N.º 34
RSAL / MAIO - AGOSTO / 2014 / N.º 36

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

DIRECTOR
Dr. António Banhudo

SUB DIRECTOR
Dr. Pedro Silva Vaz

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

CONSELHO EDITORIAL
Dr. António Gouveia

CONSELHO CIENTÍFICO
Prof. Doutor Alves de Moura (Medi cina Interna)
Prof. Doutor Alberto Barros (Genética)
Prof. Doutor Artur Paiva (Cuidados Intensivos)

Prof. Doutora Assunção Vaz Patto
Prof. Doutor Carlos Almeida
Dra. Isabel Duque

Prof. Doutor Daniel Serrão (Ética)
Prof. Doutor Filipe Caseiro Alves (Imagiologia)
Prof. Doutor Guilherme Tralhão (Cirurgia)

Dra. Maria Eugénia André
Prof. Doutor Manuel Nunes

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)

CONSELHO REDACTORIAL

Dra. Almerinda S ilva (Pediatra)
Dra. Ângela Trindade (Enfermagem Saúde Materno-Infantil)
Dr. António João (Gestão de Serviços de Saúde)

Dra. Ana Caldeira
Enf. André Mendes

Dr. António Lourenço Marques (Cuidados Paliativos)
Dra. Arnandina Loureiro (Cirurgia Geral)
Dr. Augusto Lourenço (Cirurgia Geral)

Dr. Carlos Lozoya
Dra. Gina Melo

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. Joaquim Serrasqueiro
Dr. Jorge Monteiro
Dra. Rita Crisóstomo
Dra. Rita Resende
Dra. Rosa Silva

Dr. João Morais (Cardiologia)
Dr. Vieira Pires (Medicina Geral e Familiar)

Dr. Rui Alves Filipe

Dr. Pedro Henriques (Medicina Interna)

Dr. Rui Sousa

Dr. Reis Pereira (Medici na Interna)
Dra. Rute C risóstomo (Fisioterapia)
Dr. Sanches Pires (Medi cina Geral e Familiar)
Dra. Sandra Queimado (Farmácia)
Dr. Sérgi o Barroso (Oncologia)

ARTIGO ORIGINAL - PÁG. 6 À P ÁG. 9
INSULINOMA - A NOSSA CASUÍSTICA
I NSULINOMA - OUR A NALYSIS

CASO CLÍNICO - PÁG. 10 À P ÁG. 12
HIDROTÓRAX HEPÁTICO - CASO CLÍNICO
H EPATIC HYDROTHORAX - CASE REPORT

CASO CLÍNICO - PÁG 13 À P ÁG. 15
DIABETES INSÍPIDIA NEFROGÉNICA E GRAVIDEZ:
A PROPÓSITO DE UM CASO CLINICO
N EPHROGENIC DIABETES

INSIPIDUS AND PREGNANCY:

CASE

REPORT

IMAGENS EM M EDICINA- PÁG. 16
ICOMPLICAÇÃO PÓS OPERATÓRIA? UM CASO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA
PO S T

O PERATIVE CO MPLICATIO N ?

A

CAS E REPO RT O F LO WE R

GASTROINTESTINAL BLEEDING

IMAGENS EM M EDICINA- P ÁG. 17 À PÁG.19
HÉRNIA INCISIONAL GIGANTE
GIANT

INCISIONAL HERNIA

INSULINOMA - A NOSSA CASUÍSTICA
Insulinoma - Our Analysis
CRIST INA ANDRADE, ADELINO CARREGOSO, MARINA BASTOS
S ERVIÇO DE MEDICINA INTERNA 2 - CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE, VISEU, PORTUGAL

RESUMO

ABSTRACT

Introdução: O insulinoma é um tumor neuroendócrino
do pâncreas. O diagnóstico requer a demonstração de
níveis inapropriadamente altos de insulina face a níveis
baixos de glicemia O objetivo do presente trabalho é
caracterizar a população com diagnóstico de insulinoma.
Materiais e métodos: Análise retrospetiva e descritiva da
série de casos de insulinoma diagnosticados entre 1/1/
2000 e 31/12/2010 no nosso hospital.
Resultados: Identificámos seis doentes, com idade média de 69,5 anos, a maioria do género feminino (83,3%) e
com sintomas há mais um ano no momento do diagnósti co. Em n en h u m dos casos detetám os neoplasia
endócrina múltipla tipo 1. A prov a de jejum prolongado
foi efetuada em três doentes. Em quatro doentes a
tomografia computorizada abdominal localizou a lesão,
mas em dois dos doentes foi necessária a realização de
cintigrama com octreótido. Todos apresentavam lesão
única, de dimensões inferiores a 2 cm e benigna. O tratamento foi cirúrgico em quatro casos e médico nos restantes dois. Em nenhum dos doentes submetidos a tratamento cirúrgico se registou mortalidade ou recidiva.
Os dois doentes submetidos a tratamento médico mantiveram-se sintomáticos no seguimento, tendo um falecido no seguimento.
Discussão e conclusão: A nossa série vai de encontro aos
resultados das restantes séries publicadas em termos de
género predom in an te, local ização, tam anh o e tipo
histológico da lesão. A idade na altura de diagnóstico é
superior à descrita na literatura para casos esporádicos.
Palavras-chave: insulinoma, hipoglicemia, octreótido,
diazóxido

