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INTERNAÇÕES POR ASMA NAS REGIÕES NORDESTE E SUDESTE DO BRASIL - TENDÊNCIAS TEMPORAIS ENTRE
2010 E 2019

CAIO MELO DA SILVA LAUDANO1, VITOR DE OLIVEIRA SILVA1, DÉBORA PINHEIRO ALVES FERREIRA1, NAIANA
MOREIRA BOTELHO1, LAURA SABRINA DE ALMEIDA FERNANDES1, LUCAS FERNANDES DE ARAÚJO1, LARISSA DE
OLIVEIRA SILVA1, FERNANDA PROHMANN VILLAS BOAS1, LAURA BEATRIZ SANTOS ARAÚJO1, YAN LUCAS CASTRO
DE ALMEIDA1, RICARDO GASSMANN FIGUEIREDO1, EDVAL GOMES DOS SANTOS JUNIOR1
1 UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Objetivos: Esse estudo tem objetivo de comparar a ocorrência de internações hospitalares por asma em pacientes
de diferentes faixas etárias, nas regiões Nordeste e Sudeste, nos períodos de 2010 e 2019. Metodologia: Inicialmente,
foram extraídas informações acerca do número de internações hospitalares por asma da plataforma DataSUS
referentes aos estados das regiões Nordeste e Sudeste. Foram coletados dados referentes a pacientes na faixa
etária de 1 a 49 anos no período de 2010 a 2019. Após essa busca, os dados foram elencados e analisados em uma
planilha no programaMicrosoft Excel 2016. Foi realizada análise por meio da opção “Caixa Estreita”, a qualorganiza
os dados em gráfico de Caixa e Caixa Estreita que destaca os quartis inferior esuperiora média; a mediana; os
valores limite da Caixa Estreita inferior e superior — as quais são representadas por linhas verticais — e os
valores de exceção. É válido ressaltar que a média foi ocultada devido à grande discrepância dos dados e que a
opção de mediana escolhida foi a “ inclusiva”. Analise estatística Resultados: Nessa lógica, os resultados foram
consolidados em dois gráficos. O gráfico 1 representa o número
≤ total de internações, por Estado, na Faixa Etária
de 1 a 49 anos de idade, nas Regiões Nordeste e Sudeste e nos anos de 2010 e 2019. Já o gráfico 2 apresenta
internações por Estado, nas mesmas regiões e períodos, nas faixas etárias de 1 a 19 e de 20 a 49 anos de idade.
Em 2010, o número total de internações foi de 63.447 na Região Nordeste e de 27.814 na Região Sudeste com taxas
de internação de 119,53/100.000 e 34,61/100.000 habitantes respectivamente. Em 2019, notou-se um declínio desse
número em ambas as regiões, com redução de 62,87% na região nordeste e, em menor magnitude proporcional, de
40,39% na região sudeste. A Bahia foi o estado nordestino com maior número de internações, totalizando 25.760
em 2010 (40,60% do total na região) e 8.654 em 2019 (36,74%). Na Região Sudeste, o estado de São Paulo destacase com 11.033 internações em 2010 (39,68%) e 8.007 em 2019 (48,29%). A população com idade entre 1 e 19 anos foi
a mais prevalente nas internações em ambas as regiões nos dois anos analisados. Na Região Nordeste essa
população representou 74,99% das internações em 2010 e 78,59% em 2019. Similar movimento ocorreu na região
Sudeste, com aumento de 76,95% em 2010 para 89,10% em 2019 nessa faixa etária. Discussão/Conclusão: Esta
análise ecológica demonstra a dinâmica das internações por asma entre as duas regiões brasileiras. O Nordeste
apresentou taxa de internação mais de 3 vezes maior que a região Sudeste em 2010 possivelmente relacionadas
às discrepâncias entre políticas de saúde e diferentes prevalências de asma entre as regiões. Entretanto, existe
uma clara tendência de redução de internações por asma em ambas as regiões.

002

ASMA TEM CURA?
AMANDA MARIA REIS DOS SANTOS1, GRACIELY MATIAS GUIMARÃES1, LILIAN BALLINI CAETANO1,
FERNANDO STUDART1, JOSÉ BADDINI-MARTINEZ1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Objetivos: Investigar em um grupo de asmáticos seguidos em ambulatório especializado o grau de conhecimento
sobre a incurabilidade da asma e associar esse conhecimento a algumas características clínicas. Metodologia: Os
pacientes foram abordados durante consultas de rotina e responderam questionário composto por 6 itens
abordando os tópicos: (I) asma tem cura? (II) asma tem controle? (III) aderência ao tratamento; (IV) importância
de evitar inalação de desencadeantes; (V) importância da aderência ao tratamento. Foram coletados ainda dados
demográficos e o grau de controle da asma pelo Asthma Control Test (ACT). Analise estatística: Os dados foram
avaliados usando o programa Graph pad prism. Resultados: Foram entrevistados 98 pacientes, 73,5% mulheres,
com valores médios de idade e ACT, respectivamente, de 55±17,6 anos e 19,9±6,1. Referiram fazer uso diário da
medicação prescrita 93,9% dos indivíduos, enquanto 6,1% relataram usar os medicamentos a maioria dos dias.
Disseram que asma não tem cura 62 indivíduos (63,3%), que asma tem cura 17 (17,3%), e 19 (19,4%) não souberam
responder. Disseram que asma tem controle 95 pacientes (96,9%), enquanto 3 responderam que não (3,1%). Para 91
(92,8%) dos pacientes era importante manter afastados potenciais fatores inaláveis desencadeantes, para 3
(3,1%) a resposta foi negativa, e 4 (4,1%) não souberam responder. Todos os pacientes concordaram que o uso
regular dos medicamentos era importante. Os pacientes foram então classificados em dois subgrupos para
comparações: (I) os que responderam que asma não tem cura (62; 63,3%), e (II) os que responderam “Sim” ou “Não
Sei” (36; 36,7%). Os subgrupos não diferiram quanto a sexo e idade, mas o valor médio do ACT para o primeiro grupo
foi significantemente maior do que o do segundo (21,8±3,6 X 18,9±7; p=0,02). Os subgrupos também não diferiram
significantemente quanto às respostas dadas às demais perguntas. Discussão/Conclusão: Quase 37% dos asmáticos
atendidos em serviço especializado não sabem que sua doença é incurável. Os pacientes que deram a resposta
considerada certa mostraram melhor controle da asma avaliado pelo ACT. Tais achados apontam para a importância
de intervenções educativas em asma continuadas nos ambulatórios de pneumologia.
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ASMÁTICOS NOS TEMPOS DA COVID-19

GRACIELY MATIAS GUIMARÃES1, AMANDA MARIA REIS DOS SANTOS1, CAMYLA FERNANDEZ DE FARIA1, MICHEL
DRACOULAKIS1, LILIAN BALLINI CAETANO 1, MARIA MARTA AMORIM1, ANA LUISA FERNANDES1, ANTONIO
DELFINO DE OLIVEIRA JUNIOR1, LUIS RENATO ALVES 1, RENATO MACCHIONE 1, JOSÉ EDUARDO ANTUNES1,
FLAVIO ARBEX1, MARCELO GERVILLA GREÓRIO1, JOSÉ BADDINI-MARTINEZ1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE SÃO PAULO
Objetivos: Caracterizar os escores de ansiedade e depressão de pacientes asmáticos ambulatoriais em tempos de
Covid-19, que não tenham apresentado quadros prévios dessa doença, nem tão pouco em familiares ou amigos
próximos. Metodologia: Pacientes com diagnóstico de asma foram abordados em consultas de rotina em
ambulatório especializado, bem como em consultórios privados, entre os meses de março e julho de 2020 (Grupo
I). Todos responderam uminstrumento contendo as14 questões componentes da escala hospitalar de ansiedade
(A) e depressão (D), (EHAD), aspectos relativos ao controle da asma, incluindo o Asthma Control Test (ACT), e
características demográficas. Também foi feito um esforço para aplicar a EHAD a um acompanhante sadio de cada
paciente, que residisse no mesmo endereço ou muito próximo ao sujeito asmático. Além do grupo controle de não
asmáticos (Grupo II) foi constituído um segundo grupo para comparação, composto por asmáticos que haviam
respondido a EHAD dentro de projeto de pesquisa anterior, entre os anos de 2018 e 2019, bem antes do surgimento
do vírus SARS-Cov-2 (Grupo III). Analise estatística: Comparações entre os três grupos foram realizadas por ANOVA
e pós-teste de Student-Newman-Keuls. Correlações entre os escores de ACT e medidas emocionais foram realizados
pelo teste de Pearson. O software estatistico empregado foi Graph pad prism. Resultados: O Grupo I foi constituído
por 74 asmáticos, 66,2% do sexo feminino, com valores médios de idade e ACT, respectivamente, de 52,4±15 anos
e 18,1±5,2. O Grupo II foi composto por 55 voluntários, 74,5% do sexo feminino, e idade média de 48,6±16,4 anos.O
Grupo III contou com dados de 92 asmáticos, 73,1% mulheres, com médias de idade e ACT, respectivamente, de
53,4±15,6 anos e 22,5±2,6. O ACT do Grupo I foi significantemente inferior ao do Grupo III (p). Discussão/Conclusão:
Os níveis de A e D de asmáticos, antes e durante a pandemia de Covid-19, são semelhantes e inferiores aos de
pessoas sadias. O grau de controle da doença parece influenciar de maneira mais importante a intensidade de A/
D dos asmáticos do que eventos externos.
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MAIO DA ASMA - MÊS DE DESTAQUE PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA.
ANGELA HONDA DE SOUZA1, JULIANA P. FRANCESCHINI1, GABRIELA PIMENTEL PINHEIRO1, PAULO CAMARGOS1,
ALVARO CRUZ1, RAFAEL STELMACH1
1 PROAR - FUNDAÇÃO PROAR

Introdução: Outubro Rosa começou com a Fundação Susan G. Komen for the Cure nos anos 1990 com o objetivo de
alertar mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e
outras doenças têm seus meses de conscientização, por isso a Fundação ProAR (ProAR) juntamente outras
instituições, sociedades e associações de pacientes deu o passo inicial para essa campanha. Em maio de 2021
realizou uma ação educativa com o objetivo de conscientizar a pacientes, familiares e comunidade sobre a
doença, dando ênfase no diagnóstico e a promoção de cuidados com tratamento adequado e hábitos saudáveis.
Objetivos: Descrever o alcance das ações dentro das mídias sociais realizadas no mês de maio de 2021, dentro da
campanha do mês da asma. Metodologia: Métodos: Foram analisados os resultados de alcance e interação das
ações de educação sobre asma realizadas pela ProAR nas mídias Youtube, Facebook, Instagram da ProAR e no
grupo do Facebook “Asmáticos no Brasil”. Foram desenvolvidos para o mês da asma posts com conteúdo chave
sobre a doença, seguindo o tema do mês da asma proposta por GINA Internacional, que discutiu a desmistificação
da doença a partir da discussão de mitos e verdades relacionadas a asma. Também foram realizadas:uma live
para pacientes, leigos e comunidade, que abordou o tratamento da asma (papel de cada medicamento no controle,
prevenção das crises), diferença dos corticoides inalados e sistêmicos além de asma e COVID-19; uma live para
profissionais da saúde, com foco nas atualizações no tratamento da doença; e I encontro virtual sobre asma para
pacientes, familiares e comunidade. Analise estatística: NA. Resultados: Houve um impacto extremamente positivo
entre a ProAR e comunidade. Os posts apresentaram bom alcance, que variou de 1019 a 638.719 pessoas, sendo o
post sobre mitos e verdades com maior alcance. Os eventos para pacientes e comunidade foram realizados no
canal da ProAR no Youtube e contaram com a participação de número expressivo de expectadores com alcance de
767 e 9.019 pessoas ao mesmo tempo na live e encontro para pacientes, respectivamente. Os vídeos continuam
disponíveis para acesso, permitindo maior alcance de interessados no tema. Discussão/Conclusão: A análise
indica importante alcance e interesse das pessoas nas ações de educação sobre asma nas mídias sociais durante
o mês de maio, o que pode ter contribuído para empoderamento do paciente na gestão de sua condição crônica,
além de um maior conhecimento da asma para população geral. Vale ressaltar a utilização das mídias digitais
para a educação da comunidade sobre diversos temas tem se mostrado uma ferramenta com grande utilidade
para a popularização do conhecimento. Contudo, o grande número de conteúdos dificulta em alguns casos acesso
a informação correta e de qualidade. Por isso, o planejamento cuidadoso do conteúdo e da forma de apresentação
deste é fundamental para que mais pessoas possam ser impactadas corretamente.
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COLAPSO DINÂMICO DE VIAS AÉREAS COMO FATOR RELACIONADO À ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE:
RELATO DE CASO.
JENNIFER KIARA DELGADO RIVAS1,2, GABRIELLA FRANÇA POGORZELSKI1,2, SAMIA ZAHI RACHED1,2, RODRIGO
ABENSUR ATHANAZIO1,2, RAFAEL STELMACH 1,2, ALBERTO CUKIER1,2, ANA LUISA PIMENTEL MAIA1,2,
LEONARDO VINICIUS DE FREITAS1,2, DEBORA SANTANIN SANCHEZ1,2, REGINA MARIA DE CARVALHO PINTO1,2
1 HCFMUSP - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
2 INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO

Introdução: Traqueobroncomalácia (TBM) e colapso dinâmico excessivo das vias aéreas (EDAC) são doenças
endobrônquicas subdiagnosticadas. TBM consiste de fraqueza da parede traqueal e/ou brônquica, causada por
amolecimento da cartilagem de suporte com redução maior ou igual a 50% na área transversa da luz traqueal.
EDAC corresponde a colapso traqueal ou dos brônquios principais, gerando protrusão da membrana traqueal
posterior sem colapso dos anéis cartilaginosos na expiração. EDAC está intimamente relacionado à TBM, sendo
diferenciado dessa pela manutenção da integridade mecânica dos anéis traqueais. Ambas fazem parte do
diagnóstico diferencial de pacientes com asma não controlada e são condições que podem coexistir. Para ressaltar
a importância de uma avaliação sistemática nesse contexto, relatamos um caso de asma de difícil controle
associada à EDAC. Relato do caso: Homem, 61 anos, com asma de difícil controle. Antecedentes: hipertensão
arterial, obesidade e refluxo gastroesofágico (RGE). Refere 10 anos de tosse seca, dispneia mMRC 3, sibilância,
despertares noturnos e sintomas de RGE. Perfil exacerbador e com intubação orotraqueal prévia. Uso de formoterol
+ budesonida 48+1600mcg/dia, tiotrópio 5 mcg/dia, salbutamol de resgate. Exame físico: sibilos difusos e estridor
à expiração, oximetria 96% em ar ambiente Avaliação sistemática para asma grave: IgE 3040 UI/ml, eosinófilos
500/mm³, IgE específica Aspergillus classe 2 Broncoprovocação Positiva Ecocardiograma: Disfunção diastólica do
ventrículo esquerdo grau 1 pHmetria, manometria, EED, BNP, sorologia para fungos: normais. Apneia obstrutiva do
sono leve. Espirometria: distúrbio ventilatório obstrutivo: CVF 89%, VEF1 65%, reversibilidade 11%, VEF1/CVF 0,58. TC
tórax: aprisionamento aéreo difuso, espessamento de paredes brônquicas; colabamento excessivo da parede
posterior da traqueia e dos brônquios fontes na expiração. Sem bronquiectasias. Broncoscopia: sem discinesia de
pregas vocais; colapso dinâmico excessivo severo da parede posterior (>90%) da traqueia média, distal e dos
brônquios principais e lobares, Foi confirmado diagnóstico de EDAC, mas contraindicado tratamento cirúrgico ou
colocação de prótese pela extensão do comprometimento. Indicado uso contínuo de CPAP, além de otimização de
tratamento clínico. Apresentou evolução favorável e controle de exacerbações. Discussão: A TBM está relacionada
à asma de difícil controle e a maior número de exacerbações, sua incidência na asma varia de 5% a 10%. São
fatores de risco: sexo feminino, idade avançada, obesidade, uso de corticoide inalatório a longo prazo e tempo
prolongado de asma não controlada. O tratamento de TBM e EDAC geralmente é conservador. Casos assintomáticos
não requerem terapia, para os sintomáticos recomenda-se CPAP. Nos casos graves pode-se indicar tratamento
cirúrgico ou stent. No caso relatado, as opções terapêuticas são limitadas pela extensão da doença, isso demonstra
a complexidade do controle da asma pelas comorbidades associadas
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PERFIL HOSPITALAR DE INTERNAÇÕES EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR ASMA NO BRASIL DE 2015 A 2020

CAROLINA MÁXIMO COUTINHO1, LAIANE CAITANO COSTA1, IGOR LIMA VIEIRA DE CASTRO1, MARIA JULIANA
FREIRE DE CARVALHO AMORIM1, RICARDO DANTAS DE ALMEIDA FILHO1, VIVIAN ROBERTA SOARES SILVA1,
PEDRO PAULO LUSTOSA PEREIRA DA SILVA1, MAURÍCIO GASPAR MACIEL SANTANA1, LARA CORREIA GUERRA
LIMA1, BEATRIZ SOARES MARQUES MUNIZ1, NATÁLIA ABREU VASCONCELOS1, CATARINA BARRETO DE ARAUJO
ROSIER1
1 EBMSP - ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
Introdução: A Asma é uma doença caracterizada por uma inflamação crônica associada à hiperresponsividade das
vias aéreas, o que leva a sintomas como tosse, dispneia e sibilos. Apesar do controle ambulatorial evitar a
exacerbação da doença, a crise asmática ainda é uma apresentação comum no contexto da emergência hospitalar.
Objetivos: O presente estudo objetiva descrever o perfil de internações por Asma em caráter de urgência (ACu) no
Brasil. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, retrospectivo, com dados obtidos no Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) referentes a pacientes internados por ACu no período de 2015
a 2020 no Brasil. Foi analisado o número total de internações, além das variáveis cor/raça, faixa etária e taxa de
mortalidade. Resultados: Foram registradas 496.825 internações por ACu, que correspondem a cerca de 8,32% das
internações hospitalares em caráter de urgência por doenças respiratórias no período estudado. Em relação a cor/
raça, a prevalência foi maior em indivíduos pardos, com um total de 227.130 casos notificados (45,72%), e a menor
em pretos (2,47%), amarelos (2,19%), indígenas (0,36%). Já em relação a idade, a faixa etária mais acometida foi de
1 a 4 anos, com 156.136 casos (31,43% dos casos), entretanto a maior taxa de mortalidade ocorreu em pessoas com
mais de 80 anos (33,26%), que correspondem a apenas 3,45% dos casos de internações registrados. Por fim, em
relação às regiões brasileiras, o Nordeste liderou os registros de internações, com 198.930 casos notificados
(40,04%), seguido então do Sudeste (26,82%), Sul (15,61%), Norte (10,53%) e por fim Centro-Oeste (7,00%). Conclusões:
O estudo indica a alta prevalência de internações por ACu no período analisado, sendo uma das apresentações
mais comuns de doença respiratória. Destacou-se, no estudo, a predominância de pacientes da cor/raça parda, da
região Nordeste e da faixa etária de 1 a 4 anos. Contudo, a taxa de mortalidade foi mais alta em pacientes idosos
acima de 80 anos. Essa análise epidemiológica permite um melhor direcionamento de políticas de saúde, para o
combate da morbimortalidade dessa condição e, por conseguinte, melhor gestão dos recursos disponíveis.
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INCIDÊNCIA DE COVID-19 GRAVE EM PACIENTE COM ASMA GRAVE EM TRATAMENTO COM OMALIZUMABE.

RAFAELA NOGUEIRA1, BRENDOW KRAMBECK1, BEATRIZ RIBEIRO1, FABIO JOINHAS1, LUIZ FELIPE OLIVEIRA1,
ALCINDO CERCI NETO1, FATIMA CHIBANA1, OLAVO FERREIRA FILHO1
1 UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença que surgiu em dezembro de 2019, e a OMS declarou o surto como uma
pandemia em março de 2020. É causada pelo SARS-CoV-2, manifestada por sintomas respiratórios leves a severos,
e sintomas sistêmicos, os casos mais graves são decorrentes da tempestade de citocinas, derivada de um processo
inflamatório sistêmico. São considerados como fatores de risco idade > 65 anos, hipertensão arterial sistêmica,
obesidade, diabetes e doenças respiratórias prévias, dentre elas a asma, mas não há estudos que extrapolem
para gravidade nos diferentes fenótipos. Estados pró-inflamatórios, como a asma, apresentariam maiores chances
de evoluírem gravemente. Há evidências de que pacientes asmáticos não estariam sob maior risco, podendo
apresentar um fator de proteção, devido à proporção inversa entre expressão do receptor ECA2 e inflamação
associada a asma. O tratamento da asma ocorre em 5 etapas, sendo a terapia com imunobiológico reservada para
a etapa 5. Dentre eles, o omalizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado que se liga seletivamente à
imunoglobulina E humana (IgE), diminuindo o estado inflamatório. A pergunta que se faz é, pacientes em uso de
anti-IgE com controle parcial da inflamação em vias aéreas estariam menos suscetíveis a desenvolver a forma
grave da doença? OBJETIVOS: Este estudo visa analisar a incidência da gravidade das manifestações do COVID-19
em pacientes asmáticos graves em uso de omalizumabe acompanhados no Ambulatório de Especialidades da
Universidade Estadual de Londrina (AEHU/UEL). MÉTODOS: Estudo observacional transversal mediante análise de
prontuário dos pacientes asmáticos graves, em uso do imunobiológico Omalizumabe, atendidos no AEHU/UEL. Os
pacientes estavam em acompanhamento durante a pandemia de COVID-19. RESULTADOS: Até 18 de setembro de
2021, foram avaliados 70 prontuários de pacientes que acompanham no AEHU/UEL. Observou-se que dos 70 pacientes
asmáticos graves, 6 testaram positivo para COVID-19, destes, 1 evoluiu com necessidade de intubação devido à
insuficiência respiratória e os demais apresentaram quadros leves ou moderados. Dos pacientes asmáticos
graves do AEHU/UEL, a incidência de COVID-19 foi de 8,57%, destes, 16,66% evoluíram com a forma grave da infecção
(necessidade de máscara de alto fluxo ou intubação orotraqueal), enquanto 83,33% tiveram apenas a forma leve/
moderada da doença. CONCLUSÃO: Pacientes com COVID19 evoluem para casos pulmonares graves em 15% dos
casos e 5% dos casos evoluem para SARS associado a ventilação mecânica, enquanto 40% apresentam quadros
leves e moderados. Quando comparados aos pacientes asmáticos severos com uso de omalizaumabe
acompanhados em ambulatório, verificamos que a frequência de casos pulmonares graves não foi modificada
pela asma severa ou pelo uso de Omalizumabe. No decorrer do estudo, esperamos que os dados continuem
evidenciando parâmetros para que possamos contribuir com evidências sobre a associação entre asma, terapia
com Omalizumabe e SARS-COV-2.

CÂNCER DE PULMÃO
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER DE PULMÃO NO
ESTADO DE SÃO PAULO

CHRISTOPHER ANTUNES NEGRELLO1, PEDRO GARCIA LEMES PROENÇA1, GABRIELA NUERNBERG DOS SANTOS1,
JULIANA HERTEL SCHMITZ1, CAROLINE MONERETTO DOS SANTOS1, MATEUS VASCONCELOS PATRÍCIO1, ANDRÉ
DOMINGUES CAMPOS1, RENATO PIUCCO MATOS2
1 UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA
Objetivos: O câncer de pulmão é a quarta neoplasia mais frequente no Estado de São Paulo e estima-se que seja
o câncer com maior mortalidade no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2020¹. Cerca
de 85% dos casos diagnosticados estão associados ao consumo de derivados de tabaco. Além disso, outros
fatores estão associados como susceptibilidade genética, fumo passivo, doença inflamatória preexistente do
pulmão, infecções, exposições ocupacionais ao asbesto e radônio, poluição do ar ambiente e queima doméstica
de biomassa². O objetivo desse estudo é analisar o perfil epidemiológico de pacientes diagnosticados com
neoplasia de pulmão no Estado de São Paulo. Metodologia: Estudo observacional e descritivo baseado nos dados
de diagnósticos de câncer de pulmão do Estado de São Paulo, em um período de 5 anos (2016 a 2020) obtidos no
DATASUS. Analise estatística:Foi utilizada análise estatística descritiva dos dados. Resultados: No período avaliado,
no Estado de São Paulo houve uma incidência de 12.490 casos, com maior incidência diagnóstica no sexo masculino
(55,4%) quando comparada ao sexo feminino (44,6%). Houve um aumento progressivo do número de diagnósticos
por ano: em 2016, foram 2.008 casos, já em 2020 foram 2.887 casos, representando um aumento de 43,78% em cinco
anos. Ainda, o sexo feminino apresentou maior aumento nos diagnósticos no período estudado (54,2%). Quanto
ao sexo masculino, houve acréscimo de casos de 36,05%. Em relação à faixa etária, houve acréscimo progressivo da
incidência até pico no intervalo de 60 a 64 anos, para ambos os sexos, com 2.543 casos (20,36% do total). Discussão/
Conclusão: No período de 2016 a 2020, houve aumento nos diagnósticos de neoplasia maligna dos brônquios e dos
pulmões, para ambos os sexos, no estado de São Paulo, o que pode estar associado a uma busca maior pelo
sistema de saúde pela população, com consequente exames diagnósticos por imagens. O mesmo motivo se aplica
em relação ao diagnóstico em faixa etária mais precoce no sexo masculino. Notou-se, também, um acréscimo
maior na quantidade de casos do sexo feminino, o que pode estar relacionado ao aumento na proporção de
mulheres fumantes na população3. Diante do crescente aumento da incidência desta neoplasia, mostra-se
necessário a intensificação de campanhas de conscientização sobre o tabagismo, assim como promover o acesso
ao sistema de saúde para investigação de sintomas precoces, facilitando o rastreio e detecção do câncer de
pulmão.
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SARCOMA DE ARTÉRIA PULMONAR - UM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ESQUECIDO
THAÍS GREGOL DE FARIAS1, MILLENA GALDINO1, GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS1, JULIANA JULIANA DI
QUEIROZ FREITAS1, YASKARA DUARTE ASSIS1, HELOISA MOURO1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO1,
PAOLA ALEJANDRA APARICIO MICHEL1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA CASTELLANO1, MAURI MONTEIRO
RODRIGUES1, FERNANDO BATISTA PIVELLI1, ANDRESSA PELOSO1
1 IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Relato do caso: A angiotomografia de tórax é o exame de escolha para diagnóstico de tromboembolia pulmonar
(TEP). Publicações prévias mostram que o exame alcança sensibilidade de até 83% e especificidade de 96% em
pacientes com alta probabilidade de TEP. Entretanto, diagnósticos diferenciais devem ser considerados diante de
casos de baixa probabilidade. Paciente do sexo feminino, raça caucasiana, com 65 anos, hipertensa e diabética,
que relatava dispneia progressiva há cerca de 7 meses. Queixava-se ainda de edema dos membros inferiores,
ortopnéia e dispneia paroxística noturna. Negava outros sintomas respiratórios – como tosse, chiado ou hemoptise.
Não havia relato de sintomas constitucionais. Ao exame físico, apresentava redução da SpO2 (90%), com queda
ainda mais expressiva aos esforços (80%). Internada para investigação clínica, foi submetida a tomografia de
tórax, com evidência de nódulos pulmonares difusos, além de massas pulmonares bilaterais, sendo a maior de
9.3cm na língula, acompanhado ainda de áreas de atenuação em mosaico. Para complementação diagnóstica,
realizou angiotomografia de tórax, com evidência de falhas de enchimento centrais em tronco e no ramo principal,
interlobar e lobar à esquerda, além de massa pulmonar estendendo-se para o átrio esquerdo. Realizada biopsia
percutânea de massa pulmonar, cuja conclusão diagnóstica evidenciou tratar-se de um provável sarcoma de
origem vascular. Discussão: As falhas de enchimento observadas em exames de angiotomografia de tórax, na
maioria das vezes, decorrem de processos fisiopatológicos relacionados a trombose vascular. Entretanto, existem
outros diagnósticos diferenciais relevantes que devem ser valorizados principalmente em contextos de baixa
probabilidade pré-clínica de TEP. Os sarcomas de artéria pulmonar, juntamente com vasculites e malformações
arteriovenosas, compreendem um grupo de doenças que podem causar imagens tomográficas que mimetizam a
tromboembolia pulmonar. Sarcomas são neoplasias de origem histológica mesenquimal. A primeira descrição de
sarcoma de artéria pulmonar ocorreu em 1923 e existem pouco mais de 200 relatos de casos já descritos. A
prevalência da doença é incerta. Cox et al descreve em sua coorte que 85% das neoplasias de vasos pulmonares
ocorrem no tronco da artéria pulmonar. O principal diagnóstico diferencial é a embolia pulmonar. Características
radiológicas que sugerem o diagnóstico de sarcoma de artéria pulmonar incluem: falhas de enchimento que
ocluem completamente a luz do vaso; comprometimento por contiguidade para o pulmão e mediastino; invasão
extraluminal; áreas de alta captação na PET-CT. Na ausência de metástases, o tratamento de escolha é a
endarterectomia pulmonar videoassistida.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CÂNCER DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS E FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA.

