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HIPERCALCÉMIA, TIRÓIDE E PARATIRÓIDES - UMA
TRÍADE ESQUECIDA
Hypercalcemia, Thyroid and Parathyroid Glands – a forgotten triad
PEDRO CUNHA1, S ÓNIA GONÇALVES 2, F ERNANDA COUTINHO3, F ÁTIMA PIMENTA4

RESUMO

ABSTRACT

Os autores apresentam o caso clínico de uma doente admitida no serviço de urgência por um quadro de prostração
com início insidioso e agravamento progressivo, sem causa
evidente quer na anamnese, quer no exame objectivo.
O estudo analítico evidenciou hipercalcémia grave e, posteriorm e n te, n ív eis m u i to elev ados da h orm on a
p ar atir oi de ia , afir m a n d o- se o d ia gn ósti co d e
hiperparatiroidismo primário. O estudo complementar
revelou nódulos tiroideus bilaterais, com o diagnóstico
histológico de carcinoma papilar.
A associação de hiperparatiroidismo primário e patologia
primária da tiróide tem sido demonstrada em diversos
estudos publicados na literatura médica, não existindo
consenso quanto à eventual causalidade desta relação.
Ev idencia-se a necessidade de investigação da glândula
ti ro id ei a em d oe n tes com o d ia gn ósti co d e
hiperparatiroidismo primário fazendo-se, a propósito, uma
revisão teórica dos temas abordados.
O estu do d e pa to lo gi a or gâ n i ca , ai n d a qu e
etiologicamente mais rara, em doentes com manifestações neuropsiquiátricas é, mais uma vez, enfatizado e
desenvolvido.
PALAVRAS-CHAVE: Hipercalcémia, Tiróide, Paratiróides,
Sintomas neuropsiquiátricos, Hiperparatiroidismo primário, Carcinoma papilar da tiróide.

The authors present a case of a patient admitted to the
em ergen cy departm en t with in sidiou s onset an d
progressive w orsening altered mental status without
obv ious cause either in history or in th e phy sical
examination.
The analytical study showed severe hypercalcemia and
subsequently very high levels of parathyroid hormone,
stating the diagnosis of primary h yperparathyroidism.
The complementary study reveal ed bilateral thyroid
nodules, which histological study diag nosed papillary
carcinoma.
The association of primary hyperparathyroidism and
th yroid prim ary disease h as been dem onstrated in
several studies pu blished in th e m edical literature,
although there is no consensus about the cau sality of
this relation.
We highlight the need for thyroid gland study in patients
with the diagnosis of primary hyperparathyroidism as well
as we do a theoretical review of the covered issues.
The study for organic disease, although etiologically rare,
in patients with neuropsychiatric symptoms is, again,
emphasized and developed.
KEY-WORDS: Hypercalcemia, Thyroid, Parathyroid gland,
N eu ro psy ch i atri c
sy m p to m s,
Pr im ar y
hyperparathyroidism, Thyroid papillary carcinoma

Autor Correspondente:
Pedro Cunha: pedrocunha1983@gmail.com

INTRODUÇÃO
A alteração do estado de consciência é um dos principais
quadros de apresentação de doentes no serviço de urgência, em particular na faixa etária dos idosos. O diagnóstico diferencial é vasto e multidisciplinar, sendo particularmente difícil no contexto da abordagem do doente urgente e não internado. Realça-se, contudo, a necessidade imperiosa do diagnóstico diferencial entre patologia psiquiátrica e doença orgânica.
1.LICENCIATURA EM MEDICINA
2.LICENCIATURA EM MEDICINA
3.LICENCIATURA EM MEDICINA
4.LICENCIATURA EM MEDICINA
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO - SERVIÇO
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No presente caso, o doseamento da calcémia permitiu a
identificação de uma causa metabólica e a posterior orientação terapêutica. O estudo complementar subsequente revelou níveis muito elevados de hormona paratiroideia
( PT H) , esta be le ce n d o- se o d ia gn ósti co d e
h i perp ara ti ro idism o prim ári o. F oram , tam bé m ,
identificadas formações nodulares bilaterais na tiróide,
cujo estudo histológico afirmou o diagnóstico de carcinoma papilar.