Introduction: Insulinoma is a neuroendocrine tumor of
the pancreas. The diagnosis requires the demonstration
of inappropriately high levels of insulin during an episode
of hypoglycemia. The aim of this study is to characterize
the population with the diagnosis of insulinoma.
Material and Methods: We performed a retrospective and
descriptive analysis of a series of cases of insulinoma
diagnosed between 1/1/2000 and 31/12/2010 at your
hospital.
Results: We identified six patients with a mean age of
69.5 years, most were femal e (83,3%), experiencing
symptoms for more than a year at moment of diagnosis.
In neither case was detected multiple endocrine neoplasia
type 1. Fasting test was performed in three patients. In
four patients abdominal computed tomography located
the lesion, but in two patients it was necessary to perform
scintigraphy with octreotide. All insulinomas presented
as a single lesion, with less than 2 cm and were benign.
In four patients were performed surgical treatment and
the remaining two patients received medical therapy . No
patien ts w ith surgical treatm ent died or suffered
recurrence. Two patients who received medical therapy
remained symptomatic at follow-up and one of them died.
Discussion and conclusion: Our results are similar to other
published series regarding the predominant gender,
location, size and histological type of the lesions. The
age at diagnosis is superior to that described in the
literature for sporadic cases.
Keywo rds: insulin om a, h ypogly cem ia, octreoti de,
diazoxide
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INTRODUÇÃO
O in sulinom a é um tumor neuroendócrino de células â
do pâncreas, é raro e resulta na secreção inapropriada
de insulina1-6. O hiperinsulin ismo endógeno origina
h ipoglicem ias fr equ entes e severas1,3. A tríade de
Whipple é composta por sintomas de hipoglicem ia
(adren érgicos e n eu roglicopénicos), hipoglicem ia
detetada por método preciso e alív io dos sintomas com
adm inistração de glicose, refletindo hiperinsu linismo.
A tríade de Whi pple está presente em cerca de 75% dos
doentes com in sulinoma1,5-10.
O dia gn ósti co requ er a dem on str ação de n ív eis
in apropriadam ente altos de insulina (e” 3 U/mL) e de
petídeo C (e” 0.6 ng/mL), face a n ív eis bai xos de
glicemia (< 45-50 mg/dL)2,4,7,9,11,12. Geral mente essa demonstração consegu e-se com um jejum noturno prolongado (em doente de ambulatório) acompanhado de
atividade física, m as por vezes é necessário recorrer à
prova de 72 horas d e j eju m 2,4,7,11-14. Recentemente, algu ns autor es têm defendido que um jejum d e 48 horas com su pervisão médica é su ficiente para o diagnóstico de insu linoma5. Os exam es de imagem não são
necessários para o diagn óstico, mas são indispensáveis para a localização pré-operatória e determinação
da extensão d a lesão, com v ista à programação cirú rgica3-6,9. O tratamento definitivo (curativ o) é cirúrgico,
em bora o tratam ento m édico (glicose endov enosa,
diazóxido, verapamil, fenitoín a e octreótido) seja importante enqu anto se aguarda a ci rurgia e/ou nos caso s e m q u e o tr a ta m en to ci r ú r g i co e ste j a
contraindicado4-6.
O objetivo do presente trabalh o é caracterizar a população da área de in fluência do nosso hospital relativamente ao diagnóstico de insulinoma.

MATERIAL E MÉTODOS
Descrev e-se uma série de casos diagnosticados entre 1/
1/2000 e 31/12/2010 no nosso hospital.
Selecionámos doentes com idades compreendidas entre
os 0 e os 100 anos, cujo diagnóstico insulinoma (ICD9:
211.7) constasse da carta da alta. Fizemos a anál ise
retrospetiva e descritiva dos respetivos processos clínicos.
Recolhemos os dados e analisámos com recurso ao SPSS®
versão 17.0 e ao M icrosoft Office Excel® 2007.

RESULTADOS
Identificámos seis doentes, com idades compreendidas

entre 63 e 76 anos, com uma idade média de 69,5 anos.
A maioria era do género feminino (83,3%).
Em todos os doentes foi documentada a tríade de Whipple.
Em cinco dos doentes os sintomas já tinham duração de
alguns anos no momento do diagnóstico. Em nenhum
dos casos detetámos critérios para neoplasia endócrina
múltipla tipo 1 (NEM tipo 1).
A prova de jejum prolongado foi efetuada em três doentes, sendo que na maioria dos doentes não foi necessário chegar às 72 horas de jejum, obtendo-se o diagnóstico de insulinoma em todos eles. Em dois doentes não foi
efetuada e no outro doente não há registos suficientes
de dados para se verificar se foi ou não realizada a prova.
Em quatro doentes a tomografia computorizada (TC) abdominal localizou a lesão, mas em dois dos doentes foi
necessária a realização de cintigrama com octreótido. Em
todos os casos a localização foi pancreática: três localizados à cauda, dois no corpo e um na cabeça. Todos
apresentavam lesão única. Três tinham entre 1 e 2 cm,
um tinha menos de 1 cm, e nos restantes dois não havia
registo da dimensão.
O tratamento foi cirúrgico em quatro casos e médico nos
restantes dois. Quando a opção terapêutica foi o tratamento cirúrgico, dois doentes foram submetidos a
pancreatectomia caudal e os outros dois a enucleação
do tumor. Dos doentes submetidos a tratamento cirúrgico, o exame histológico evidenciou lesão benigna em três
casos, sendo desconhecida no outro. Em nenhum dos
doentes submetidos a tratamento cirúrgico se registou
mortalidade imediata ou durante o seguimento. Todos
mantiveram-se assintomáticos no seguimento, não se
evidenciando sinais de recidiva. Os dois doentes submetidos a tratamento médico (um medicado com diazóxido
e outro medicado com glicose endovenosa on demand)
mantiveram-se sintomáticos no seguimento. No acompanhamento dos doentes, registou-se um óbito. Neste
caso, no decorrer de alguns anos de seguimento, foram
registadas hipoglicemias frequentes que estiveram na
origem da degradação do estado geral e descompensação
de patologia não relacionada com insulinoma que causou o falecimento do doente.