INGRID DANIELLE CARDOSO CARVALHO1, LUDMILA NEVES DE PARODI1, ISABELA SOARES SANTOS FERREIRA
PALMA1, MARIANA MARTINS MILAN1, THOMAS JUNIOR DOS SANTOS LESCANO1, KAMILA THAIS TOLOMEI1,
TATIANA MIKA MATSUMOTO1, LUIZ ALMEIDA FREITAS NETO1, RODRIGO URRESTI ORIAS1, ROBERTO STIRBULOV
1, RAPHAEL VITOR LEAL DE CARVALHO 1, DEBORAH PEREIRA MADEU1
1 ISCSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, de 51 anos, ex tabagista (25 maços-ano) e hipertensa, procura nosso
serviço com dispneia há 20 dias, dor torácica, edema de membros superiores. Negou febre, coriza, tosse, anosmia,
odinofagia. Á admissão na sala de emergência estava saturando 65% em ar ambiente, frequência respiratória de
25 irpm, pressão arterial de 140x70 mmhg e frequência cardíaca de 110 bpm, ausculta pulmonar com murmúrio
vesicular presente bilateralmente com estertores crepitantes em hemitórax esquerdo. Foi submetida a exames e
evidenciada em tomografia massa supraclavicular direita insinuando-se no segmento anterior do lobo superior
direito, envolvendo artéria pulmonar principal, mantendo amplo contato com pleura costal e com sinais de
invasão mediastinal e pneumopatia intersticial difusa com sinais de fibrose pulmonar. Durante internação,
optou-se por toracotomia exploradora para biópsia da massa e de linfonodo intra-torácico para determinação de
tipo histológico de provável neoplasia, cujo anatomopatológico revelou metástase de carcinoma de pequenas
células em linfonodo com sítio primário pulmonar. Paciente segue em acompanhamento, tendo realizado
radioterapia e quimioterapia adjuvante com carboplatina e etoposídeo, evoluindo sem toxicidade após 8 ciclos.
Discussão: A pneumonia intersticial usual (PIU) / fibrose pulmonar idiopática (FPI) é responsável por 80–90% dos
casos de doenças pulmonares intersticiais (DPI) , e os pacientes com FPI têm um prognóstico ruim, com um tempo
médio de sobrevida de 3–5 anos. Na FPI, o dano crônico do epitélio alveolar é seguido por reparo anormal do
tecido e comprometimento da estrutura alveolar. Este processo é impulsionado por eventos patogênicos muito
semelhantes ao câncer. Na verdade, a própria FPI aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão (CP)
em 7% a 20%. O subtipo histológico de CP mais frequente nos pacientes com FPI tem sido controverso nos últimos
anos. Câncer de pulmão de pequenas células (CPPC), que é responsável por 10-20% dos casos de câncer de pulmão,
é caracterizado por tumor invasivo, progressão rápida e potencial metastático. O prognóstico para pacientes com
CPPC é pobre, apesar de sua alta quimiossensibilidade. Quando há uma associação de CPPC com FPI, os médicos
geralmente fornecem tratamento anticancerígeno agressivo porque a expectativa de vida do CPPC não tratado é de
3,7 meses, o que é pior do que o câncer de pulmão não pequenas células. Portanto, a necessidade de identificar
fatores preditivos e características clínicas do câncer de pulmão na FPI é essencial para o estabelecimento de
protocolos de rastreamento e estratégias diagnósticas e terapêuticas. Além disso, se torna cada vez mais imprescindível
investigar se drogas especificas para o tratamento de câncer podem gerar algum benefício como anti-fibrótico para
pacientes com a associação das doenças, sem aumentar de modo considerável a taxa de complicações.
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ADENOCARCINOMA PULMONAR METASTÁTICO COM EOSINOFILIA COMO SÍNDROME PARANEOPLÁSICA

JOÃO VICTOR MACHADO DE SOUZA1, VANESSA MULLER 1, CARLOS AUGUSTO TREVISO1, GUSTAVO CHATKIN1,
JAMILE DE ASSIS VIEIRA1, ARIANA DANIELA ALVAREZ AGUILA1, GUSTAVO DUENHAS SANCHES1
1 PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
Relato do caso: Eosinofilia é uma manifestação paraneoplásica rara em neoplasias de pulmão. É associada a
disseminação metastática e piores prognósticos. O diagnóstico da síndrome paraneoplásica pode em alguns
casos auxiliar o diagnóstico precoce neoplásico. Homem, 73 anos, branco, procedente de Porto Alegre-RS. Paciente
é ex-tabagista (30 anos/maço), hipertenso e possui histórico de acidente vascular encefálico isquêmico. Procurou
atendimento hospitalar devido à dispneia, com piora há 2 dias e associado apresentava dor em hemitórax
esquerdo, ventilatório-dependente, que iniciou subitamente. Ao exame físico, apresentava-se em regular estado
geral, saturando 90% em ar ambiente, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído à esquerda, sem
ruídos adventícios, taquipneico, demais sistemas sem alterações. Foi iniciado oxigenioterapia, realizado exames
laboratoriais e angiotomografia de tórax. O exame de imagem apresentava extenso derrame pleural à esquerda,
proeminência numérica linfonodal mediastinal e ausência de embolia pulmonar. Paciente foi submetido à
toracocentese de alívio e diagnóstica, com saída de grande quantidade de líquido sero-hemático. Os exames
laboratoriais apresentavam discreta leucocitose, sem desvio e presença de eosinofilia (826ul/7%). A análise do
líquido pleural caracterizou um exsudato, com pesquisa de baar, fungo e bacteriológico negativo. O citológico
predominou macrófagos e apresentava células sugestivas de neoplasia. Para melhor elucidação foi submetido a
pleuroscopia, com necessidade de descorticação pulmonar devido a aderências e pleurectomia. Os novos exames
laboratoriais evidenciaram um aumento da eosinofilia (1527ul/10,4%), associado apresentou diversos episódios
diarreicos, sem características infecciosas. Foi prescrito Albendazol por suspeita de parasitose associada a
eosinofilia inicialmente. A biópsia pleural revelou diagnóstico preliminar de adenocarcinoma pulmonar
metastático para pleura – TxNxM1b -, confirmando a etiologia neoplásica do derrame pleural. O paciente foi
submetido a pleurodese, visando evitar recidivas de derrame pleural. Em exames de acompanhamento, mesmo
após uso de antiparasitário, a eosinofilia permaneceu se elevando (5217ul/30%). Após dias internado, apresentou
estabilidade clínica com boa evolução após pleurodese. Recebeu alta para seguimento oncológico. A eosinofilia
sem resolução foi definida como caráter paraneoplásico. Discussão: Síndrome paraneoplásica é caracterizada por
sintomas decorrentes de lesões de tecidos em locais diferentes do tumor primário ou metástase, podendo
preceder os diagnósticos de neoplasia. É fundamental, portanto, reconhecer os sinais desta síndrome visando
detectar precocemente o tumor inicial. A eosinofilia paraneoplásica relatada no caso, além de ser rara, costuma
estar associada a piores prognósticos. É importante atentar para diagnósticos diferenciais de eosinofilia, não
excluindo a possibilidade de neoplasia, mesmo que incomum.
012

VALIDAÇÃO BRASILEIRA DO ESCORE LENT: PREDIÇÃO DA TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DE DERRAME PLEURAL MALIGNO.
JENNIFER KIARA DELGADO RIVAS1,2, CARLOS EDUARDO DE FREITAS BELON1,2, PHILIPPE DE FIGUEIREDO BRAGA
COLARES1,2, ROBERTA KARLA BARBOSA DE SALES1,2, LISETE RIBEIRO TEIXEIRA1,2
1 HCFMUSP - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2 INCOR
- INSTITUTO DO CORAÇÃO
Introdução: O derrame pleural maligno (DPM) é uma doença comum, e vem em aumento nas últimas décadas,
sendo aproximadamente um 15% atribuídos a malignidade pulmonar no diagnóstico inicial. O escore prognóstico
LENT foi validado em 2014, prevê a mediana de sobrevida de pacientes com derrame pleural maligno (DPM), com
base no líquido pleural LDH, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), proporção de neutrófilos para linfócitos
e tipo de tumor, estratificando pacientes em baixo risco, risco moderado e alto risco. Portanto, é necessário validar
sua eficácia em diferentes populações para difundir sua aplicabilidade. Esta ferramenta ajudaria a pacientes e
médicos a selecionarem a melhor estratégia de tratamento salvaguardando a qualidade de vida.
Objetivos: Validar a taxa de sobrevivência de derrame pleural maligno na população brasileira aplicando o escore
LENT. Métodos: Fora realizada uma análise retrospectiva dos pacientes submetidos à biópsia pleural por suspeita
de derrame pleural maligno no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2020 e aplicado o escore LENT. Resultados: 72 pacientes com diagnóstico
de DPM Foram selecionados, destes 12 exclusos por permanecerem vivos até vivos a presente data. Dos demais
apenas 50 possuíam informações completas para o cálculo do escore LENT; a sobrevida média (IC de 95%) do grupo
de alto risco foi de 46,5 dias (0-119, n = 10), o grupo de risco moderado foi de 230 dias (88-372, n = 34) e o grupo de
baixo risco foi de 317 dias ( 38-596, n = 6). A maioria dos pacientes teve um diagnóstico primário de câncer de
pulmão (56%), mesotelioma (12%), cânceres hematológicos (12%), câncer de mama (10%) e outros (10%). Conclusões:
Esta é uma revisão preliminar que sugere que o escore LENT é uma ferramenta válida para predizer a sobrevida na
população brasileira com diagnostico de derrame pleural maligno.
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MESOTELIOMA - RELATO DE CASO
RAFAELA PEREIRA AMATUZZI1, ANA CAROLINA BOMBARDI DUARTE1, ILKA SANTORO2
1RESIDENTES DE PNEUMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
2DOCENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – PROGRAMA DE PNEUMOLOGIA, AMBULATÓRIO DE
NEOPLASIA PULMONAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
1,2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
INTRODUÇÃO: O mesotelioma é um tumor raro e agressivo de pleura, correlacionado à exposição ocupacional ao
amianto, e comumente manifestado em sua fase inicial por derrame pleural volumoso e posterior espessamento
da pleura mamelonado. Seu diagnóstico é baseado na análise do liquido pleural e videotoracoscopia/ toracoscopia
associada a imunohistoquimica. O tratamento recomendado é quimioterapia, sendo possível a abordagem cirúrgica
em estágio inicial. Relatamos um caso de mesotelioma tratado com a primeira linha de quimioterápico, com
estabilidade da doença, corroborando dados da literatura sobre os fatores de melhor prognóstico (sexo feminino,
diagnóstico precoce, ausência de exposições ao tabaco ou ao amianto, histologia epitelial). RELATO DE CASO:
Paciente feminina, 42 anos, sem antecedentes de relevância e sem exposições, iniciou investigação por dor
torácica ventilatório-dependente em hemitórax esquerdo e dispneia aos grandes esforços de evolução há dois
meses. Exame físico direcionado evidenciou sons pulmonares abolidos em base esquerda, macicez à percussão
e broncofonia aumentada. TCAR de tórax demonstrou derrame pleural a esquerda- realizada toracocentese
diagnóstica, com presença de células neoplásicas e anatomopatológico (AP) obtido em toracoscopia confirmou
mesotelioma pleural do tipo epitelióide. Analisada Imunohistoquímica, positiva para CK 5/6, D2-40, WT-1. Calretinina.
Estadiamento: cE IB (T1b N0 M0), sendo optado por iniciar tratamento com Pemetrexedo + Cisplatina, por 6 ciclos,
e programar pleuropneumectomia a esquerda, porém, a mesma não realizada por arritmia no pré-operatório.
Durante seguimento, realizado PET-CT e constatada estabilidade da doença, sendo mantido tratamento conservador.
DISCUSSÃO: Pacientes com mesotelioma apresentam uma sobrevida de 5 anos em menos de 10% dos casos, tanto
pela agressividade do tumor, como pela raridade da patologia e difícil diagnóstico, visto que se manifesta em sua
maioria por dor torácica, dispneia, sendo constatado derrame pleural. Nesta discussão, destacamos os fatores de
melhor prognóstico e maior sobrevida, que incluem histologia epitelial, gênero feminino, diagnóstico em estágio
inicial, início dos sintomas há menos de 6 meses, ausência de exposições ao tabaco e ao amianto, sem metástases
ganglionares, ausência de dor torácica e tumores do lado esquerdo, além da importância do diagnóstico em sua
fase inicial.
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LOBECTOMIA VIDEOTORACOSCÓPICA POR TUMOR METACRÔNICO PULMONAR EM PACIENTE JOVEM COM
DIAGNÓSTICO DE SARCOMA PRÉVIO
NATHÁLIA MELO DE SÁ1, MATHEUS TEODORO CÔRTES1, LARISSA RADD MAGALHÃES DE ALMEIDA1
1 IHBDF - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL
Resumo: Paciente, feminina, 19 anos, indígena, com histórico de sarcoma em perna esquerda há 5 anos, sendo
submetida a amputação da perna há cerca de 2 anos, evoluiu com quadro de tosse associado a hemoptise há 2
meses. Após realização de TC de tórax, foi constatado massa em hemitórax esquerdo sugestiva de metástase
pulmonar. Foi encaminhada ao centro cirúrgico, no entanto, durante a indução anestésica, apresentou
broncoespasmo refratário a medidas clínicas e intolerância com ventilação monopulmonar. Paciente encaminhada
a UTI para estabilização e acompanhamento com a Pneumologia. Após um mês, foi realizada nova abordagem
cirúrgica. Paciente com proposta cirúrgica inicial de piramidectomia esquerda e a técnica escolhida foi por VATS
(video-assisted thoracoscopic surgery). No intraoperatório foi identificado volumosa tumoração ocupando pirâmide
basal. Devido a extensa hipervascularização e reação inflamatória local, optado por lobectomia inferior esquerda.
Realizado dissecção e secção dos ramos arteriais dos segmentos 6Ú ao 10Ú, veia pulmonar inferior e brônquio de
lobo inferior esquerdo. Extração de peça cirúrgica em bolsa coletora com envio ao anatomopatológico e paciente
encaminhada a UTI. Anatomopatológico constatou neoplasia maligna de pequenas células em lobo inferior de
pulmão esquerdo, tamanho 7x5x4cm, padrão histológico sólido com atipias leves a moderadas sem formação de
rosetas, mitoses até 02/campo, margens cirúrgicas livres. Solicitado imunohistoquímica e nova radiografia de
tórax para controle. No 7Ú dia PO, após melhora clínica, paciente recebeu alta da enfermaria de Cirurgia Torácica
em bom estado geral, devendo retornar ambulatorialmente com a médica assistente em 1 semana para revisão do
pós-operatório e com rx de tórax recente. Recebe também encaminhamento a Pneumologia, Oncologia e a
Fisioterapia.
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CIRURGIA TORÁCICA
015

UTILIZAÇÃO DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA COMO ESTRATÉGIA PARA CIRURGIA REDUTORA
DE PULMÃO MINIMAMENTE INVASIVA EM PACIENTE COM FALHA DE TERAPIA ENDOSCÓPICA.
ESERVAL ROCHA JUNIOR1,2, RICARDO MINGARINI TERRA1,2, PAULO FRANCISCO GUERREIRO CARDOSO1,2, LUIS
GSTAVO ABDALLA1,2, LUCAS MATOS FERNANDES1,2, ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE ALBUQUERQUE1,2, SILVIA MARIA
PINELLA HELAEHIL BARRA1, PAULO MANUEL PÊGO-FERNANDES1,2
1 HSL - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Relato do caso: A cirurgia redutora de volume pulmonar (CRVP) como tratamento de resgate para a terapia
endoscópica com válvula é um novo e desafiador campo na cirurgia torácica. Inexiste na literatura estratégias bem
descritas para otimizar os resultados cirúrgicos nesse grupo de pacientes, como descrevemos no caso a serguir.
Paciente de 69 anos com enfisema grave, perda progressiva de função pulmonar e capacidade física. Ex-tabagista
com doença hepática alcoólica leve (Criança A) e coronaropatia. Após tratamento clínico otimizado e reabilitação
pulmonar, sua espirometria mostrou um distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado com aprisionamento de ar e
uma diminuição da difusão pulmonar. O VEF1 era de 0,61L (18% do previsto) com relação VEF1/CVF de 42%, VR
elevado (257%) e capacidade de difusão do monóxido de carbono de 34%. A cintilografia de ventilação/perfusão
mostrou déficit de perfusão exuberante no lobo inferior esquerdo. O paciente passou por tratamento endoscópico
à esquerda resultando em atelectasia completa do lobo inferior e melhora significativa na dispneia e tolerância
ao exercício. Todavia, o deslocamento das válvulas ocorreu cinco vezes em dois anos sendo indicada lobectomia
inferior esquerda por falha do tratamento. Utilizou-se a via de acesso robótica e para assegurar a ventilação
monopulmonar optamos pelo suporte de ECMO veno-venoso. Após retirada das válvulas o paciente recebeu 5.000
UI de heparina não fracionada e a ECMO V-V foi instalada em configuração fêmoro-jugular à direita. Devido a
hiperinsuflação do parênquima enfisematoso, foi necessário apneia e aspiração pulmonar contínua para atingir
um colapso pulmonar suficiente para a manipulação cirúrgica. A ECMO proporcionou oxigenação adequada durante
todo o procedimento e a decanulação foi realizada ainda na sala cirúrgica. O paciente recebeu alta para casa após
nove dias de internação ainda dependente de 1l/min de O2 mas com boa tolerância ao exercício. Discussão:
Apesar da falha em longo prazo, a terapia endoscópica permitiu quase dois anos de otimização clínica e mostrouse como uma boa opção para potencializar o programa de reabilitação pulmonar tornando o paciente elegível
para uma proposta cirúrgica. 1 Apesar dos bons resultados a longo prazo a taxa de complicações pós-operatórias
nesse contexto ainda é elevada (35%). 2 Parte disso se deve a pouca utilização de técnicas minimamente invasivas,
dificultadas pela hiperinsuflação e baixa reserva pulmonar que impede um procedimento seguro em ventilação
seletiva. Nossa estratégia, com a utilização da ECMO, visa contornar esse problema, promovendo suporte ventilatório
e possibilitando a utilização da plataforma robótica. 3 O acesso robótico permite uma dissecção mais precisa e
uma menor agressão à parede torácica, fundamental para uma recuperação precoce da dinâmica respiratória.4 A
estratégia proposta se mostra exitosa e factível podendo ser uma opção para futuros casos.
016

REDUZINDO DISTÂNCIAS E MANTENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. IMPLANTAÇÃO
DE UM PROGRAMA DE TELEMEDICINA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES AMBULATORIAIS COM DOENÇAS DAS
VIAS AÉREAS.
PEDRO PROSPERI DESENZI CIARALO1, BENOIT JACQUES BIBAS1, HELIO MINAMOTO1, PAULO FRANCISCO
GUERREIRO CARDOSO1, BRUNO FERNANDO BINOTTO1, PAULO MANUEL PEGO-FERNANDES1
1 INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DE SÃO PAULO
Objetivos: O objetivo desse estudo é demonstrar a implantação de um serviço de telemedicina para o seguimento
de pacientes ambulatoriais com doenças das vias aéreas durante a pandemia da COVID-19. Metodologia: Análise
retrospectiva de dados coletados de um banco de dados institucional (REDCap®). Entre agosto de 2020 e janeiro de
2021, 204 pacientes (105F/99M) com doenças das vias aéreas foram atendidos por telemedicina em um centro
acadêmico de referência. A média de idade foi de 30.2±21.9 anos (1-95). Foram atendidos pacientes de 17 estados
brasileiros, sendo São Paulo com o maior número (78%). Durante o atendimento foi questionado ativamente sobre
dispneia, aumento de secreção, rouquidão, dor, disfagia e estridor. A prótese traqueal ou ferida operatória foram
examinadas pela tela do computador. Caso fosse detectada alguma anormalidade, o paciente era convocado a
comparecer presencialmente. A consulta ocorreu no setor de telemedicina do Instituto do Coração de São Paulo
em uma sala com duas telas de computador, o que permitia ao mesmo tempo o acesso a plataforma institucional
utilizada nos atendimentos, e a checagem de exames de imagem e registro da consulta em prontuário eletrônico.
Analise estatística. Resultados: Em 176 pacientes (86.3%) não foram detectadas anormalidades e não houve
necessidade de consulta presencial. Em 28 pacientes (13.7%), identificamos algum tipo de problema, sendo 5
encaminhados diretamente ao pronto socorro e 23 convocados presencialmente. Nesses pacientes identificamos:
15 problemas com a prótese traqueal, sete infecções de ferida operatória e seis pacientes referiram piora da
dispneia, sendo que em 2 foi identificado estridor inspiratório durante a telemedicina. Cinco intervenções em
centro cirúrgico de urgência foram necessárias: duas revisões de Tubo T, duas dilatações e uma revisão de
endoprotese. 32 indicações de cirurgia eletiva foram programadas: 13 trocas de Tubo T, 7 colocações de Tubo T, 7
fechamentos de fístula traqueocutânea, 3 revisões de endoprotese, 1 revisão de traqueostomia e 1 broncoscopia
para auxilio de troca de cânula de traqueostomia. Um paciente procurou o pronto-socorro dez dias após a
telemedicina devido à migração da endoprotese, esta foi considerada a única falha do estudo. Durante os primeiros
2 meses de atendimentos, na pior fase da pandemia, conseguimos reduzir em média 44.5% do número de consultas
presenciais utilizando a telemedicina. Discussão/Conclusão: A telemedicina é uma ferramenta segura e eficiente
para o acompanhamento de pacientes com doenças das vias aéreas. Ajudou em diminuir o contato interpessoal
e o seguimento dos pacientes com doenças crônicas durante a pandemia e vem se tornando uma ferramenta cada
vez mais presente na rotina medica mesmo após a flexibilização das medidas de distanciamento social.
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TRAQUEOSTOMIA EM PACIENTES COVID-19 DURANTE A PANDEMIA. EXPERIENCIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITARIO.
O QUE APRENDEMOS!
PEDRO PROSPERI DESENZI CIARALO1, PAULO FRANCISCO GUERREIRO CARDOSO1, HELIO MINAMOTO1,
ALESSANDRO WASUM MARIANI1, BENOIT JACQUES BIBAS1, BRUNO FERNANDO BINOTTO1, PAULO MANUEL
PEGO-FERNANDES1
1HCFMUSP - HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO
Objetivos: O objetivo desse estudo é demonstrar a experiencia de um dos maiores centros universitários e de
referência do Brasil no tratamento de pacientes com COVID-19, durante o pico da pandemia, submetidos a
traqueostomia. Metodologia: Análise retrospectiva de dados coletados de um banco de dados institucional
(REDCap®). Entre abril e setembro de 2020, 890 pacientes submetidos a ventilação mecânica e com diagnostico de
COVID-19 no Instituto Central do Hospital das Clinicas de São Paulo foram incluídos no banco de dados. Desses,
208(23.4%) foram submetidos a traqueostomia. O procedimento foi realizado em sala de UTI, sem utilização de
eletrocauterio e com cânulas de traqueostomia plástica com balonete. Os responsáveis pelo procedimento eram
cirurgiões do Hospital das Clinicas de São Paulo das seguintes especialidades: cirurgia torácica, cirurgia geral,
cirurgia de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia, com auxílio de um enfermeiro e fisioterapeuta. Todos os
participantes do procedimento utilizam equipamentos de proteção individual. Analise estatística. Resultados:
Durante os quatro meses iniciais a média de traqueostomia por semana foi de 10.3, sendo o maior índice entre a
segunda quinzena de maio até o final de junho, com uma média de 18.8 traqueostomias por semana. Dos 208
pacientes submetidos a traqueostomia, 131 eram homens e 77 mulheres, com uma idade média de 60.3(±12.6)
anos e o índice de gravidade na entrada da unidade de terapia intensiva medida pelo SAPS3 foi de 68.1(±15.1). O
tempo médio de intubação foi 19.6(±6.9) dias, sendo 40(19.2%) pacientes submetidos ao procedimento antes dos
14 dias de intubação orotraqueal. 136(65.3%) traqueostomias foram abertas e 72(34.7%) foram percutâneas. 123(59.1%)
pacientes saíram da ventilação mecânica após a traqueostomia, com um tempo médio de 6.2(±6.7) dias e tempo
total de ventilação mecânica de 26.3(±10.3) dias. O tempo de UTI nesses pacientes foi de 38.8(±17.7) dias e o
intervalo entre a traqueostomia e saída da UTI foi de 20.1(±17.3) dias. O tempo de internação hospitalar foi em
média de 44.2(±25) dias e a mortalidade de 65.3%. Nenhum dos profissionais médicos apresentou RT-PCR para
COVID-19 positivo nesse período. Discussão/Conclusão: A traqueostomia em pacientes com COVID-19 demonstrouse um procedimento seguro quando as medidas de proteção individual são utilizadas. Ainda não temos na
literatura suporte para definir melhor a seleção dos pacientes e o tempo de ventilação mecânica para uma
indicação precisa dos casos que podem se beneficiar com o procedimento.
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DIAGNÓSTICO DE CORPO ESTRANHO EM ADULTO 15 MESES APÓS A ASPIRAÇÃO.
GILMAR FELISBERTO JUNIOR1, CLÁUDIO JOSÉ RUBIRA2, ANNE LOUREIRO XAVIER KISUKURI1, BEATRIZ MOTA
FERREIRA FARIA1, PATRICIA BIAGGIO SOARES1, GIOVANNA GOBBO ROMERA1
1HCFAMEMA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, 2 UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA
RELATO DO CASO: Paciente masculino, 74 anos, sensação de engasgo ao alimentar-se com frango há um ano e três
meses. Após, manteve tosse seca esporádica, com náusea e sibilo expiratório, além de dispneia aos médios
esforços. Nega síncope, febre, vômitos e disfagia aos líquidos e sólidos. Apresentava-se com bons parâmetros
ventilatórios, mantendo saturação entre 96-98% em ar ambiente, murmúrio vesicular bilateral, com roncos em
hemitórax à esquerda e sibilos expiratórios audíveis sem estetoscópio. Portador de hipotiroidismo, hipertensão
arterial, hiperplasia prostática benigna, com carga tabágica de 50 anos/maço. Em investigação diagnóstica, realizouse raio-x de tórax com presença de enfisema pulmonar, iniciando-se tratamento com uso de formoterol e
budesonida, com melhora leve do quadro. Durante a investigação, realizou-se tomografia de tórax que mostrou
presença de corpo estranho em brônquio fonte à esquerda (aproximadamente 1,3 cm), inicialmente não identificado
pela equipe assistente. Devido a manutenção dos sintomas, o paciente procurou novamente serviço de saúde,
ocasião na qual foi identificado o CE, 15 meses após a aspiração. Foi feita broncoscopia flexível que mostrou
presença de corpo estranho (fragmento de osso de frango) impactado em brônquio principal esquerdo no terço
distal, próximo à pequena carina, com inflamação e granulomas no local. Retirado material sob visão sem
intercorrências, com paciente mantendo-se estável durante todo procedimento, recebendo alta no mesmo dia.
Discussão: Aspiração de CE em adulto é um evento raro e responde por menos de 20% de todos os eventos. Os
sintomas são variáveis e estão relacionados com o tipo e tamanho do objeto aspirado. Habitualmente a aspiração
é assistida ou gera bastante desconforto, o que motiva o indivíduo a procurar auxílio médico. Ocasionalmente, a
aspiração do CE pode não ser identificada e o paciente passa a experimentar sintomas intermitentes que podem
se intensificar com o tempo. O processo inflamatório causado pelo CE pode causar pneumonias pós-obstrutivas,
sibilos localizados, dispneia, atelectasias, hemoptise e simular neoplasias. Nesse contexto, muitas vezes o
paciente recebe diagnóstico e terapêuticas equivocadas. A simples suspeição de aspiração deve levar à investigação
adequada. Apesar de cerca de 25% dos CE serem radiopacos, a radiografia do tórax deve ser sempre realizada, na
medida em que pode mostrar sinais sugestivos de aspiração, como atelectasias e hiperinflações. A broncoscopia
é o exame padrão-ouro e é diagnóstica e terapêutica em praticamente todos os casos. Hoje, com o avanço dos
materiais endoscópicos, a remoção do CE com auxílio de broncoscopia flexível e cada vez mais comum, embora a
broncoscopia rígida permita maior instrumentalização da via aérea.
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RELATO DE CASO: HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA DIREITA PÓS-TRAUMÁTICA
GUILHERME ESTEVES NAJJAR VALLE1, KAREN GUERRA DE SOUZA 1, VICENTE DORGAN NETO1, MÁRCIO
BOTTER 1, ROBERTO SAAD JUNIOR1, RODRIGO TOSHIO SAKAE 1, PAULO FABRICIO STANKE1, LUIZ
GUILHERME SANTOS MAKSOUD1, ALDO PARODI PITA1, IGOR EDUARDO CAETANO FARIAS1
1FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

Relato do caso: Paciente do sexo masculino, de 59 anos da entrada no serviço de atendimento da Santa Casa de
São Paulo, após queda de aproximadamente 3 metros de altura, evidenciando na radiografia de tórax uma
opacificação na base do hemitórax direito. Durante o relato do paciente, descobre-se um trauma prévio há 2 anos,
onde havia caído de uma altura de 10 metros. Diante dos achados, foi solicitado uma tomografia computadorizada
de tórax, evidenciando um discreto derrame pleural direito, com interposição de fígado e cólons no hemitórax
inferior direito, levando a forte suspeita de hérnia diafragmática. Devido a estabilidade clínica e os resultados
dos exames de imagem, foi considerada a possibilidade de hérnia diafragmática direita crônica. Uma vez que o
seu trauma anterior de 10 metros seria muito mais condizente com o surgimento da hérnia. Desta forma, foi
programado uma abordagem eletiva pela equipe da cirurgia torácica. Na qual, optou por realizar a hernioplastia
diafragmática através de uma videotoracoscopia. Evidenciando a herniação diafragmática, que permitia a passagem
do fígado, vesícula biliar, epíplon e alças intestinais para a cavidade torácica com uma grande quantidade de
aderências. Devido à grande dificuldade da redução do conteúdo hernaido, optou-se pela relaização da toracotomia.
Por meio desta, foi feito o debridamento das aderências e a herniorrafia. Discussão: Hérnias diafragmáticas são
mais frequentes do lado esquerdo, com uma prevalência de aproximadamente 75% dos casos Acredita-se que isso
ocorra devido à proteção da cúpula diafragmática direita fornecida pelo fígado, associado a uma maior taxa de
mortalidade quando ocorrem lesões do lado direto. A principal dificuldade nos casos de lesões do diafragma é o
seu diagnóstico, uma vez que os achados nos exames de imagem normalmente são encontrados quando já houve
a progressão para a formação de uma hérnia, principalmente nos casos de trauma fechado, onde as lesões podem
passar despercebidas quando comparado com as lesões perfurantes. Logo, devido à dificuldade diagnóstica pode
ser necessário a exploração cirúrgica quando é encontrado exames de imagens sugestivos, podendo ser usado
procedimentos cirúrgicos menos invasivos como a videotoracoscopia ou a laparoscopia. Uma abordagem cirúrgica
aberta muitas vezes é adotada, quando a resolução não é possível pelas vias menos invasivas. A escolha da
opção entra a laparotomia ou a toracotomia para o reparo cirúrgico é baseado conforme o tempo do trauma e o
surgimento da lesão. A laparotomia acaba sendo escolhida nos casos agudos e a toracotomia nos aparecimentos
tardios dos sintomas, devido a maior quantidade de aderências.
020

