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Cerebral Venous Thrombosis - Case Report
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RESUMO

ABSTRACT

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: Descrev e-se o caso de uma doente de 47 anos,
admitida por cefaleias intensas, fotofobia e náuseas.A
tomografia computorizada de crânio e angio-ressonância mostraram trombose dos seios lateral e longitudinal
superior. A pesquisa dos fatores pró-trombóticos revelou 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

In t rod uc t ion : Cer eb ra l v en ou s th r om bo sis i s a
diagn ostic an d therapeutic challenge, not on ly for its
high variability of clinical presentation, but also for the
lack of consensus in its m anagement.
Methods: We report a 47-year-old w oman who w as
admitted for severe headache, photophobia and nausea.
Head CT scan and An gioRM showed thrombosis of the
lateral and superior longitudinal sinus. Thrombophilia
stu dy releal ed h igh lev els of h om o cy stein e an d
heterozygotic gene for M THFR-C677C/T.
Discussion: Regard the clinical and radiological aspects
o f th e p r e se n t ca se ,
w e d i scu ss so m e
p a th o p h y si ol o g i ca l a sp e cts a n d th e p o ssi b l e
thrombophilic tendency.
Key words: Cerebral v enous th rom bosis; Headache;
Thrombophilia

Autor Correspondente:
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INTRODUÇÃO
A tr ombose v enosa cerebral (TV C) é u m a doença
cerebrovascular subdiagnosticada e um desafio, face ao
variado espetro clínico e etiológico. É uma entidade de
alta morbilidade2, constituindo uma das principais causas de acidente vascular cerebral (AVC) em jovens e mulheres, estando associada a um bom prognóstico quando 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
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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, quando associada a fenómenos de trombose e fibrinólise simultâneas, que originam flutuações na circulação em
torno dos v asos ocluídos e na pressão intracraniana4.
A li te ra tu ra su b li n h a a pr esen ça d e fa to re s
predisponentes (Tabela1) como a gestação, o puerpério,
o u so de co n traceti v os or ais, a s n eo pla sia s, as
tr om bofilias, o tr aum atism o cran ian o e a in jeção
intratecal 2; 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

1.INTERNO DE F ORMAÇÃO ESPECÍFICA EM MEDICINA INTERNA
2.ASSISTENTE EM MEDICINA INTERNA
3.DIRETOR DO SERVIÇO
S ERVIÇO DE MEDICINA INTERNA DO CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO
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Sinus Trombosis” (ISCVT) apenas se identificou um estado pró-trombótico em 34% dos casos e um fator genético pró-trombótico em 22%14.

Tabela1. Fatores de risco predisponentes mais frequentes da TVC6

O tratamento da TVC é primariamente não invasivo, embora a trombólise endovascular e a trombectomia cirúrgica sejam consideradas em casos graves selecionados8.
A anticoagulação é o tratamento de escolha, mas as indicações 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, admitida por quadro de cefaleias intensas de intensidade crescente, não pulsáteis e holocranianas, acompanhadas de
fotofobia, náuseas e v ómitos (que persistiam com o jejum), anorexia, tonturas e visão enevoada, com quatro
dias de evolução. Negava síncope, febre, sudorese, imobilização 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.
Num a segun da ida ao SU foi adm itido qu adro 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, medicada e con tr olada), dislipidém ia m ista e u so de
anticoncetivos orais. A história ginecológica: Gesta III,
Para II e metrorragias por miomas uterinos. Sem cirurgias 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 (TCCE) que evidenciou hiperdensidade espontânea do seio
lateral e região proximal do seio longitudinal superior,
sugerindo o diagnóstico de TVC. Visualizou-se ainda preenchimento do seio maxilar direito de prov ável 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 irregularidades segmentares, bem como trombose recanalizada
dos seios laterais, cuja drenagem seria predominantemente 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 normalizaram em controlo posterior. O estudo genético revelou heterozigotia para a mutação da MTHFR-677C/T.
O restante estudo para trombofilia (Tabela2) foi negativo.
Durante o internamento, a doente apresentou melhoria
gradual das cefaleias e fotofobia. Manteve-se sem défices
7
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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 c élulas etmoidais por material de natureza
tecidular, de prov áv el etiologia inflamatória (imagem
à direita).