MEDICINA INTERNA
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Descrev e-se em pormenor o caso clínico e coloca-se a
hipótese de associação causal entre as duas entidades
descritas, discutindo-se os temas de acordo com o conhecimento científico actual.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, 75 anos de idade, previamente a u tón om a, com a n teced en te s pe ssoa is d e
adenocarcinoma do cólon (hemicolectomia esquerda em
2004), pólipos gástricos hiperplásicos e síndrom e
depressiva, sem antecedentes familiares conhecidos,
medicada habitualmente com pantoprazol, sertralina,
diazepam e idebenona.
Admitida no Serviço de Urgência por quadro de prostração e recusa alimentar com cinco dias de evolução, apresentando perda total da autonomia.
Ao exame objectivo apresentava-se prostrada, hipotensa,
hipotérmica e desidratada, com hipotonia generalizada
e edema assimétrico dos membros inferiores. Não apresentav a alterações cardiorrespiratórias, urinárias ou
gastrointestinais.
Per an te o q u adr o cl ín ico descrito, d ecid iu -se o
internamento da doente no Serviço de Medicina Interna
para estudo etiológico. Dos exames complementares de
diagnóstico realizados, destacam-se:
1) TC-CE: atrofia cerebral cortico-subcortical difusa e
cerebelosa; desmielinização microangiopática crónica;
2) estudo analítico: hipercalcémia grave (17.6 mg/dL),
h ipo caliém ia, h i pom agn e sém ia, h ipofosfaté m ia,
hipoalbuminémia, CEA normal, TSH normal, PTH intacta
muito elevada (345 pg/mL);
3) ecografia da tiróide: textura heterogénea, alguns nódulos bilaterais (o maior no lobo direito com 5 mm e o
maior no lobo esquerdo com 17 mm), sem adenopatias
significativas, não se observaram nódulos suspeitos ao
nível da topografia das paratiróides;
4) ecografia abdominal: quisto hepático no lobo direito
em localização subcapsular com 19 mm, discreta ectasia
da via biliar principal pós-colecistectomia;
5) ecodoppler dos membros inferiores: extensa trombose venosa profunda do eixo ílio-femoro-poplíteo em toda
a extensão à direita;
6) cintigrafia óssea: focos hiperactivos no sacro, quarto,
quinto e sétimos arcos costais anteriores direitos e décimo arco posterior homolateral – suspeitos de traduzir
metastização;
Durante o internamento foi administrada a seguinte terapêutica:

1) fluidoterapia endovenosa;
2) suplementação de potássio e magnésio, para reposição do equilíbrio electrolítico;
3) pamidronato, para correcção de hipercalcémia grave;
4) hipocoagulação com enoxaparina e posterior transição para varfarina, por trombose venosa profunda.
Ao vigésimo quinto dia de internamento a doente encontrava-se clinicamente melhorada (semi-autónoma), com
calcémia 9,1 mg/dL, pelo que teve alta para a consulta
de Medicina Interna com os seguintes diagnósticos de
novo:
1) hiperparatiroidismo primário com hipercalcémia grave;
2) nódulos tiroideus bilaterais;
3) trombose venosa profunda do membro inferior direito;
4) suspeita de neoplasia / metastização óssea.
Para esclarecimento das alterações reveladas, a doente
realizou, em ambulatório, vários exames complementares de diagnóstico, dos quais se destacam:
1) calcitonina sérica normal;
2) imunoelectroforese sérica das proteínas: IgG aumentada (cadeias kappa e lambda);
3) endoscopia digestiva alta: múltiplos pólipos em formação no corpo alto e no fundo gástricos de aspecto
hiperplásicos;
4) endoscopia digestiva baixa: sem alterações relevantes;
5) ecografia renal: suspeita de pequeno angiomiolipoma
no rim direito;
6) punção aspirativa de nódulo tiroideu: carcin oma
papilar;
7) cintigrafia das paratiróides com sestamibi-Tc-99m:
suspeita de adenoma da paratiróide superior esquerda;
8) TC tórax: sem adenopatias, sem derrame pleural, alterações residuais do ápex pulmonar com esboço nodular
calcificado e infra-centimétrico na vertente externa e posterior do lobo superior direito, pequ enas áreas de
densificação focal nos arcos costais anteriores no terço
médio de ambos os hemitóraces, infra-centimétricas, sugestivas de depósitos secundários, sem alterações dos
tecidos moles envolventes ou lesão expansiva intra-óssea;
9) T C abdóm en : fí g ado co m pequ e n as im a gen s
hipodensas (prováveis quistos), rins, supra-renais, baço
e pâncreas sem alterações, sem adenopatias; 10) TC
pélvis: ausência de lesões expansivas.
Face ao diagnóstico de carcinoma papilar da tiróide com
evidência de depósitos secundários, foi agendada consulta de Oncologia Médica onde, em conjunto com os
familiares da doente, se decidiu uma abordagem de índole paliativa. Inicialmente seguida em consulta de hos7
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pital de dia (bom con trolo da hipercalcém ia com
pamidronato), a doente foi referenciada a uma unidade
de cuidados paliativos.