RESSECÇÃO CIRÚRGICA DA MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA PULMONAR ESQUERDA DA SÍNDROME DE RENDU
OSLER-WEBER (TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITÁRIA)
JOÃO MARCOS FÉRES MAEDA1, PAULO FABRICIO STANKE1, ROBERTO SAAD JUNIOR1, MÁRCIO BOTTER1,
VICENTE DORGAN NETO1, KAREN GUERRA DE SOUZA1, LUIZ GUILHERME SANTOS MAKSOUD 1, IGOR EDUARDO
CAETANO FARIAS1, RODRIGO TOSHIO SAKA 1, ALDO PARODI PITA1
1 FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
Introdução: A telangiectasia hemorrágica hereditária (THH) ou síndrome de Rendu-Osler-Weber é uma doença
vascular autossômica dominante que causa malformação dos vasos sanguíneos. Variantes patogênicas dos genes
da THH resultam em haploinsuficiência que leva à perturbação da remodelação vascular e ruptura da integridade
da parede dos vasos. Consequentemente, ocorre hemorragias, formação de shunts arteriovenosos, fístulas e
telangiectasia. Suas características clínicas são telangiectasia nasal, mucocutânea, gastrointestinal, malformações
arteriovenosas (MAVs) pulmonares, hepática e cerebrais. O objetivo deste caso é relatar o tratamento cirúrgico
como alternativa ao método endovascular em rara síndrome de malformação vascular pulmonar. Relato de caso:
Paciente, masculino, 12 anos, queixa de cianose distal e perioral, associada à falta de ar principalmente
relacionada à atividade física. Relatava, ainda, episódio de epistaxe recente. Em sua história familiar, sua irmã
havia sido diagnosticada com THH com comprometimento pulmonar. Aos 5 anos, recebeu o mesmo diagnóstico,
confirmado por angiotomografia que evidenciou MAV acometendo grande parte do segmento apicoposterior do
lobo superior esquerdo, caracterizada por múltiplos vasos tortuosos e dilatados. Notaram-se, ainda, outras conexões
vasculares anômalas periféricas caracterizadas por diminutos vasos tortuosos sugestivas de outras malformações
arteriovenosas. Após a avaliação da equipe de cirurgia vascular foi contraindicado angioembolização vascular
pela extensão da malformação. A equipe de cirurgia torácica, após estudo do caso e discussão interdisciplinar,
optou pela lobectomia superior esquerda. A cirurgia foi realizada em via aberta, sem intercorrências, permanecendo
com dreno de pigtail. No pós operatório imediato, paciente evoluiu sem necessidade de oxigenioterapia e com
saturação mantendo-se acima de 95%. Permaneceu um dia em UTI, sendo liberado para enfermaria com débito de
dreno de tórax inferior a 100 ml diariamente. Recebeu alta em 7 dias após a cirurgia. Discussão: As MAVs pulmonares
apresentam incidência maior ou igual 50% nos casos de THH. Essas malformações tem um padrão de apresentação
silencioso e pode cursar com cianose, baqueteamento digital, sopro, dispneia, embolia paradoxal e abscesso
cerebral. A avaliação pode ser feita por radiografia de tórax, gasometria, tomografia computadorizada, angiografia,
ecocardiografia de tórax. As opções de tratamento são embolização terapêutica, profilaxia antibiótica (para
procedimentos odontológicos e cirúrgicos) e ressecção cirúrgica.
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PNEUMOTÓRAX SECUNDÁRIO À ESQUISTOSSOMOSE PULMONAR
MARIANA FREIRE PINTO1, LUIZ GUILHERME SANTOS MAKSOUD1, MÁRCIO BOTTER1, ROBERTO SAAD JUNIOR1,
VICENTE DORGAN NETO1, RODRIGO TOSHIO SAKAE1, KAREN GUERRA DE SOUZA1, PAULO FABRICIO STANKE1
1FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente J.C.S, 34 a, feminino, natural da Bahia, em São Paulo há 19 anos, deu entrada no PS da
Santa Casa de SP com quadro de tosse seca e dor torácica com piora há 2 meses. A paciente relatava como
antecedentes pessoais o hábito de frequentar lagoas durante o período que viveu no interior da Bahia. Tabagista
30 anos/maço. Durante investigação pregressa, paciente refere ter passado por procedimento de drenagem de
tórax, devido pneumotórax à direita após queda de cerca de 3 m de altura há 11 meses. A investigação pelo serviço
de Cirurgia Torácica revelou pneumotórax moderado à D e atelectasia compressiva do parênquima adjacente no
segmento medial do lobo médio. A videotoracoscopia revelou ausência de bolhas no ápice do pulmão D,
espessamento pleural e alteração com aspecto inflamatório segmentar no LM. Foi realizada uma ressecção
segmentar do LM. O estudo anatomopatológico identificou esquistossomose pulmonar com múltiplos granulomas,
alguns deles com ovos de S. mansoni, espessamento vascular da camada íntima e bolhas intra-pleurais com
hemorragia e congestão intensa. Discussão: A esquistossomose pulmonar se manifesta por tosse, falta de ar e
pequenos nódulos detectados pela tomografia computadorizada. O diagnóstico se baseia na história clínica,
eosinofilia no sangue periférico e testes de sorologia e proto parasitológico das fezes. A dispneia é a manifestação
clínica primária mais comum. A radiografia de tórax mostra nódulos miliares finos. No caso clínico apresentado a
TC de tórax não apresentava tais nodulações típicas de um caso de esquistossomose pulmonar, tornando ainda
mais difícil o diagnóstico e caracterizando este relato como um caso raro e atípico. Os granulomas
esquistossomóticos são formados ao redor dos ovos depositados nesses locais, levando a uma sucessão de
lesões subagudas e crônicas. O estudo anatomopatológico do material coletado do caso em questão confirma a
manifestação broncopulmonar, porém, a ocorrência do pneumotórax secundário a este quadro é bastante atípica,
não sendo encontrada na literatura pesquisada referências desta complicação.
022

PERFIL CLÍNICO E CIRÚRGICO DE PACIENTES SUBMETIDOS A METASTASECTOMIAS PULMONARES POR SARCOMAS:
ESTUDO RETROSPECTIVO
LUCAS BRUSCATTO MACHADO1, ROBERTO SAAD JUNIOR1, MARCIO BOTTER1, IGOR EDUARDO CAETANO FARIAS1,
VICENTE DORGAN NETO1, PAULO FABRICIO STANKE1, LUIZ GUILHERME SANTOS MAKSOUD1, KAREN GUERRA DE
SOUZA1
1 FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
Objetivos: Identificar o perfil clínico e cirúrgico relacionado a melhores resultados na metastasectomia relacionada
a sarcomas.Metodologia: O presente estudo foi realizado no Serviço de Cirurgia Torácica da Santa Casa de São
Paulo. A partir de prontuários dos anos de 2008 a 2020, foram selecionados pacientes em que tenham sido
realizadas metastasectomias pulmonares por sarcomas de diferentes tipos histológicos, havendo ocorrido
seguimento ambulatorial adequado. Foram excluídos pacientes que não foram submetidos à metastasectomia
pulmonar ou em que não houve seguimento ambulatorial periódico. Uma revisão retrospectiva foi realizada.
Foram avaliados os dados como subtipo histológico, tempo entre o diagnóstico do tumor primário e o surgimento
de metástases, recorrência de doenças metastáticas, número de lesões pulmonares e técnica cirúrgica utilizada.
Analise estatística: Testes estatísticos a serem utilizados: Teste Exato de Fisher e T-Student (P<0.05). Resultados:
Foram identificados 42 pacientes com sarcoma cujas metástases foram tratadas cirurgicamente. A idade mediana
dos pacientes foi 41 anos e dois terços eram do sexo masculino. O principal subtipo histológico encontrado foi o
dos leiomiosarcomas (34%). As lesões pulmonares foram identificadas em média cerca de 14 meses após o
diagnóstico do tumor primário. A média do número de lesões pulmonares ao diagnóstico foi 1,6 lesões. A principal
técnica cirúrgica realizada foi a toracotomia (94% dos casos) com realização de ressecções sublobares em 88% dos
procedimentos. A sobrevivência mediana é de 39 meses. Discussão/Conclusão:Estes resultados indicam que a
metastasectomia pulmonar representa um procedimento com potencial curativo ou que gere aumento de sobrevida
em grupo selecionados de pacientes com sarcomas extrapulmonares primários tratados.
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FÍSTULA COLOBRÔNQUICA EM PACIENTE SUBMETIDA A ESOFAGOGASTRECTOMIA COM RECONSTRUÇÃO EM Y DE
ROUX POR ADENOCARCINOMA INVASIVO DE CÁRDIA
ISABELLA FAZZI MARKIEWICZ1, KAREN GUERRA DE SOUZA1, VICENTE DORGAN NETO1, MÁRCIO BOTTER1,
ROBERTO SAAD JUNIOR 1, RODRIGO TOSHIO SAKAE1, PAULO FABRÍCIO STANKE1, LUIZ GUILHERME SANTOS
MAKSOUD1, IGOR EDUARDO CAETANO FARIAS 1, ALDO PAROTI PITA1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: MGM, 61 anos, sexo feminino, diagnosticada com adenocarcinoma de cárdia. Foi submetida a
esofagogastrectomia, linfadenectomia D2, esplenectomia e reconstrução em Y de Roux. A anatomia patológica da
peça obtida na esofagogastrectomia revelou lesão na região da cárdia, infiltrando tecido muscular e estendendose à transição esôfago-gástrica, caracterizando adenocarcinoma invasivo de cárdia tipo tubular, Siewert III, estádio
T4aN2. Iniciou-se então quimiorradioterapia adjuvante. Na evolução, paciente relatou quadro clínico de pneumonia
de repetição com tosse produtiva e presença de escarro fétido amarelo esverdeado com aspecto fecaloide
associados a uma perda ponderal, levantando suspeita de fístula colobrônquica. Foi solicitada radiografia
contrastada, que confirmou a hipótese. Diante desse cenário, foi encaminhada para cirurgia de colostomia em
alça de cólon ascendente, que precisou ser reconfeccionada 5 meses depois. Paciente também passou por avaliação
e recuperação nutricional. Passados 5 meses, paciente foi encaminhada para o Departamento de Cirurgia Torácica
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para realização de toracotomia, ressecção pulmonar em cunha,
colorrafia e rafia diafragmática. Durante o procedimento, observou-se a presença de aderências firmes entre os
segmentos basais do lobo pulmonar inferior esquerdo e a face tendínea diafragmática. Realizou-se então ressecção
em cunha dos segmentos basais, separando pulmão e diafragma. Na dissecção diafragmática, foi identificada a
fístula colônica. O procedimento foi concluído com colorrafia e rafia diafragmática, fechando a fístula. Discussão:
Em geral, o paciente com fístula colobrônquica costuma apresentar pneumonias de repetição à esquerda associada
a tosse crônica e produtiva com secreção fétida [2], como foi o caso da paciente em questão. O exame de imagem
mais específico é a tomografia computadorizada abdominal com contraste oral, que possibilita a visualização da
passagem do contraste pela fístula, atingindo a árvore brônquica [2]. Dessa forma, foi através de uma tomografia
contrastada que foi possível confirmar o diagnóstico da paciente abordada neste relato. No caso abordado, a
fístula colobrônquica apresentou-se no seguimento ambulatorial que a paciente estava realizando em pós
operatório. Esse período pós operatório, associado às sessões de quimiorradioterapia adjuvantes, provavelmente
favoreceram a ocorrência da fístula, que provocou então manifestações clínicas características na paciente. Como
tratamento, foi realizada segmentectomia de lobo inferior esquerdo pulmonar, assim como colorrafia e rafia
diafragmática, dando então resolução ao caso.
024

SIMPATECTOMIA VIDEOTORACOSCÓPICA COMO TRATAMENTO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA
MICHELLE ISHIDA CHIANG1, PAULO FABRICIO STANKE1, MARCIO BOTTER1, ROBERTO SAAD JUNIOR1, VICENTE
DORGAN NETO1, KAREN GUERRA DE SOUZA1, LUIZ GUILHERME SANTOS MAKSOUD1, IGOR EDUARDO CAETANO
FARIAS1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: A hipertensão arterial maligna caracteriza-se como uma síndrome constituída por hipertensão
arterial grave, retinopatia com papiledema, insuficiência renal, necrose fibrinoide de arteríolas renais, e que se
apresenta com evolução clínica de progressão rápida e fatal. O presente relato pretende não apenas ressaltar a
severidade da hipertensão arterial maligna e de difícil controle, como também explorar a simpatectomia como
uma abordagem cirúrgica atípica, mas possivelmente benéfica em casos graves de hipertensão. Objetiva-se,
assim, salientar a pertinência da atualização de revisões e estudos acerca da simpatectomia, possibilitando que
mais pacientes se beneficiem da efetividade deste tratamento, quando bem indicado. Neste relato, apresentamos
o caso de uma paciente do sexo feminino, de 17 anos, internada por dois meses na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), por um quadro de emergência hipertensiva,
com presença de episódios de convulsões tônico-clônicas. A paciente apresentava histórico de Lúpus Eritematoso
Sistêmico (LES) e cursava com glomerulonefrite proliferativa difusa classe 4, retinopatia hipertensiva grau 4,
edema de papila bilateral, derrame pericárdico, edema agudo de pulmão e encefalopatia hipertensiva e
hiponatrêmica, além de doença renal crônica (DRC) classe 1 agudizada com necessidade de diálise. Após dois
meses de internação em UTI devido a hipertensão arterial maligna responsiva apenas a Nitroprussiato de sódio,
a equipe de Cirurgia Torácica, em conjunto com a equipe de Terapia Intensiva Pediátrica e de Cardiopediatria,
optaram pela realização de procedimento cirúrgico para a correção de pressão arterial (PA). Com a simpatectomia
bilateral por vídeo de T2 a T12, a paciente evoluiu com significativa redução da PA, que passou a ser controlada por
apenas três medicamentos anti-hipertensivos via oral, possibilitando a alta hospitalar e considerável melhora
na qualidade de vida da paciente. Discussão: No caso relatado, a opção pelo manejo da hipertensão arterial
maligna da paciente por meio da simpatectomia bilateral por vídeo foi realizada por conta da extrema
refratariedade do quadro ao tratamento clínico, associado ainda ao acometimento de múltiplos órgãos. A
complexidade do quadro levou a equipe a adotar uma conduta pouco usual e raramente descrita na literatura
recente, mas que se mostrou extremamente eficaz para a paciente em questão, melhorando substancialmente
sua qualidade de vida. Aspectos éticos:Ficaram claros para o paciente quais eram os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação é isenta de despesas e que há garantia do
acesso a tratamento hospitalar quando necessário. O paciente concordou voluntariamente em participar do
estudo, sabendo que poderia retirar o consentimento a qualquer momento.
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CORREÇÃO ENDOTRAQUEAL VÍDEO-ASSISTIDA DE LESÃO TRAQUEAL EXTENSA PÓS INTUBAÇÃO EM PACIENTE COM
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR COVID-19
WILLIAM FELIPONE 1, PAULO STANKE1, MÁRCIO BOTTER1, ROBERTO SAAD JUNIOR1, VICENTE DORGAN NETO1,
KAREN SOUZA1, LUIZ MAKSOUD1, IGOR FARIAS1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: As lesões traqueobrônquicas são feridas raras, mas que podem se tornar potencialmente fatais.
Diante do aumento significativo do número de pacientes que requerem intubação traqueal ou traqueostomia
durante a pandemia do Covid-19, condições como pneumomediastino e enfisema subcutâneo por iatrogenia se
tornaram mais frequentes, o que realçou a necessidade de abordagens que fossem mais rápidas e eficientes
para o tratamento dessas feridas a fim de diminuir sua morbimortalidade. No caso relatado, uma paciente
portadora de Covid-19 foi submetida a intubação orotraqueal de emergência devido a síndrome respiratória
aguda grave. Após o procedimento, desenvolveu grande enfisema subcutâneo e instabilidade hemodinâmica.
Assim, foi transferida ao serviço de UTI da Santa Casa de São Paulo, onde a equipe da cirurgia torácica evidenciou,
com o auxílio de fibroscópio, uma lesão linear de 5cm na parede posterior da traqueia. Mesmo com o
reposicionamento da cânula orotraqueal abaixo da lesão, foi mantida a instabilidade hemodinâmica (refratária
a drogas vasoativas) e a dificuldade de padronização ventilatória com ventilador mecânico, havendo piora
importante dos valores gasométricos. Diante desse cenário de urgência, a equipe decidiu realizar uma
traqueostomia por cervicotomia anterior, seguida por sutura endotraqueal por via cirúrgica vídeo-assistida. O
procedimento foi realizado sob visão indireta, com alto grau de complexidade pela baixa saturação da paciente.
A cirurgia ocorreu sem intercorrências, resultando no reparo traqueal por via minimamente invasiva. No póscirúrgico, a paciente apresentou melhora significativa da condição ventilatória, sem complicações, até receber
alta da UTI no 15º dia pós-operatório. Discussão: Durante a pandemia do Covid-19, muitos pacientes foram
submetidos a ventilação mecânica invasiva a fim de garantir suporte ventilatório adequado, o que propiciou o
aparecimento de lesões traqueobrônquicas. No presente relato de caso, uma paciente portadora de Covid-19 com
lesão traqueal e em situação de urgência foi submetida a uma cirurgia de reconstrução de via aérea por endoscopia,
havendo o reparo traqueal com êxito. Perante o sucesso da operação, com a estabilização do quadro clínico e a
melhora da condição ventilatória no pós-operatório, fica clara a relevância da abordagem minimamente invasiva
que, apesar de seus benefícios, ainda continua pouco descrita na literatura para a terapêutica desse tipo de
lesão. Portanto, a resolução do caso indica que a via endoscópica vídeo-assistida é uma técnica eficiente no
tratamento das lesões traqueais, podendo ser utilizada inclusive em pacientes com Covid-19.
026

FÍSTULA AORTOBRÔNQUICA COMO UMA CONPLICAÇÃO DO TRATAMENTO DE ANEURISMA DE AORTA
TATIANA TAKETANI KATO1, ALDO PARODI PITA 1, MÁRCIO BOTTER1, ROBERTO SAAD JUNIOR1, VICENTE DORGAN
NETO 1, KAREN GUERRA DE SOUZA1, LUIZ GUILHERME SANTOS MASKOUD1, PAULO FABRICIO STANKE1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 62 anos, apresentou em 2012 dor torácica súbita e foi diagnosticada
dissecção de aorta tipo B. Foi realizado tratamento com endoprótese com resolução do quadro. Após 6 meses, a
paciente apresentou episódio de dor torácica em dorso à esquerda e febre. Foi submetida à angiotomografia de
aorta e tomografia de tórax que evidenciou presença de pequena coleção adjacente a endoprótese com gás,
indicando uma infecção de endoprótese. Foi introduzida antibioticoterapia e subsequente controle da infecção.
Entre 2015 e 2018, a paciente apresentou episódios de hemoptise, sendo realizadas broncoscopia, que mostrou
um sangramento em brônquio do lobo inferior esquerdo e angiotomografia de aorta, que revelou coleção irregular
anteromedial a aorta torácica em íntimo contato com parênquima pulmonar adjacente, sugerindo uma fístula
entre a falsa luz do aneurisma e o parênquima pulmonar, sem evidência de vazamentos. Optou-se por realizar
procedimento cirúrgico para correção da fístula aortobrônquica. Foi colocada uma 2ª endoprótese para evitar
sangramentos durante a ressecção pulmonar. Em 2º tempo, foi realizada toracotomia exploradora e identificou-se
íntima aderência do segmento superior do lobo inferior esquerdo (S6) à aorta descendente com sinais de
fistulização, foi realizado segmentectomia regrada de S6 e debridamento do tecido periaórtico. Paciente evolui
sem intercorrências no pós-operatório imediato. Paciente seguiu em acompanhamento regular ambulatorial sem
apresentar novos episódios de hemoptise. Discussão:A abordagem convencional possui altas taxas de mortalidade,
uma alternativa mais rápida e menos invasiva é o uso de endopróteses. A 2ª prótese foi colocada para evitar
sangramentos caso uma parte da adventícia da aorta aderida ao pulmão fosse retirada durante a ressecção
pulmonar e a abordagem cirúrgica do segmento pulmonar acometido foi realizada, pois colocar endopróteses
deve ser considerado uma terapia de transição porque esse procedimento não trata a lesão do trato respiratório.
Sem corrigir o defeito brônquico, endoprótese e tecido infectado permanecem em contato direto, permitindo a
evolução com infecções e a erosão do parênquima pulmonar. Em casos de fístula aortobrônquica como complicações
de próteses endovasculares, a retirada do segmento pulmonar acometido pode ser necessária para a resolução
do processo patológico perivascular evitando recorrência de fístuliazção ou infecção da endoprótese conforme o
relato e outros autores têm demonstrado.
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HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA DIREITA TARDIA: UM RELATO DE CASO
ARTHUR MENDES GASPERINI2, DANIEL BRITTO SANTOS1, FÁBIO FUCKS MIRANDA3, ROBERTO ELIAS DO
NASCIMENTO SOARES4, DÉBORA SANTANA GONZAGA DE ARAÚJO2, MARIANA LUCIO GALLO2, FELIPE MASSOTE
TRUZZI ALVES1
1 UNIMED - UNIMED SETE LAGOAS, 2 ATENAS - FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS, 3 HUSE - HOSPITAL DE
URGÊNCIAS DE SERGIPE, 4 SOCOR - HOSPITAL SOCOR
Introdução: A hérnia diafragmática pós traumática (HDPT) é uma afecção rara, ocasionada devido a trauma fechado
ou penetrante. Na maioria dos casos, a ruptura ocorre do lado esquerdo do diafragma, pois o fígado atua como
fator protetor do hemidiafragma direito. Em seus estágios iniciais apresenta poucas manifestações clínicas,
sendo frequente o seu diagnóstico tardio, exceto em situações que evoluem para obstrução por resultado do
conteúdo que foi herniado. Uma vez diagnosticada, a correção cirúrgica é mandatória. Justificativa: Apresentar o
caso de uma paciente jovem, com apresentação rara de hérnia diafragmática tardia à direita. Relato do Caso:
Paciente A.S.S., mulher, 39 anos de idade, com relato de queda de própria altura há 05 anos. Procurou o serviço
médico devido a quadro de pneumotórax como complicação de infecção por COVID-19. Nega comorbidades. À
avaliação clínica, apresenta-se oligossintomática, com desconforto respiratório, dor torácica leve, sensação de
peso e dispneia aos grandes esforços. Submetida a Toracostomia e posteriormente à TC de tórax com evidência de
pneumotórax já com dreno bem posicionado e de hérnia diafragmática direita, com a presença do fígado, vesícula
biliar, segmentos do cólon e delgado, bem como epiplon na cavidade torácica, através de orifício diafragmático
em hemidiafragma direito. Em 13 de Setembro de 2021, a paciente foi internada para realização de correção via
toracotomia lateral da hérnia diafragmática. Durante o procedimento, foi identificada volumosa hérnia
diafragmática com quase todo parênquima hepático, exceto pelo segmento 7 e 8, vesícula biliar, cerca de 80
centímetros de intestino delgado e segmento do cólon transverso. Após a realização de rafia da lesão, a paciente
evoluiu bem no pós-operatório, recebendo alta no 2° dia após o procedimento. Discussão: Apesar da rara ocorrência
da HDTP e de seu difícil diagnóstico, a sua hipótese diagnóstica deve ser sempre aventada em pacientes com
histórico de trauma torácico ou abdominal. A propedêutica deve seguir com a confirmação através de exames de
imagem, principalmente a tomografia computadorizada. Nesses casos, a correção cirúrgica é imperativa e deve
ser feita precocemente para evitar complicações a longo prazo.
028

TUMOR FIBROSO SOLITÁRIO DE PLEURA: RELATO DE CASO.
LUANA VICTÓRIA TECCHIO BARBOSA1, ALANA OLIVEIRA DE SOUZA1, NELSON DE ARAÚJO VEGA1,2, FABIO CESAR
DOMINGUES FAVARA1,2
1 CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2 SCMRP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO
INTRODUÇÃO: O tumor fibroso solitário de pleura (TFSP) é constituído por tecido mesenquimal e composto por
células mesoteliais. Não está associado ao tabagismo e à asbestose, o que o difere do mesotelioma.1 Possui
vasos sanguíneos ramificados, semelhante a fibroblastos, o que remete a um tumor vascular periférico. Pode
acometer regiões torácicas e extratorácicas (mediastino, pericárdio e pulmão, como também abdômen e sistema
nervoso central), sendo mais comum em pleura.2 É pouco frequente, com causa ainda desconhecida e acomete
cerca de 2,8 pacientes em 100.000, o que corresponde a 5% de todas as neoplasias pleurais. Possui incidência
semelhante entre homens e mulheres, com pico de 50 a 80 anos.3. RELATO DE CASO: Homem, 62 anos, comerciante,
testemunha de Jeová, diabético tipo 2, hipertenso, com doença renal crônica e hiperuricemia. Relatou que durante
acompanhamento em PSF foi solicitada Radiografia de tórax, para seguimento de HAS, constatando massa em 1/
3 inferior de hemitórax esquerdo. Negou sintomas respiratórios, perda ponderal, febre, dor torácica ou tabagismo.
Exame físico em BEG, afebril, eupneico, normocorado e ausculta pulmonar com murmúrio vesicular bilateral, sem
ruídos adventícios. A Tomografia Computadorizada de tórax demonstrou formação sólida, ovalada, homogênea em
fase sem contraste, medindo 79,2x75,4x98,3 mm, em terço inferior de hemitórax esquerdo, em contato íntimo com
diafragma homolateral. Mediastino sem linfonodopatias. Realizada toracotomia esquerda, com ressecção completa
do tumor. O anatomopatológico demonstrou nódulo aderido à pleura visceral, de 365g e 9,3x7,6x7,2 cm, bem
delimitado por pseudocápsula fibrosa, composto por células que se arranjam em fascículos curtos em maioria,
permeados por bandas colágenas e rica vascularização. Não foi evidenciado áreas de necrose tumoral ou aumento
de atividade mitótica (1 mitose em 50), sem infiltração neoplásica perineural ou embolização neoplásica vascular.
A imuno-histoquímica associada ao quadro morfológico favoreceram o diagnóstico de TFSP, e conforme o modelo
de risco de metástase, a lesão apresentava baixo risco. DISCUSSÃO: O TFSP é em geral de evolução lenta,
assintomático inicialmente e pode manifestar alguns sintomas relacionados a compressão de estruturas conforme
o crescimento, como tosse, dispneia e dor torácica. Ocorrências clínicas como hipoglicemia, baqueteamento
digital e síndromes paraneoplásicas são consideradas critérios de risco para malignidade.4 O tratamento padrãoouro é a ressecção cirúrgica completa. Já se foi questionado sobre sua indicação em casos assintomáticos com
achados radiográficos, mas pela incerteza sobre a malignidade e o benefício de preservar as estruturas adjacentes,
ainda é a melhor terapêutica. A recidiva é relativamente pequena em casos benignos.5 Concluindo, mesmo com
baixa incidência e clínica pouco sintomática, a detecção do tumor associada à terapêutica cirúrgica permitem que
o paciente tenha um desfecho favorável na maioria dos casos.
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SEQUESTRO PULMONAR EXTRALOBAR ASSOCIADO A DERRAME PLEURAL RECIDIVANTE- RELATO DE CASO.
ISADORA RUBIRA FURLAN1, ANA RACHEL KOURY MARINHO1, TARCÍSIO ALBERTIN DOS REIS1, ERICA NISHIDA
HASIMOTO1, DANIELE CRISTINA CATANEO1, ANTONIO JOSE MARIA CATANEO1, RAUL LOPES RUIZ JUNIOR1,
AGLAIA MOREIRA GARCIA XIMENES1, IVANA TEIXEIRA DE AGUIAR1, ANDREA CATHERINE QUIROZ GAMARRA1,
MARIANNA CRISTINA ROMEU COELHO1, LUDMILA GERIOS1, FERNANDA NAOMI MATUBARA1, ISABELLA
MARANHÃO MOREIRA DE ABREU1
1 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO MESQUITA FILHO
RELATO DO CASO: Recém nascido (RN) masculino, pré termo devido a trabalho de parto prematuro secundário a
vulvovaginite, adequado para idade gestacional e baixo peso ao nascer. A mãe referia pré-natal sem intercorrências,
com USG antenatal normal. Ao nascimento, necessitou de suporte ventilatório não invasivo, sendo encaminhado
a UTI neonatal. Nos dias subsequentes evoluiu com piora do padrão respiratório sendo submetido a intubação
orotraqueal. Em radiografia de tórax foi identificado uma opacidade de todo lobo inferior esquerdo, com presença
derrame pleural (DP) volumoso. A tomografia de tórax evidenciou uma massa regular de 4 cm, com densidade de
partes moles, localizada na base do hemitórax esquerdo, irrigada independentemente por uma artéria proveniente
da aorta abdominal, com a drenagem venosa realizada diretamente para a veia cava inferior, associada a um
moderado DP. A toracocentese revelou um transudato, sendo optado pela conduta conservadora, sugerido balanço
hídrico negativo e a pesquisa de outras malformações, principalmente cardíacas, que pudessem justificar o DP. O
RN inicialmente evoluiu bem, não sendo diagnosticada nenhuma patologia que justificasse a formação do DP,
sendo portando decidido por aguardar alguns meses o crescimento da criança para programar o procedimento
cirurgico. Após alguns dias o RN voltou a necessitar de suporte ventilatório com DP visualizado em USG de tórax.
Após discussão multidisciplinar foi optado pela realização da cirurgia por toracotomia esquerda. No inventário
da cavidade pleural foi identificado uma massa de tecido pulmonar, sem comunicação com a árvore brônquica
esquerda, nutrido por um vaso anômalo que se encontrava torcido, proveniente do diafragma. Foi realizada a
ligadura do vaso e retirada da massa pulmonar. O paciente evolui muito bem, o dreno de tórax foi sacado no 3º dia
de pós operatório e não apresentou recidiva do DP. O anatomopatológico veio compatível com tecido pulmonar,
presença de alveolos não aerados e epitélio respiratório, confirmando a hipótese de sequestro pulmonar extralobar
(SPE). DISCUSSÃO: A maioria dos casos de SPE é assintomático no periodo neonatal e os sintomas surgem mais
tardiamente, na forma de infecções respiratórias de repetição no primeiro ano de vida. No periodo neonatal, as
principais manifestações são asfixia ao nascer, dispneia e cianose, sendo o DP uma manifestação atípica e
geralmente mais grave da doença. Quando presente, o DP é volumoso e compatível com transudato, sua formação
pode ser explicada pelo comprometimento da drenagem linfática do segmento pulmonar seqüestrado, o excesso
de fluido filtrado também foi sugerido como um possível mecanismo e uma outra hipótese sugere que a torção do
pedículo vascular do seqüestro determine a formação de DP por obstrução de linfáticos e veias eferentes. O
sequestro pulmonar extralobar deve ser pensado como um diagnóstico diferencial em RN que evoluem com DP
persistente, após a exclusão de causas mais comuns.
030

HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME DE MEDIASTINO - RELATO DE CASO RARO
ISADORA RUBIRA FURLAN1, ANA RACHEL KOURY MARINHO1, ERICA NISHIDA HASIMOTO1, TARCÍSIO ALBERTIN
DOS REIS 1, DANIELE CRISTINA CATANEO1, AGLAIA MOREIRA GARCIA XIMENES 1, ANTONIO JOSE MARIA CATANEO
1, RAUL LOPES RUIZ JUNIOR1, IVANA TEIXEIRA DE AGUIAR1, MANUELLA PACÍFICO DE FREITAS SEGREDO1,
DEBORA GARCIA GASPERINI1
1 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO MESQUITA FILHO
RELATO DO CASO: Menino de 13 anos apresentou há 3 anos um quadro de tosse produtiva, com escarro hemóptico
e epistaxe, foi internado para investigação sendo encontrado apenas uma plaquetopenia. Como quadro foi
autolimitado a família não prosseguiu com investigação. De antecedentes pessoais referia um hemangioma
ressecado em lóbulo da orelha aos 2 meses de idade. Em fevereiro de 2021 devido infecção por COVID-19, realizou
uma radiografia de tórax que evidenciou um importante alargamento mediastinal, além de derrame pleural (DP)
bilateral. Foi encaminhamento para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu para realização
de tomografia de tórax que mostrou uma volumosa lesão expansiva, acometendo todas as porções do mediastino,
com realce heterogêneo ao contraste, além de DP bilateral (maior a direita) e lesões osteolíticas associadas a
trabeculação grosseira e interrupção da cortical óssea nos corpos vertebrais de T4 e T5. Foi internado devido
importante desconforto respiratório, discrasia sanguinea e pancitopenia. Foi realizada toracocentese que
diagnosticou um DP exsudativo, de aspecto hemorrágico e citopatológico negativo para neoplasia e nessa ocasião
foi decidido por deixar um dreno torácico para esvaziar o hemitórax direito. Optado por realizar uma
mediastinotomia anterior para biópsia, cujo anatomopatológico foi compatível com hemangioendotelioma
Kaposiforme. Foi iniciado tratamento com corticoterapia e quimioterapia com vincristina, paciente evoluiu com
melhora do desconforto respiratório e estabilização do DP recebendo alta para seguimento ambulatorial. Porém
mantinha volumosa massa mediastinal mesmo após meses de tratamento, evoluindo a óbito sete meses após o
diagnóstico. DISCUSSÃO: O hemangioma Kaposiforme é um tumor vascular de baixo grau raro e agressivo, possui
características histológicas benignas, porém se comporta de forma maligna em seu desenvolvimento e invasão
local, com frequente invasão vascular. Alguns hemangiomas apresentam coagulopatia como complicação, sendo
frequente a associação com a Síndrome Kassabach-Merritt (SKM), ulceração e sangramento. A SKM consiste na
presença de um tumor vascular que desencadeia uma coagulopatia de consumo com plaquetopenia e anemia
hemolítica. Geralmente ocorre antes dos dois anos de idade, com discreta preferência pelo gênero feminino,
diferente do caso relatado. A apresentação clínica mais característica é de uma placa mal delimitada, de coloração
violácea e dura, o acometimento mediastinal é muito raro e pouco relatado. O tratamento de primeira linha
consiste em cuidados de suporte e corticoterapia até a resolução dos sintomas. Quando o corticoide não se
mostra efetivo, podem ser associados alguns quimioterápicos como a vincristina, interferon alfa e rampamicina.
O paciente em questão obteve resolução da SKM, porém manteve a volumosa massa mediastinal com infiltração
vascular, não respondendo ao tratamento com corticóide e vincristina.