Figura 2
RM-C E: Tro mbo se rec analizada do seio
long itud ina l sup erio r, ago ra
c om
irregularidades segmentares, com trombose
recanalizada dos seios.

Figura 3
Angio grafia cerebral ev idenciando
red ução do sina l a nív el do seio
longitudinal superior, c o mpatív el
c o m ev ento
tro mbó tic o ; e
demo nstra nd o
tro mbo se
recanalizada dos seios laterais.
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Tabela 2 - Componentes do estudo de trombofilia solicitado.

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, perante 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 n esta
doen te, além do sexo fem in in o, foram o u so de
contracetivos orais, a hipertensão e sinusite maxilar prévia.
A TC CE, confirmou o diagnóstico de presunção de sinusite do seio maxilar, estabelecido no primeiro episódio
de SU. Os autores consideram como tendo sido um dos
fatores contributivos, pois está descrita a associação causal entre processos infeciosos crânio-encefálicos com a
trombose dos seios transversos, por fenómenos locais6.

Nesta doen te n ão foi identifi cado u m estado prótro m b ótico n ã o m o di fi cá v e l. O p ap el d a
hiperhomocisteinemia e do gene MTHFR permanece incerto, pelo que não foi considerado como contributivos
para este caso.
Apesar da hiperhomocisteinemia ser considerada um fator
de risco independente para a doença venosa tromboembólica14, sabe-se que o valor sérico varia com determinados 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 ISCVT 14, permanecem num
cam po m éd ico ai n d a po u co expl or ad o e
consequentemente, com escassas alternativas terapêuticas. 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 diag nóstico final neste caso foi estab elecido 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 v enosos, e em
caso negativo, fazer uso do método padrão para o diagnóstico definitivo que é a ressonância magnética associada 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 identificados nesta doente, além do sexo feminin o (n ão
modificável), foram o uso de contracetivos orais que foi
suspenso, a hipertensão arterial que manteve controlada 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, frequen9
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temente negligenciada10. O diagnóstico é imagiológico,
mas a TC CE não é o método padrão definitivo por apresentar baixa sensibilidade. É um desafio à medida do
internista na tentativa de definir fatores de risco protrombótico. A terapêutica com anti-coagulante oral demonstrou, nesta doente, ter sido segura e eficaz na prevenção 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 individual.
Face à sua relevância, a TVC deverá fazer sempre parte
do diagnóstico diferencial das cefal eias secundárias,
mesmo se sem outra sintomatologia associada.
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LINFOMA DE HODGKIN COM ENVOLVIMENTO
PULMONAR - RELATO DE UM CASO
Hodgkin lymphoma with pulmonary involvement: A case report
ANZHELA CHERNOVS KA1, F ERNANDA COUTINHO2, F ÁTIMA PIMENTA3

RESUMO

ABSTRACT

Introdução:O envolvimento pulmonar no linfoma de Hodgkin
não é habitual, tendo o seu diagnóstico importantes implicações 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, exfumadora de 15 maços-ano, com interrupção há cinco anos.
A tomografia computorizada torácica revelou adenopatias
mediastínicas e hilares, derrame pleural esquerdo e nódulos 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 avaliação diagnóstica dos nódulos pulmonares múltiplos.
Palavras chave: Nódulos Pulmonares Múltiplos; Linfoma
de Hodgkin.

