
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temente negligenciada10. O diagnóstico é imagiológico,

mas a TC CE não é o método padrão definitivo por apre-

sentar baixa sensibilidade. É um desafio à medida do

internista na tentativa de definir fatores de risco pro-

trombótico. A terapêutica com anti-coagulante oral de-

monstrou, nesta doente, ter sido segura e eficaz na pre-

venção e progressão da doença. No entanto, o seu uso é

controverso pelas complicações hemorrágicas e grande

variabilidade etiológica e etiopatogénica da TVC, pelo que

a utilização e duração devem ser decididos de modo in-

dividual.

Face à sua relevância, a TVC deverá fazer sempre parte

do diagnóstico diferencial das cefaleias secundárias,

mesmo se sem outra sintomatologia associada.
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ABSTRACT
Introduction: Pulmonary involvement in Hodgkin´s

lymphoma is unusual, but its diagnosis has important

implications for staging, prognosis, and treatment.

Methods:  We report a 57-year-old wom an  wi th

asthenia, adynamia and weight loss of 10kg with about

3 months of evolution. The patient refer worsening of

the clinical picture the previous week before resorting

to medical care with fev er, productive cough and

hemoptysis. Personal history of unmedicated thy roid

pathology , ex-smoker of packs/year, with interruption

for 5 y ears. Chest CT scan revealed mediastinal and

hilar adenopathies, left pleural effusion and multiple

pulmonary  nodules. Clinical investigation revealed a

classic Hodgkin´s lymphoma of mixed cellularity.

Discussion: The authors reviewed the available literature

on the diagnosis and approach of multiple pulmonary

nodules.

Key words: Multiple Pulmonary  Nodules; Hodgkin’s

Lymphoma.

INTRODUÇÃO
Os nódulos pulmonares múltiplos (NPM) correspondem

a uma entidade com a qual o clínico se depara ocasional-

mente. A etiologia dos NPM pode ser usualmente deter-

minada com a ajuda de uma colheita exaustiva da histó-

ria clínica complementada de um exame físico do doen-

te. Contudo, por vezes o diagnóstico é difícil, tornando-

se necessário a realização da biópsia pulmonar para de-

finição etiológica.

As doenças malignas correspondem às causas mais co-

muns dos NPM, correspondendo a 80% dos casos, sen-

do, geralmente, metástases de tumores sólidos. Entre as

lesões neoplásicas do pulmão contam-se também as de

natureza linfóide. O envolvimento linfomatoso do pul-

mão pode ser classificado em quatro categorias: linfoma

pulmonar primário, linfoma pulmonar secundário ou re-

corren te , l i nfom a em  doentes com  alterações

linfoproliferativas pós-transplante e linfomas relaciona-

dos à síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Os

linfomas envolvem o pulmão mais frequentemente na

sua forma secundária ou recorrente, particularmente na

doença de Hodgkin e podem resultar da proliferação

direta dos gânglios linfáticos mediastínicos ou de disse-

minação linfática ou hematogénica de localizações dis-

tantes.

Outras causas de NPM são as de origem infeciosa, infla-

RESUMO
Introdução:O envolvimento pulmonar no linfoma de Hodgkin

não é habitual, tendo o seu diagnóstico  importantes impli-

cações para o estadiamento, prognóstico e tratamento.

Método:Relatamos o caso de uma doente de 57 anos de

idade com astenia, adinamia e perda ponderal de 10 kg

com cerca de três meses de evolução e com agravamento

do quadro clínico na última semana, associado a febre, tosse

produtiva e episódio de hemoptises. Dos antecedentes

pessoais destaca-se patologia da tiroide não medicada, ex-

fumadora de 15 maços-ano, com interrupção há cinco anos.

A tomografia computorizada torácica revelou adenopatias

mediastínicas e hilares, derrame pleural esquerdo e nódu-

los pulmonares múltiplos cuja investigação diagnóstica

mostrou tratar-se de Linfoma de Hodgkin clássico de

celularidade mista com envolvimento pulmonar.

Discussão: A propósito deste caso, os autores reviram a

literatura disponível sobre diagnóstico diferencial e a ava-

liação diagnóstica dos nódulos pulmonares múltiplos.