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

19

031

LESÕES DE VIA AÉREA DURANTE ESOFAGECTOMIA TRATADAS DE FORMA CONSERVADORA - RELATO DE CASO.
ANA RACHEL KOURY MARINHO 1, ISADORA RUBIRA FURLAN 1, ERICA NISHIDA HASIMOTO 1, TARCISIO ALBERTIN
DOS REIS 1, AGLAIA MOREIRA GARCIA XIMENES 1, DANIELE CRISTINA CATANEO 1, RAUL LOPES RUIZ JR 1, ANTONIO
JOSE MARIA CATANEO 1, BARBARA PARENTE COELHO 1, NICOLAS PIVOTO 1, MAURO MASSON LERCO 1, MARIA
APARECIDA COELHO DE ARRUDA HENRY 1
1FMB-UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
RELATO DE CASO: Homem de 49 anos, com carcinoma espinocelular de esôfago e laringe sincrônicos, foi submetido
a esofagectomia por videotoracoscopia, com dissecção esofágica dificultada devido a aderência do esôfago na
parede traqueal, em região onde foi previamente realizada radioterapia. Durante abordagem cervical, foi
identificada uma fístula aérea, associada a instabilidade ventilatória, com necessidade de realização de
traqueostomia de urgência para conseguir uma adequada ventilação. Na broncoscopia flexível foram identificadas
duas pequenas lesões traqueais, a primeira localizada na traqueia distal, puntiforme, 1cm acima da carina,
levemente deslocada para a direita e a segunda lesão, de 0,5 cm, localizada na entrada do brônquio principal
esquerdo. Devido ao tamanho diminuto das lesões, optou-se pelo fechamento da traqueostomia e tratamento
conservador por meio de intubação seletiva com cânula de Robertshaw e ventilação monopulmonar à direita, com
a intenção de interromper o fluxo aéreo pelas lesões. Foi realizada drenagem de tórax bilateral para avaliação de
escape aéreo. Durante o pós-operatório inicial foi mantida intubação seletiva, sem escape aéreo detectado
pelos drenos. Após seis dias o paciente foi submetido a nova broncoscopia para reavaliação, na qual foi
identificada cicatrização de ambas as lesões e realizada troca da cânula seletiva pelo tubo orotraqueal simples.
Paciente permaneceu com boa recuperação pós-operatória, evoluindo com extubação após dois dias e retirada de
drenos torácicos em 15 dias. DISCUSSÃO: As lesões de via aérea em ressecções esofágicas são eventos raros,
porém potencialmente mórbidos e até fatais, sendo associados a um maior tempo de ventilação mecânica e de
internação em Unidade de Terapia Intensiva. O manejo destes casos deve ser individualizado baseado no tipo e
na extensão das lesões. Na maioria das vezes é realizado reparo primário da lesão por meio de toracotomia, no
entanto, em lesões pequenas em pacientes estáveis, o tratamento conservador pode ser considerado.
032

TIMECTOMIA PARCIAL POR PARATIREOIDE ECTÓPICA - RELATO DE CASO
ANA RACHEL KOURY MARINHO 1, ISADORA RUBIRA FURLAN 1, ERICA NISHIDA HASIMOTO 1, TARCISIO ALBERTIN
DOS REIS 1, AGLAIA MOREIRA GARCIA XIMENES 1, DANIELE CRISTINA CATANEO 1, RAUL LOPES RUIZ JR 1, ANTONIO
JOSE MARIA CATANEO 1, JOSE VICENTE TAGLIARINI 1, SONIA MARTA MORIGUCHI 1, ROBERTO HUGO AGUIAR
ABILIO 1
1FMB-UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
RELATO DE CASO: Menino de 12 anos admitido em unidade hospitalar com quadro de dor em flanco direito, associado
a vômitos e febre. Ultrassonografia abdominal identificou dilatação ureteropielocalicial à direita. Na TC de abdome
foi identificado um cálculo ureteral à direita de 5mm, com dilatação a montante. O paciente foi submetido à
ureterolitotripsia e implante de cateter duplo J. Em investigação laboratorial pós-operatória foi identificada uma
hipercalcemia refratária e elevação do paratormônio (PTH). Devido hiperparatireoidismo primário, paciente foi
avaliado pela equipe da otorrinolaringologia e após TC cervical, foi levantada a hipótese de tumor de paratireoide.
Foi submetido a paratireoidectomia parcial, porém manteve hipercalcemia e elevação de PTH em pós-operatório.
Devido evolução insatisfatória, paciente foi submetido a cintilografia com Tc99m-Sestamibi, na qual foi identificado
acumulo anormal do radiofármaco em região central do tórax, imediatamente atrás do manúbrio, sugerindo
paratireoide em posição anômala. Solicitada avaliação da cirurgia torácica para abordagem cirúrgica em conjunto.
Paciente foi submetido a esternotomia com pesquisa intraoperatória radioguiada de lesão oculta por meio de
dermografia, na qual foi identificada área de concentração em topografia do timo, e optado pela realização de
timectomia parcial. Em estudo anatomopatológico foi confirmada a presença de tecido paratireoidiano ectópico em
timo. Paciente apresentou boa evolução pós-operatória, com normalização dos níveis de PTH e cálcio sérico. DISCUSSÃO:
A presença de tecido paratireoidiano ectópico é decorrente da migração errônea desta glândula durante os primeiros
estágios do desenvolvimento embriológico. O tImo é a principal localização anômala da paratireoide. A pesquisa
com exames de imagem com Tc99m-Sestamibi auxiliam na investigação diagnóstica pré-operatória e na pesquisa
intraoperatória para avaliação da ressecção cirúrgica ideal.

20

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO
033

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO DE QUEBEC EM PACIENTES COM APNEIA DO
SONO NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO (HSPE)
JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1, YÁSKARA DUARTE ASSIS 1, PAOLA ALEJANDRA APARICIO MICHEL 1, HELOISA
MOURO 1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA CASTELLANO 1, CLARICE EMIKO FUZI 1, THAÍS GREGOL DE FARIAS 1,
GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS 1, MILLENA MELO GALDINO 1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1
1 HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Objetivos: A Apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma doença subdiagnosticada em todo mundo, representa a maior
causa de distúrbio respiratório durante o sono e tem estreita relação com doenças cardiovasculares. Pacientes
com essa condição apresentam roncos, despertares noturnos, sonolência diurna, o que compromete a qualidade
de vida dessa população. O principal tratamento proposto para pacientes com Índice de apneia e hipopneia (IAH)
de moderado a acentuado é o CPAP com melhora na qualidade de vida daqueles que usam regularmente. Para
melhor avaliação da qualidade de vida dessa população foi validado no Brasil o questionário de Quebec. Tem
como objetivo é avaliar a qualidade de vida de pacientes com AOS em uso de CPAP comparando com pacientes com
indicação de CPAP, mas que não estão em uso, através do questionário de Quebec. Metodologia: Estudo prospectivo.
Foi aplicado o questionário de Quebec nos pacientes com diagnóstico de AOS que acompanham no ambulatório
de Apneia do Sono no HSPE e que apresentam indicação de CPAP ou fazem uso de CPAP. Avaliado prontuário para
obtenção de dados demográficos, IMC e IAH média. Analise estatística: Calculado média e desvio padrão das
características populacionais e a média dos valores encontrados no questionário de acordo com cada quesito e
comparado entreo o grupo em uso de CPAP e o grupo com indicação, mas sem uso de CPAP. Resultados: Foram
avaliados 28 pacientes, sendo que 17 faziam uso de CPAP e 11 pacientes que apesar de indicação não usavam CPAP.
A amostra do estudo era em sua maioria do sexo feminino (17/60.71%), com idade média de 62.5 anos (média de 67
+/-10,41 no grupo em uso de CPAP e 55.5 +/- 9,96 no grupo que não usa), IMC médio de 33.63 (média de 32.46 +/- 4,71
no grupo em uso de CPAP e 35.45 +/- 6,8 no grupo que não usa) e IAH médio de 40 (média de 41.95 +/- 30,71 no grupo
em uso de CPAP e 36.99 +/- 21,01 no grupo que não usa).Ao avaliarmos o questionário de qualidade de vida de
Quebec que aborda questões relacionadas a sonolência diurna, sintomas diurnos, sintomas noturnos, emoções
e interações sociais, sua pontuação por quesito soma no máximo 7 pontos, sendo quanto maior pontuação melhor
a qualidade de vida do paciente. Foi possível observar que o grupo em uso de CPAP apresentou média de 5.64
pontos no quesito sonolência diurna, 4.72 nos sintomas diurnos, 4.95 nos sintomas noturnos, 5.04 nas emoções e
5.07 nas interações sociais. Em contrapartida, o grupo de pacientes que não usam CPAP pontuaram em média 4
pontos nos domínios de sonolência diurna, 3.39 de sintomas diurnos, 3.02 de sintomas noturnos, 3.1 de emoção e
3.52 na interação social. Discussão/Conclusão: Limitações: Amostra apresentada neste estudo é pequena e
representa uma comunicação breve que deverá ser ampliada.Concluímos que os pacientes em uso de CPAP
pontuaram mais em todos os domínios do questionário, ou seja, pacientes em uso de CPAP apresentam melhora
na qualidade de vida comparados aos que não usam.
034

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL METABÓLICO E A APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM OBESOS ENCAMINHADOS PARA
CIRURGIA BARIÁTRICA.
DEBORA STROSE VILLAÇA 1, ADRIANA HORA 1, LARA NÁPOLIS 1, LUIZ EDUARDO NERY 1, SÔNIA MARIA TOGEIRO1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- DISCIPLINA DE PNEUMOLOGIA
Objetivos: Avaliar o perfil metabólico, inflamatório e polissonográficos de pacientes obesos, encaminhados para
cirurgia bariátrica e que apresentam diferentes fenótipos de distribuição de gordura. Metodologia: Foram avaliados
pacientes consecutivos, de um serviço privado, com IMC e” 40 kg/m2 ou e” 35 kg/m2 e comorbidades associadas à
obesidade: avaliação nutricional (antropometria), questionário de sonolência, polissonografia, absortiometria
de raios-X de dupla energia e exames laboratoriais de sangue. Analise estatística: Os dados coletados foram
analisados em um programa específico para análise estatística (SPSS-Statistical Package for the Social Sciences,
versão 27). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado inicialmente para avaliar a distribuição das variáveis. O
teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para análises entre grupos. Correlação de Spearman foi utlizada para avaliar
o grau de associação entre as variáveis contínuas não-paramétricas. A probabilidade de erro tipo I foi
estabelecidad em 5% para todos os testes de hipóteses (p<0,05). Resultados: A prevalência de AOS nesta população
foi de 76% (IAH> 5/h) sendo 82% em homens e 72% em mulheres. O grupo controle foi composto por 11pacientes,
enquanto o grupo AOS foi composto por 35 pacientes (8 leves, 12 moderados e 15 graves). Não foram observadas
diferenças na idade e IMC entre os grupos. O escore da Escala de Sonolência de Epworth, o ácido úrico e a
circunferência do pescoço foram significativamente maiores nos pacientes com AOS do que nos controles (p=0,003,
p=0,046 e p=0,009, respectivamente) e aumentou proporcionalmente à gravidade da AOS. O Índice Apnéia-Hipopnéia
correlacionou-se positivamente com: medidas de antropometria e composição corporal (circunferência da cintura,
do pescoço e abdominal, e massa gorda andróide), TNF-á, glicose e ácido úrico. Discussão/Conclusão: Pacientes
obesos com indicação de cirurgia bariátrica apresentam fenótipos de distribuição de gordura e grau de inflamação
diferente quando são acometidos pela AOS.
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AVALIAÇÃO DOS MARCADORES PROGNÓSTICOS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA E SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO.
JEFFERSON BARROS 1, VANESSA LAGO1, ROBSON PRUDENTE1, ESTEFÂNIA FRANCO1, LUIS MACHADO 1, SUZANA TANNI 1
1 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Introdução: Pacientes com Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou Síndrome da Apneia obstrutiva do sono
(SAOS) de forma isolada estão mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares. A coexistência de SAOS
e DPOC em um mesmo paciente define um grupo de pacientes com um risco especial para desfechos negativos. A
avaliação da população com sobreposição das duas condições, chamada de Overlap Syndrome (OVS) é portanto,
de grande relevância para propostas terapêuticas e de intervenção. Objetivos: Avaliar os pacientes com OVS
quanto ao perfil cardíaco e características funcionais respiratórias em comparação com população de pacientes
com DPOC. Métodos: Trata-se de estudo transversal em pacientes com DPOC e OVS, sendo que a DPOC foi confirmada
por espirometria e critérios clínicos e a SAOS por polissonografia. Foi realizado também ecocardiograma
transtorácico. Resultados: Foram avaliados 30 pacientes com apenas DPOC e 44 pacientes com OVS. No primeiro
grupo a média de idade foi de 66,8 anos, no segundo 70 anos. Não houve significância estatística entre os dois
grupos nos valores das seguintes variáveis analisadas: VEF1, CVF, relação VEF1/CVF e saturação periférica média.
Em relação ao índice de dessaturacao na polissonografia dos pacientes com OVS apresentaram índice de 11,1 vs
1,9 nos pacientes com apenas DPOC (p

DOENÇAS INTERTICIAIS PULMONARES
036

RELATO DE CASO: USO DE RITUXIMABE NO TRATAMENTO DE PROTEINOSE ALVEOLAR PULMONAR REFRATÁRIA.
ANA BEATRIZ LIMA RESENDE 2, GUILHERME SANTOS LOPES 2, ANA CAROLINA LIMA RESENDE 1, PAULO MIRANDA
CAVALCANTE NETO 1, SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, GUSTAVO FRAZATTO MEDEIROS DE MIRANDA
1, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, CESAR YOSHITO FUKUDA 1, MILENA TENORIO CEREZOLI 1, SIMONE
LOBO KRUPOK MATIAS 1, MARIA RAQUEL SOARES 1, CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1
1UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Relato do caso: Feminino, 28 anos, encaminhada ao ambulatório de Doenças Pulmonares Intersticiais da UNIFESP
para investigação. Relato de dispneia há 4 anos, atualmente aos moderados esforços, piora nos últimos 5 meses,
associada a tosse seca. Neste período, recebeu diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, tratada
ambulatorialmente. Ao exame físico: estertores finos bibasais, f 18 irpm, SatO2 96% em ar ambiente. Teste do
degrau com dessaturação para 89%. TCAR: opacidades em vidro fosco com padrão em mosaico, associado a
espessamento difuso dos septos interlobulares, padrão “crazying paving ”. Sob suspeita de proteinose alveolar
pulmonar (PAP), realizou broncoscopia, identificado em lavado broncoalveolar (LBA) líquido de aspecto leitoso. Os
achados clínicos e tomográficos em associação com LBA característico confirmaram diagnóstico. Devido sintomas
e dessaturação no teste do degrau, foi indicada e realizada lavagem pulmonar total (LPT). Paciente evoluiu com
melhora clínica, funcional e radiológica. Após 2 anos de estabilidade apresentou piora. Devido refratariedade e
indisponibilidade da terapia com fator estimulador das colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), optado
por uso de Rituximabe, com resposta satisfatória. Discussão: A PAP é uma doença rara que causa acúmulo de
surfactante nos alvéolos por deficiência de clearance dos macrófagos. A forma mais prevalente é a auto-imune,
causada pela presença de anticorpos (Ac) anti-GM-CSF. Diagnóstico é baseado em achados clínicos e tomográficos.
Os principais sintomas são dispneia e tosse. Em TCAR, padrão “crazy paving” é altamente sugestivo quando
extenso e simétrico. Pacientes com PAP oligossintomáticos, com pouca ou nenhuma repercussão na função pulmonar
e sem hipoxemia podem ser acompanhados. Considerar tratamento se dispneia ao repouso, aos pequenos esforços,
ou se hipoxemia. O tratamento padrão é LPT, efetiva em 85% dos casos. Se refratariedade, 1ª escolha é a terapia
com GM-CSF, pouco disponível. O uso do Rituximabe (anti CD20) tem se mostrado promissor como alternativa,
reduzindo as taxas de Ac anti-GM-CSF, propiciando adequada ação macrofágica, permitindo assim, troca gasosa
efetiva. O algoritmo de tratamento destes pacientes pode mudar em um futuro próximo. Há TRIALS em andamento
com outros medicamentos. Se progressão, pode-se considerar antifibróticos.
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BLOQUEIO CARDÍACO E ACOMETIMENTO PULMONAR: DUAS FACES DA MESMA DOENÇA
ANA BEATRIZ LIMA RESENDE 2, GUILHERME SANTOS LOPES 2, ANA CAROLINA LIMA RESENDE 1, MILENA TENORIO
CEREZOLI 1, PAULO MIRANDA CAVALCANTE NETO 1, SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, SIMONE LOBO
KRUPOK MATIAS 1, GUSTAVO FRAZATTO MEDEIROS DE MIRANDA 1, CESAR YOSHITO FUKUDA 1, BRUNO LEÔNCIO
DE MORAES BERALDO 1, MARIA RAQUEL SOARES 1, CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1, MARINA DORNFELD
CUNHA CASTRO 1
1 UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Relato do caso: Sexo feminino, 37 anos, histórico de síncope e Holter demonstrando bloqueio atrioventricular
total, com implante de marcapasso definitivo. Quadro de dispneia progressiva, sibilância, tosse seca e fadiga há
6 meses. Tomografia (TC) de tórax evidenciou adenopatia mediastinal e hilar e múltiplos nódulos pulmonares
perilinfáticos com áreas de confluência. Biópsia transbrônquica revelou inflamação granulomatosa não caseosa
e pesquisa de agentes infecciosos negativa. Estadiamento sistêmico normal, exceto por TC de abdome com múltiplos
nódulos hepáticos e adenopatia difusa. Hipótese diagnóstica de sarcoidose multissistêmica (pulmonar estadio
II, cardíaca, hepática e linfonodal). Realizada prescrição de corticoide e metotrexato, evoluindo com melhora da
dispneia, porém aumento da extensão do acometimento abdominal (hepatoesplênico) após 18 meses de
tratamento. Realizada troca de droga de segunda linha para azatioprina, com controle sistêmico satisfatório,
seguindo em tratamento com prednisona, após ressonância cardíaca afastar inflamação ativa. Discussão: A
sarcoidose é uma doença granulomatosa multissistêmica e seu acometimento cardíaco ocorre por inflamação
granulomatosa, com consequentes bloqueios, arritmias, insuficiência cardíaca e morte súbita. Sintomas ocorrem
em menos de 5% dos casos, incluindo palpitação, síncope e sintomas de disfunção ventricular, dependendo da
localização, extensão, presença de atividade inflamatória ou fibrose. A grande heterogeneidade é responsável
pela ausência de padrão único para seu diagnóstico, sendo este desafiador. Relatamos um caso de sarcoidose
cardíaca, pulmonar, linfonodal e abdominal, ressaltando a importância de sua suspeição e manejo multidisciplinar.
Diversos fatores limitantes, como mimetização de outras doenças, falta de padronização em testes de rastreamento,
indisponibilidade de exames de imagem avançados em diversos locais e especificidade limitada, levam a
dificuldades para a confirmação diagnóstica. Tratamento imunossupressor é usualmente recomendado, além de
condutas especificas para as consequências da doença, como medidas para insuficiência cardíaca, antiarrítmicos,
implante de dispositivos e até transplante cardíaco. Estudos adicionais são necessários para definição de protocolos
de triagem ideais para sarcoidose cardíaca, estabelecendo adequadamente seu diagnóstico e manejo terapêutico.
038

ACHADOS PREDITIVOS DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS FIBRÓTICAS PROGRESSIVAS: ESTUDO BRASILEIRO
MULTICÊNTRICO
ANA CAROLINA LIMA RESENDE 1, ELIANE VIANA MANCUZO 2, MARIA RAQUEL SOARES 1, PAULO MIRANDA
CAVALCANTE NETO 1, MARIA AUXILIADORA MOREIRA 3, RIMARCS GOMES FERREIRA 1, REGINA CÉLIA CARLOS
TIBANA 1, FERNANDA MACIEL DE AGUIAR BAPTISTA 4, GUSTAVO FRAZATTO MEDEIROS DE MIRANDA 1, KARIN
MUELLER STORRER 6, SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 1, MILENA TENÓRIO CEREZOLI 1, RAFAELA BOAVENTURA
MARTINS 1, SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, VANESSA EL MIR ARIDA 1, ANDRÉ BEZERRA BOTELHO
1, BRUNO LEÔNCIO DE MORAES BERALDO 1, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, CÉSAR YOSHITO FUKUDA 1,
CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 3 UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, 4 HSR - HOSPITAL SÃO RAFAEL - SALVADOR, BA, 5 UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA, 6 UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Objetivos: Muitas da doenças pulmonares intersticiais fibrosantes (DPIF) desenvolvem padrão progressivo (DPIFP). Objetivos: Identificar achados indicativos de progressão na avaliação inicial em pacientes com DPIF em uma
grande coorte brasileira. Metodologia: Estudo retrospectivo observacional de coorte, pacientes ≥ 18 anos,
acompanhados em 6 centros no Brasil, Jan/08 até Set/18. Diagnósticos após discussão multidisciplinar. Doença
progressiva caracterizada por qualquer um dos itens em 6-24 meses: Declínio CVF ≥ 10% (INBUILD, 2019) 2 ou 3:
declínio CVF 5-9%, piora da dispneia e aumento da extensão de fibrose na TCAR (INBUILD, 2019). Exacerbação.
Prescrição de O2 que não era necessário na avaliação inicial. Morte nos primeiros 2 anos. Analise estatística:
Achados relacionados com progressão selecionados por: teste de qui quadrado, teste de T e regressão logística.
Resultados: 500 pacientes avaliados, 58% mulheres, idade 62.7 ± 12,5 anos. Diagnósticos finais: Doenças do tecido
conectivo (DTC) 32.6%, Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) 21.4%, Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica (PHc)
20.6%, Pneumonia Intersticial Não Específica (PINE) 12.4%, Pneumonias Intersticiais Não Classificadas 6%, Doença
Pulmonar Intersticial Fibrosante Familiar 3.4% e outras 4%. Doença Progressiva encontrada em 231 (46.4%). Análise
logística multivariável (excluindo DCO e ExSpO2) permaneceram associadas com progressão (OR; 95%IC, p<0,05):
Estertores em velcro (2.25; 1.49-3.38); Diagnóstico de PHc (1.91; 1.13-3.24); Nível de Dispneia (1.54; 1.24-1.93); Diagnóstico
de DTC (0.57; 0.37-0.88). Quando estertores em velcro são removidos do modelo, faveolamento se torna importante
preditor de progressão (OR1.62, 95% IC1.05-2.48, p 0.028). Discussão/Conclusão: Nossos achados são consistentes
com outros estudos quanto a incidência de diagnóstico e doença progressiva, além das variáveis associadas à
DPI-FP. Evidenciamos que a presença de estertores em velcro pode estar associada com progressão, valioso pointof-care e oportundade de baixo custo para detecção de doença precoce. No Brasil, a incidencia de PHc é elevada,
observamos que é um diagnóstico relacionado ao risco de progressão. É importante buscar por faveolamento na TC
por sua prevalência em diversas formas de DPI, achado que pode estar relacionado a progressão. A importância de
reconhecer DPI-FP é justificada por sua utilidade clínica no processo de decisão. Reconhecer que pacientes que
apresentam esse fenótipo podem progredir para morte é justificativa suficiente para intervenções mais agressivas
em contextos clínicos adequados. Conclusão: Diversos preditores estão presentes em DPI-FP, incluindo diagnóstico
de PHc, dispneia acentuada, presença de estertores em velcro ou faveolamento. DPI - DTC são associadas a menor
progressão.