Introdu ction: Pulmonary involvement in Hodgki n´s
lymphoma is unusual, but its diagnosis has important
implications for staging, prognosis, and treatment.
M e th o ds: We r epo rt a 57- y ea r-o ld w om an w i th
asthenia, adynam ia and weight loss of 10kg with about
3 month s of evolution. The patient refer worsening of
the clinical picture th e previous week before resorting
to medical care with fev er, produ ctiv e cough an d
hemopty sis. Personal h istory of u nmedicated thy roid
pathology , ex-smoker of packs/year, with interruption
for 5 y ears. Chest CT scan reveal ed m ediastinal an d
hilar adenopath ies, left pleural effusion and mu ltiple
pu lm onary nodules. Clinical in vestigation rev eal ed a
classic Hodgkin ´s lym phoma 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.
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INTRODUÇÃO
Os nódulos pulmonares múltiplos (NPM) correspondem
a uma entidade com a qual o clínico se depara ocasionalmente. A etiologia dos NPM pode ser usualmente determinada com a ajuda de uma colheita exaustiva da história clínica complementada de um exame físico do doente. Contudo, por vezes o diagnóstico é difícil, tornandose necessário a realização da biópsia pulmonar para definição etiológica.
As doenças malignas correspondem às causas mais comuns dos NPM, correspondendo a 80% dos casos, sendo, geralmente, metástases de tumores sólidos. Entre as
lesões neoplásicas do pulmão contam-se também as de
1.INTERNA DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE MEDICINA INTERNA
2.ASSISTENTE GARDUADA HOSPITALAR DE MEDICINA INTERNA
3.DIRETORA DO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA
S ERVIÇO DE MEDICINA INTERNA DO HOSPITAL DE ABRANT ES - CENTRO HOSPITALAR

DO

natureza linfóide. O envolvimento linfomatoso do pulmão pode ser classificado em quatro categorias: linfoma
pulmonar primário, linfoma pulmonar secundário ou reco rr en te , li n fom a em d oe n tes com a lter açõe s
linfoproliferativas pós-transplante e linfomas relacionados 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 disseminação linfática ou hematogénica de localizações distantes.
Outras causas de NPM são as de origem infeciosa, infla-

MÉDIO TEJO
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matória e as pneumoconioses, que devem fazer parte do
diagnóstico diferencial.

CASO CLÍNICO
Doen te do sexo fem in in o, de 57 an os de idade,
caucasiana, administrativa de profissão, natural e residente 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, tosse produ tiva 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 açã o an alí ti ca sali en tav a -se leu cocito se
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 proteína 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 justa-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 justacisural no campo pulmonar esquerdo, inespecíficos, raras estrias fibróticas no LSD (Figura 1).
A doente foi internada no Serviço de Medicina Interna
par a in v esti gaçã o dia gn ósti ca. Foi subm eti d a a
broncofibroscopia, que revelou mucosa inflamada e facilmente sangrante nos brônquios bilateralmente; obstrução do segmento apical do lobo superior, local onde
se efetuaram biopsias brônquicas que v ieram a revelar

Fig 1
To mo gra fia Co mputo rizada do Tó rax. A TC torác ica mo stra adeno patias
mediastínicas e hilares; mod erado derrame pleural esquerdo; v ário s nódulo s/
massas de diferentes tamanhos, ev idenciando-se c omo maiores a massa justamediastínica no LSE (7cm) e a massa de transição língula / LIE (7cm).
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mucosa com processo inflamatório intenso subagudo a
crón ico, de intensidade m oderada, sem critérios de
especificidade.
As serologias para VIH 1 e 2, hepatite B e C foram negativas, bem como o fator reumatoide e os anticorpos
an tin u cle ares e an ti citopl ásm ico s. O teste I GRA
(interferon gamma release assay) foi negativo e a prova
Mantoux foi não reativa. Os doseamentos de SACE, cálcio sérico e urin ário, eletroforese das proteí nas 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 mista, estadio IIB.
Para com plem en tar o estadiam en to foi efetu ado
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, caracterizandose 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
sobrev ida, 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 modificação de Cotswold de 1989 (Quadro I). A TC cerv icotóraco-abdomino-pélvica e a mielograma são preponderantes para o estadiamento do Linfoma.
Segundo a classificação histológica da OM S de 2001, o