DISCUSSÃO
Peran te um a doente com alteração do estado de con sci ên ci a, e exclu íd as as cau sa s m ai s com u n s, a
hipercalcémia grave revelou-se o ponto de partida para
a abordagem diag nóstica e terapêutica.
A hipercalcémia pode cursar de duas form as distintas:
uma mediada pela PTH e outra n ão mediada pela PTH.
A fo rm a m e d i ad a p e l a P T H o co rr e n o
hiperparatiroidismo primário, onde se verifica um aumento da absorção intestinal de cálcio. A form a n ão
mediada pela PTH decorre de um aumento da actividad e o steo cl ásti ca, v er i fi ca n d o- se e m p ro ce sso s
neoplásicos (tu mores primários do osso, metástases
ósseas ou por mediação secundária do p eptídeo relacionado com a PTH – PTHrp), doenças granulomatosas
e iatrogenia.
No presente caso clínico, os níveis muito elevados de
PTH permitiram afirmar claramente o diagnóstico de
hiperparatiroidismo primário. Este pode ter origem num
ou mais adenomas (75-80 % dos casos), na hiperplasia
(cerca de 20 % dos casos) ou no carcinoma (cerca de 2 %
dos casos) das glândulas paratiróides. Os exames de
imagem com maior sensibilidade para a detecção de tumores das paratiróides são a cintigrafia com sestamibiTc-99m e a ressonância magnética. A cintigrafia foi positiva para adenoma da paratiróide superior esquerda,
embora o diagnóstico definitivo necessite de confirmação histopatológica. A opção terapêutica definitiva passa pela excisão cirúrgica do tecido afectado.
Apesar do d iagnóstico estabelecido, e face à h istória
oncológica da doente, im pun ha-se um rastreio de
eventuais n eoplasias q ue pu dessem , de al gu ma forma, contribuir para a hipercalcémia grav e v erificada.
Neste pon to, v eri fi cou - se fu n dam en ta l o estu do
cintigráfico do esqueleto qu e revelou al terações mu ito su gestiv as de m etastização óssea. Im pu nh a-se, à
partida, o diagn óstico diferencial entre recidiva de
neoplasia do cólon (adenocarcinoma h á seis an os) ou
outro tumor primário. Os níveis normais de CEA praticamente excluíram a primeira hipótese e m otiv aram a
re ali zação de exa m es co m pl em e n ta res (p u n ção
aspirativ a por agulha fina) que v ieram a ser conclusivos: carcinoma papilar da tiróide. Face a uma neoplasia
com evidência de metastização, a opção cirú rgica foi