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

23

039

DOENÇA PULMONAR POR METAL DURO: RELATO DE CASO
SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, ANA CAROLINA LIMA RESENDE 1, PAULO MIRANDA CAVALCANTE
NETO 1, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, MILENA TENÓRIO CEREZOLI 1, SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 1,
CESAR YOSHITO FUKUDA 1, VANESSA EL MIR ARIDA 1, RIMARCS GOMES FERREIRA 1, MARIA RAQUEL SOARES 1,
ISRAEL MISSRIE 1, LAYLA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 2, ANA BEATRIZ LIMA REZENDE 3, GUSTAVO FRAZZATO
MIRANDA 1, CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP/EPM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UNIFAMAZ - CENTRO
UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA, 3 UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Introdução: A doença pulmonar por metal duro (DPMD) é uma forma rara de doença ocupacional que pode ocorrer
em trabalhadores empregados na fabricação, utilização ou manutenção de ferramentas compostas de metal duro,
um material composto principalmente de carboneto de tungstênio, cobalto ou diamante e, ocasionalmente, de
outros metais, como titânio, tântalo, cromo, níquel. O diagnóstico da DPMD é essencialmente dado pela história
de exposição ocupacional a metais duros, clínica, radiológica e achados patológicos de doenças pulmonares
intersticiais. Relato de Caso: Sexo feminino, 37 anos, com antecedente de exposição a mofo por 5 anos e trabalho
no setor de metalúrgica há 14 anos, referia há 8 oito anos início de dispneia, tosse seca, dor torácica e perda
ponderal de 10kg em um ano. Feita investigação por pneumologista com o diagnóstico de pneumonite de
hipersensibilidade (PH) após biópsia pulmonar cirúrgica, sendo introduzida prednisona 60mg/dia com desmame
gradual por 3 meses, porém sem melhora, tendo evoluído com piora da dispneia. Apresentava na tomografia
computadorizada (TCAR) do tórax micronódulos centrolobulares em vidro fosco distribuídos por todo o parênquima
pulmonar, principalmente nos lobos superiores, onde observa-se opacidades em vidro fosco bilaterais. Espirometria
com CVF 0,71(21%), FEV1 0,70 (25%), VFE1/CVF 0,99. Solicitada revisão de lâmina com células gigantes multinucleadas
isoladas, volumosas, com sinal de emperipolese, permeadas por macrófagos com citoplasma amplo preenchido
discretamente por pigmento amarronzado e granuloso fino, sendo compatível com pneumonia intersticial de
células gigantes. Realizado afastamento do seu trabalho e iniciado imunossupressor, tendo evoluído com melhora
da dispneia e funcional, com CVF 1,28 (38%), FEV1 1,19 (42%), VFE1 /CVF 0,93. Discussão: A exposição a metais duros
pode levar ao desenvolvimento de asma ocupacional e PH, como doenças pulmonares intersticiais, como DPMD.A
DPMD é rara, mesmo em populações com risco ocupacional, a qual não se correlaciona com à idade, ao sexo e ao
tempo de exposição ocupacional, o que, para os autores, reforçou a hipótese de hipersensibilidade. A apresentação
clínica é extremamente variada, sendo o sintoma inicial geralmente a dispneia. Os pacientes que apresentam
DPMD evoluem com padrão ventilatório restritivo e redução da difusão de monóxido de carbono com os padrões
da TCAR correspondentes a presença de vidro fosco, opacidades lineares irregulares, nódulos centrolobulares e,
na doença avançada, bronquiectasia de tração e faveolamento. A biópsia pulmonar é muito útil para um diagnóstico
definitivo, sendo caracterizada pela presença de células gigantes multinucleadas canibalísticas bizarras nos
alvéolos e no lavado broncoalveolar. O tratamento é baseado no afastamento definitivo, além do uso de
corticosteroides ou imunossupressores, com variados resultados.
040

DOENÇA PULMONAR POR DEPOSIÇÃO DE CADEIA LEVE: RELATO DE CASO
PAMELA CRISTINA COSTA DOS SANTOS 1, GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS 1, ULISSES DE ALCÂNTARA FERREIRA
1, YASKARA DUARTE ASSIS 1, JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1, MILLENA MELO GALDINO 1, THAIS GREGOL DE
FARIAS 1, HELOISA MOURO 1, PAOLA ALEJANDRA APARICIO MICHEL 1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1,
FERNANDA MAYUMI NOMURA 1, FERNANDO BATISTA PIVELI 1, ANDRESSA PELOSO 1, MAURI MONTEIRO
RODRIGUES 1, ESTER NEI APARECIDA MARTINS COLETTA 1, SILVIA CARLA SOUSA RODRIGUES1
1HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Introdução: A doença de deposição de cadeia leve (DDCL), descrita pela primeira vez em 1976 por Randall et al, é
uma condição rara associada à produção excessiva de cadeia leve de imunoglobulina monoclonal e deposição de
tecido afetando principalmente rins, fígado e coração, geralmente associada a doenças autoimunes e
linfoproliferativas. O envolvimento pulmonar é incomum, podendo se manifestar na forma nodular, intersticial
difusa ou cística. A apresentação geralmente é indolente ou lentamente progressiva, podendo levar à insuficiência
respiratória, especialmente em formas císticas. O diagnóstico é estabelecido pela análise histopatológica que
apresenta deposição de material eosinofílico amorfo cuja coloração pelo vermelho Congo é negativa. Relatamos
um caso de DDCL com apresentação nodular pulmonar isolada e evolução indolente. Relato de Caso: Mulher, 76
anos, com desconforto respiratório há mais de um ano. Câncer de mama em 2002 com tratamento cirúrgico e
quimioterápico. Exame físico e análises laboratoriais normais. Prova de função pulmonar com CVF= 1,60 L (67%) e
DCO=11,7 mL/min/mmHg (78%). A tomografia computadorizada de tórax mostrava múltiplos nódulos pulmonares
regulares esparsos no parênquima pulmonar, sendo o maior no lobo inferior esquerdo (LIE), medindo 12 mm.
Realizada lobectomia no LIE, cuja biópsia mostrou infiltrado inflamatório linfoplasmocitário circundando nódulo
eosinofílico, sugestivo de amiloidoma, além da presença de restrição da cadeia leve kappa nos plasmócitos e
colorações histoquímicas negativas para o vermelho Congo, firmando o diagnóstico da DDCL pulmonar. Discussão:
Os achados radiológicos em DDCL nodular incluem nódulos solitários ou múltiplos distribuídos aleatoriamente
no parênquima pulmonar. Eventualmente, cavitação ou calcificação são encontradas. O principal diagnóstico
diferencial da DDCL é a amiloidose AL pulmonar, cuja histopatologia também apresenta deposição de material
eosinofílico amorfo. A diferença está na configuração â-pregueada das fibrilas constituintes, responsável por sua
birrefringência verde-maçã sob luz polarizada com a coloração vermelho do Congo, responsável pelas características
diagnósticas da amilóide. A DDCL pulmonar não apresenta esse arranjo, por isso o vermelho do Congo é
caracteristicamente negativo. A relativa raridade da DDCL pulmonar, a falta de familiaridade de muitos patologistas
com a doença e as semelhanças histopatológicas com a amiloidose podem dificultar o seu diagnóstico.
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PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA. RELATO DE CASO.
BEATRIZ PINHEIRO 1, JOSÉ MIGUEL MAIA 1,1, ISADORA GOULART 1, MARÍLIA FLAVIANE DÁCIA 1
1 UB - UNIVERSIDADE BRASIL
Relato do caso: Justificativa da relevância do caso relatado: A pneumonite de hipersensibilidade (PH) é uma
doença de caráter imunológico que causa inflamação do parênquima pulmonar devido à exposição recorrente a
antígenos orgânicos ou substâncias de baixo peso molecular por indivíduos susceptíveis, previamente
sensibilizados. A PH crônica é caracterizada pelo avanço para lesão pulmonar irreversível, podendo causar fibrose
pulmonar. Esse relato diz a respeito de uma paciente do sexo feminino com diagnóstico de PH crônica. Relato de
caso: Paciente do sexo feminino, 43 anos, foi atendida em ambulatório com quadro de tosse há 3 meses de caráter
produtiva. Exame de covid negativo. Apresentou algia em transição toracolombar com irradiação para região
anterior do tórax, tosse seca e dispneia aos mínimos esforços. Anteriormente, tratada como pneumonia com
antibióticos tendo retorno de sintomas. AP: nega asma prévia. Profissão: do lar, nega contato com tuberculose,
nega alergias a medicamentos. AF: nega pneumopatias. HV: nega tabagismo, cria um cão e mais de 50 aves. Teve
contato desde a infância por pai possuir criadouro. Comorbidades: nega. EFG: REG, corada, acianótica, afebril. AP:
murmúrios vesiculares presentes bilateralmente com estertores crepitantes em bases. FR: 24irpm. Sat: 92% AA.
FC:101bpm. PA:130/90mmHg. Exames - HMG: Hb:13,9; Ht:41,0.; VCM:87; GB:13,000; Eosi:130; Plaq:230.000, Crea:1. TC de
tórax: opacidade pulmonar posterobasal bilateral com padrão “Head Cheese” intercalando áreas de aprisionamento
aéreo com áreas de pulmão normal e áreas de vidro fosco com sinais de fibrose, bronquiolectasias de tração e
distorção arquitetural pulmonar, associada à micronódulos centrolobulares em vidro fosco nos campos pulmonares
médios bilateralmente, sugerindo PH na fase crônica ou seus diferenciais. A conduta foi orientação para cessar o
contato com pássaros e prescrição de corticoide sistêmico: prednisona 40 mg por 10 dias e 20 mg de manutenção.
Espirometria: VEF1/CVF:0,89(108%) VEF1:2,08(73%) CVF:2,34(67%). A hipótese diagnóstica é PH crônica. Broncoscopia
não realizada devido à pandemia do COVID19. Discussão: A PH crônica evolui com tosse dispneia, fibrose
progressivas e infiltrado intersticial no estudo radiológico. Apresenta-se como um desafio diagnóstico no diferencial
com outras pneumopatias intersticiais idiopática. A exposição contínua ao agente etiológico e a consequente
resposta inflamatória podem levar à destruição pulmonar progressiva e irreversível, sendo necessário afastamento
da fonte antigênica. O diagnóstico é desafiante pela sobreposição de padrões de outras PIIs e baseia-se em
história clínica, história de exposição, achados de TC compatíveis e de biópsia cirúrgica em casos duvidosos. O
diagnóstico precoce permite o tratamento e prognóstico mais eficazes. Nos casos sintomáticos, está indicada
medicação anti-inflamatória
042

PROTEINOSE ALVEOLAR PULMONAR: RELATOS DE CASO
LUIZ ALMEIDA FREITAS NETO 1, KAMILA TOLOMEI 1, RODRIGO URRESTI ORIAS 1, TATIANA MATSUMOTO 1,
RAPHAEL VITOR LEAL DE CARVALHO 1, MARIANA MARTINS MILAN 1, ISABELA SOARES SANTOS FERREIRA DA
PALMA 1, LUDMILA NEVES DE PARODI 1, INGRID DANIELLE CARVALHO 1, THOMAS JUNIOR DOS SANTOS LESCANO1
1 ISCMSP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente 43 anos masculino, sem antecedentes pessoais, refere que há cerca de 03 meses iniciou
quadro de tosse seca, associado a dispneia progressiva e queda da saturação. Por tal sintoma, o mesmo refere ter
buscado vários outros serviços onda foi realizado medicação sintomática para suspeita principal de corona vírus.
Após avaliação com a nossa equipe, pela clínica e achados tomográficos que mesmo não específicos, nos
direcionaram a tal hipótese. Realizada biopsia em cunha, onde foi constatada proteinose alveolar. Realizada
lavagem pulmonar com soro fisiológico, inicialmente em pulmão direito, posteriormente esquerdo. Paciente
apresentou melhora exponencial após o procedimento, podendo retornar já as suas atividades normais. Discussão:
A proteinose alveolar (PAP) é uma enfermidade conhecida pelo acúmulo de lipoproteínas, na via aérea distal
(alvéolos). Por ser uma doença não inflamatória, tende a manter a arquitetura brônquica sendo uma das
características de sua apresentação. Justamente pelos acúmulos das proteínas compostas principalmente por
surfactante(1) É uma doença relativamente rara, com uma prevalência de 0.37 pessoas a cada 100.000 habitantes,
que acomete em maior número adultos jovens entre 20 e 50 anos de idade. Possui grande associação com
tabagismo e quando associado, possui uma predileção maior pelo sexo masculino (2:1) não havendo essa
predileção em pacientes não fumantes(2) A apresentação clínica pode ser inespecífica inicialmente possuindo
como sintomas com dispneia progressiva, tosse seca e queda da saturação.(2) Por não apresentar achados
patognominicos, mesmo em exames de imagem (achado mais comum e o vidro fosco com consolidações(5) seu
diagnostico pode ser postergado prejudicando a evolução do paciente Para confirmação do diagnostico deve ser
realizado por confirmação em biopsia. Tratamento específico e a lavagem pulmonar por broncoscopia (4)
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DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL NA ARTRITE REUMATÓIDE: RELATO DE CASO
SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, LAYLA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 2, PAULO MIRANDA
CAVALCANTE NETO 1, ANA CAROLINA CAROLINA LIMA RESENDE 1, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, MILENA
TENÓRIO CEREZOLI 1, MARIA RAQUEL SOARES 1, ANA BEATRIZ LIMA REZENDE 3, CARLOS ALBERTO DE CASTRO
PEREIRA 1
1 UNIFESP/EPM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UNIFAMAZ - CENTRO
UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA, 3 UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune caracterizada por autoanticorpos, como o fator
reumatoide (FR) e os anticorpos antipeptídeos anticitrulinados (ACPAs), sendo a doença pulmonar intersticial
associada à AR (DPI-AR) uma complicação extra-articular grave que envolve vários subtipos radiológicos e
patológicos. Entre 5-10% dos pacientes com AR desenvolverão DPI clinicamente significativa e 20-30% com possível
envolvimento subclínico.Relato de Caso: Sexo masculino, 51 anos, relatava dispneia aos grandes esforços, tosse
seca esporádica, artralgia em mãos e punhos e perda peso de 14 kg há 6 meses. Evoluiu com piora súbita da
dispneia aos mínimos, febre e edema assimétrico com dor em panturrilha direita. Sinais vitais na admissão do
pronto socorro, PA 135x71mmHg; Fc 96 bpm; f 34 irpm; SpO2 86% em ar ambiente. Ao exame físico ausculta cardíaca
sem alteração, estertores finos em bases pulmonares, sinovite em 2a e 3a metacarpofalangeana bilateral e
edema assimétrico em perna direita. USG Doppler com trombose venosa profunda (TVP) de veia femoral direita,
angiotomografia de tórax com tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral e presença de intersticiopatia padrão
pneumonia intersticial não específica (PINE), ecocardiograma normal, FAN 1/320 padrão nuclear pontilhado fino,
FR >640, VHS e PCR elevados e sem sinal de infecção. Espirometria com CVF 1.60 (41%); VEF1 1.46 (46%), CVF/VEF1 0.91
e DCO 9.99 (30%). Feito o diagnóstico de TVP, TEP e DPI-AR. Iniciado suplementação O2, anticoagulação plena e
pulsoterapia com ciclofosfamida. Após 12 ciclos apresentava melhora clínica, tomográfica e funcional com CVF
2.79 (72%); VEF1 2.46 (79%), CVF/VEF1 0.80 e DCO 21.57 (66%). Discussão: A real incidência da DPI-AR ainda é
desconhecida tendo uma prevalência variável na literatura, mas cerca de 10% dos pacientes com AR desenvolvem
uma DPI clinicamente significativa que é responsável por 10–20% da mortalidade. Os fatores de risco para DPI-AR
incluem sexo masculino, idade avançada, tabagismo, maior atividade da doença, características de doença extraarticular, autoanticorpos e predisposição genética. Os padrões radiológicos mais comuns são pneumonia intersticial
usual e PINE. A decisão de iniciar o tratamento também é influenciada por vários fatores, devendo se considerar
o uso de imunossupressores em pacientes com doença pulmonar progressiva e envolvimento articular leve. Por
outro lado, dados recentes como o estudo INBUILD sobre o nintedanibe nos permitem supor o uso futuro de
agentes antifibróticos na DPI-AR.
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ANÁLISES DE RESULTADOS PREDITIVOS INDICATIVOS DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS PROGRESSIVAS
SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, ANA CAROLINA LIMA RESENDE 1, ELIANE VIANA MANCUZO 3,
MARIA RAQUEL SOARES 1, MARIA AUXILIADORA MOREIRA 2, PAULO MIRANDA CAVALCANTE NETO 1, GUSTAVO
FRAZZATO MIRANDA 1, REGINA CÉLIA CARLOS TIBANA 1, FERNANDA MACIEL DE AGUIAR BAPTISTA 4, RIMARCS
GOMES FERREIRA 1, RAFAELA BOAVENTURA MARTINS 1, SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 1, VANESSA EL MIR
ARIDA 1, BRUNO LEÔNCIO DE MORAES BERALDO 1, KARIN MUELLER STORRER 5, ANDRÉ BEZERRA BOTELHO 1,
CESAR YOSHITO FUKUDA 1, MILENA TENÓRIO CEREZOLI 1, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, CARLOS ALBERTO
CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP/EPM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UFG - UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 3 UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Objetivos: Avaliar o percentual de declínio da % CVF associado a outros achados indicativos de doença pulmonar
intersticial com fenótipo progressivo (DPI-FP) em uma grande coorte do Brasil. Metodologia: Coorte observacional
retrospectiva, de janeiro de 2008 a setembro de 2018. DPIs fibróticas com pelo menos 2 anos de acompanhamento
foram selecionadas. DPI-FP foi caracterizado por: morte nos primeiros 2 anos, exacerbação da fibrose, necessidade
de uso oxigênio na evolução, piora da dispneia e aumento da extensão das alterações fibróticas na TCAR. Analise
estatística: Dados foram traçados por curvas ROC contra declínio %CVF e pontos de corte com 70% e 90% de
especificidade e p. Resultados: 500 pacientes foram avaliados. Os diagnósticos mais comuns foram: doenças do
tecido conjuntivo 32,6%, pneumonite por hipersensibilidade crônica 20,6%, FPI 21,4%, PINE 12,4%, DPI não classificável
6,0% e outros. Doença progressiva foi encontrada em 232 casos (46,4%). A progressão foi caracterizada por um ou
mais: declínio da CVF ≥10% em 106 (21,2%), uso de oxigênio em 105 (21%), exacerbação 71 (14,2%), 2 ou 3 (aumento
da extensão da fibrose na TCAR, piora da dispneia e diminuição na CVF 5-9% em 128 (25,7%) e morte em 37 (7,4%).
Pelas curvas ROC, todas as AUC foram significativas (p. Discussão/Conclusão:Os critérios de progressão podem ser
difíceis de estabelecer diretamente em um cenário clínico de rotina, com mudanças inespecíficas na piora dos
sintomas ou alterações de imagem. Porém, no presente estudo, a diminuição da CVF ≥5% esteve associada a
esses dois desfechos, com sensibilidade moderada e especificidade de 70%, validando-os. Além disso, diminuições
na CVF ≥7% do previsto indicaram necessidade do uso de oxigênio e exacerbação em 2 anos, que são critérios já
estabelecidos para progressão da doença e maior risco de morte.
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PNEUMOPATIA INTERSTICIAL INDUZIDA POR CLADRIBINA - RELATO DE CASO
FERNANDO PIVELI 1, YASKARA ASSIS 1, FERNANDA NOMURA 1,1, HELOISA MOURO 1, THAIS GREGOL 1, GABRIEL
DOMINGUES 1, PAOLA ALEJANDRA MICHEL 1, EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO 1, MILLENA MELO GALDINO
1, JULIANA DI QUEIROZ 1, ANDRESSA PELOSO 1, MAURI MOURA RODRIGUES 1, SILVIA CARLA SOUZA RODRIGUES1
1 HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Relato do caso: A Cladribina é um agente antineoplásico sintético utilizado rotineiramente para o tratamento de
neoplasias hematológicas. Em 2019, foi aprovado pela Anvisa seu uso na forma oral para o tratamento da Esclerose
Múltipla (EM). A doença pulmonar induzida por droga corresponde a cerca de 3 a 5% das causas de doença
pulmonar intersticial (DPI), sendo associada em sua maioria a fármacos para tratamento de doenças neoplásicas,
reumatológicas, amiodarona e antibióticos. Relatamos o caso de uma paciente com EM que desenvolveu infiltrado
pulmonar difuso após uso da Cladribina. Relato de Caso: Sexo feminino, 58 anos, branca, hipertensa e diabética
com diagnóstico de EM em maio de 2020. Em setembro, a paciente foi submetida a 2 ciclos de Cladribina via oral
por 5 dias e intervalo de 20 dias entre eles. Após um mês do último ciclo, foi internada com astenia, dispneia e dor
torácica; apresentava-se com saturação de O2 de 89% e estertores à ausculta pulmonar. A tomografia de tórax (TC)
evidenciava múltiplas opacidades em vidro fosco e consolidações periféricas e peribrônquicas. Foram negativos
o teste molecular para tuberculose, RT-PCR com pesquisa de Sars-Cov-2 e pesquisa do vírus Influenza. Realizado
broncoscopia com pesquisa negativa de micro-organismos no lavado broncoalaveolar. Após uso de antibióticos e
corticoide, recebeu alta com melhora clínica e tomográfica, com prescrição de oxigenoterapia domiciliar prolongada
(ODP). Retornou após 9 dias em hipoxemia e com piora tomográfica, sendo aventada a hipótese de DPI secundária
à Cladribina. Reintroduzido o corticoide, que foi mantido após alta hospitalar. Dos exames complementares, foi
constatado apenas anti-SSA-RO de 67,8 U/mL. Na prova de função pulmonar, CVF=1,86 L (58%) e DCO= 8,1 mL/min/
mmHg. Paciente encontra-se clinicamente estável, ainda com necessidade de ODP. Discussão: A Cladribina é uma
droga que inibe a síntese de DNA de linfócitos e monócitos, tendo meia-vida terminal de cerca de 24 horas e efeito
sistêmico de longa duração, com inibição hematológica máxima em 2 meses após a administração. Infecções
oportunistas são as principais complicações pulmonares. Em pesquisa na Pubmed, encontramos apenas um caso
de intoxicação pulmonar pelo uso da Cladribina. Apesar da baixa incidência, DPI secundária à Cladribina deve ser
pensada em pessoas que desenvolvem sintomas pulmonares após seu uso.
046

SARCOIDOSE PULMONAR - UM RELATO DE CASO
MYLLENE DIAS DE SOUZA 1, ELEONORA ZÁCCARO GARCIA 1, NELSON DE ARAÚJO VEGA 1, ELISA SEBBA DE SOUZA
VEGA 1, MARCUS VINÍCIUS VALENTIN 1, CRISTIANE TEFÉ-SILVA 1
1 CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
Relato do caso: Paciente, sexo feminino, 51 anos, cuidadora de idosos, moradora de zona urbana. Iniciou há 1 dia
com dor em região interescapulovertebral de forte intensidade (8-9/10), em pontada, com irradiação para região
espinhosa esquerda. Referiu também dor torácica moderada (6 /10), intermitente, com piora nos momentos de
tensão há 18 meses, dispneia aos moderados esforços (escala de mMRC 1), astenia, fadiga, desanimo e pigarro
matinal crônico. Negou febre, tosse e hemoptise. Nos diversos aparelhos, espirros frequentes, palpitações, poliúria,
nictúria e há 5 anos, câimbras nas pernas, panturrilhas e pés. Refere contato com pássaros em domicílio, nega
tabagismo, etilismo e doenças pulmonares prévias. Ao exame físico, sinais de hepatoesplenomegalia, sem
demais alterações. Seguindo com a investigação, foram realizados exames complementares. Hemograma, função
renal, glicose e urina rotina sem alterações. Raio-x: adenopatia hilar bilateral com opacidades intersticiais; TC de
Tórax e Abdome Superior: Linfonodomegalia mediastinal, doença nodular peri-hilar, com predomínio subpleural
e interstícios interlobulares, micronódulos em região subpleural e peri-hilares. Esplenomegalia. Possíveis
diagnósticos: Linfoma, Tuberculose Ganglionar, Doenças Fúngicas e Sarcoidose Pulmonar, sendo necessário exames
mais específicos. Exames laboratoriais: cálcio urinário – 410,64 mg/24h (VR: 42,0-353); Enzima Conversora de
Angiotensina – 191,5 U/L (VR: 20-70). Sorologia Anti-HIV, Contraimunoeletroforese Paracoccidioidomicose (Anticorpos),
Anticorpos Anti-Histoplasma Capsulatum, Contraimunoeletroforese Aspergillus, Anticorpos IGG – Aspergillus
Fumigatus e Pesquisa Cryptococcus (Exoantigenus) – não reagente ou não detectável. Prova Tuberculínica (PPD) –
não reator. Através de broncofibroscopia e toracotomia - anatomopatológico: linfonodos mediastinais – fragmentos
de linfonodos apresentando processo inflamatório granulomatoso não necrotizante e focos de antracose; segmento
do lobo pulmonar superior esquerdo – segmento de parênquima pulmonar apresentando processo inflamatório
granulomatoso não necrotizante e áreas de congestão vascular. Os resultados obtidos fecharam o diagnóstico
para Sarcoidose Pulmonar. A paciente foi encaminhada para a atenção secundária e evolui com melhora satisfatória
dos sintomas. Discussão: A Sarcoidose Pulmonar é uma doença multissistêmica, de etiologia desconhecida,
normalmente autolimitada, acomete o pulmão mais frequentemente com granulomas não caseosos. Pela baixa
prevalência no Brasil, estimada em 10/100.000 habitantes, e quadro clínico inespecífico, o trabalho favorece a
ampliação do conhecimento sobre as diversas faces da doença, revisão de seus mecanismos e auxílio no desafio
diagnóstico. Aspectos éticos:Os preceitos éticos requeridos na elaboração do relato de caso foram cumpridos,
esclarecimento sobre o projeto, participação voluntária, privacidade do paciente e confidencialidade das
informações, sendo esses afirmados por documento assinado.
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FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA ASSOCIADA A FIBROSE PÓS COVID EM TERAPIA COM ANTIFIBRÓTICO
LARISSA PRANDO CAU1, RAQUEL COSTA DE AGUIAR VALIM1, BRUNA MARIA BIANCHI DAS NEVES1
1 USCS - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Relato do caso: T.Y, feminina, 78 anos, hipertensa, há dois meses em tratamento para fibrose pulmonar idiopática,
foi atendida no pronto atendimento em Abril de 2021 por piora clínica respiratória do seu quadro de base com
necessidade de oxigenoterapia contínua. Em exame físico, foram encontrados piora do padrão respiratório e
estertores crepitantes bilaterais em bases e terços médios pulmonares. A tomografia de tórax sem contraste
realizada no dia 04 de Abril evidenciou opacidades com atenuação em vidro fosco esparsas e periféricas acometendo
mais que 50% do parênquima pulmonar, fibroatelectasias e áreas de faveolamento bilaterais em bases pulmonares.
Prosseguida internação hospitalar, iniciada oxigenoterapia em cateter nasal contínuo 4L/min com melhora da
saturação para 94% e corticoterapia com metilprednisolona 125mg/dia. Gasometria arterial inicial havia
demonstrado pH: 7.48 , PCO2: 35.6, PO2: 49.4 e Sat: 87% e os demais exames laboratoriais resultaram: creatinina: 0.5,
PCR: 3.3, d-dimero: 933.8, BT: 0.9, DHL: 426, CPK: 21, INR: 1.17, TGO: 45, Potássio: 3.8, Sódio: 139 e anticorpos IgM e IgG
reagentes para SARS-COV-2. Foi mantido o tratamento contínuo com antifibrótico Nintedanibe durante toda
internação na dose de 150mg a cada 12 horas. Durante os seus 24 dias de internação em enfermaria, não foi
necessária ventilação invasiva. Diante da exacerbação pulmonar por infecção de COVID-19, porém, paciente evoluiu
com piora significativa da fibrose pulmonar. Quando submetida a novo exame de imagem, a nova tomografia de
tórax sem contraste realizada 24 dias após internação, ilustrou piora significativa do padrão da fibrose pulmonar,
com progressão do espessamento liso dos septos inter e intralobulares. Discussão: Pacientes com FPI podem
exacerbar com infecção viral, incluindo por SARS-CoV-2, como demonstrado no caso. O estado fibrótico na COVID-19
pode ser provocado por citocinas como a interleucina-6 (IL-6), implicada no desenvolvimento de fibrose pulmonar.
A paciente do caso não fazia uso prévio de oxigênio e havia iniciado recentemente nintedanibe quando foi
diagnosticada com pneumonia viral por SARS-CoV-2. Ela apresentou piora respiratória com necessidade de
oxigenoterapia contínua com cateter nasal, mas sem necessidade de ventilação mecânica mesmo com importante
comprometimento pulmonar. Isso pode sugerir que o uso precoce do antifibrótico tenha benefício pulmonar ao
ponto de evitar o suporte ventilatório invasivo. Diante disso, há necessidade de estudos randomizados para
melhor compreensão da ação do antifibrótico em um período precoce, ou seja, no início da inflamação pulmonar
na COVID-19. O nintedanibe é um antifibrótico seguro e a paciente está tendo uma boa tolerância apesar de
alguns quadros de diarreia. O tratamento será mantido para evitar a progressão da doença¬¬ mesmo após
término de oxigenioterapia.
048

DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE PROGRESSIVA EM SEIS CENTROS NO BRASIL
PAULO MIRANDA CAVALCANTE NETO 1, ANA CAROLINA LIMA RESENDE 1, ELIANE VIANA MANCUZO 2, MARIA
RAQUEL SOARES 1, MARIA AUXILIADORA MOREIRA 5, REGINA CELIA CARLOS TIBANA 1, FERNANDA MACIEL DE
AGUIAR BAPTISTA 6, KARIN MUELLER STORRER 3, RAFAELA BOAVENTURA MARTINS 1, SIMONE LOBO KRUPOK
MATIAS 1, SORAYA ABOU EL HOSN CORDERO DA SILVA 1, VANESSA EL MIR ARIDA 1, ANDRE BEZERRA BOTELHO 1,
BRUNO LEONCIO DE MORAES BERALDO 1, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, CESAR YOSHITO FUKUDA 1,
MILENA TENÓRIO CEREZOLI 1, TATIANA SENNA GALVÃO NONATO ALVES 4, RIMARCS GOMES FERREIRA 1, CARLOS
ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2 UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 3 UFPR
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 4 UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 5 UFG - UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 6 HSR - HOSPITAL SÃO RAFAEL
Objetivos:Descrever a frequência de DPI-FP em uma grande coorte retrospectiva do Brasil. Metodologia: Foram
selecionados pacientes com DPI-FP, com seguimento mínimo de 2 anos. Doença progressiva foi caracterizada por
qualquer um dos seguintes: morte nos primeiros dois anos, exacerbação, prescrição de oxigênio não necessário
na avaliação inicial ou um declínio na CVF ≥10% dos valores previstos ou quando dois ou três dos seguintes
achados foram encontrados: declínio da CVF entre 5-9%, piora da dispneia e aumento da extensão da alterações
fibróticas na TCAR (INBUILD, 2019). Resultados: Foram avaliados 500 pacientes, 56,8% mulheres, média idade = 62,7
± 12,5 anos. Doença progressiva foi encontrada em 232 casos (46,4%) do total de casos. A progressão era caracterizado
por um ou mais: declínio CVF ≥10% em 106 (21,2%), uso de O2 em 105 (21%), exacerbação 71 (14,2%), 2 ou 3 (aumento
da extensão da fibrose na TCAR, piora da dispneia e diminuição da CVF de 5-9%) em 106 (21,2%) e óbito em 37
(7,4%). Porcentagem, diagnósticos finais e progressão foram respectivamente: PHc (20,6% e 61%); CTD (32,2% e 35%);
IPF (21,4% e 50%); NSIP (12,4% e 43,5%); Unclassifiable (6% e 57%) e Others (7% e 42,8%). Discussão/Conclusão: No
estudo INBUILD, a predominância foi do sexo feminino (53%) e a média (+ DP) de idade de 65,8 + 9,8 anos, ambos
semelhantes aos nossos resultados. No presente estudo, descobrimos que a doença pulmonar intersticial
fibrosante mais progressivo foi a Pneumonia de hipersensibilidade crônica (26,1%). É comumente aceito que a FPI
é sempre progressiva, mas em nosso estudo essa característica foi observada em apenas 50% dos casos nos
primeiros dois anos de acompanhamento. Embora as doenças pulmonares intersticiais autoimunes tenham sido
o grupo mais comum (32,6%), essa foi a DPI menos progressiva. Isso pode ser explicado pela presença de maior
grau de inflamação nessas condições. Nosso estudo também mostrou a importância de ampliar os critérios de
caracterização da doença progressiva, a fim de identificar o mais rápido possível o perfil desse paciente e iniciar
o tratamento com acompanhamento rigoroso. DPI-FP foi observada em quase metade dos casos, incluindo FPI. CHP
é a doença fibrótica mais progressiva, enquanto a DTC é a menos progressiva.
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FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA EM TRATAMENTO ANTIFIBRÓTICO – RELATO DE CASO
ANA CAROLINA BOMBARDI DUARTE 1, RAFAELA PEREIRA AMATUZZI 1, MARIA RAQUEL SOARES 1, CARLOS ALBERTO
DE CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença intersticial pulmonar, caracterizada por fibrose
progressiva do parênquima e comumente identificada em tomografia de alta resolução (TCAR) por padrão de
pneumonia intersticial usual (PIU). De etiologia desconhecida, possui maior incidência em homens, acima de 50
anos, e associação ao tabagismo. Evolui com declínio acentuado da função pulmonar e elevada taxa de
morbimortalidade com altos custos socioeconômico-hospitalares. Relatamos um caso de FPI em uso de nintedanibe,
medicação antifibrótica, com desaceleração de perda funcional e sobrevida em sete anos de seguimento.
Corroborando dados da literatura em que o uso de antifibróticos deve ser considerado de forma precoce em casos
de FPI. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 69 anos, com carga tabágica de 30 maços-ano e sem outras exposições
de relevância, iniciou investigação por tosse crônica e dispneia aos grandes esforços de evolução há um ano.
Exame físico direcionado evidenciou sons respiratórios simétricos com a presença de estertores finos
bilateralmente e queda da saturação de pulso ao teste do degrau. TCAR de tórax demonstrou padrão PIU provável
e anatomopatológico (AP) obtido em biópsia pulmonar cirúrgica (BPC) confirmou o diagnóstico de FPI. Espirometria
inicial apresentava valores dentro dos limites de normalidade e difusão de monóxido de carbono com leve
redução. A progressão tomográfica e funcional foi acompanhada ao longo dos anos, tendo sido iniciado tratamento
antifibrótico dentro do primeiro ano de diagnóstico. Sua evolução foi favorável, com boa tolerância da medicação
antifibrótica, melhora da qualidade de vida e maior sobrevida. DISCUSSÃO: Pacientes com FPI apresentam em
média sobrevida de três anos e pior prognóstico quando em comparação a outras doenças pulmonares intersticiais
fibróticas. Seu diagnóstico é um desafio, especialmente em países em desenvolvimento, onde exposições a
certos agentes orgânicos e inorgânicos são frequentes e não identificados pelo paciente. Nesta discussão, a
pneumonia de hipersensibilidade fibrótica deve ser sempre considerada como diagnóstico diferencial por também
apresentar padrão tomográfico de PIU provável. A maioria destes casos, deverá ser conduzida com BPC, sendo a
discussão multidisciplinar o padrão ouro para o diagnóstico. Com o advento de medicações antifibróticas, cuja
validação ocorreu em estudos fase III e desfechos primários obtidos com sucesso (INPULSIS Trial – Nintedanibe e
ASCEND Trial – Pirfenidona), a progressão do declínio funcional pulmonar e taxas de mortalidade caíram
proporcionando melhor qualidade de vida a estes indivíduos. Entretanto, no Brasil, estes medicamentos estão
ainda pendente de aprovações nacionais. Neste relato, pontuamos os benefícios desta terapia em corroboração
com a literatura mundial atual.
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PNEUMONITE POR HIPERSENSIBILIDADE POR EXPOSIÇÃO A ÁGUAS QUENTES – A IMPORTÂNCIA DA SUSPEIÇÃO
CLÍNICA EM TEMPOS DA COVID-19.
RICARDO SIUFI MAGALHÃES 1, ANDRÉ GIGLIO BUENO 2, LAURA VILELA PORTUGAL MONTEIRO 1
1 SLM - FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC, 2 PUCCAMP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - CAMPINAS
Introdução: A Pneumonite por Hipersensibilidade (PH) é uma síndrome complexa, resultante da inalação de
substâncias orgânicas que desencadeiam uma reação inflamatória a nível dos alvéolos, bronquíolos terminais e
também intersticial em indivíduos susceptíveis. Diversos antígenos foram descritos como potenciais causadores
da doença, e o diagnóstico requer grande suspeição clínica, sobretudo em tempos de pandemia da COVID-19, que
figura entre um dos diagnósticos diferenciais. O tratamento é baseado na retirada do contato com o antígeno
associado à corticoterapia sistêmica e, em alguns casos, imunossupressão. Apresentamos uma paciente jovem,
sem comorbidades, com quadro clínico compatível com PH associado a vidro fosco com áreas focais de consolidação
na tomografia de tórax e lavado broncoalveolar com linfocitose (85%). A suspeição diagnóstica e o diagnóstico
diferencial com pneumonia viral foram fundamentais para o adequado tratamento e prevenção para fibrose
pulmonar no caso descrito. Relato de caso: Paciente 31 anos, feminina, sem comorbidades, bailarina, após dois
meses de trabalho em pousada rica em águas quentes, onde frequentava piscinas aquecidas diariamente por
algumas horas, evolui com dispneia progressiva (mMRC 2) associado a febre e tosse por 30 dias, com perda ponderal
de 3 kg no período. Infectologista excluiu micobacterioses e COVID-19 e, como TC de tórax evidenciou vidro fosco
bilateral, com predomínio em campos médios bilateralmente e áreas focais de consolidação periférica, associado
a espessamento septal, encaminhou para avaliação pneumológica. Em investigação, provas reumatológicas negativas
com FAN 1:80, pontilhado fino, BAL com 85% de linfócitos, 15% de macrófagos alveolares e, por exposição compatível
(águas quentes) e achados imaginológicos e laboratoriais condizentes com a doença, foi aventada a hipótese de PH
e, nesse contexto, prescrita corticoterapia com prednisona 0,7 mg/kg, com melhora da dispneia (atualmente, mMRC
0) e melhora dos achados imaginológicos. Atualmente, exercendo normalmente as suas atividades laborais. Discussão:
A PH é uma doença imunologicamente mediada, resultante da inalação de substâncias orgânicas que desencadeiam
uma reação inflamatória na parede das vias aéreas de pequeno calibre, alvéolos e interstício. No caso de nossa
paciente, uma exposição considerada compatível foi a estadia prolongada em águas quentes, onde podem estar
presentes micobactérias atípicas, um subtipo de PH conhecida como “hot tub lung”. O diagnóstico da PH é difícil e
desafiador, sobretudo no contexto da pandemia da COVID-19, e pode ser realizado sem a necessidade de espécime
anatômico em algumas situações, como em nossa paciente, com exposição e quadro clínico-imaginológico compatíveis
e presença de linfocitose maior que 40% - no caso, 85%. O tratamento para pacientes com sintomas, além do
afastamento do fator causal, deve ser baseado na corticoterapia para acelerar a recuperação inicial.
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SILICOSE TÓRACOPULMONAR COM CONCOMITANTE COMPROMETIMENTO ESPLÊNICO E LINFONODAL ABDOMINAL
COMO MANIFESTAÇÃO SISTÊMICA DE PNEUMOCONIOSE
LEONARDO CUNHA GONÇALVES 1, LUIZA CUNHA GONÇALVES 2, ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA 3, ELMAR
GONZAGA GONÇALVES 4
1 UFTM - MG - FACULDADE DE MEDICINA, 2 UNIUBE - MG - FACULDADE DE MEDICINA DE UBERABA, 3 CLIMA - MG
- CLÍNICA DE IMAGEM, 4 UFU - MG - FACULDADE DE MEDICINA
Resumo: Pneumoconiose constitui um amplo grupo de doenças pulmonares que resultam da inalação de partículas
minerais compondo o espectro de doenças pulmonares inalatórias e também ocupacionais. Pode ser classificada
como fibrótica ou não fibrótica. Em um indivíduo com história de exposição prolongada à sílica e com utilização
inadequada de equipamentos de segurança, o achado de lesões nodulares ou reticulonodulares em Raio-X de
tórax ou pequenos nódulos com distribuição perilinfática na tomografia computadorizada de alta resolução
(TCAR) com calcificações em casca de ovo, é fortemente sugestivo de silicose. Após expressiva revisão bibliográfica
encontramos poucos relatos referentes ao comprometimento extra torácicopulmonar desta condição. Isoladas
descrições de lesões laríngeas, orofaríngeas, sinusais, orais e nasais foram consideradas. A ausência de relatos
demonstrando o comprometimento concomitante de lesões tóracopulmonares e sítios abdominais linfonodais e
território esplênico justifica a apresentação deste relato de caso. Pac. sexo masculino, 47 anos, procedente do
estado de Espírito Santo, procurou atendimento médico em nossa cidade, com quadro de dispnéia de início súbito
e, diante da possibilidade de tratar-se de lesão pulmonar por COVID – 19 foi submetido a TCAR a qual detectou
extenso comprometimento pulmonar com fibrose, formações nodulares e calcificações parenquimatosas, hílares
e mediastinais de aspecto compatível com silicose e na progressão do exame a identificação de calcificações
linfonodais abdominais similares as mediastinais em casca de ovo acrescido de calcificações esplênicas difusas.
Em seu histórico houve relato de atividade em mina de extração e polimento de pedras (em especial granito) por
mais de vinte anos. Diante de sorologia negativa para COVID -19 e exames negativos para tuberculose pulmonar
o mesmo foi submetido a biópsia que revelou nódulos silicóticos compostos de colágeno maduro na porção
central, com uma zona periférica de macrófagos. Atuais processos migratórios a busca de melhores oportunidades
de emprego propiciam a identificação de patologias não usuais a determinadas regiões, principalmente doenças
que são freqüentes em locais de origem desses viajantes. Classicamente o nordeste de Minas Gerais e o Espírito
Santos são regiões de grande concentração de reserva de minérios exploradas por muitas empresas existentes
nestas regiões sendo tradicional o relato de pneumoconioses. Com o advento da TCAR e ampliação de seu uso o
reconhecimento desta entidade passou a ser melhor padronizado, permitindo avanços na diferenciação entre os
agentes minerais causadores de doenças ocupacionais. Soma-se a este fato que a extensão ao território superior
do abdômen, para avaliação completa das bases pulmonares, permitiu identificar lesões/calcificações em sítios
abdominais, neste caso em linfonodos e no parênquima esplênico suscitando a associação de lesões torácicas
e abdominais em silicose agora documentada no presente relato.
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LINFANGIOLEIOMIOMATOSE EM USO DE SIROLIMUS, COM GANHO DE FUNÇÃO PULMONAR- RELATO DE CASO
RAFAELA AMATUZZI 1, AMANDA TONON CAMPOY 1, ANA CAROLINA BOMBARDI DUARTE 1, GABRIELA SCARTEZINI
MONICO 1, LUCCAS FERNANDES QUEIROZ 1, MARIA RAQUEL SOARES 1, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: A linfangioleiomiomatose é uma doença neoplásica metastática rara, de etiologia indeterminada,
que afeta 3,4 a 7,8 por milhão de mulheres em idade reprodutiva. No pulmão se caracteriza por uma doença cística,
de forma esporádica ou associada a esclerose tuberosa, com acometimento de múltiplos órgãos. Seu quadro
clínico é caracterizado por tosse, dispneia, dor torácica e pneumotórax, podendo apresentar complicações linfáticas
e angiomiolipoma renal. Quanto aos exames de imagem, é característica a presença de cistos regulares, redondos,
em grau variável. Apresenta boa sobrevida, sendo indicado tratamento com inibidores da mTor para aqueles que
possuem VEF1 menor que 70% do predito, ou outros marcadores de gravidade como queda do VEF1 maior que 90 mL
por ano, volume residual maior que 120% do previsto, capacidade de difusão de monóxido de carbono menor que
80%, dessaturação induzida por exercício menor que 90% ou hipoxemia em repouso (PaO2 menor que 70 mmHg).
A seguir relataremos um caso de linfangioleiomiomatose tratado com sirolimus desde fevereiro de 2018, com
ganho de volumes pulmonares: 2017: VEF1 68% (1,90)/ CVF 63% (1,95) -> 2019: VEF1 75% (2,19 L)/ CVF 2,38 (74%) e
estabilidade da doença, corroborando dados da literatura sobre a estabilidade da prova de função pulmonar e
melhora da qualidade de vida que o tratamento medicamentoso oferece. RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino,
21 anos, com antecedente de esclerose tuberosa, angiomiolipoma renal e hepático, iniciou investigação devido
pneumotórax de repetição, em hemitórax esquerdo no ano de 2015 e a direita em 2016, além de lesões de pele e
crises convulsivas. Exame físico direcionado evidenciou sons pulmonares presentes e sem ruídos adventícios.
Presença de máculas hipocrômicas em pernas e dorso, placa papulosa eritematosa em dorso superior à E, pápulas
eritematosas, associada a pústulas em face e colo e máculas acastanhadas, confluentes de aspecto linear em
terço proximal de braço E. TCAR de tórax demonstrou cistos de paredes finas e regulares, redondos, disseminados
em todos os campos pulmonares. Como exames complementares realizou: USG abdome e rins (Jan/2017) com
presença de múltiplos nódulos hepáticos hiperecogênicos, o maior no segmento V de 4,7 X 3,7cm + múltiplos
nódulos renais hiperecogênicos bilaterais, bem delimitados, sem fluxo vascular ao doppler e formação expansiva
sólida cística hipoecogênica no polo inferior do rim D de 5,5 X 4,5cm. RM crânio (09/08/18) com focos de hipersinal
no T2/FLAIR corticossubcorticais frontais e parietais bilaterais, que avolumam giros corticais compatíveis com
tuberes corticais. Em função pulmonar inicial apresentava VEF1 de 58% e DCO de 63%, sendo então optado pela
introdução de sirolimus. Mantido acompanhamento ambulatorial, sem recorrência de pneumotórax, melhora da
qualidade de vida, ganho de função pulmonar, melhora das lesões de pele e dos angiomiolipomas em
ultrassonografia posterior.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RESPOSTA AO TRATAMENTO NAS MIOPATIAS AUTOIMUNES SISTÊMICAS COM DOENÇA
PULMONAR INTERSTICIAL EM UMA COORTE BRASILEIRA
GUSTAVO FRAZATTO MEDEIROS DE MIRANDA 1, MARIA RAQUEL SOARES 1, LUIZ EDUARDO COELHO ANDRADE 1,
ALEXANDRE WAGNER SILVA DE SOUZA 1, CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Introdução: As síndromes miopáticas abrangem um grande número de doenças, com diferentes manifestações e
particularidades, sendo a presença de doença pulmonar intersticial (DPI) o principal fator para pior desfecho.
Objetivos: Comparar as características clínicas, funcionais e tomográficas em uma coorte brasileira de pacientes
com miopatia e acometimento pulmonar, diferenciando-os em três grupos: (1) pacientes com anti-Jo1 positivo, (2)
outros anticorpos antissintetase (não-Jo-1) e (3) outras miopatias. Avaliar a resposta ao tratamento, prognóstico
e fatores relacionados. Métodos: Todos os pacientes apresentavam envolvimento pulmonar com tomografia de
tórax de alta resolução (TCAR) e sinais de doença reumática autoimune com evidência de comprometimento
muscular (anticorpos para miopatia, fraqueza, mialgia, aumento das enzimas musculares ou mãos de mecânico).
Os testes de função pulmonar foram realizados de acordo com as recomendações sugeridas pela ATS, ERS e pela
SBPT. Os dados foram comparados e avaliados entre os três grupos, sendo utilizado análise de variância (ANOVA),
teste de mediana, teste de qui-quadrado ou teste de Fisher e teste de Kaplan-Meier, dependendo do teste e da
frequência avaliada. A sobrevida foi calculada avaliando queda da CVF ≥ 5%. Foram considerados significantes
diferenças ou associações com valores de p Resultados: Os grupos foram homogêneos, exceto pelo menor tempo
de sintomas no grupo Jo-1 (p=0,03), e menos sinais clínicos no grupo não-Jo-1, como menor alteração das enzimas
musculares (p < 0,01) e fotossensibilidade ausência (p=0,04). A capacidade vital forçada (CVF) basal média foi de
61% ±16,7 e a mediana de acompanhamento foi de 50 meses [25 - 95]. Não houve diferença no tratamento entre os
grupos, com mediana de 36 meses para uso de corticoide e 26 meses para outros imunossupressores. Os fatores
preditores para menor sobrevida foram os padrões tomográficos, com maior mortalidade naqueles com
faveolamento, e a queda de CVF maior que 5% na avaliação longitudinal. A sobrevida global em 120 meses foi
maior que 80% em cinco anos. Conclusões: No presente estudo, as características clínicas, funcionais e tomográficas
foram semelhantes entre os pacientes com diagnóstico clínico de miopatia autoimune e aqueles com AAS definidos,
com respostas semelhantes ao tratamento. O padrão tomográfico com faveolamento e queda da CVF a partir de
5%, foram os fatores preditores de menor sobrevida.
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PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE DIAGNOSTICADA EM CASO DE FIBROSE PULMONAR FAMILIAR – RELATO DE
CASO
ANA CAROLINA BOMBARDI DUARTE 1, AMANDA TONON CAMPOY 1, GABRIELA SCARTEZINI MONICO 1, LUCCAS
FERNANDES QUEIROZ 1, RAFAELA PEREIRA AMATUZZI 1, MILENA TENÓRIO CEREZOLI 1, MARIA RAQUEL SOARES
1, CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA 1
1 UNIFESP - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: Pneumonite de hipersensibilidade (PH) é uma doença pulmonar intersticial induzida pela inalação
de uma variedade de antígenos, em pacientes com susceptibilidade prévia, e atualmente classificada em fibrótica
e não fibrótica. A identificação de história familiar de fibrose pulmonar em pacientes com PH possibilita a
suspeição de fatores genéticos em sua patogênese. Esta associação parece reduzir a resposta ao tratamento
imunossupressor, conferindo pior prognóstico e maior declínio clínico-funcional. Neste relato, visamos apresentar
um caso de PH fibrótica (PHf) associada à presença familiar de fibrose pulmonar, demonstrando fatores de pior
prognóstico e evolução funcional após introdução de terapia antifibrótica.
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 68 anos, antecedente de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e síndrome
metabólica, com exposição a mofo há 30 anos, e queixa de dispneia há 4 anos, aos grandes esforços (mMRC 1),
sem outros sintomas associados. Pai falecido por complicações de fibrose pulmonar, um irmão com diagnóstico
de fibrose pulmonar idiopática e irmã em investigação de doença intersticial. Paciente tem prova de função
pulmonar inicial compatível com distúrbio ventilatório restritivo e, em seu seguimento, houve queda de 9% da
Capacidade V ital Forçada (CVF) em 3 anos de evolução na ausência de tratamento. Tomografia de tórax indicava
presença de intersticiopatia com sinal das três densidades, e exames adicionais com a presença de FAN positivo
1:1280 padrão nuclear pontilhado fino denso. Diante dos resultados, realizado lavado broncoalveolar com diferencial
de 84% de macrófagos, 14% de linfócitos e 2% de neutrófilos e criobiópsia com inflamação crônica e fibrose
bronquiolocêntrica, sinais indiretos de obstrução de pequenas vias aéreas e ausência de granulomas, achados
que em conjunto são diagnósticos de PH. Iniciada terapia com Prednisona e Micofenolato, otimizado tratamento
para DRGE e orientado o afastamento da exposição. Nos próximos 2 anos, persistiu com queda da CVF e piora
funcional, considerada doença fibrótica progressiva e optado por introdução do antifibrótico Nintedanibe, com o
qual notou-se a redução da velocidade de perda funcional e estabilidade da CVF. DISCUSSÃO: A fibrose pulmonar
familiar (FPF) pode ser definida pela presença de ao menos dois casos de uma doença pulmonar intersticial
fibrosante (DPIf) em membros da mesma família. Estudos que abordam a incidência de PHf em FPF são escassos,
porém, nestes pacientes, cerca de 15% apresentam familiares com DPIf. Casos de PHf com encurtamento de
telômeros e mutação MUC5B, reconhecidas na patogênese da FPF, apresentam maior extensão da fibrose, além de
menor sobrevida. Presença de autoimunidade, como FAN em títulos elevados, também é outro preditor de pior
sobrevida na PH. Os benefícios dos antifibróticos neste contexto de PFP ainda permanecem pouco estabelecidos,
porém neste relato demonstramos resposta satisfatória e menor declínio da função pulmonar.
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PNEUMOTÓRAX COMO MANIFESTAÇÃO CLÍNICA INICIAL DE LINFANGIOLEIOMIOMATOSE PULMONAR
LUIZA CUNHA GONÇALVES 1, LEONARDO CUNHA GONÇALVES 2, ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA 3, ELMAR
GONZAGA GONÇALVES 4
1 UNIUBE - MG - FACULDADE DE MEDICINA DE UBERABA, 2 UFTM - MG - FACULDADE DE MEDICINA, 3 CLIMA CLÍNICA DE IMAGEM, 4 UFU - MG - FACULDADE DE MEDICINA
Resumo: A linfangioleiomiomatose (LAM) é uma doença multissistêmica rara de etiologia desconhecida, que
basicamente afeta mulheres jovens no período fértil de sua vida. Pode ocorrer esporadicamente ou em associação
com o complexo de esclerose tuberosa. Dispnéia aos esforços e tosse seca predominam entre os sintomas
iniciais, porém o diagnóstico é feito entre a terceira e a quarta décadas de vida, podendo o surgimento dos
sintomas anteceder o diagnóstico de meses a vários anos. Os achados habitualmente mimetizam asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e bronquiolites. Antes do diagnóstico e mesmo após sua definição algumas
pacientes podem apresentar quadros de pneumotórax de repetição. Justificamos a apresentação deste relato de
caso devido o desenvolvimento de pneumotórax como manifestação inicial de LAM em uma paciente previamente
assintomática respiratória. Paciente sexo feminino, 32 anos com domicílio compartilhado com pais e irmão sendo
os três com comprovação positiva para COVID-19. A paciente desenvolveu quadro agudo de dispnéia, com angústia
e dor torácica e por orientação médica à distância (telemedicina) foi encaminhada para exame laboratorial para
pesquisa de COVID-19 (resultado posterior negativo) e devido seu quadro de ansiedade foi orientada a realizar de
imediata tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR). Devido seu histórico pregresso de acompanhamento
de lesão renal, a qual a mesma não soube definir com precisão, foi sugerido complementação com tomografia
computadorizada do abdômen. Os achados da TCAR foram de pneumotórax (justificando os atuais sintomas
respiratórios) e múltiplos cistos de parede fina dispersos por todo o parênquima pulmonar, de aspecto bastante
característico. A estes achados somou-se a presença de formação expansiva nodular renal com elementos na sua
composição e comportamento vascular fortemente sugestivo de angiomiolipoma renal reforçando a suspeita
radiológica de LAM. Paciente foi orientada a procurar serviço de emergência para avaliação da necessidade de
drenagem do pneumotórax. A linfangioleiomiomatose apresenta duas fases de desenvolvimento, sendo a inicial
caracterizada pela proliferação de células musculares imaturas que cobrem as paredes alveolares, bronquíolos,
pleuras e vasos, sem achados clínicos significativos. Na fase tardia, ocorre o desenvolvimento de espaços císticos
e maior proliferação de células musculares por todo o pulmão. Neste curso evolutivo a doença caracteriza-se por
um distúrbio ventilatório obstrutivo, de caráter progressivo com hiperinsuflação pulmonar. O estreitamento
bronquiolar que surge pela proliferação muscular lisa gera aprisionamento aéreo e explica parcialmente o
surgimento dos cistos pulmonares, os quais são classicamente demonstrados pela TCAR e podem romper resultando
em pneumotórax. A identificação concomitante de angiomiolipoma renal basta para definir o diagnóstico que
usualmente é estabelecido por correlação clínicorradiológica.
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SARCOIDOSE: APRESENTAÇÃO INCOMUM DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA – RELATO DE CASO
OCHADAI MENEZES 1, ALANA DE MEDEIROS NELLI 1, JULIANE PENALVA COSTA SERRA 1, JORGE HUMBERTO
ARDILA VEGA 1, JAMOCYR MOURA MARINHO 1
1 HSI - HOSPITAL SANTA IZABEL
INTRODUÇÃO: A sarcoidose é uma doença inflamatória multissistêmica, de etiologia desconhecida, caracterizada
pela formação de granulomas não-caseosos nos órgãos envolvidos, predominantemente pulmões e gânglios
intratorácicos. O diagnóstico baseia-se no reconhecimento das características clínicas, radiológicas e histológicas.
Em mais de 90% dos casos há envolvimento pulmonar, no entanto, esta patologia pode afetar virtualmente
qualquer órgão/sistema. Estima-se que a sarcoidose cardíaca clinicamente manifesta ocorre em aproximadamente
5% dos pacientes com sarcoidose pulmonar / sistêmica. RELATO DE CASO: Paciente 47 anos, masculino, natural e
procedente de Salvador-BA, com história de dispneia progressiva, inicialmente aos esforços (mMRC 1) associada
à tosse úmida com expectoração purulenta e hemoptoicos, além de perda ponderal de 12 kg em 05 meses. Há 01
mês da admissão hospitalar, apresentou progressão do quadro com surgimento de edema de membros inferiores,
ortopneia e dispneia paroxística noturna. Etilista social, sem outras comorbidades. Ao exame físico, mostrava-se
emagrecido, taquipneico em ventilação espontânea, taquicárdico, com murmúrios vesiculares reduzidos em terço
inferior de hemitórax direito, sem ruídos adventícios. Em relação ao aparelho cardiovascular, apresentava estase
pulsátil de jugular a 45°, ictus cordis palpável no 7º espaço intercostal na linha axilar média esquerda, presença
de B3, sopro sistólico em foco mitral (++/VI) e edema de membros inferiores com cacifo positivo (++/IV).
Angiotomografia computadorizada de tórax demonstrou linfonodomegalias mediastinais, paratraqueais e hilares
bilateralamente, associadas a padrão micronódular de distribuição perilinfática, mais importante a direita.
Ressonância magnética cardíaca evidenciou miocardiopatia com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo de
grau importante às custas de hipocinesia difusa e presença de fibrose miocárdica de padrão não isquêmico,
achados compatíveis com aqueles encontrados na sarcoidose cardíaca, além de trombo intracavitário aderido a
parede cardíaca. Holter 24 horas, demonstrou moderada a severa atividade ectópica ventricular. Biópsia
transbrônquica com estudo anatomopatológico dos linfonodos 4D e 7 demonstrou granuloma histiocitário.
Considerando-se a correlação clínica, tomográfica e anatomopatológica, excluindo-se outras causas, o diagnóstico
de sarcoidose pulmonar, ganglionar e cardíaca foi firmado. Fo iniciada terapêutica específica para o tratamento
da insuficiência cardíaca, anticoagulação com Marevam e imunossupressão com Prednisona 40 mg/dia e
Metotrexate 10 mg/semana. DISCUSSÃO:Apresentamos um caso clínico que ilustra os desafios relacionados ao
diagnóstico e manejo da sarcoidose considerando suas diversas formas de apresentação clínica. Apesar de ter
sua morbi-mortalidade relacionada principalmente ao acometimento pulmonar, presente em 80-90% dos pacientes,
o abertura do quadro pode ser consequente ao envolvimento dos demais órgãos.
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GRANULOMATOSE EOSINOFÍLICA COM POLIANGEÍTE ASSOCIADA A ENDOMIOCARDIOFIBROSE: UM RELATO DE CASO
GABRIELLE SOUZA BARBOSA DA SILVA 1,3, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS FERREIRA 1,3, GIULLIANA ALLIZ FALBO
DE AGUIAR 2,3, ANDRÉ LUIZ DA SILVA MELO MOURA 2,3, LUCIANA GURGEL DA TRINDADE MEIRA 3, BIANCA
PRISCILA SALES DOS SANTOS 1,3, AUGUSTO CÉSAR XAVIER DE OLIVEIRA FILHO 1,3, FERNANDO JOSÉ PINHO
QUEIROGA JÚNIOR 1,3, ALFREDO PEREIRA LEITE DE ALBUQUERQUE FILHO 1,3
1 UPE - RESIDÊNCIA MÉDICA EM PNEUMOLOGIA - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, 2 CM/UPE - RESIDÊNCIA MÉDICA
EM CLÍNICA MÉDICA - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, 3 HUOC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
INTRODUÇÃO: A granulomatose eosinofílica com poliangeíte (GEPA), anteriormente conhecida como síndrome de
Churg-Strauss, é uma doença rara, caracterizada por asma de início na idade adulta, eosinofilia sérica e tecidual,
além de envolvimento de diferentes órgãos e vasculite necrotizante de pequenos e médios vasos. 1,2 O envolvimento
cardíaco na GEPA é bem descrito na literatura, porém a endomiocardiofibrose semelhante a síndrome de Loeffler
é uma apresentação rara com poucos casos descritos no mundo. 3 RELATO DE CASO: Relatamos o caso de uma
paciente do sexo feminino, 61 anos, dona de casa, acompanhada em hospital universitário por quadro de asma
iniciado na idade adulta, hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca. Apresentava ainda diagnóstico
prévio de trombose venosa profunda em membros inferiores e estava em uso de varfarina. Necessitou de
internamento hospitalar por quadro de sangramento digestivo, quando foram realizados exames que revelaram
eosinofilia persistente e lesões cutâneas ulceradas em membros inferiores que foram biopsiadas evidenciando
vasculite leucocitoclástica com infiltrado eosinofílico. Paciente evoluiu com dispneia aos esforços, taquipneia e
congestão sistêmica. Realizou tomografia de tórax que demonstrou opacidade alveolar em lobo superior direito
e exames radiográficos prévios revelaram a presença de infiltrado pulmonar migratório. Ecocardiograma
transtorácico evidenciou insuficiência diastólica tipo III, além de ressonância cardíaca com alterações sugestivas
de endomiocardiofibrose de ventrículo esquerdo. Diante dos achados anteriormente descritos, foi fechado o
diagnóstico de GEPA apesar da negatividade de p-ANCA e ausência de neuropatia e sinusopatia. Por conta da
gravidade e comprometimento cardíaco, foi optado por pulsoterapia com metilprednisolona seguido de
ciclofosfamida, além da otimização de tratamento clínico para insuficiência cardíaca e ajuste de medicações
inalatórias. Paciente apresentou melhora clínica e manteve seguimento com posterior introdução de azatioprina.
DISCUSSÃO: A endomiocardiofibrose é uma doença caracterizada por fibrose do endocárdio apical do ventrículo
direto, ventrículo esquerdo ou ambos. As manifestações clínicas estão relacionadas com a restrição ao enchimento
ventricular e insuficiência cardíaca. A fisiopatologia não é completamente esclarecida e o fator etiológico mais
frequentemente citado é a eosinofilia, sendo associada a diferentes condições como doenças parasitárias e
síndrome hipereosinofílica. A associação de endomiocardiofibrose com GEPA é rara e poucos casos são encontrados
na literatura.4 Poucos dados estão disponíveis para guiar diretrizes de tratamento. A abordagem cirúrgica tem
sido associada a maior sobrevida.5 Outros pontos do tratamento incluem o controle de frequência cardíaca e uso
de diuréticos. A paciente relata nesse caso foi tratada com imunossupressão e manejo clínico da insuficiência
cardíaca pois não apresentava status clínico para abordagem cirúrgica.