Palavras chave: Nódulos Pulmonares Múltiplos; Linfoma

de Hodgkin.
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matória e as pneumoconioses, que devem fazer parte do

diagnóstico diferencial.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, de 57 anos de idade,

caucasiana, administrativa de profissão, natural e resi-

dente em Abrantes. Admitida na Consulta de Medicina

Interna para esclarecimento de uma hemoglobina de 11,5

g/dl e uma velocidade de sedimentação (VS) de 105mm/

1ª H.

Referia astenia, adinamia e perda ponderal de 10 kg com

cerca de três meses de evolução com agravamento de

quadro clínico na última semana, associado a febre, tos-

se produtiva e um episódio de hemoptises. Negava

dispneia, sudorese ou aparecimento de adenopatias.

Dos antecedentes pessoais destacava patologia da tiroide

não medicada, depressão em 2008, história de omalgia

direita que condicionou corticoterapia. Ex-fumadora de

15 maços-ano, com interrupção há cinco anos. Negava

hábitos alcoólicos.

Dos antecedentes familiares deferiu mãe falecida por

pneumonia e pai falecido por adenocarcinoma gástrico,

um filho saudável. Sem história de doença hematológica

familiar.

Ao exame físico, apresentava um bom estado geral, sem

adenomegalias palpáveis, sinais inflamatórios articulares

ou lesões cutâneas. A auscultação cardiopulmonar e o

exame objetivo abdominal não apresentavam alterações.

Da av ali ação analí tica sali entava-se leucocitose

neutrofílica (leucócitos: 20600; neutrófilos 90%), anemia

(hemoglobina de 9.6 g/dl), hipocrómica e microcítica,

trombocitose de 78200/nl, VS de 120 mm/1ªH e proteí-

na C reativa de 23.3 mg/dl.

A tomografia computorizada (TC) do tórax evidenciou

adenopatias mediastínicas e hilares, moderado derrame

pleural esquerdo, com sinais de organização, massa jus-

ta-mediastínica no LSE (7cm), sem plano de clivagem com

o mediastino; massa de transição língula / LIE (7cm); dois

nódulos justa-mediastínicos no LSD medindo 22mm e

24mm, nódulo infra-centimétrico no LSD e outro justa-

cisural no campo pulmonar esquerdo, inespecíficos, ra-

ras estrias fibróticas no LSD (Figura 1).

A doente foi internada no Serviço de Medicina Interna

para in vesti gação diagnóstica.  Foi  subm etida a

broncofibroscopia, que revelou mucosa inflamada e fa-

cilmente sangrante nos brônquios bilateralmente; obs-

trução do segmento apical do lobo superior, local onde

se efetuaram biopsias brônquicas que vieram a revelar

Fig 1
Tomografia Computorizada do Tórax. A TC torác ica mostra adenopatias
mediastínicas e hilares; moderado derrame pleural esquerdo; vários nódulos/
massas de diferentes tamanhos, ev idenciando-se como maiores a massa justa-
mediastínica no LSE (7cm) e a massa de transição língula / LIE (7cm).
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mucosa com processo inflamatório intenso subagudo a

crónico, de intensidade moderada, sem critérios de

especificidade.

As serologias para VIH 1 e 2, hepatite B e C foram nega-

tivas, bem como o fator reumatoide e os anticorpos

antinucleares e anticitopl ásmicos. O teste IGRA

(interferon gamma release assay) foi negativo e a prova

Mantoux foi não reativa. Os doseamentos de SACE, cál-

cio sérico e urinário, eletroforese das proteínas e

imunofixação sérica apresentavam parâmetros dentro

da normalidade. A Beta-2-microglobulina encontrava-se

ligeiramente elevada (3.9mg/mL: <2mg/mL). O exame

microbiológico e a pesquisa direta e cultural de bacilos

ácido-álcool resistentes (BAAR) na expetoração foram

negativos, bem como a pesquisa direta e cultural de BAAR

e de células neoplásicas no aspirado brônquico.

Foi realizada biópsia de nódulo pulmonar dirigida por

TC cujo resultado veio a confirmar o diagnóstico de

Linfoma de Hodgkin Clássico, variante celularidade mis-

ta, estadio IIB.