DISCUSSÃO
A idade na altura de diagnóstico foi superior à descrita
na literatura para casos esporádicos (69,5 versu s 45
anos)1,4,6-9,11,13-15.
É mais frequente no género feminino, descrito na litera7
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tura na razão de 2:1 v ersus 5:1 na nossa série4,6.
Não detetám os nenh um caso de NEM tipo 1. Com o
relata a liter atura estes casos são ai nda m ai s raros
que o insulin oma isolado 1-6. Uma v ez que a nossa série é constitu ída por um a amostra pequ ena, a probabilidade de detetarm os algu m NEM tip o 1 era, à partida, dim inuta.
A tríade de Wh ipple qu e, n a liter atura, é descrita em
75-100% dos doentes, surge na n ossa casu ística em
100% dos casos1,5-10.
Na m ai oria dos nossos doentes (cin co doentes) os sintom as já estav am presentes há anos an tes do diag n óstico, tal com o descrito na literatu ra (4-7 anos) 4.
Apenas um doente apresentav a sintom as há algun s
dias.
A prova de jejum prolongado foi efetuada em três doe n te s (50% d os ca sos) po r fo rm a a e v id en cia r
h iperin su linismo endógeno face a níveis baixos de
glicemia. A prov a de jeju m prolongado perm an ece
com o abordagem para diag nosticar in su linoma, tal
com o descrito na l iteratu ra 2,4,7,11-14.
A TC abdominal com contraste deteta cerca de 5080% dos insulin omas. A n ossa série detetou 66,6%
(qu atro d oentes) dos i nsulinomas, tendo sido n ecessário recorrer à cin tigrafi a com octreótido em dois
doentes (33,3%)1,2,4-6,9. A cintigrafia com octreótido tem
sensibilidade para o diagnóstico de in su linoma n a
ordem dos 50-60% 9,10.
Do m esmo modo qu e na literatura, a localização pancreática é a m ai s preponderan te (99,9%), tal com o
acontece na nossa série (100% dos casos) 2,4-6. A localização n a cabeça, corpo ou cau da tem n a liter atura
distribu ições sem elh antes, assim como surgiu na nossa série (1 v s 2 v s 3 respetivamente) 2,4-6.
Na nossa casu ística o in su linoma su rgiu com o lesão
ú nica em 100% d os casos vs 87-90% n a literatu ra 1,3-6.
A dim ensão d as lesões d escrita n a literatu ra é in ferior a 2 cm em 90% dos casos v s 83,3% n a nossa série
(dois casos com menos de 1 cm , três casos entre 1 e
2 cm e um caso com tamanh o desconh ecido) 2-4,6,8.
Os in su linomas m al ignos são raros (< 10%), n ão tendo sido detetado n enhum insulinoma maligno na n ossa série 1,4.
O tratam en to foi cirú rgico em 66,6% dos casos, obten do-se taxas d e m ortalidade e d e recidiva i nferiores às descritas n a literatu ra (0 v s 2-7,7%, e 0 v s 585%) 5. Qu ando a opção terapêuti ca é o tratam ento
cirú rgico este dev e ser orientad o para a rem oção

com pleta da lesão i ncluin do a cápsu la q u e a en v olv e 4,5 . A s o p çõ e s te r a p ê u ti ca s d i sp o n í v e i s sã o
pancreatectomia caudal, enu cleação do tu mor por v ia
laparotóm ica ou laparoscópica, ou mais raram ente
du ode n op an cre ate cto m ia ce fál ica ( Ope ração de
Whipple) 4,5. N a nossa série dois doen tes foram subm eti dos a p an createctom ia caudal e os ou tros dois a
enu cleação d o tu mor por v ia laparotóm ica. Em am bos os procedim entos obtiv eram -se taxas de su cesso de 100% e taxas de r ecidiv a d e 0%.
Em 33,3% d os casos (d ois doen tes) o tratam ento foi
m édico, ten do ambos perm an ecido sintom áticos.
Ocorreu um a morte com o tratamen to m édico, enquan to entr e os q u atro d oentes subm etidos a tratam ento cirúrgico não ocorreu n enh u m a. Estes d ados
confirm am o descrito n a liter atu ra q ue o tratam ento
defi nitiv o/curativ o é cirú rgico 4,5. O diazóxido su prim e d iretam en te a secreção de i nsulin a pelas célu las
â p a n cr e á ti c a s e a tu a so b r e a a d e n o s i n a
m onosfosfato fosfodiesterase ciclíca, lev an do ao au m ento da glicogen ólise e con sequ entemen te provoca h i p e r g l i ce m i a 4,5. O octr e ó ti co , a n á l og o d a
som atostatina, diminu i a secreção de in su lina 4,5. Am bos perm item algu m con trolo das hipoglicem ias4,5.
No en tan to, não são total m ente segu ros e o efeito
n ão é geralm en te du radou ro 4,5. Ou tr os fárm acos
(fen itoína, verapam il, â-bloqu ean tes) têm sido u sados com o adjuv an tes ou em ter apia isolada, m as o
controlo das hipoglicémias perman ece in satisfatório5.
Os glucocorticóides e o glu cagon têm sido u sados
isoladam ente e em associação com o diazóxido mas
com o for ma de abordag em paliativa 5.