preterida, optando-se pela abordagem pal iativ a.
Peran te os dados disponíveis, e face à impossibilidade de av an çar com estu dos complementar es, nomeadam ente h istológicos, colocam-se várias questões a
m erecerem d iscussão. A p rimeira incide sobre a in certeza de classificação do tumor produtor de PTH. O
diagn óstico d efinitivo é h istol ógico, um a vez qu e a
cin tigrafia das paratiróides não permite a distin ção
entre adenoma e carcin om a. O adenom a tem u ma incidência bastante maior, embora os n ív eis mu ito elevados de calcémia verificados nesta doente sejam mais
frequ entemente relacionados com o carcinoma. Por
outro lado, os n íveis muito elevados de calcémia também podem ser ju stificados pela m etastização óssea.
Neste caso, o aum ento da calcémia deveria su primir a
produção de PTH, o que não ocorre em consequência
da massa produ tora autón oma i dentificada n a glân du la paratiróide su perior esquerda. Da mesma form a,
as metástases ósseas p odem ter como foco p rimário
o carcin oma papilar da tiróide (histologicamente comprovado) ou u m hipotético carcinom a das paratiróides
(não confirmado).
Face ao grau avançado da doença e à consequente
co n tra -i n d icação p ar a atitu d es ter ap êu ti ca s ou
diagn ósticas inv asiv as, m uitas destas qu estões ficarão sem resposta. No entanto, n enhu m a conclu são
al teraria o cu rso da doença ou a abordag em ter apêutica à doente q ue passa exclusiv amente por su porte
pal iativo, nomeadamente o controlo da h ipercalcémia
e da dor.
Impõe-se, numa atitude prospectiva, uma discussão sobre a eventual relação entre hiperparatiroidismo primário e patologia primária da tiróide. Vários estudos publicados referem esta associação, subsistindo a dúvida entre a associação causal ou a mera coincidência.
Lever et al.(1) anal isaram 124 casos consecutiv os de
paratiroidectomia, tendo v erificado uma incidência super ior d e carcin om a n ão- m edu l ar n o gru po do
hiperparatiroidismo primário em relação ao grupo de
controlo, não se registando outras variações significativ as. Os autores in terpretaram a associação com o
consequ ência da elevada prevalência de doenças da
tiróide e da paratiróide em mulheres de meia-idade, não
lhe atribuindo uma associação causal.
Gu l et al. (2) avaliaram, de for ma retrospectiva, a ocorrência de patologia tiroideia em doentes submetidos
a paratiroidectomia por hiperparatiroidismo primário,
v erifican do um a clara associação entre este ú ltim o e
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a primeira, em particular n o qu e concern e ao carcinoma da tiróide.
Sidhu et al.(3) e Kösem et al.(4) também demonstraram
uma elevada prevalência de patologia tiroideia em doentes com hiperparatiroidismo primário.
Burmeister et al.(5) compararam a incidência de carcinoma da tiróide em doentes com hiperparatiroidismo primário, secundário e terciário, não tendo verificado diferenças significativas entre os três grupos. A mera casualidade ou a existência de factores de risco não relacionados com o hiperparatiroidismo primário podem explicar a associação entre este último e o carcinoma da
tiróide.
Por outro lado, Masatsugu et al.(6) demonstraram a utilidade da ecografia pré-operatória (com ou sem punção
aspirativa) no rastreio de patologia tiroideia, particularmente a neoplásica, em doentes com indicação para
paratiroidectomia por hiperparatiroidismo primário.
Apesar da dúv ida sobre a causalidade ou casualidade da associação entre hiperparatiroidismo primário
e patologia tiroideia, a relação casuística entre am bas
é por dem ais evidente. Assim, recomenda-se a real ização d e ecografia da tiróide (com ou sem p un ção
aspirativ a) a todos os doen tes com o diagn óstico de
hiperparatiroidism o primário no sentido de rastrear

ev entual patologia tir oideia.
Terminamos como começám os: excluir sempre patol ogia orgân ica em doentes com al teração do estado de
consciência ou m an ifestações neu ropsiquiátricas; não
esquecer o doseamento da calcémia; lem brar sem pre a
tríade “H ipercalcémia, Ti róide e Paratiróide”.
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ANGIODEMA DO LÁBIO SUPERIOR PÓS FIBRINÓLISE
-Post-fibrinolysis angioedema of the upper lip
F ERNANDO HENRIQUES 1, VERA FRAZÃO1, CÉLIO FERNANDES 2