Para complementar o estadiamento foi efetuado

mielograma e biopsia óssea, que foram normais, e TC

abdomino-pélvica que excluiu a presença de infiltrados

hepatosplénicos e de adenomegalias.

A doente, no contexto do diagnóstido de Linfoma de

Hogdkin Clássico, foi referenciada para a consulta de

Hematologia, tendo iniciado o programa de quimioterapia

com o regime ABVD (Adriamicina, Bleomicina, Vimblastina

e Dacarbazina), quinzenalmente, estando previsto um

total de 6 meses de tratamento.

DISCUSSÃO
Descrito pela primeira vez por Thomas Hodgkin em 1832,

o Linfoma de Hodgkin é uma neoplasia do tecido linfoide,

constituindo 12% do total dos linfomas, caracterizando-

se pela presença de células Sternberg-Reed e/ou células

de Hodgkin.

Segundo Machado et al1 o Linfoma de Hodgkin tem um

perfil etário bimodal, com o primeiro pico na terceira

década, e um segundo pico depois da sexta década, é

uma neoplasia com bom prognóstico e a sua taxa de

sobrevida, dependendo do estadio e do tipo histológico,

aos 5 anos, ultrapassa os 80%.

O estadiamento para os Linfoma de Hodgkin é feito de

acordo com a classificação de Ann Arbor, com a modifi-

cação de Cotswold de 1989 (Quadro I). A TC cervico-

tóraco-abdomino-pélvica e a mielograma são preponde-

rantes para o estadiamento do Linfoma.

Segundo a classificação histológica da OMS de 2001, o

Linfoma de Hodgkin divide-se em dois grupos. O primei-

ro grupo é o Linfoma de Hodgkin Nodular de Predomínio

de Linfócitos e o segundo é o Linfoma de Hodgkin Clássi-

co que tem vários tipos histológicos (Quadro II).

O subtipo de celularidade mista ocorre em 20-25% dos

doentes e histologicamente apresenta células neoplásicas

e células reativas. É mais frequente nos grupos etários

extremos e existe uma forte associação com o vírus de

Epstein-Barr3. O vírus da imunodeficiência humana en-

contra-se, muitas vezes, associado, a este padrão

histológico4, sendo frequentes os sintomas B (febre, per-

da ponderal maior que 10% do peso corporal e sudorese

noturna).

Em relação ao prognóstico estão descritos vários siste-

mas de estratificação de prognóstico, tanto na doença

limitada como na doença avançada. Na doença limitada

estão descritos dois sistemas de prognóstico o do grupo

europeu – EORTC, e o do grupo alemão – GHSG18. O pri-

meiro tem em conta o número de áreas ganglionares

envolvidas, a idade, o valor da velocidade de sedimenta-

ção eritrocitária e a relação entre o mediastino e o tórax.

QUADRO I
Estadiamento Ann Arbor, modificado por Cotswold,1989



Já o grupo alemão acrescenta outros fatores à sua avali-

ação (sexo e o tipo histológico). O tratamento pode ser

curativo em mais de 90% dos doentes com doença locali-

zada e, geralmente, consiste em poliquimioterapia, as-

sociada ou não a radioterapia.

Na doença avançada o Índice Internacional de Prognósti-

co é o mais utilizado e possui sete fatores de prognósti-

co sendo el es a i dade, o sexo, a presença de

hipoalbuminemia ou de anemia, o estado clínico e a pre-

sença de leucocitose ou de linfopenia. Chegou-se à con-

clusão que cada fator diminui em 8% a sobrevida livre de

doença aos 5 anos5. O tratamento do Linfoma de Hodgkin

clássico na doença avançada é a quimioterapia combina-

da com uma expetativa de resposta completa em cerca

de 70-80% dos doentes6.

A clínica do Linfoma de Hodgkin é caracterizada, frequen-

temente, pela presença de linfadenomegalias cervicais

ou mediastínicas. Cerca de um terço dos doentes possu-

em sintomas B no diagnóstico, o que piora o prognósti-

co. Segundo a literatura, é incomum apresentar-se aco-

metendo estruturas extralinfáticas.