QUADRO I
Estadiamento Ann Arbor, mo dificado por Cotswold,1989

Linfoma de Hodgkin divide-se em dois grupos. O primeiro grupo é o Linfoma de Hodgkin Nodular de Predomínio
de Linfócitos e o segundo é o Linfoma de Hodgkin Clássico 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-Barr 3. O v írus da imunodeficiência humana encontr a-se, m u itas v ezes, associado, a este padrão
histológico4, sendo frequentes os sintomas B (febre, perda ponderal maior que 10% do peso corporal e sudorese
noturna).
Em relação ao prognóstico estão descritos vários sistemas 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 primeiro tem em conta o número de áreas ganglionares
envolvidas, a idade, o valor da velocidade de sedimentação eritrocitária e a relação entre o mediastino e o tórax.
13
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QUADRO II
Classificação histológica da OMS, 1999 2

Já o grupo alemão acrescenta outros fatores à sua avaliação (sexo e o tipo histológico). O tratamento pode ser
curativo em mais de 90% dos doentes com doença localizada e, geralmente, consiste em poliquimioterapia, associada ou não a radioterapia.
Na doença avançada o Índice Internacional de Prognóstico é o mais utilizado e possui sete fatores de prognóstico sen d o el es a i da de , o sexo , a pr esen ça d e
hipoalbuminemia ou de anemia, o estado clínico e a presença de leucocitose ou de linfopenia. Chegou-se à conclusão 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 combinada com uma expetativa de resposta completa em cerca
de 70-80% dos doentes6.
A clínica do Linfoma de Hodgkin é caracterizada, frequentemente, pela presença de linfadenomegalias cervicais
ou mediastínicas. Cerca de um terço dos doentes possuem sintomas B no diagnóstico, o que piora o prognóstico. Segundo a literatura, é incomum apresentar-se acometendo estruturas extralinfáticas.
O Li n fom a d e Hodgk in apre sen ta e n v olv im en to
intratorácico em cerca de 67% de casos. Em 99% destes
detetam-se adenopatias mediastínicas, particularmente
do mediastino anterior e superior. As manifestações clínicas tais como tosse, dispneia e expetoração refletem o
envolvimento intratorácico, mas é frequente a existência
de grandes massas intratorácicas assintomáticas. Em 912% constata-se compromisso pulmonar, sempre associado 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 nódulos, variando entre 50-90% dos casos. Os nódulos podem ser solitários, mas apresentam-se mais frequentemente 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 nódulos/massas pulmonares bilaterais com necessidade de
realização de biopsia dirigida por TC para diagnóstico
que confirm ou o Lin foma de Hodgkin clássico com
envolvimento pulmonar. Inicialmente, foi realizada investigação complementar não invasiva para descartar os diagnósticos diferenciais mais comuns (Quadro III). A falta
de achados característicos como sinusite, artrite e acometimento renal, levou a que se considerasse pouco provável o diagnóstico de doenças imunológicas, que podem-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 III
Principais causas de nódulos pulmo nares 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 foram também ponderadas como possíveis etiologias para
este caso. A prova de Mantoux não reativa e IGRA negativo afastaram a hipótese de tuberculose, que constituía
um importante diagnóstico diferencial, principalmente
tendo em conta a elevada prevalência desta afeção. Entre as causas neoplásicas, as mais frequentes são as
metástases de tumores sólidos como do ovário, rim,
m am a, có lon e m elan om a, sen do as n e oplasias
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 estabelecer o diagnóstico definitivo, Linfoma de Hodgkin clássico, 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
DANIELA ALVES1, ANA VIEIRA2, DANIELA FRANCO 1, JOÃO PINTO3, ROSA S ILVA4