CONCLUSÃO
A nossa série vai de encontro aos resultados das restantes séries publicadas em termos de género predominante, localização, tamanho e tipo histológico da lesão. A
idade na altura de diagnóstico foi superior à descrita na
literatura para casos esporádicos (69,5 vs 45 anos). A TC
abdominal com contraste fez o diagnóstico na maioria
dos casos, aparecendo o cintigrama com octreótido como
um bom exame auxiliar de diagnóstico quando a TC falha na localização da lesão.
Um dos pontos negativos da nossa série é tratar-se de
uma amostra pequena de doentes, o que pode enviesar
alguns resultados, nomeadamente as taxas de mortalidade e recidiva pós cirúrgica que são inferiores à descrita na literatura.
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HIDROTÓRAX HEPÁTICO - CASO CLÍNICO
Hepatic hydrothorax - Case report
PAULO COSTA - SERVIÇO

DE

MEDICINA INTERNA, UNIDADE LOCAL DE S AÚDE DE CASTELO BRANCO , EPE

RESUMO

ABSTRACT

O hidrotórax hepático é uma complicação pulmonar da cirrose hepática com hipertensão portal que se caracteriza pela
acumulação de líquido peritoneal na cavidade pleural.
O autor apresenta um caso clínico de uma doente com
cirrose hepática e derrame pleural direito, que ao exame
físico não apresentava evidência de ascite. O estudo
etiológico identificou hidrotórax hepático.
Palavras-chave: Hidrotórax hepático, derrame pleural direito, cirrose hepática

Hepatic hydrothorax is a pulmonary complication of liver
cirrhosis with portal hypertension that is characterized
by accumulation of peritoneal fluid in the pleural cavity.
The author presents a clinical case of a patient with liver
cirrhosis and right pleural effusion, which the physical
examination did not sh ow ev idence of ascites. The
etiological study identified a hepatic hydrothorax.
Key words: hepatic hydrothorax, right pleural effusion,
liver cirrhosis

Autor Co rrespondente: Dr Paulo Costa: paulomfcosta@gmail.com

INTRODUÇÃO
As manifestações pulmonares da cirrose hepática são
múltiplas entre as quais se destaca o hidrotórax hepático. Este caracteriza-se pela acumulação de líquido ascítico
no espaço pleural (normalmente mais de 500 ml), em
doentes com cirrose hepática e hipertensão portal, na
ausência de doença cardíaca, pulmonar ou pleural. 1,2
Enquanto a acumulação de líquido a nível peritoneal na
forma de ascite é normalmente bem tolerada (até 5 a 10
litros), no caso do hidrotórax hepático, volumes de 1 a 2
litros podem condicionar insuficiência respiratória. Apenas 5- 10% dos doentes com cirrose hepática desenvolvem hidrotórax hepático e numa percentagem muito
menor ocorre na ausência de ascite. 1,3
O autor apresenta o caso clínico de uma doente com cirrose hepática e hipertensão portal, que se apresentou
com derrame pleural. Após a exclusão de patologiaDoente
de 48 anos de idade, do sexo feminino, com antecedentes de cirrose hepática de etiologia etílica. Recorreu ao
Serviço de Urgência por tosse seca e dispneia com alguns dias de ev olução. Ao exame objetivo apresentava
de relevante: auscultação pulmonar com diminuição dos
sons respiratórios a nível da base pulmonar direita e
palpação abdominal sem ev idência de ascite. O estudo
analítico efetuado revelou aumento das transaminases

RECEBIDO: 28.01.2014 / ACEITE: 16.08.2014

compatível com hepatite etílica e parâmetros inflamatórios au m en tados ( leu cocitose e PCR e lev ada ). A
telerradiografia torácica evidenciou derrame pleural direito de grande volume e a urina II leucocitúria. Efetuada
toracocentese com drenagem de aproximadamente 1000
ml de líquido translucido cuja bioquímica foi compatível
com transudado.
Foi internada com o diagnóstico de infeção urinária e
derrame pleural direito, sob terapêutica com ceftriaxone
(2g/dia, endovenoso) e diurético da ansa (furosemida 20
mg, endovenoso, de 8/8h).
A doente apresentou melhoria do quadro infecioso mas
com agravamento do derrame pleural direito, (ver figura
1) que condicionava insuficiência respiratória, pelo que
foi necessário efetuar toracocenteses repetidas.
Exames auxiliares de diagnóstico efetuados:
- Bioquímica do líquido pleural: transudado;
- Bacteriologia líquido pleural: negativo;
- Hemocultura: positiva para E. coli;
- Urocultura: várias estirpes microbianas - inconclusiva;
- TC tórax: gran des vasos mediastínicos com calibre
mantido e permeabilidade mantida; moderado derrame
pleural direito com 64mm de espessura antero-posterior; no parênquima pulmonar observa-se atelectasia passiva de parte do lobo inferior direito secundária ao der-
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Figura 1a: derrame pleural direito na admissão