O Li nfoma de Hodgk in apresenta envolv im ento

intratorácico em cerca de 67% de casos. Em 99% destes

detetam-se adenopatias mediastínicas, particularmente

do mediastino anterior e superior. As manifestações clí-

nicas tais como tosse, dispneia e expetoração refletem o

envolvimento intratorácico, mas é frequente a existência

de grandes massas intratorácicas assintomáticas. Em 9-

12% constata-se compromisso pulmonar, sempre associ-

ado a presença de adenopatias hilares e mediastínicas.

Os padrões mais comumente observados na TC torácica

são as consolidações parenquimatosas, os nódulos ou

massas, e o padrão de disseminação linfática. O aspeto

mais frequentemente relatado na literatura7 são os nó-

dulos, variando entre 50-90% dos casos. Os nódulos po-

dem ser solitários, mas apresentam-se mais frequente-

mente múltiplos, podendo ser subdivididos em nódulos

menores que 1cm, nódulos entre 1-3cm, e massas com

mais de 3cm. A cavitação é rara, mas pode ocorrer.

Neste caso relata-se uma doente com múltiplos nódu-

los/massas pulmonares bilaterais com necessidade de

realização de biopsia dirigida por TC para diagnóstico

que confirmou o Linfoma de Hodgkin clássico com

envolvimento pulmonar. Inicialmente, foi realizada inves-

tigação complementar não invasiva para descartar os di-

agnósticos diferenciais mais comuns (Quadro III). A falta

de achados característicos como sinusite, artrite e aco-

metimento renal, levou a que se considerasse pouco pro-

vável o diagnóstico de doenças imunológicas, que po-

dem-se apresentar como NPM, tais como a granulomatose

de Wegener (a mais comum) e a Artrite Reumatóide (no

contexto da síndrome de Kaplan). O doseamento de SACE,

QUADRO II
Classificação histológica da OMS, 19992

QUADRO III
Principais causas de nódulos pulmonares múltiplos
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do cálcio sérico e urinário, que foram normais, afastou a

hipótese de sarcoidose. A ausência de história prévia de

exposição ocupacional descartou a possibilidade de

pneumoconiose. As causas infeciosas ou neoplásicas fo-

ram também ponderadas como possíveis etiologias para

este caso. A prova de Mantoux não reativa e IGRA nega-

tivo afastaram a hipótese de tuberculose, que constituía

um importante diagnóstico diferencial, principalmente

tendo em conta a elevada prevalência desta afeção. En-

tre as causas neoplásicas, as mais frequentes são as

metástases de tumores sólidos como do ovário, rim,

mam a, cólon e melanoma, sendo as neoplasias

hematológicas, como os linfomas, causas menos comuns

de NPM. A ausência de achados que sugerissem tumor

sólido primário tornou pouco provável a possibilidade de

neoplasia sólida como etiologia para o caso. A biopsia

pulmonar dirigida por TC foi fundamental para estabele-

cer o diagnóstico definitivo, Linfoma de Hodgkin clássi-

co, variante celularidade mista.

Num doente com adenomegalias mediastínicas e hilares

e nódulos pulmonares múltiplos há que estabelecer o

diagnóstico diferencial, atendendo às múltiplas causas.

A doença linfoproliferativa deve fazer parte de suspeição

clínica, nomeadamente o Linfoma de Hodgkin.
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HÉRNIA DE MORGAGNI
Morgagni Hernia
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Homem de 25 anos, com epigastralgias, náuseas, vómi-

tos vespertinos e noturnos, intolerância a alimentos lí-

quidos e emagrecimento de 20kg em três meses. Sem

histór ia de trauma ou sintomas respiratór ios. A

endoscopia revelou deformação do lúmen gástrico por

rotação em cascata. Foi relizada ecografia (Figura 1) que

revelou parede gástrica parcialmente localizada na cavi-

dade torácica an teri or , em  con ti nu idade

transdiafragmática com os restantes segmentos de loca-

lização intra-abdominal. A tomografia computorizada

tóraco-abdominal (Figura 2) mostrou herniação do antro

e piloro para o compartimento torácico, no mediastino

anterior atingindo o espaço retroesternal, compatível com

hérnia de Morgagni. O doente foi submetido a herniorrafia

por via laparoscópica constatando-se vólvulo gástrico

órgano-axial (Figuras 3 e 4). Atualmente com regressão

completa do quadro clínico, sem náuseas, ou outras quei-

xas.