Homem de 25 anos, com epigastralgias, náuseas, vómitos vespertinos e noturnos, intolerância a alimentos líquidos e emagrecimento de 20kg em três meses. Sem
h istór ia de tr au m a ou sin tom a s 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 cavida de tor ácica
an te ri or ,
em
con ti n u id ad e
transdiafragmática com os restantes segmentos de localização 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 queixas.
As h érn ias d iafr agm áti cas con gén itas (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 direito do esterno, embora também possam surgir no lado
esqu erdo ou bilateralmen te. 2 A HM é geralm ente
assintomática, sendo na maioria das vezes diagnosticada
de forma casual em radiografia torácica em adultos. Quando sintomática, as suas manifestações dependem dos
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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
v ó m i to s. A s HDC tê m el ev ad a in ci dê n cia d e
comorbilidades associadas, das quais a patologia cardíaca congénita é a mais comu m (39.6%), pelo que o
ecocardiograma deve fazer parte da avaliação pré-operatória.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, vómitos e perda de peso associado ao enfartamento que conduziram ao diagnóstico.
Palavras chave:
Hérnia diafragmática, hérnia de Morgagni, dor abdominal.
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Figura 1
Eco grafia abdo minal: parede gá stric a parc ialmente localizad a na
cav idade torácica anterior
Figura 3
Lise de aderê nc ias c o m bisturi ha rmó nic o e re duç ão he rniária
(abordagem cirúrgica laparoscopica)

Figura 4
Aborda gem c irúrgic a laporoscó pic a de redução herniária
(grande epiplon e antro gástrico)

Figura 2
TC toraco-abdominal: herniação do antro e piloro para o compartimento
torácico, no mediastino anterior
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VOLVO DO CEGO
Cecal Volvulus
S ILVIA BORGES 1, ANA NUNES VIEIRA1, SERGIU USURELU2, GINA MELO3, ANTÓNIO GOUVEIA4

Doente do sexo masculino, de 79 anos de idade, medicado com levotiroxina 125ìg /dia por h ipotiroidismo
pós-tiroidectom ia total, recorreu ao SU por dor abdom in al d ifusa, acom panh ada de v óm itos al im entares
com dois dias de evolu ção. Ao exame objetiv o apresen tav a o ab dóm en di ste n d ido e ti m pa n izad o,
difu sam en te doloroso à palpação, sem sin ais de
irritação peritoneal . O toq ue retal revelou -se sem al ter ações. Realizou radiogram a (Rx) abdominal qu e
e v i d e n ci ou d iste n sã o có li ca ( F ig u r a 1) e co m
tomografia computorizada (TC) abdominopélvica que
m ostrou m arcada disten são do cólon de predomínio
proximal, associando-se abrupta transição de calibre
em ansa situ ada na v ertente direita da pélvis com rotação d os respetiv os v asos, sugerin do volv o (Figura

2) . P e r a n te e ste s a ch a d o s fo i p r o p o sto p a r a
laparotomia exploradora confirm ando-se o diagn óstico (Figura 3). Foi su bmetido a h emicolectom ia direita
com anastom ose ileocólica. O intern am ento foi p rolongado por ileus, encontran do-se n o segu ndo an o
pós-operatório sem m ai s in ter corrências. O v olvo do
cego é responsável por cerca 25% dos quadros de v olv o cólico e 1% das obstru ções in testin ai s n os adu ltos.
Consiste nu ma torção com pleta de um segmento in testinal sobre o seu mesentério. No volvo cecal, o cego,
o íleo term inal e o cólon ascendente são móveis perm iti ndo a su a torção ao longo do eixo dos v asos
ileocólicos. O com prom isso vascular é frequente e
condiciona, al ém da obstru ção, isquemia em 20% dos
casos. Apresen ta-se com dor abdom in al súbita e
distensão. O diag n óstico é imagiológico em 50% dos
doentes, com a presença do sinal de “grão de café” no
Rx ou “remoinho” n a TC. Em mu itos casos o diag nóstico é cirúrgico. Ao contrário do volvo sigmoideu, o v olv o cecal raramente é reduzido por endoscopia e a cirurgia 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 v olv o

Figura 3
Achados intra operatórios
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