Figura 1b: agrav amento durante o internament

rame pleural;
- Ecografia abdominal: fígado com aumento global das
di m e n sões, con tor n o s i rre gu lar es, p ar ên q u i m a
difusamente heterogéneo esboçando estrutura nodular
(nódulos até 7 mm), compatível com cirrose macronodular;
padrão v ascular alter ado, com distorção v ascular;
repermeabilização da veia umbilical; líquido peritoneal
livre peri-hepático subdiafragmático em reduzida quantidade;
- Ecocardiograma: cavidades cardíacas de dimensões
normais e boa função sistólica.

da terapêutica para a patologia hepática, verificando-se
melhoria clínica da doente.
A patogenia do hidrotórax hepático não está completamente esclarecida, no entanto, acredita-se que resulte
de pequenos defeitos diafragmáticos (< 1cm) que permitem a passagem de líquido peritoneal para a cav idade
torácica, ultrapassando a capacidade da mesma em o
reabsorver.4-9 A acumulação é facilitada pela pressão negativa intratorácica durante a inspiração. Alguns doentes apresentam apenas pequena quantidade de ascite,
ou mesmo nenhuma, detetada clinicamente, como aconteceu com a doente apresentada. Podem apresentar queixas de tosse e dispneia, assim como hipoxemia e desconforto torácico. Em 13% dos casos pode haver infeção
secundária do hidrotórax hepático, entidade designada
por empiema bacteriano espontâneo. 10
Em 85% dos casos desenvolve-se no lado direito, em 13%
à esquerda e em 2% bilateralmente. O diagnóstico é
efetuado recorrendo-se à toracocentese para exclusão
de infeção e à realização de exames auxiliares de diagnóstico que permitam excluir doença pulmonar, pleural
e ca rd ía ca, com d estaq u e pa ra a T C d o tó ra x,
ecocardiograma e eventualmente biópsia pleural. O líquido pleural do hidrotórax hepático não complicado
caracteriza-se pela presença de <500 células e proteínas
totais <2,5 g/dL. 1
Nos casos em que há dúvidas no diagnóstico a injeção
intraperitoneal de albumina sérica marcada com TC-99m
pode ser útil, demonstrando a passagem de radioisótopos
para a cavidade pleural, o que reflete a existência de co-

Após a realização dos exames auxiliares de diagnóstico
acima especificados foi possível efetuar o diagnóstico de
hidrotórax hepático. Nesse sentido iniciou terapêutica
com corticoides(prednisolona 40 mg/ dia, oral; Índice de
Maddrey > 32), espironolactona e furosemida (ajustados
para a patologia hepática), assim como restrição salina.
Com esta medicação verificou-se diminuição franca do
derrame pleural permitindo a alta da doente.
Após a alta verificou-se recorrência do quadro de derrame pleural direito de grande volume que motivou novo
internamento. O derrame pleural revelou-se refratário à
terapêutica instituída, pelo que se optou a realização de
pleurodese cirúrgica assistida por videotoroscocopia.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
No caso clínico apresentado a quase inexistência de ascite
atrasou o diagnóstico definitivo da patologia. A persistência na procura do diagnóstico exato levou à identificação de um hidrotórax hepático que permitiu ajustes
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municação entre as duas cavidades, confirmando a suspeita diagnostica.11,12 Um grupo japonês utilizou com
su cesso em 7 do en tes a eco gra fi a com in jeção
intraperitoneal de Sonazoide no diagnóstico desta patologia. Esta técnica permite detetar em tempo real, o fluxo do líquido ascítico, de um modo seguro. 13
O tratamento a longo prazo consiste no transplante hepático. Entretanto até essa possibilidade ser real a terapêutica baseia-se em toracocenteses repetidas, diuréticos
e restrição salina,1,3 similar ao tratamento da ascite. Nos
casos resistentes, a pleurodese, a cirurgia torácica (reparação do diafragma) ou shunt portosistémico intra-hepático são opções possíveis. Recentemente foi descrito o
caso clínico de um doente em que foi possível identificar
um defeito diafragmático através da insuflação abdominal de CO2, permitindo a sua sutura durante a cirurgia
por videotorocoscopia.14
De realçar que no tratamento destes doente se deve evitar a colocação de drenos torácicos, pois podem resultar
em perda maciça de proteínas e eletrólitos, infeção, insuficiência renal, hemorragia, que podem inclusive, levar
à morte.15-18 A drenagem com tubo facilita/promove a
passagem de líquido da cavidade peritoneal para a pleural
sendo muitas vezes difícil retirá-lo pela reacumulação
contínua de líquido. 18
Nos doente com hidrotórax hepático a pleurodese nem
sempre é eficaz, pois a rápida passagem de líquido da
cavidade peritoneal para a torácica, pode impedir a adesão das pleuras. A eficácia e taxa de sucesso desta opção terapêutica não são consensuais.19-23 A pleurodese
e/ ou r epar ação di afr a gm ática, po r ci ru rg ia v ia
videotoracoscopia, resulta numa taxa de sucesso superior 24 e pode ser usada como uma alternativa ao shunt

portosistémico intra-hepático ou como ponte para o transplante nos doentes com hidrotórax refractário.25
O autor pretende com este caso alertar para esta entidade patológica, que pensa estar sub-diagnosticada.
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DIABETES INSÍPIDIA NEFROGÉNICA E GRAVIDEZ:
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Nephrogenic Diabetes insipidus and pregnancy: Case report
RITA MESQUITA PINTO1, JOANA SANTOS 1, GIOVANNI SORBO2, ISABEL TORRES 3, PEDRO MANSO4