As hérnias d iafragm áticas congénitas (HDC) são

malformações raras. Dos vários subtipos, a hérnia de

Morgagni (HM) é a menos frequente, com uma incidência

de 3%.1 Resulta da herniação de conteúdo abdominal pelo

foramen de Morgagni.1 Tipicamente ocorre do lado direi-

to do esterno, embora também possam surgir no lado

esquerdo ou bilateralmente.2 A HM é geralmente

assintomática, sendo na maioria das vezes diagnosticada

de forma casual em radiografia torácica em adultos. Quan-

do sintomática, as suas manifestações dependem dos

órgãos herniados, sendo os mais frequentes o epíploon

e o cólon, e mais raramente o estômago, a vesícula biliar

e o fígado.3 No caso apresentado verificou-se herniação

do antro e piloro, justificando os sintomas de náuseas e

vómi tos.  As HDC têm el ev ada in ci dência de

comorbilidades associadas, das quais a patologia cardía-

ca congénita é a mais comum (39.6%), pelo que o

ecocardiograma deve fazer parte da avaliação pré-opera-

tória.4,5 A taxa de recorrência espontânea de uma hérnia

corrigida é baixa, contudo o seguimento deve efetuar-se

com avaliação imagiológica periódica com Rx torácico.

Neste caso clínico foram os sintomas persistentes, vómi-

tos e perda de peso associado ao enfartamento que con-

duziram ao diagnóstico.

Palavras chave:

Hérnia diafragmática, hérnia de Morgagni, dor abdomi-

nal.
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Figura 1
Ecografia abdominal: parede gástrica parc ialmente localizada na
cav idade torácica anterior

Figura 2
TC toraco-abdominal: herniação do antro e piloro para o compartimento
torácico, no mediastino anterior

Figura 3
Lise de aderênc ias com bisturi harmónico e redução herniária
(abordagem cirúrgica laparoscopica)

Figura 4
Abordagem c irúrgica laporoscópica de redução herniária
(grande epiplon e antro gástrico)
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Doente do sexo masculino, de 79 anos de idade, me-

dicado com levotiroxina 125ìg/dia por hipotiroidismo

pós-tiroidectomia total, recorreu ao SU por dor abdo-

minal difusa, acompanhada de v ómitos al imentares

com dois dias de evolução. Ao exame objetivo apre-

sentava o abdóm en di stend ido e ti mpanizado,

difusamente doloroso à palpação, sem sinais de

irritação peritoneal. O toque retal revelou-se sem al -

terações. Realizou radiograma (Rx) abdominal que

ev idenci ou  d istensão cóli ca (F igu ra 1) e com

tomografia computorizada (TC) abdominopélvica que

mostrou marcada distensão do cólon de predomínio

proximal, associando-se abrupta transição de calibre

em ansa situada na vertente direita da pélvis com ro-

tação dos respetivos v asos, sugerindo volvo (Figura

2) .  Peran te  estes achados foi  p r oposto para

laparotomia exploradora confirmando-se o diagnósti-

co (Figura 3). Foi submetido a hemicolectomia direita

com anastomose ileocólica. O internamento foi pro-

longado por ileus, encontrando-se no segundo ano

pós-operatório sem mais intercorrências. O volvo do

cego é responsável por cerca 25% dos quadros de vol-

vo cólico e 1% das obstruções intestinais nos adultos.

Consiste numa torção completa de um segmento in-

testinal sobre o seu mesentério. No volvo cecal, o cego,

o í leo terminal e o cólon ascendente são móveis per-

mitindo a sua torção ao longo do eixo dos vasos

ileocólicos. O compromisso vascular é frequente e

condiciona, além da obstrução, isquemia em 20% dos

casos. Apresenta-se com dor abdominal súbita e

distensão. O diagnóstico é imagiológico em 50% dos

doentes, com a presença do sinal de “grão de café” no

Rx ou “remoinho” na TC. Em muitos casos o diagnósti-

co é cirúrgico. Ao contrário do volvo sigmoideu, o vol-

vo cecal raramente é reduzido por endoscopia e a ci-

rurgia é necessária.

Figura 1
Rx do abdomen simples em pé com distensão cólica
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Figura 2
Tomografia computorizada: imagem de “remoinho” típico de volvo

Figura 3
Achados intra operatórios