M ulher de 81 anos de idade, com antecedentes de
h iperten são arterial e dislipidemia m edicada com
enalapril 20mg id e sinav astatin a 20mg id. Trazida ao
Ser viço de Urgência por hem iparesia direita grau 0/5,
hemian opsia direita e afasia de predom ín io anter ior,
co m d u a s h o r a s d e e v o l u çã o . A to m o g r a fi a
co m p u to r i z a d a cr a n i a n a r e v e l o u d i scr e ta
h iperdensidade focal do segm ento M 1 d a ar téria cerebral média esquerda. Apresentav a 20 v al ores n a
NIHSS (National In sti tu tes of Heal th Stroke Scale) e
iniciou fibrinólise. Após o terminus da perfu são com
altep lase apresentou 1 v al or na NIHSS e ed em a a nível da metad e direita do lábio su perior com posterior
exten são a todo o lábio su perior. O edema r ev erteu
espontaneam ente após 48horas.
E xi stem v ár i o s r e la tos sob r e a n g io e d em a pó s
fibrinólise em doentes p reviam ente medicados com
in ibidores da en zima de conv ersão da angiotensin a1.
A incidência de an gioedema n estes doentes pode ser

de 5,1% 2 . A ocorrên cia de reações alérgicas após
fibrinólise é m ai or em doentes com acidente v ascular
cerebral (AV C) com parativ am ente aos doentes com
enfar te agu do do m iocárdio ou trom boem bolism o
pu lm onar 3. O m ecan ism o su bjacente ai nda n ão está
esclarecido e apesar da ocorrência de reações adv ersas relacionadas com a fi brin ólise em doentes com
AVC, os benefí cios justificam a sua u tilização, qu an do in dicada. Contudo o doente deve ser acompan hado de for ma aten ta para identificar o mais precocemente sinais de angioedem a.

BIBLIOGRAFIA
[1] Hill MD, Barber PA, Takahashi J, Demchuk AM, Feasby TE, Buchan AM.
Anaphy lactoid reactions and angioe dema during alteplase treatment of
acute ischemic stroke. CMAJ 2000;162(9): 1281–1284
[2] Hill MD, Lye T, Moss H, Barber PA, Demc huk AM, Gree n TL. Hemiorolingual angioe dema and ACE inhibition after alteplase treatment of
stroke. Neurology 2003;60(9):1525-1527
[3] Marrone LC, Trentin S, Almeida AG, Gutierres LV, Marrone AC, Martins
SO, et al. Angioedema orolingual após infusão de alteplase no tratamento
de acidente v ascular cerebral. Rev Bras Neurol 2009;45(2):35-38

Figura 1:
Angioedema do lábio superior 15 minutos após
fibrinólise

Autor Correspondente:
Fe rnando Henriques: rodrigueshenriques@hotmail.c om
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Figura 2:
Angioedema do lábio
sup erio r 1 ho ra apó s
fibrinólise

Figura 3:
Láb io superior 48 ho ras
ap ós fibrinólise
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ESÓFAGO NEGRO: UMA CAUSA RARA DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA
Black esophagus: A rare case of digestive hemorrhage
CÁTIA LEITÃO 1, ANTONIETA S ANTOS 2, ANA CALDEIRA3, ANTÓNIO BANHUDO4