RESUMO

ABSTRACT

A diabetes insípida nefrogénica é uma doença rara, mais
frequentemente adquirida, caracterizada pela incapacidade de concentrar urin a. Na forma hereditária, o
aconselhamento genético é obrigatório, pelo risco de
transmissão à descendência e pela sensibilização para
uma vigilância multidisciplinar clínica e analítica seriadas. O diagnóstico precoce e a prevenção da desidratação permitem às crianças afetadas um desenvolvimento
sem atraso cognitivo.
Apresentamos o caso clínico de uma grávida de 26 anos,
com história pessoal e fam iliar de diabetes insípida
nefrogénica hereditária, vigiada na nossa instituição com
bom controlo clínico e analítico e com desfecho obstétrico favorável.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes insípida nefrogénica, gravidez, aconselhamento genético

Nephrogenic diabetes insipidus is a rare, more commonly
acquired, disorder of water metabolism characterized
by an inability to concentrate urine. In congenital cases,
genetic counseling is man datory, by the risk of genetic
transmission and th e need of a strict multidisciplin ary
clinical and analytical follow -up. Early diagn osis and
dehydration prevention, allows affected children a normal development with n o mental retardation.
We present a case report of a 26-years-old pregn an t
woman, with personal and familiar history of inherited
n ephrogenic diabetes insipidus, followed in our h ospital , with a good clinical and analytical con trol and a
good ob stetr ic outcome.

Autor Correspondente:
Ana Rita Mesquita Pinto - anaritapinto@hotmail.com

INTRODUÇÃO
A diabetes insípida (DI) caracteriza-se por produção de
uma quantidade anormal de urina diluída por secreção
insuficiente de vasopressina ou por resposta insuficiente dos rins a esta hormona. Estima-se que a sua incidência na população seja de 3 em cada 100 000, com predomínio no sexo masculino (60%).
A secreção insuficiente de vasopressina pode ser primária ou secundária. A forma primária resulta habitualmente
da agenesia ou destruição irreversível da neuro-hipófise
e é referida como diabetes insipida central (DIC). Pode
ter origem congénita, genética ou adquirida, mas em mais
de metade dos casos ela é idiopática. A forma secundária resulta da inibição da secreção de v asopressina por
um excesso de aporte de líquidos e é descrita como
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po li di psia p ri m á ri a, cla ssifican do -se em trê s
su b ca te go ri as: di ab etes i n síp id a di psog én ica
(subregulação do mecanismo osmorregulatório), polidipsia
psicogénica (associada a psicose) ou polidipsia iatrogénica.
A deficiência primária na ação da vasopressina resulta na
diabetes insipida nefrogénica (DIN). Esta pode ser genética (autossómica ou ligada ao cromossoma X) ou adquirida. Nos adultos, a causa mais frequente é a adquirida:
drogas (lítio, aminoglicosídeos...), causas metabólicas
(hipercalcémia, hipocaliémia), causas obstrutivas (ureter
ou uretral), causas vasculares (necrose tubular aguda,
anemia falciform e), granulomas, entre outras. A DIN
gestacional resulta da diminuição da concentração da
vasopressina plasmática secundária à atividade aumentada da aminopeptidase placentar 1. Surge habitualmente

1) INTERNO COMPLEMENTAR GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU
2) ASSISTENTE HOSPITALAR NEFROLOGIA - CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU
3)CHEFE DE SERVIÇO GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU
4) ASSISTENTE HOSPITALAR GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU
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no terceiro trimestre, regredindo após o parto2,3,4. Por
outro lado, a gravidez pode ser um teste de sobrecarga
para descoberta de formas latentes de diabetes insípida
nefrogénica ou central.
Na suspeita clínica de diabetes insípida, o diagnóstico
deve ser confirmado perante um volume urinário nas 24
horas superior a 50 mL/kg e uma osmolaridade urinária
inferior a 300 mosmol/L5. Nas formas hereditárias, o
aconselhamento genético é fundamental. O rastreio em
recém-nascidos é obrigatório, pela importância da deteção
precoce da doença e evitar a desidratação e suas eventuais consequências6.
Apresentamos o caso clínico de uma grávida com diabetes insípida nefrogénica congénita, cuja vigilância da gravidez e parto decorreram na nossa instituição.

CASO CLÍNICO
O caso reporta-se a uma grávida, de 26 anos de idade,
caucasiana, GIIIP0, com antecedentes pessoais de dois
abortamentos espontâneos precoces em 2011 e sem
outros antecedentes ginecológicos ou obstétricos de relevo. Apresentava história pessoal de asma, trombofilia
(défice de proteína S com hiperhomocisteinémia) e história pessoal e familiar (irmã, pai e tia paterna) (Fig. 1) de
DIN hereditária autossómica dominante, com expressão
clínica variável e risco de recorrência de 50%.

A gestação foi vigiada na nossa instituição, apresentando como intercorrências dois episódios de agudização
da asma. Durante toda a gravidez manteve a medicação
prévia (amiloride e hidroclorotiazida), não apresentando
alterações hidroelectrolíticas de relevo. Foi titulada a dose
de amiloride e hidroclorotiazida regularmente, realizado
um rigoroso controlo clínico e analítico, e prescrita dieta
hipossalina, normoproteica, com hidratação oral e controlo do peso corporal.
O rastreio combinado de aneuploidias do primeiro trimestre foi negativo. Realizou aconselhamento genético,
tendo-lhe sido explicada a situação clínica e o risco de
50%de afetar a descendência. A avaliação ecográfica real i zada às 21 semanas não r ev el ou al ter ações
morfológicas, ecografias de crescimento posteriores (às
32 e 35 semanas) mostraram crescimento no percentil
50.
Foi admitida em trabalho de parto espontâneo às 39 semanas, tendo ocorrido parto eutócico, com nado-vivo do
sexo feminino, com 3240g e Índice de Apgar: 9/ 10/ 10.
O recém-nascido foi internado para vigilância na Unidade de Neonatol ogia por ri sco de diabetes insípi da

nefrogénica não confirmada posteriormente. Seguimento aos 22 meses de v ida sem intercorrências.