DOENÇAS PLEURAIS
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TUBERCULOSE PLEURAL APÓS USO DE INFLIXIMABE PARA ARTRITE REUMATOIDE: RELATO DE CASO
LUIZ ALVES BARRETO PEREIRA 1, GUILHERME COSTA MUNHOZ 1, ANA BEATRIZ CARMELENGO MORAGAS 1, BIANCA
DELA-MURA PASQUARELLI 1, ALINE CURTI1
1FAMEMA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
Relato do caso: Paciente feminina de 54 anos, tabagista, em tratamento para artrite reumatoide (AR) fazendo uso
de prednisona, metotrexato, leflunamida e inibidor do fator de necrose tumoral alfa (TNF-á) Infliximabe, tinha
prova tuberculínica ambulatorial negativa. Começou apresentar quadro de tosse produtiva, dispneia e febre
persistentes. Recebeu tratamento para pneumonia por diversas vezes, sem resposta. Em investigação mais
aprofundada foi evidenciado em radiografia de tórax e tomografia de tórax opacidades homogêneas à direita,
infiltrado retículo-nodular difuso bilateral e derrame pleural. Suspeitou-se de tuberculose (TB) miliar com derrame
pleural exsudativo e pesquisa de BAAR e fungos negativos. Sem melhora, após nova drenagem de tórax foi visto
derrame linfocítico e em análise de biópsia pleural identificou-se ausência de achados neoplásicos e presença
de pleurite granulomatosa com necrose caseosa focal, diagnosticando o quadro como TB pleural e iniciado
tratamento. Paciente segue em tratamento ambulatorial com boa resposta. Discussão: A TB é doença de alta
prevalência no Brasil. Mesmo tendo seu número em queda de 2018-2020, a pandemia de Covid-19 dificulta a
pesquisa e acesso da população aos centros de saúde. AR é doença comum entre a população e conta com
medicações imunossupressoras em seu arsenal terapêutico, como os inibidores da TNF-α, sendo imperante a
triagem de doenças que podem ser pioradas devido a baixa imunidade. Sendo a TB doença prevalente no Brasil
e a AR doença comum na população, é essencial o cuidado com as medicações imunossupressoras que podem
ativar doenças latentes, como a tuberculose. Sua forma extra pulmonar bastante comum, o derrame pleural,
apresenta-se de caráter exsudativo linfocitário, o que prejudicou a investigação de nossa paciente a princípio.
Não tínhamos a nossa disposição análise de adenosina desaminase (ADA), que é presente em infiltrados desta
etiologia e optamos pela biópsia, uma vez que o quadro era recidivante e estava ainda muito sintomático em
nossa paciente. A apresentação incomum de complicação conhecida de uma doença importante para o cenário
brasileiro mostra a importância da atenção e cuidado nos pacientes imunossuprimidos por medicações e não só
por faotres de risco clássicos como infecção por HIV ou desnutrição.
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ESTUDO PROSPECTIVO DE 1810 CASOS DE DRENAGEM PLEURAL EM UM SERVIÇO ACADÊMICO DE CIRURGIA
TORÁCICA: UMA ANALISE DEMOGRÁFICA E DE COMPLICAÇÃO IMEDIATAS.
ESERVAL ROCHA JÚNIOR 2, FABIO EITI NISHIBE MINAMOTO 2, CAIO BARBOSA CURY 2, DIANA KATHERINE
ASTUDILLO BRAVO 2, RICARD MINGARINI TERRA 2, ALESSANDRO WASUM MARIANI 2, PAULO MANUEL PÊGOFERNANDES 2
1 INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO, 2 HCFMUSP - DISCIPLINA DE CIRURGIA TORÁCICA - HCFMUSP
Objetivos: A drenagem torácica é possivelmente o procedimento mais realizado na vida profissional de um
cirurgião torácico.1 Como qualquer procedimento invasivo sabemos que existe potencial para complicações mesmo
que muitas vezes negligenciado.2 Nesse estudo reportamos a criação de um banco de dados de drenagem pleural
em um hospital de ensino em cirurgia torácica, analisando as características demográficas e a incidência de
complicações imediatas. Metodologia:Foi criado um banco de dados para desenvolvimento prospectivo da coorte.
Incluímos características demográficas, patologia que motivou a drenagem, horário de realização, caráter urgêncial
ou não, uso de método de imagem complementar a beira leito, expertise do cirurgião ou residente, tipo e calibre
do dreno, técnica de introdução, assim como as complicações durante ou logo após o procedimento. Foram
analisados os dados demográficos absolutos da população, assim como incidência de complicações e sua
distribuição entre grupos levando em consideração a expertise do médico, caráter urgêncial, tipo de dreno,
método de introdução e utilização de exame de imagem beira leito para guiar o procedimento. Analise estatística:
Análise demográfica foi feita com base nas frequências e a comparação entre grupos utilizando teste exato de
Fisher. O risco de complicações foi estimado por análise univariada para guiar a seleção de fatores a serem
aplicados à regressão logística múltipla. O erro alfa foi definido como 5%. Resultados: Em um período de dois
anos e meio 1810 procedimentos foram realizados. A idade variou de 19 dias a 92 anos (média 55 anos). A etiologia
mais frequente foi o pneumotórax (698, 38.04%), seguida por derrame pleural de etiologia indeterminada (645,
35,61%). A maioria dos procedimentos foi realizada em UTI (849, 46,9%) por residentes do primeiro ano de cirurgia
torácica (1066, 58,86%). O dreno pigtail foi utilizado em 1545 (85.3%) casos sendo a técnica de introdução por
trocarter a mais frequente (1324, 85,7%). Os procedimentos foram guiados por USG a beira leito em 76.1% dos casos
de derrame. Foram reportadas 49 (2,7%) complicações imediatas, sendo as mais frequentes: posicionamento
inadequado do dreno 18 (36,7%), sangramento inesperado 14 (28,6%) e lipotimia/síncope 10 (20,4%). A análise
univariada não mostrou diferença estatística na distribuição das complicações entre: horário, etiologia do derrame,
tipo de dreno, técnica de introdução e uso de USG à beira leito, todavia, houve uma frequência significativamente
maior de intercorrências nos procedimentos realizados por cirurgiões mais experientes (p=0,01), não corroborado
por regressão logística múltipla (p=0.19). Discussão/Conclusão: Este estudo mostrou que com uma boa
sistematização do ensino e da técnica, a drenagem torácica é um procedimento seguro e com baixo índice de
complicações, mesmo que tenha sido realizada por cirurgiões em treinamento e independente do tipo de dreno
e técnica de inserção.
060

MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO COM ASSOCIAÇÃO A PARESTESIA DE MEMBRO SUPERIOR: UM RELATO DE CASO
FERNANDA MELO GADELHA SARMENTO 1, HUGO DE AMORIM OLIVERIA 2, ANA KAROLLYNE SALVIANO FERREIRA
DE MELO 1, DAFNE FERREIRA CAVALCANTE 1, GEOVANA MOTA RODRIGUES 1, HEITOR LENIN LISBOA DOS SANTOS
1, MARIANA FERREIRA MATOS 1
1 UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2 HM - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS
ALBERTO STUDART GOMES
INTRODUÇÃO: O Mesotelioma (MES) é uma neoplasia do mesotélio que cresce preferencialmente sobre superfícies
serosas e pode atingir pleura, peritônio e pericárdio. Na epidemiologia, geralmente acomete indivíduos do sexo
masculino acima de 50 anos, tendo incidência de 1 a 2 casos por milhão de habitantes/ano e relação com
exposição ao asbesto. O crescimento é rápido, difuso e extenso, envolvendo grande parte da superfície serosa
afetada. Apresenta alto grau de malignidade, expresso por invasão local de partes moles, como parede torácica,
parênquima pulmonar, pericárdio adjacente e linfonodos regionais. Essa invasão pode provocar dor intensa,
rouquidão, disfagia, plexopatia braquial ou ascite. RELATO DE CASO: F.M.A, feminino, 58, empregada doméstica,
não tabagista, residente na zona rural. Relata trauma torácico contuso em fevereiro de 2021 por queda de rede e
evolução com dor em hemitórax esquerdo (HTE), medicada com analgésicos. Em abril de 2021, exibiu quadro gripal
e dispneia, encaminhada para hospital de referência após realização de Radiografia e Tomografia Computadorizada
de tórax, mostrando derrame pleural à esquerda e espessamento pleural difuso. Hipertensa, em uso de losartana
e hidroclorotiazida, negou exposição ambiental de risco, mas relatou contato esporádico com fogão a lenha e
animais domésticos, citou história familiar direta de câncer pulmonar e esofágico. Ao exame físico, regular estado
geral, eupneica, presença de edema em membros inferiores (MMII) ++/4, parestesia em membros superiores
(MMSS) e linfonodos cervicais não palpáveis. Murmúrio vesicular reduzido em HTE. Ausculta cardíaca normal.
Realizou-se toracocentese diagnóstica com punção de exsudato e biópsia inconclusiva por agulha de cope. Em
maio de 2021, a pleuroscopia revelou lesões sugestivas de implantes neoplásicos na pleura parietal associados
a pequeno derrame amarelo citrino com citologia oncótica positiva para células neoplásicas, pesquisa
microbiológica para tuberculose negativa. Bioquímica: pH: 7,43; ADA: 8,9; Glicose: 110; Ptn: 6,0; LDH: 166. Na biópsia
pleural, o achado anatomopatológico por meio de imuno-histoquímica foi compatível com MES Pleural, procedendose com pleurodese e talco em seguida. Evoluiu nas semanas seguintes com paresia nos MMSS e edema de MMII.
Relata dispneia aos moderados esforços desde a alta hospitalar. DISCUSSÃO: Na admissão de paciente com
queixa dispneica é indicada a inclusão de causas cardíacas e não cardíacas dentre as hipóteses diagnósticas
aventadas. Contudo, no quadro em questão havia comemorativos que direcionam o raciocínio clínico para etiologia
respiratória. Outrossim, de maneira geral, a possibilidade de MES maligno não seria incluída em primeira instância
pela sua raridade e epidemiologia negativa. Entretanto, após visualização de achados suspeitos nos exames de
imagem e realização de biópsia, este foi o diagnóstico final. Ressalta-se a parestesia de MMSS como um pródromo
de complicação da doença, sendo este o diferencial do caso.
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SARCOIDOSE COM ACOMETIMENTO PLEURAL: RELATO DE CASO DE UMA DOENÇA RARA COM APRESENTAÇÃO
INCOMUM.
HENRIQUE ENGLEITNER 1, LAURA DELTREGGIA 1, RONALDO MACEDO 1, MAYARA MORELLO 1, NAYARA BASSO 1,
LUCAS ARRUDA 1, PEDRO VILLAR 1
1HC UNICAMP - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Resumo: A sarcoidose é uma doença multissitêmica de origem desconhecida, caracterizada por inflamação crônica
granulomatosa não-caseosa com espectro de apresentação muito variado. Os locais mais comumente afetados
são os pulmões, sistema linfático, pele e olhos; entretanto pode afetar qualquer órgão. A apresentação clínica é
muito ampla: depende do órgão afetado e da intensidade e duração da inflamação. Pode afetar todas as raças e
grupos étnicos e todas as faixas etárias, com pico entre os 20 e 39 anos. A sua incidência anual é variada, com as
maiores taxas nos países do norte da Europa (incidência anual de 5 a 40 por 100.000 habitantes). A importância da
apresentação deste caso clínico se dá pela sua peculiaridade, pois o acometimento pleural é incomum. Homem
de 32 anos deu entrada no HC Unicamp encaminhado de uma clínica de reabilitação por dispneia progressiva, dor
torácica ventilatório-dependente, tosse seca e febre há um mês. História pessoal de drogradição (tabaco, maconha
e cocaína) e história familiar de sarcoidose. Exame físico: taquipneia com uso de musculatura acessória, presença
de estertores finos difusos e redução do murmúrio vesicular em base esquerda, saturação de 96% com cateter
nasal de O2 a 4 L/min. Raio-x de tórax com opacidades bilaterais e aumento do volume dos hilos bilateralmente.
Evoluiu com insuficiência respiratória hipoxêmica e necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica
e introduzida antibioticoterpia empírica. Exames complementares: hemograma normal, VHS e PCR elevadas; pesquisa
e cultura de aspirado traqueal negativo para bactérias, micobactérias e fungos em duas amostras; hipercalcemia
e hipercalciúria. TC de tórax evidenciou derrame pleural volumoso a esquerda, micronódulos subpleurais,
centrolobulares e em feixe broncovascular; áreas de consolidação; e presença de linfonodomegalia hilar bilateral
e mediastinal. Toracocentese diagnóstica com exsudato linfomononuclear com ADA baixa e análise microbiológica
negativa. Submetido à pleuroscopia com biópsia de pleura e linfonodo mediastinal que demonstrou processo
inflamatório crônico granulomatoso não caseoso com pesquisa de fungos e BAAR negativas. Foi realizado
diagnóstico de sarcoidose pulmonar, ganglionar e pleural. Iniciada corticoterapia sistêmica com evolução
satisfatoria. Teve desmame progressivo de ventilação mecânica recebendo alta da UTI para enfermaria em ar
ambiente. O envolvimento pleural da sarcoidose varia de 0,7% a 10%. Pode se apresentar como espessamento ou
nódulos pleurais, pneumotórax ou derrame pleural. L. Ferreiro et al avaliou retrospectivamente 195 casos de
sarcoidose e apenas três deles (1,5%) apresentavam derrame pleural unilateral. O achado mais comum do derrame
pleural é de um exsudato linfocítico com ADA baixa; entretanto pode-se apresentar como transudato e a celularidade
também pode ser eosinofílica ou neutrofílica. Os derrames pleurais podem resolver espontaneamente, entretanto
o tratamento em geral se dá com corticosteroide sistêmico.
062

LINFANGIOLEIOMIOMATOSE: UM RELATO DE CASO
BÁRBARA HELLEN DE OLIVEIRA 1, FERNANDA CLARA DA SILVA 1, FERNANDA MARIA VIANA DO AMARAL 1,
GEOVANA MOTA RODRIGUES 1, HEITOR LENIN LISBOA DOS SANTOS 1, HENRIQUE RANGELLY GABRIEL DE MELO 1,
SUYANE BEZERRA MOTA 1, HUGO DE AMORIM OLIVEIRA 2,1
1 UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2 HM - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS
ALBERTO STUDART GOMES
INTRODUÇÃO: A linfangioleiomiomatose é uma neoplasia de baixo grau rara que promove a destruição cística do
pulmão, afetando sua atividade fisiológica. Nessa perspectiva, a anormalidade histopatológica mais evidente
consiste na proliferação de células atípicas semelhantes a músculo liso (células LAM) ao redor das vias aéreas,
vasos sanguíneos e linfáticos, além disso essas células também estão associadas à formação de cistos. Acomete,
principalmente, mulheres jovens na pré - menopausa, tipicamente, entre a 3ª e 4ª década de vida com diagnóstico
na idade média de 35 anos e pode se apresentar de forma insidiosa ou associada ao Complexo de Esclerose
Tuberosa. Os sinais e sintomas variam de acordo com os órgãos afetados pela doença, sendo as manifestações
pulmonares as mais comuns. A apresentação clínica respiratória principal incluem fadiga, dispneia progressiva,
pneumotórax espontâneo e derrame pleural, sendo menos associado dores no peito, tosse ou catarro, hipertensão
pulmonar, quiloptise, quilo na urina na urina no corrimento vaginal e nas fezes e hemoptise. RELATO: A.E.M.M.,
sexo feminino, 43 anos, natural de Fortaleza/CE, dá entrada no serviço de saúde com dispneia intensa e desconforto
torácico. É hipertensa e diabética, negando demais comorbidades. Apresenta antecedentes de história de
pneumotórax de repetição à esquerda, fazendo quadro de pneumotórax espontâneo à esquerda em 2019. Diante
desse quadro, foi submetida à pleurodese à direita em 2019. Refere ainda que possui cistos no pulmão. Ao exame
físico, mostrou-se hidratada, normocorada e orientada, ausculta cardíaca sem alterações e ausculta pulmonar
demonstrando ausência de murmúrio vesicular à direita. Quanto aos exames complementares, a radiografia de
tórax exibe pneumotórax à direita, enquanto a tomografia de tórax mostrou cistos pulmonares de paredes finais
difusamente distribuídos, lesões pulmonares sugestivas de LAM. Também foram realizadas a pleuroscopia e a
segmentectomia do pulmão, com biópsia confirmatória de LAM. A paciente foi submetida a drenagem torácica
fechada e se apresenta estável na evolução, sem dispneia ou demais queixas. DISCUSSÃO: Cerca de dois terços
dos pacientes com LAM desenvolvem pneumotórax durante o curso da doença, bem como é alto o risco de recorrência.
Assim, a admissão da paciente com queixa de dispneia orientada a causas respiratórias, associada ao achado
atual e histórico prévio de pneumotórax de repetição, além da epidemiologia típica - mulher, idade fértil e na
quarta década de vida -, asseguram o diagnóstico de linfangioleiomiomatose, que estabeleceu-se após a
identificação de células neoplásicas na biópsia pós-segmentectomia em 2019.
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DOENÇAS VASCULARES PULMONARES
063

QUALIDADE DE VIDA E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP)
E HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HP/TEPC)
VITÓRIA VERONEZ 1, TATIANA ALVES KIYOTA 1, LAYSE NAKAZATO GUEDES LIMA 1, PAULO ROBERTO ARAÚJO
MENDES 1, MARCOS MELLO 1, THIERRY KAUE ALVES SILVA SOUZA 1, JOSÉ ROBERTO MATOS SOUZA 1, MÔNICA
CORSO PEREIRA 1
1 HC-UNICAMP - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Objetivos: Avaliar e comparar dados clínicos, qualidade de vida, atividade física diária, barreiras para realizar atividades
físicas e capacidade funcional de pacientes com HAP e HP/TEPc. Metodologia: Estudo transversal e observacional.
Foram recrutados 169 pacientes (18-70 anos), sem limitações físicas e cognitivas, a partir do banco de dados do
ambulatório de Circulação Pulmonar do HC-Unicamp. De 78 indivíduos do grupo HAP (G1) e 23 do grupo HP/TEPc (G2)
foram incluídos até o momento 30 e 15, respectivamente. Os participantes realizaram avaliação clínica, funcional (teste
de caminhada de seis minutos, TC6) ecocardiograma e aplicação de 3 questionários [qualidade de vida (SF-36), atividades
de vida diária (MRADL) e de barreiras percebidas]. Analise estatística: Realizada análise descritiva da amostra. Os
grupos foram comparados; utilizados testes Qui-Quadrado, exato de Fisher ou Mann-Whitney, conforme apropriado. O
nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: 45 pacientes incluídos, idade média de 41,3 anos, sem diferença
entre os grupos. Houve predominio do sexo feminino em ambos os grupos. O IMC foi maior no G2 (p0,05). Questionário
de barreiras, o domínio prevalente em ambos os grupos foi “falta de vontade”, seguido de “medo de lesão” e “falta de
estrutura”, p>0,05. Discussão/Conclusão: O G2 apresentou maior IMC e menor vitalidade. Ambos os grupos apresentaram
comprometimento de qualidade de vida.
064

VALIDAÇÃO PROSPECTIVA DA VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DO QUESTIONÁRIO PEmb-QoL COMO INSTRUMENTO
DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA APÓS TROMBOEMBOLIA PULMONAR DE PACIENTES EM TRATAMENTO COM
NOVO ANTICOAGULANTE NÃO DEPENDENTE DE VITAMINA-K (NOAC).
BIANCA DE SOUZA CORRÊA 1, ANA CLARA FERRAZ MESQUITA 1, CAROLINA SAYURI SHIGUEDOMI 1, GLAUCIA
FRANCO DA R.A. TIAGO 1, ANA SILVIA SARTORI B.S. FERREIR 1, JOSÉ EDUARDO CORRENTE 1, HUGO HYUNG BOK
YOO 1
1 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Objetivos: a) Tradução do questionário PEmb-QoL para a língua portuguesa falada no Brasil e sua validação
prospectiva para o grupo de pacientes em vigência de tratamento com novo anticoagulante não dependente de
vitamina-K (NOAC); b) Avaliar a qualidade de vida comparando as propriedades psicométricas da versão em língua
portuguesa do questionário PEmb-Qol e de SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form Health Survey-36) de pacientes
em tratamento com NOAC. Metodologia: Os questionários PEmb-QoL e SF-36 foram aplicados por meio eletrônico e
presencialmente. Após duas a quatro semanas da primeira aplicação, os questionários foram aplicados pela
segunda vez. Todos os participantes que responderam ao questionário de forma incompleta ou incorreta, foram
contactados, para responderem ao questionário mais uma vez. Os pacientes julgados como incapazes de responder
ao questionário corretamente, tiverem suas respostas descartadas da pesquisa. Analise estatística: A confiabilidade
da consistência interna foi calculada com o método de alfa de Cronbach. O teste-reteste de confiabilidade foi
expresso como coeficiente de correlação intra-classe. Foram calculadas as correlações de inter admissão e a
validade de critério com o coeficiente de correlação bivariado de Spearman. Para avaliacao de preditores foi
realizada a regressão linear para identificar os determinantes interdependentes QV. Resultados: Os questionários
PEmb-Qol e SF-36 foram aplicados para 83 pacientes com histórico confirmado de TEP e que faziam uso de rivaroxabana
como NOAC, a mediana de idade 52 (20-94) anos e 66% do sexo feminino. A versão em português do questionário
PEmb-QoL aplicada para esse grupo de pacientes apresentou boa consistência interna (Coeficiente de Alpha
Cronbach: 0,72 – 0,94) e correlação intraclasses (0,59 – 0,74). Os resultados mostraram boa correlação entre as
dimensões do PEmb-QoL e SF-36. Análise de fatores com rotação de variação máxima e agrupamento de itens
foram identificados quatro grupos de domínios latentes: limitações das atividades diárias; queixas emocionais;
problemas relacionados ao trabalho, limitações sociais e intensidade de queixas; frequência de queixas.
Discussão/Conclusão: Embora as propriedades de mensuração de questionários de qualidade de vida adaptados
para diferentes populações possam diferir entre si devido a diferentes fatores traducionais, culturais e
metodológicos, a versão em língua portuguesa do PEMb-Qol preenche os critérios de confiabilidade e de validade
para avaliar qualidade de vida após TEP em pacientes sob vigência de NOAC. Portanto, PEmb-Qol em língua
portuguesa pode ser aplicada nos estudos prospectivos para avaliar qualidade de vida e sintomas relacionados
à TEP. Aspectos éticos: Todos participantes da pesquisa assinaram TCLE.
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QUALIDADE DE VIDA APÓS TROMBOEMBOLIA PULMONAR: VALIDAÇÃO DA VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DO
QUESTIONÁRIO PEMB-QOL
GLAUCIA FRANCO DA ROCHA ANDOLPHATO TIAGO 1, BIANCA DE SOUZA CORREA 1, ANA CLARA FERRAZ MESQUITA
1, CAROLINA SAYURI SHIGUEDOMI 1, ANA SILVIA SARTORI B.S. FERREIRA 2, JOSÉ EDUARDO CORRENTE 3, HUGO
HYUNG BOK YOO 4
1 UNESP - FMB - ALUNA DE GRADUAÇÃO, FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA, 2 NEAD.TIS - UNESP - CENTRO DE TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SAÚDE - UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA-UNESP, 3 UNESP - IBB - DEPARTAMENTO DE BIOESTATÍSTICA, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 4 UNESP - FMB - DEPARTAMENTO DE PNEUMOLOGIA, FACULDADE DE
MEDICINA DE BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Objetivos: a) Validação prospectiva do questionário PEmb-QoL para a língua portuguesa falada no Brasil; b)
Comparar as propriedades psicométricas de consistência interna e confiabilidade desses questionários entre
PEmb-Qol e SF-36 em portadores de TEP. Metodologia: Os questionários de PEmb-QoL e SF-36 foramaplicados
presencialmente após a consulta médica ou por contato telefônico ou de forma eletrônica via plataforma Lime
Survey. A tradução do PEmb-QoL para a língua portuguesa foi realizada de acordo com as recomendações descritas
na literatura. Posteriormente foi validado de forma prospectiva, juntamente com a aplicação do SF-36. Analise
estatística: A confiabilidade da consistência interna foi calculada com o método de alfa de Cronbach. O testereteste de confiabilidade foi expresso como coeficiente de correlação intra-classe. Foram calculadas as correlações
de inter admissão e a validade de critério com o coeficiente de correlação bivariado de Spearman. Para avaliacao
de preditores foi realizada a regressão linear para identificar os determinantes interdependentes QV. Resultados:
Os questionários foram aplicados para 123 pacientes ambulatoriais consecutivos com diagnóstico confirmado de
TEP, sendo 56/123 (46%) em vigência de varfarina, 42/123(34%) em vigência de rivaroxabana e 25/123 (20%) em
acompanhamento sem anticoagulação. A mediana de idade 53 (19-88) anos; 51% mulheres. A versão em português
do questionário PEmb-QoL aplicada mostrou boa consistência interna (coeficiente alpha de Cronbach: 0,73–0,95) e
correlação intraclasses (0,83–0,93). A boa correlação entre as pontuações de PEmb-Qol e SF-36, e baixa correlação
entre as de PEmb-Qol e características clínicas sustentaram respectivamente as validades convergentes e
discriminatórias. Na análise de fatores com rotação de variação máxima e agrupamento de itens, identificaramse cinco domínios latentes: limitações das atividades diárias; queixas emocionais; problemas relacionados ao
trabalho, limitações sociais; frequência das queixas; e intensidade de queixas. Discussão/Conclusão: A versão
em língua portuguesa do PEmb-QoL preenche critérios adequados de confiabilidade e de validade para avaliar a
QV em portadores de TEP. Portanto, o questionário PEmb-QoL em língua portuguesa pode ser aplicado nos estudos
prospectivos para avaliar QV e sintomas relacionados à TEP.
066

VALIDAÇÃO PROSPECTIVA DA VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DO QUESTIONÁRIO PEmb-QoL COMO
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA APÓS TROMBOEMBOLIA PULMONAR DE PACIENTES EM
TRATAMENTO COM VARFARINA
ANA CLARA FERRAZ MESQUITA 1, BIANCA DE SOUZA CORRÊA 1, CAROLINA SAYURI SHIGUEDOMI 1, GLAUCIA
FRANCO DA R.A. TIAGO 1, ANA SILVIA SARTORI B.S. FERREIRA 1, JOSÉ EDUARDO CORRENTE 1, HUGO HYUNG BOK
YOO 1
1 UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Objetivos: a) Traduzir o questionário PEmb-QoL para a língua portuguesa falada no Brasil e sua validação prospectiva;
b) desenvolver plataforma eletrônica para aplicação dos questionários PEmb-QoL e SF-36; c) avaliar o impacto da
tromboembolia pulmonar (TEP) na qualidade de vida (QV) de pacientes em vigência de tratamento com varfarina;
d) comparar as propriedades psicométricas de consistência interna e confiabilidade desses questionários em
portadores de TEP que fazem uso de varfarina. Metodologia: A tradução do PEmb-QoL para a língua portuguesa foi
realizada de acordo com as recomendações descritas na literatura. Posteriormente foi validado de forma
prospectiva, juntamente com a aplicação do SF-36. Utilizou-se duas abordagens distintas nas entrevistas com os
pacientes: encontros presenciais no ambulatório de manejo clínico de TEP (no Hospital das Clínicas de Botucatu)
e contato telefônico. Depois dessa abordagem, todos os pacientes entrevistados responderam aos questionários
de forma eletrônica via plataforma Lime Survey. Analise estatística: A confiabilidade da consistência interna foi
calculada com o método alfa de Cronbach. O teste-reteste de confiabilidade foi expresso como coeficiente de
correlação intra-classe. Foram calculadas as correlações de inter admissão e a validade de critério com o coeficiente
de correlação bivariado de Spearman. Para avaliação de preditores foi realizada a regressão linear para identificar
os determinantes interdependentes de QV. Resultados: Os questionários PEmb-Qol e SF-36 foram aplicados para
70 pacientes com histórico confirmado de TEP e em uso de varfarina (mediana de idade 54, com variação de 19 e 85
anos; 69% do sexo feminino). A versão em português do questionário PEmb-QoL aplicada para esse grupo de
pacientes apresentou boa consistência interna (coeficiente alpha de Cronbach: 0,65 – 0,95) e correlação intraclasses
(0,68 – 0,90). Os resultados mostraram boa correlação entre as dimensões do PEmb-QoL e SF-36. Na análise de
fatores com rotação de variação máxima e agrupamento de itens, identificaram-se cinco domínios latentes:
limitações das atividades diárias; queixas emocionais; problemas relacionados ao trabalho, limitações sociais;
frequência das queixas; e intensidade de queixas. Discussão/Conclusão:A versão em língua portuguesa do PEmbQoL preenche critérios adequados de confiabilidade e de validade para avaliar a QV após TEP em pacientes sob
vigência de varfarina. As propriedades de mensuração dos questionários de QV adaptados para diferentes
populações podem diferir entre si, em decorrência de fatores traducionais, culturais e metodológicos. Portanto, o
questionário PEmb-QoL em língua portuguesa pode ser aplicado nos estudos prospectivos para avaliar QV e
sintomas relacionados à TEP.
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HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDÁRIA À SÍNDROME POEMS E SUA IMPLICAÇÃO NO PROGNÓSTICO E TRATAMENTO
- UM RELATO DE CASO
CECÍLIA DE SOUSA SILVA 1, ANNA CARLA ALVES LOPES 1, MATEUS NOGARA STÁBILE 1, HENRIQUE METZKER FERRO
1, ALLEF LUCAS COUTINHO 1, MARCOS HEITOS ROCHA DOS REIS DUQUE 1, PAULA HELBOURN BASTOS 1, PERLA
SOARES DA SILVA RODOVALHO 1, ANA CLARA SCHREDER SANTOS 1, MARIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES 1,
LAIANNE BARROS MARTINS DE ALCÂNTARA 1, HERMANY AGUIAR CARVALHO 1
1UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Relato do caso: D.N.C, sexo masculino, 51 anos, diagnóstico prévio de Polineuropatia sensitivo-motora distal
grave, DPOC, hipotireoidismo, Síndrome POEMS e DRC em hemodiálise. Ex-tabagista 23 maços/ano, cessado há 1
mês; exposição a fogão à lenha, sem história familiar de pneumopatias. Refere piora progressiva há 6 meses da
dispneia, agravada há 1 mês, com inapetência, náuseas, dor torácica e edema de MMII. Evoluiu há 1 semana com
dispneia MRC IV. Apresentava-se emagrecido, com hepatomegalia, turgência jugular e ascite. Os exames de imagem
revelaram derrame pleural bilateral, hipertransparência nos ápices, extenso enfisema parasseptal nos lobos
superiores, atelectasia compressiva dos lobos inferiores, aumento da área cardíaca e ampla lesão lítica e insuflativa
nas porções lateral e anterior da quinta costela esquerda com extensa rotura; possivelmente relativos à síndrome
POEMS. ECO com dilatação nas câmaras direitas e PSAP estimada em 95 mmHg, em cateterismo direito obteve-se
PCP 10 e PAP 28, leucocitose de 11.670 e NT-proBNP de 2370. Em uso de Metadona, Gabapentina, Furosemida,
Levotiroxina, Formoterol e Espironolactona. Iniciou empiricamente corticoterapia. Discussão: A Síndrome POEMS é
uma doença rara e multissistêmica. Estima-se prevalência em torno de 0,3 casos/100.000 habitantes. Acredita-se
ser causada pela hiperprodução de IL-1, IL-6, TNF-a e VEGF e caracteriza-se pela associação de polineuropatia,
organomegalia, endocrinopatia, gamopatia monoclonal e alterações cutâneas. Sendo o diagnóstico feito pela
presença de três ou mais achados típicos. O paciente D.N.C atendia aos critérios clínicos para a síndrome e, devido
à sintomatologia cardiovascular e respiratória, foi submetido à investigação, verificando-se sinais de alta
probabilidade de HP em ecocardiograma confirmados posteriormente com cateterismo cardíaco direito.
A HAP pode ser causada por uma multiplicidade de condições clínicas, pulmonares e cardiovasculares, que
requerem propedêutica ampla para sua determinação, com profundas implicações terapêuticas e prognósticas. A
HAP relacionada à Síndrome POEMS é rara e considerada um diagnóstico de exclusão. Neste caso, o paciente
portava outras etiologias possíveis para a HP, como DPOC em estágio avançado (possível HP grupo 3) e
hipotireoidismo. Devido ao overlap de possíveis etiologias, iniciou-se empiricamente corticoterapia pensando
em HP por Sd. de POEMS, visto que os imunossupressores e corticóides podem ser considerados tratamento de
primeira linha nos casos de HP secundários à POEMS, embora as evidências ainda não sejam muito robustas
acerca de seu benefício. Evoluiu, então, com melhora do quadro geral e menor necessidade de oxigenioterapia.
Assim, o caso demonstra a implicação da Síndrome POEMS no acometimento pulmonar, sobretudo no
desenvolvimento da HAP, e seu fundamental diagnóstico assertivo, situação que demanda diretamente no
tratamento e prognóstico do paciente.
068