CASO CLÍNICO
Mulher, de 86 anos, com antecedentes pessoai s de Acidente Vascular Cerebral, Hipertensão Arterial Essencial, Demência e Doença de Parkinson, medicada com
omeprazol, selegelin a, biperideno, melperona e ácido
acetilsal icílico. Recorreu ao Serviço de Urgência por
epigastralgias, sem irradiação e com agravamento progressivo e hem atemeses com 2 dias de evolução. Negou a ingestão de bebidas alcoólicas ou su bstâncias
cáusticas. Ao exame objectivo, a doente encontrava-se
consciente, orientada, h ipotensa, desidratada e febril
com abdómen doloroso à palpação na região epigástrica.
Analiticamente destacava-se leucocitose, PCR elevada,
anemia normocítica e normocrómica, hiperglicemia e insuficiência renal aguda. A endoscopia digestiva al ta revelou esófago n egro em toda a su a extensão friável à
lav agem com ág ua e com ulcerações, sem al terações
macroscópicas do estômago e duodeno (Fig.1). Decidiuse pelo internamento e foi medicada com cristalóides,
antibiótico de largo espectro e pantoprazol endovenosos
com boa evolução clínica, m antendo-se assintomática e
tolerando o reinício da alim entação. Na reavaliação
endoscópi ca, evidenciou franca melhoria com esófago
de mucosa rosada com distensibilidade mantida (Fig.2).
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Discussão: O Esófago Negro é uma entidade clínica rara,
de etiopatogenia ainda mal esclarecida, sendo a isquémia
o fator etiológico principal. Outros mecanismos têm sido
propostos como: refluxo gastro-esofág ico, iatrogenia
(an tibióticos, anti-inflam atórios) e infeções. Caracteriza-se endoscopicamente por uma coloração negra atingin do, em parte ou totalmente, a sua extensão até à
j u n ção g astro - eso fá g ica , se n d o q u ase sem pr e
circunferencial e envolvido por exsu dado amarelo.
Histologicamente, traduz-se por perda do epitélio de
rev estim en to do e sófago, ati n gin do a m u cosa e
subm ucosa, sendo substituído na sua totalidade ou em
gran de parte por áreas n ecróticas. Constitui uma causa
de hemorragia digestiva alta a ter em conta no doente
crítico e o tratamento por regra é conservador. A maior
parte dos doentes apresenta mul-tipatologia de base, o
que parece con dicionar mai s o prognóstico do que as
lesões esofágicas per si.
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Figura 1:
Endoscopia digestiv a alta efectuada
na admissão com esófago negro em
toda a sua extensão, com muc osa
ulcerada e muito friáv el

Figura 2: E
ndoscopia digestiv a alta efectuada no
7º dia, observ ando-se franca melhoria
relativ amente ao exame anterior com
mucosa esofágica rosada com áreas
difusas de eritema e distensibilidade
mantida
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REAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE TARDIA A
ACETILSALICILATO DE LISINA
Delayed hypersensibility reaction to acetylsalicylate lysine
ANZHELA CHERNOVS KA1, F ERNANDA COUTINHO2, F ÁTIMA PIMENTA3

As reações alérgicas a fármacos representam um problema frequente na prática clínica. Resultam de mecanismos de hipersensibilidade imunológica e podem ser
classificadas como imediatas (tipo I) ou não-i mediatas
(com manifestações clínicas diversas e associadas sob re tu do a re açõe s d e ti po I V ). A m a io ri a te m
env olvimento cutâneo com vários padrões de reação,
sendo o eritema maculopapular ou morbiliforme o mais
com um. Su rge um a a du as sem anas após o início do
tratamento ou ainda depois da in terru pção do medicamento.
Apresentamos o caso de uma mulher de 71 anos, com
hipertensão arterial e AVC isquémico há 6 anos, medica-

da com anti-hipertensores e acetilsalicilato de lisina
100mg introduzido há 15 dias.
Recorreu ao SU com uma erupção mucocutânea associada a febre elevada e vómitos. Apresentava exantema
generalizado e simétrico não pruriginoso caracterizado
por maculopápulas eritematosas, com atingimento das
palmas das mãos, poupando face e plantas dos pés (Figura 1,2,3). Analiticamente com elevação dos parametros
inflamatórios.
Dada a exposição medicamentosa e as lesões típicas de
e ri te m a m or bi li fo rm e, a ssu m iu -se re ação d e
hipersensibilidade tardia ao acetilsalicilato de lisina o qual
se su spendeu, iniciando terapêutica com corticoide
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(prednisolona 1mg/Kg/dia). Para descartar diagnósticos
al tern ativos pediram-se serologias v irai s, estudo de
autoimunidade, exames microbiológicos de sangue e
urina todos negativos.
Após instituição da terapêutica, houve resolução da febre e do exantema confirmando a hipótese diagnóstica.
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são considerados como a segunda causa mais comum de reações
de hipersensibilidade induzidos por fármacos e podemse manifestar a nível respiratório, cutâneo e sistémico
com potenciais reações adversas graves. O diagnóstico é
difícil, sendo um diagnóstico de exclusão. O agente potencialmente causal deve ser imediatamente suspenso,
sendo esta a intervenção mais importante para reduzir
morbilidade.
Este caso clínico relembra a importância da história clínica e exame objetivo minucioso para formulação de hipóteses diagnósticas bem como da iatrogenia no desenvolvimento de lesões cutâneas.
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