DISCUSSÃO
As formas autossómicas dominantes da DIN representam 10% dos casos autossóm icos, já por si pouco
prevalentes, que levam a um defeito de concentração
urinária por mutações na cauda carboxil terminal da
aquaporina 2 (AQP2)6. Ainda que estas mutações não
afetem as propriedades do transporte de água da proteína, a cauda carboxil terminal é essencial para o correto
direcionamento intracelular do canal de água aquaporina
2.
No contexto de DIN congénita autossómica dominante
materna, o estudo pré-natal não está indicado e o estudo molecular pré-sintomático na infância é realizado
excecionalmente, pois esta entidade obriga a vigilância
apenas dos portadores da doença. A sua realização deve
ser realizada após o nascimento perante clínica sugestiva da doença.
Associado ao risco de transmissão hereditária, associam-se os possíveis efeitos secundários inerentes aos
diuréticos instituídos (hidroclorotiazida e amiloride). Estes podem provocar causar icterícia fetal ou neonatal,
trombocitopenia e possivelmente outras reacções adversas7. No entanto, o seu papel é essencial no controlo da
doença, e como tal obrigatório nesta patologia, obrigando à titulação dos valores séricos. Dado o excelente controlo da doença materna, não houve necessidade de ponderar a introdução de indometacina, o que obrigaria a
uma estreita v igilância ecográfica fetal 8, com av aliação
ecocardiográfica fetal seriada, pelo risco de encerramento precoce do canal arterial e regurgitação tricúspide.
Sabe-se que nestes doentes o defeito de concentração
de urina está presente desde o nascimento e que os sintomas surgem nas primeiras semanas de vida. As crianças a pr esen ta m fr eq u e n tem en te d esid ra ta çã o
hipernatrémica, com sintomas de irritabilidade e dificuldade na alimentação e ganho ponderal deficiente9. A
maioria das crianças com DIN congénita necessita de
gastrostomia ou alimentação por sonda naso-gástrica,
para que seja assegurada a administração de fluídos adequada1. Clinicamente, além dos sinais de desidratação,
podem estar presentes febre intermitente, obstipação
bem como convulsões9. Se não tratados, a maioria apresenta um atraso do crescimento, que pode ser recuperado com o in ício do tratam ento 9. O atr aso m ental ,
presumivelmente por episódios repetidos de desidrata-
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ção cerebral e edem a cerebral (nu ma ten tativa de
reidratação demasiado rápida), constitui uma complicação séria10. As complicações ocorrem mais frequentemente nos casos de mutações de novo, devido ao atraso no
diagnóstico clínico. Pelo contrário, em crianças com risco
hereditário, o diagnóstico caracteriza-se por ser mais
precoce.
O nosso caso clínico ilustra que a vigilância diferenciada
e multidisciplin ar em consultas de Obstetrícia e de
Nefrologia é fundamental para atingir um desfecho obstétrico favorável. Salienta-se ainda a importância da avaliação neonatal precoce dos recém-nascidos, para exclusão de DI N nefr ogén ica h erdada, pela equ ipa de
Neonatologia.

BIBLIOGRAFIA
1. Kliegman R, Stanton BF, Geme JW , Sc ho r NF, Behrman RE. Nelso n
Textbook of Pediatrics. 2011. 524:1812-1812
2. Nav es LA, Vilar L, Costa ACF, Fomingues L, Ca sulari L. Distúrbio s na
Secreção e Ação do Hormônio Antidiurético. Arq Bras Endocrinol Metab
2003. 47:467-474

3. Mizuno O. Transiente Nephrogenic Diabetes Insipidus associated with
acute hepatic failure in pregnancy . Endrinol Japon. 1987. 34(3):449-455.
4. Iwasaki Y, Oiso Y, Kondo K, Takagi S, Takatsuki K, Hasegawa H et al.
Agg rav ation of subclinic al diabe tes insipidus during pregnancy . NEJM.
1991. 324(8):522-526
5. Makaryus AN, McFarlane SI. Diabetes insipidus: diagnosisand treatment
of a complex disease. Clev e Clin J Med. 2006;73:65-71.
6. Mo eller HB, Rittig S, F enton RA. Nephrogenic Diab etes Insipidus:
Essential Insights into the Molecular Background and Potential Therapies
for Treatment. 2013. Endocrine Rev iews. 34(2):278–301
7. Mosa’b Al-Balas RPh, Pina Bozzo, Adrienne Einarson RN. Use of diuretics
during
pre gna nc y .
Cana dian
F amily Phy sic ian
•
LeMédecindefamillecanadien. 2009 . 55:44-45.
8. Detlef B., Comprehensiv e Pediatric Nephrolo gy , 2008 . 32 :489-498.
9. Wesc he D, Deen PM, Knoers NV. Co ngenital nephrog enic diabetes
insipidus: the c urrent state of affairs. Pediatr Nephrol. 2012. 27:2183–
220 4.
10. Bic he t DG. Here ditary po ly uric disord ers: ne w co nc epts and
differential diag no sis. Se min Nephrol. 2006. 26:224–233.

CONFLITO DE INTERESSES
Os autores declaram que não houv e conflito de interesses na realização
deste trabalho.

FONTES DE FINANCIAMENTO
Os autores declaram a inexistência de fontes de financiamento externos.

15
REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2014;36:13-15

COMPLICAÇÃO PÓS OPERATÓRIA? UM CASO DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA
Post operative complication? A case report of lower gastrointestinal bleeding
S ARA CORREIA* , GINA MELO**, ARNANDINA LOUREIRO***

Homem, 71 anos de idade, submetido a gastrectomia total
meiro tempo de colonoscopia, que identificou a causa da
com reconstrução em Y Roux, por neoplasia gástrica. No
HDB.
terceiro dia de pós-operatório apresentou uma queda acentuada do valor da hemoglobina (11.8g/dL para 6.2g/dL),
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tada como causa da hemorragia. O corpo estranho foi removido, endoscopicamente, sem
intercorrências. Durante o restante período de
pós-operatório verificou-se ausência de novas
perdas hemáticas.
A hemorragia digestiva baixa (HDB) é definida como uma hemorragia distal ao ligamento de Treitz. A div erti cu lose tem sido
implicada em 60% dos casos de HDB1. Os corpos estranhos são uma causa pouco frequente de HDB22. Cerca de 80-90% dos corpos estranhos deglutidos atravessa o trato gastro
intestinal incólume2. Contudo podem provocar graves complicações, como sejam, a perfuração, a formação de abcessos, a obstrução e a hemorragia2. O método de eleição
para a abordagem diagnóstica e terapêutica
é a endoscopia. A HDB, particularmente após
uma gastrectomia, é uma complicação rara3.
LUSITANO PÁGINA 3 DE 5
O caso clínico apresentado ilustra o desafio
diagnóstico, tendo-se inicialmente pensado
em complicação decorrente da cirurgia, no
entanto e atendendo a tratar -se de u ma
retorragia optou-se pela realização em pri- Fig 1. Colonoscopia: aos 20 cm do orificio externo do canal anal v isualizou-se a causa da
hemorragia, uma espinha de peixe.
Autor Correspondente:
Sara Correia - sjc@ portug almail.pt
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HÉRNIA INCISIONAL GIGANTE
Giant incisional hernia
S ARA CORREIA* , GINA MELO**, ARNANDINA LOUREIRO***

As hérnias incisionais representam a complicação mais
frequente da ferida operatória 1. A maioria, cerca de 90%,
ocorre nos primeiros três anos2.
A classificação de Charnel e Rath propoem 3parâmetros
para classificar as hérnias incisionais: quanto à localização (mediana ou lateral), dimensões (considerada a largura mais relevante que a superfície, comprimento ou
tamanho do saco herniário) e o número de recidivas 3.
Hérnia com largura <5cm é considerada pequena, entre
5 e 10cm grande, de 10 a 15cm muito grande e com
>15cm gigante.3
As hérnias incisionais gigantes surgem principalmente
após incisões medianas.
Dadas as graves e eventuais complicações pós operatórias deste tipo de hérnia, alguns autores restringem as
indicações cirúrgicas aos doentes com graves lesões
cutâneas, com oclusões ou sub oclusões recidivantes ou
a diminuição drástica da qualidade de vida 4.
A reparação é complexa, sobretudo em hérnias incisionais
gigantes, com a recorrência a ser a principal complicação 4.

CASO CLÍNICO
M ulher de 86 an os, com antecedentes de fractu ra do
colo fému r aos 83 an os, hábitos etílicos marcados,
que recorre ao serviço d e urgência por dor abdominal, n áu seas e parag em de em issão de gases. Qu adro
clín ico com 3 dias de evolu ção.
Doen te emagrecida, com v olum osa hérn ia da parede
abdom in al , com perda do domicilio, sem sinais de

irritação peritoneal.
O estudo analítico sem alterações significativas, bem
como o RX abdómen simples em pé. A TC abdomino
pélvico mostra v olumosa hérnia da parede abdominal,
na linha média lateralizada à esquerda, contendo múltiplas ansas intestinais, cólon e ainda parte do estômago.
Existe exuberante distensão de todo o estômago, preenchendo grande parte da cavidade abdominal e pélvica,
estendendo-se para o saco em ampulheta, medindo mais
de 40 cm longitudinalmente (27x17cm intra abdominal e
16x13cm n o sa co h er n iá ri o) sem ev id ên ci a de
e sp essa m e n to da p ar ed e. N ão h á si n a is d e
encarceramento da hérn ia. Sem líqu ido liv re intra
peritoneal.
Após a colocação da sonda naso gástrica, saída de aproximadamente 1000cc de conteúdo entérico, v erifica-se
melhoria do quadro.
Explica-se a situação clínica a familiar e à doente, que
declina cirurgia em detrimento do tratamento conservador.
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Figura 1 - TC abdominal, com pormenor do colo e saco herniário

Figura 2 - TC abdominal corte longitudinal

Figura 3 - TC abdomino pélv ica corte coronal, com ev idência de grande
distensão do estômago

Fig 4 - TC abdomino pélv ica
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Figura 5- Fotografia de perfil, hérnia incisional

Figura 6 - Fotografia com hérnia incisional, v ista de topo
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