SEQUESTRO PULMONAR INTRALOBAR: UM RELATO DE CASO.
TATIANA MIKA MATSUMOTO 1, JORGE ETHEL FILHO 1, ROBERTO STIRBULOV 1, CRISTIANO TORRES DA SILVA 1,
JOSÉ GUSTAVO ROMALDINI 1, DÉBORAH MADEU PEREIRA 1, VICTOR HUGO MARTINS 1, KAMILA THAÍS TOLOMEI
1, LUIZ ALMEIDA FREITAS NETO 1, RAPHAEL VITOR LEAL DE CARVALHO 1, RODRIGO URRESTI ORIAS 1, INGRID
DANIELLE CARDOSO CARVALHO 1, ISABELLA SOARES SANTOS FERREIRA DA PALMA 1, LUDMILA NEVES DE PARODI
1, MARIANA MARTINS MILAN 1, THOMAS JÚNIOR DOS SANTOS LESCANO 1, PAULO FABRÍCIO STANKE 1, LUIZ
GUILHERME SANTOS MAKSOUD 1, KAREN GUERRA DE SOUZA 1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Objetivo: Reforçar a importância da suspeita diagnóstica precoce de sequestro pulmonar intralobar (SIL) para
abordagem terapêutica, quando indicada. Relato de caso: Paciente de 36 anos, sexo feminino, com antecedente
de pneumonias de repetição desde a infância, sem história de tabagismo, iniciou quadro de dor torácica apical
bilateral, associada a tosse produtiva e hemoptise. Procurou atendimento particular, sendo realizada TC de tórax,
com achados compatíveis com SIL, sendo encaminhada à equipe de Cirurgia Torácica da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo. Os exames laboratoriais de acompanhamento, incluindo sorologia para HIV,
encontravam-se dentro da normalidade. Foi repetida a TC de tórax, que evidenciou formação lobulada na periferia
do segmento basal medial do lobo inferior direito, com vascularização anômala dessa região, decorrente da aorta
descendente. Foi indicada lobectomia pela equipe assistente e paciente segue em acompanhamento regular
com a especialidade. Discussão: O sequestro broncopulmonar (SBP) é uma anomalia congênita rara, caracterizada
por uma massa de parênquima pulmonar não funcionante sem comunicação normal com a árvore traqueobrônquica,
e que recebe vascularização da circulação sistêmica. Apresenta como subtipos principais as formas extralobar
(SEL) e intralobar (SIL)1,2,3,4. O SIL não possui pleura visceral própria, sendo que a maioria encontra-se no segmento
basal lobo inferior esquerdo1,2,3,5. Seu suprimento arterial geralmente deriva da aorta torácica inferior ou
abdominal superior. Geralmente é identificado tardiamente como achado incidental em exames de imagem, em
pacientes com história de pneumonias de repetição1,6,7,8. Já o SEL possui pleura visceral própria, sendo que a
maioria localiza-se entre o lobo inferior esquerdo e o diafragma. Seu suprimento arterial geralmente deriva de
vaso anômalo originado da aorta torácica. Costuma ser identificado na ultrassonografia pré-natal, apresentandose de forma sintomática logo nos primeiros anos de vida1,2,9. O diagnóstico de SBP é feito por radiografia de tórax
e confirmado através de exames avançados de imagem, como tomografia computadorizada (TC), ressonância
magnética nuclear (RNM) e arteriografia1,2,3,8,9. Já o diagnóstico definitivo é feito através de estudo anátomopatológico após ressecção cirúrgica1,2,8. A abordagem terapêutica depende da presença ou não de sintomas.
Todos os pacientes sintomáticos devem ser submetidos à excisão cirúrgica1,2,10. A paciente desse relato
apresentava história compatível com SIL. Ainda assim, nunca havia sido submetida a uma investigação mais
rigorosa das possíveis causas dos quadros infecciosos recorrentes, o que poderia ter resultado em diagnóstico
precoce, evitando-os. A suspeita diagnóstica foi confirmada pela TC de tórax e a abordagem cirúrgica foi indicada.
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QUALIDADE DE VIDA APÓS O TÉRMINO DA TERAPIA ANTICOAGULANTE NA TROMBOEMBOLIA PULMONAR:
VALIDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DO QUESTIONÁRIO PEMB-QOL
CAROLINA SAYURI SHIGUEDOMI 1, BIANCA DE SOUZA CORRÊA 1, ANA CLARA FERRAZ MESQUITA 1, GLAUCIA
FRANCO DA ROCHA ANDOLPHATO TIAGO 1, ANA SILVIA SARTORI B.S FERREIRA 2, JOSÉ EDUARDO CORRENTE 3,
HUGO HYUNG BOK YOO1
1 UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2 UNESP - CENTRO DE
TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SAÚDE (NEAD.TIS). UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-UNESP, 3 UNESP
- DEPARTAMENTO DE BIOESTATÍSTICA, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Objetivos: Realizar tradução da versão holandesa do questionário PEmb-QoL para a língua portuguesa falada no
Brasil e sua validação prospectiva, avaliando o impacto da TEP na qualidade de vida (QV) de pacientes que
encerraram o tratamento anticoagulante há pelo menos 6 meses por meio da aplicação dos questionários PEmbQoL e Short Form Health Survey-36 (SF-36). Metodologia: Os questionários PEmb-QoL e SF-36 foram aplicados em
pacientes acima de 18 anos com diagnóstico prévio de TEP e que haviam encerrado o uso de anticoagulantes há
pelo menos 6 meses. Os questionários foram aplicados presencialmente ou por meio eletrônico (e-mail ou
WhatsApp). Após 2 a 4 semanas os questionários eram reaplicados. Analise estatística: A confiabilidade da
consistência interna foi calculada com o método de alfa de Cronbach. O teste-reteste de confiabilidade foi
expresso como coeficiente de correlação intra-classe. Foram calculadas as correlações de inter admissão e a
validade de critério com o coeficiente de correlação bivariado de Spearman. Para avaliação de preditores foi
realizada a regressão linear para identificar os determinantes interdependentes QV. Resultados: Os questionários
PEmb-QoL e SF-36 foram aplicados em 74 pacientes com histórico de TEP que encerraram tratamento anticoagulante
há pelo menos 6 meses (mediana de idade 46, com variação de 19 a 87 anos; 78% do sexo feminino). O questionário
apresentou boa consistência interna (Coeficiente de Alpha de Cronbach: 0,67 – 0,90) e correlação intraclasse (0,68
– 0,96), mostrando boa correlação entre as dimensões do PEmb-QoL e SF-36. Discussão/Conclusão: A versão em
língua portuguesa do questionário PEmb-QoL preenche critérios adequados de confiabilidade e de validade para
avaliar a QV após o término da terapia anticoagulante na TEP. Diferentemente do questionário genérico como SF36, o questionário PEmb-QoL pode ser aplicado nos estudos prospectivos para avaliar QV relacionada à saúde e
sintomas relacionados específicamente à TEP.
070

SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER – RELATO DE CASO
ISABELA SOARES SANTOS FERREIRA DA PALMA 1, LUDMILA NEVES DE PARODI 1, LUIZ ALMEIDA FREITAS NETO 1,
KAMILA THAÍS TOLOMEI 1, MARIANA MARTINS MILAN 1, THOMAS JR DOS SANTOS LESCANO 1, INGRID DANIELLE
CARDOSO CARVALHO 1, TATIANA MIKA MATSUMOTO 1, RODRIGO URRESTI ORIAS 1, RAPHAEL VITOR LEAL DE
CARVALHO 1, ROBERTO STIRBULOV 1
1 SCMSP - SANTA CASA DA MISERICÓDIA DE SÃO PAULO
Objetivo: descriçao de caso a partir de suspeita clínico-radiológica.Trata-se de um paciente masculino,que aos 5
anos de idade procura o pronto socorro com relato de cianose distal e perioral associado a quadro de dispnéia
aos moderados esforços,epistaxes itermitentes sem demais sintomas Não possui demais comorbidades,porém
possuia histórico familiar de malformação pulmonar(MAV- pulmonar).Durante exame clínico visto tórax em quilha
e baqueteamento digital,optado internar para investigação clínica.Realizado angiotomografia com malformação
arteriovenosa acometendo grande parte do segmento apicoposterior do lobo superior esquerdo de origem
vascular,associado a outras conexões vasculares anômalas periféricas sugestivos de outras malformações
arteriovenosas localizadas na periferia dos segmentos anterior e apical do lobo superior direito.Paciente esta
em seguimento há 8 anos,sem complicações e optado por realização de lobectomia superior esquerda realizada
em 27/05/2021 sem intercorrências ficando internado por 6 dias e com seguimento ambulatorial até o presente
momento mantendo quadro de epistaxes esporádica e dispnéia aos moderados esforços. Discussão: A síndrome
de Rendu-Osler-Weber ou teleangiectasia hemorrágica hereditária(THH) é uma doença vascular autossômica
dominante(1,2),distribuída globalmente,que se caracteriza por epistaxe, telangiectasias em diversas regiões do
corpo e que pode ser acompanhada de malformações arteriovenosas (MAV) no cérebro, pulmões, trato
gastrointestinal e fígado.(3)A prevalência relatada é de 1/100.000 a 2/100.000 nascidos vivos,mas pode chegar a 1/
3.500 a 1/5.000 em algumas regiões.Os primeiros relatos da doença são de Benjamin Guy Babington em 1865, John
Wickham Legg em 1876 e Henri J L.M.Rendu em 1886. Posteriormente, William Osler, Frederick Parkes Weber e
FredericM. Hanes descreveram manifestações viscerais e o caráter hereditário da doença(1).O diagnóstico se da
com base na presença de três dos quatro critérios de Curaçao(5,6).1)teleangiectasias cutaneomucosas,2) epistaxe
espontânea recorrente; 3)malformações arteriovenosas (MAVs) viscerais; 4) história familiar positiva, podendo
ser confirmado pela identificação das mutações envolvidas, com técnicas de biologia molecular.O tratamento da
THH inclui medidas para:controle da epistaxe (tampões locais e laser); controle da anemia ferropriva com
suplementação de ferro e transfusões; controle das MAVs pulmonares, cerebrais e hepáticas com embolização
cautelosa, tendo como alternativas, espectivamente, ressecção cirúrgica, radioterapia e transplante hepático(1).
De acordo com a revisão literária realizada e o quadro clínico apresentado, se conclui que, indivíduos que
apresentem quadro de epistaxe com início na infância,presença de telangectasias,dispnéia e história familiar
positiva,o diagnóstico de síndrome de Rendu-Osler-Weber deve ser considerado e investigado.
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DOENÇA DE BEHÇET: DIAGNÓSTICO CLINICO RADIOLOGICO COM COMPROMETIMENTO VASCULAR PULMONAR
RODRIGO URRESTI ORIAS 1, JORGE ETHEL FILHO 1, ISABELA SOARES SANTOS FERREIRA DA PALMA 1, LUIZ
ALMEIDA FREITAS NETO 1, LUDMILA NEVES DE PARODI 1, KAMILA THAÍS TOLOMEI 1, MARIANA MARTINS MILAN1,
THOMAS JÚNIOR DOS SANTOS LESCANO 1, INGRID DANIELLE CARDOSO CARVALHO 1, TATIANA MIKA MATSUMOTO1,
RAPHAEL VITOR LEAL DE CARVALHO 1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Objetivo: Descrever a evolução e o diagnóstico a partir de suspeita clinica-radiológica. Trata-se de paciente de 16
anos de idade que procura o pronto socorro (P.S.) por relato de hemoptise de grande monta. Estava em seguimento
ambulatorial com infectologia devido a quadro de febre diária com perda ponderal nos últimos 3 meses, sendo
iniciado tratamento empírico para tuberculose com esquema padrão R.I.P.E. (rifampicina, isoniazida, pirazinamida
e etambutol) 3 dias antes de procura ao P.S. sem melhora clínica Havia apresentado 1 episódio isolado de uveíte,
e relatava que percebera aparecimento de lesões orais e genitais, indolores, com períodos de remissão e
recrudescência. Durante o período de internação realizou exames laboratoriais sem alterações significativas,
broncoscopia normal, ecocardiograma transtorácico com aceleração de fluxo com curva sistodiastólica ao doppler
de baixa velocidade podendo ser compatível com fístula sistêmico pulmonar ou canal arterial restritivo e T.C. de
Tórax com contraste que evidenciou aneurismas das artérias pulmonares bilateralmente, alguns parcialmente
trombosados. Paciente com quadro clinico compatível, em seguimento ambulatorial, para acompanhamento e
evolução de quadro, recebendo terapia com esquema CYCLOPS. Discussão: A doença de Behçet é uma desordem
multissistêmica, de etiologia desconhecida, caracterizada por vasculite que afeta as artérias e veias de diversos
calibres, com períodos de exacerbação e remissão de sintomas, que são variáveis a depender das crises e dos
órgãos afetados. (3)(8) Sua apresentação pode incluir ulcerações orais recorrentes em associação com úlcera
genital, uveíte, lesões cutâneas e teste de patergia positivo. Quando há acometimento arterial, apresentação
raramente referida, pode levar a tromboses e aneurismas. A artéria pulmonar é o segundo vaso mais afetado, após
a aorta. O prognóstico desses pacientes é pobre, devido ao risco de ruptura. (1)(2)(5)(6) A associação de sinais e
sintomas é fundamental, visto que não há método diagnóstico específico. (2)(5)(8) Não há estudos suficientes que
indiquem a melhor linha de tratamento para estes pacientes. Entre o arsenal terapêutico temos o uso de
imunossupressores isolados, ou em associação com corticoterapia, cirurgia e embolização.(1)(2)(3)(4)
É importante salientar que o esquema medicamentos ideal e o tempo de tratamento ainda não estão estabelecidos,
visto que há uma dificuldade na avaliação da resposta terapêutica por a doença apresentar curso imprevisível, em
surtos, e inclusive com remissão espontânea em alguns casos. (4)(5)(6)
072

VASCULITES DE PEQUENOS VASOS E PNEUMOLOGIA: O DESAFIO DIAGNÓSTICO DA POLIANGEÍTE COM
GRANULOMATOSE
MATEUS NOGARA STÁBILE 1, PAULA HELBOURN BASTOS 1, VITÓRIA MARIA PINHEIRO SOUSA 1, ALLEF LUCAS DE
FREITAS COUTINHO 1, JULIANA MARTINS DE CASTRO 1, BRUNA SIMÕES DE LARA 2, CECÍLIA DE SOUSA SILVA 1,
ANNA CARLA ALVES LOPES 1, HENRIQUE METZKER FERRO 1, MARCOS HEITOR ROCHA DOS REIS DUQUE 1, FELIPE
ALENCAR MONTEIRO BORGES3
1 UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2 UCB - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, 3 HUB - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA
Relato do caso: M.C.V.R., 70 anos, hipertensa e diabética, buscou odontologia há 2 anos com ulcerações profundas
em cavidade oral. Encaminhada ao serviço médico, constatou-se histórico de rinossinusites de repetição com
secreção nasal piosanguinolenta. Após 1 mês da avaliação, somou-se ao quadro tosse produtiva, com expectoração
hemoptoica; dispneia progressiva e redução do débito urinário. Internada em MEG em leito de semi-intensiva,
paciente evoluiu com choque séptico de foco pulmonar sobreposto à IRA AKIN 3, com necessidade de VM e
hemodiálise. Ao exame, mostrava-se anasarcada, com lesões ulceradas ativas sangrantes em cavidade oral;
creptos e roncos difusos pelo tórax. Durante internação, em TC de tórax evidenciou-se focos consolidativos
associados a nodulações de aspecto escavado - sugestivos de granulomas. Prosseguiu-se investigação com biópsia
de lesão endobrônquica por broncoscopia e análise do Perfil Reumatológico – realizado em serviço particular –
que apontou FAN, C-ANCA e Anti-PR3 reagentes.Após 4 semanas de internação, a anatomopatologia apontou
vasculite de pequenos vasos com granulomas ricos em infiltrados eosinofílicos, confirmando o diagnóstico de GPA.
Com sinais de melhora infecciosa, iniciou-se pulsoterapia, quando enfim evoluiu com importantes sinais de
melhora clínica-respiratória e recuperação parcial da função renal, recebendo alta para seguimento ambulatorial.
Depois, associou-se ciclofosfamida ao esquema imunossupressor. Instituído tratamento, paciente manteve-se em
BEG, oligossintomática do ponto de vista respiratório por 4 meses, quando reinternou por novo choque séptico,
agora refratário às medidas clínicas, causando o óbito. Apesar da perda, familiares homenagearam o hospital e
equipe multiprofissional pelos cuidados. Discussão: A GPA é uma doença sistêmica rara, com incidência anual de
2 casos por milhão, classificada como Vasculite de Pequenos Vasos. Antes denominada “Granulomatose de
Wegener”, caracteriza-se pela formação de granulomas necrotizantes em via aérea superior e inferior, comumente
associada à Lesões Renais Agudas Rapidamente Progressivas. Por tratar-se de uma vasculite, considerando períodos
de atividade da doença somados à imunossupressão crônica, sabe-se do péssimo prognóstico relacionado ao seu
diagnóstico. Aponta-se também que com a dificuldade de acesso à atenção terciária; a limitada oferta de marcadores
reumatológicos no SUS e a baixa prevalência da doença, muitos pacientes evoluem ao óbito de modo ainda mais
precoce, antes de serem efetivamente diagnosticados ou tratados. Portanto, destaca-se a importância do olhar
clínico acurado na interpretação dos sintomas sugestivos da doença; a necessidade da integralidade do cuidado,
envolvendo atuação de equipe interprofissional e da constante atualização médica em doença raras, visando
capacitar o acolhimento, diagnóstico e tratamento de pacientes com GPA, garantindo o controle de sintomas e
aumento da qualidade e expectativa global de vida.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR SECUNDARIA A FIBROSE PULMONAR
THOMAS LESCANO 1, KAMILA TOLOMEI 1, LUIZ ALMEIDA 1, LUDMILA NEVES 1, MARIANA MILAN 1, INGRID
CARVALHO 1, TATIANA MATSUMOTO 1, RODRIGO URRESTI 1, RAPHAEL CARVALHO 1, ROBERTO STIRBULOV 1,
ISABELA PALMA 1
1 SCMSP - SANTA CASA DE MISERICORDIA - SAO PAULO
Objetivo: Descrever a evolução e o diagnóstico a partir de suspeita clínica-radiológica. Trata-se de paciente de 55
anos de idade que procura ambulatório por relato de falta de ar, inicialmente a pequenos esforços, com melhora
considerável após o uso de corticoide. Durante o exame físico do aparelho respiratório se constatou expansibilidade
reduzida bilateralmente com estertores e crepitantes difusos. Na TC de tórax foi observado intersticiopatia com
sinais de fibrose pulmonar caracterizada por espessamentos septais irregulares, espessamento do interstício
intralobular, faveolamento em camadas e bronquioectasias de tração, que promovem distorção na arquitetura
pulmonar. Exame negativo para pesquisa de tromboembolismo. ECG, espirometria normal. Ecocardiograma normal,
exceto pela alta PSAP: 60 mmHG. Paciente faz da classe III da escala funcional da OMS apresentando marcada
limitação a atividades físicas, estando mais confortável em repouso. Medicação faz uso de predinizona, captopril,
omeprazol, AAS, oxigênio, além de bromoprida. Apresentou quadros dispépticos e refere doença do refluxo
gastresofágico a 5 anos. O paciente vem sendo acompanhado pelo período de 3 anos desde então apresentou
períodos de remissão e recrudescência. Discussão: A Hipertensão arterial pulmonar (HP) ocorre quando os níveis
de pressão da artéria pulmonar são desproporcionalmente elevados para um dado nível de fluxo sanguíneo
pulmonar. Valores de pressão arterial pulmonar média superior ou igual a 25mmHg em repouso ou 30mmHg em
exercício permitem o diagnóstico de HP. A HP sustentada ou crônica pode ser secundária a doenças conhecidas,
principalmente de natureza cardíaca ou pulmonar, ou ser uma anormalidade primária da circulação pulmonar,
com ou sem identificação de condições associadas. Neste caso em especifico se trata de uma HP secundaria a
fibrose pulmonar (FP) que é uma doença intersticial difusa causada pela lesão e cicatrização do tecido pulmonar
(dos pulmões). A fibrose pulmonar cicatriza e “engrossa” o tecido que envolve os sacos aéreos (alvéolos) dos
pulmões, comprometendo a função pulmonar, ou seja, é impedida a normal passagem de oxigénio para a corrente
sanguínea. À medida que a fibrose pulmonar evolui, a função pulmonar e cardiovascular vai sendo cada vez mais
comprometida e o doente evolui progressivamente com mais falta de ar (dispneia). A suspeita do diagnóstico
inclui uma avaliação dos sintomas, exame físico, ECG, RX de tórax e Cateterismo Cardíaco. Sendo de suma importância
o descarte de outras causas, assim como avaliação da gravidade do paciente. O prognostico da HAP sem tratamento
não é favorável.
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RELATO DE CASO: VASCULITE PAUCI-IMUNE c-ANCA POSITIVO APRESENTADA COMO SÍNDROME PULMÃO-RIM –
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL TOMOGRÁFICO
MÁRIAN LAMANA KANSO 1, FLÁVIO FERLIN ARBEX 1, MARIANE ARANJUES MONTORO 1
1UNIARA - UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA
Resumo: As vasculites são doenças caracterizadas por inflamação e necrose da parede dos vasos resultando em
múltiplos eventos que incluem necrose, oclusão de lúmen ou formação de aneurismas. Na maioria das vezes, ao
diagnóstico, o paciente se apresenta com manifestações inespecíficas, levando a um atraso importante no
diagnóstico e início de tratamento. A síndrome pulmão-rim (SPR) é definida como a coexistência de hemorragia
alveolar e glomerulonefrite e envolve patologias diversas como as mediadas por imunocomplexos e vasculites
associadas ao ANCA. Apresentamos A.R.J, 63 anos, sexo masculino, tabagista 120 anos/maço, internado com
suspeita de COVID-19 com quadro de dispneia progressiva, no momento aos mínimos esforços, com necessidade
de suporte de oxigênio sob cateter nasal a 4L/min, hemoptise, tosse seca e febre há três meses e piora há três
dias, associado a oligúria e aumento das escórias nitrogenadas, com necessidade de início de terapia dialítica.
Em investigação diagnóstica, foi excluído COVID-19 e, pelo padrão tomográfico de opacidade em vidro fosco,
espessamento grosseiro de septos interlobulares, bronquiectasias de tração de predomínio central, difuso pelos
campos pulmonares e aspecto de faveolamento, associado a clínica de síndrome pulmão-rim, realizada a hipótese
diagnóstica de vasculite, optado por biópsia renal que confirmou o diagnóstico de vasculite pauci-imune c-ANCA
positivo. Diante da rápida suspeição diagnóstica pelo padrão clinico-radiológico e consequente tratamento com
imunossupressor, paciente obteve boa resposta clínica do ponto de vista pulmonar com controle dos sintomas.
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SÉRIE DE CASOS DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA COM EXCLUSÃO PULMONAR
UNILATERAL
NATALIA DE ALCANTARA ZIMMERMANN 1, DIEGO CAMPOS GONZALEZ 1, YURI DE DEUS MONT’ALVERNE PARENTE
1, MARCELA ARAUJO CASTRO 1, MARIO TERRA FILHO 1, WILLIAM SALIBE FILHO 1
1 INCOR - HCFMUSP - DIVISÃO DE PNEUMOLOGIA DO INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Introdução: Portadores de doença pulmonar tromboembólica crônica (DPTC) com exclusão arterial pulmonar
unilateral representam um grupo infrequente e desafiador em centros especializados. Pela exclusão, podem
desenvolver arteriopatia pós-obstrutiva severa, induzindo a um remodelamento vascular. Por vezes pouco
sintomáticos e, em alguns casos, sem hipertensão pulmonar, o diagnóstico precoce ainda é um desafio. Objetivos:
Descrever as alterações clínicas e hemodinâmicas dos pacientes com exclusão pulmonar em portadores de DPTC.
Métodos: Foi realizada uma revisão retrospectiva da base de dados do ambulatório de tromboembolismo pulmonar
crônico do InCor-HCFMUSP comparando dados pré-operatórios dos pacientes com diagnóstico de DPTC com exclusão
unilateral da circulação arterial pulmonar, com os que tinham acometimento pulmonar bilateral, sem exclusão
pulmonar completa. Foram incluídos os pacientes com mais de 18 anos que tinham exclusão pulmonar confirmada
por cintilografia pulmonar inalação-perfusão (CPIP), avaliados de 2015 a 2019, comparados aos que tinham
acometimento pulmonar bilateral e sem exclusão pulmonar na CPIP atendidos no ano de 2019. Foram excluídos
pacientes sem CPIP ou cateterismo cardíaco direito (CATE D) e casos de exclusão pulmonar com acometimento da
circulação do pulmão contralateral. Foram coletados dados clínicos e hemodinâmicos. Resultados: Após avaliação
de 30 pacientes com DPTC, oito foram excluídos (seis não tinham CPIP ou CATE D do serviço e dois dos pacientes com
exclusão pulmonar possuíam acometimento da circulação contralateral). Todos tinham indicação de
tromboendarterectomia pulmonar. A amostra final de 22 pacientes foi dividida em dois grupos, denominados
grupo E (com exclusão) e SE (sem exclusão e acometimento bilateral), com 6 e 16 pacientes, respectivamente. Em
relação aos dados clínicos, a idade foi semelhante, média de 43 anos, com predomínio de mulheres nos dois
grupos. No grupo E, a maioria tinha classe funcional (CF) II e III, enquanto que no grupo SE, III e IV. Nos dados
hemodinâmicos, não foi encontrada diferença significativa nas medidas de pressão de átrio direito (10,1 versus
12,3 mmHg) e débito cardíaco (5,2 versus 4,2 L/min). Entretanto, as medidas da pressão média de artéria pulmonar
(PAPm) e da resistência vascular pulmonar (RVP) no grupo E foram significativamente menores em relação ao grupo
SE, com PAPm: 33 versus 48,1 mmHg (pversus 778,5 dynes.seg.cm-5 (pConclusões: Os pacientes com exclusão pulmonar
têm menor PAPm e RVP, demonstrando que, apesar da obstrução total da circulação pulmonar unilateral, a
repercussão hemodinâmica é menor em comparação aos pacientes que têm comprometimento bilateral.
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DIAGNÓSTICO AMBULATORIAL DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR PÓS-COVID – A IMPORTÂNCIA DA LINHA DE
CUIDADOS PÓS-COVID-19.
RICARDO SIUFI MAGALHÃES 1,2, LAURA VILELA PORTUGAL MONTEIRO 1, JESSICA MAYRA PRATA SAFRA BENEDITO
2, KARINA SOARES DE AGUIAR ROSA 2, FRANCISLEINE FRANCK DOS SANTOS 2, AGUINALDO PEREIRA CATANOCE 2,
ERICKSON JOSE BLUN LIMA 2
1 SLM - FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC, 2 HVC - HOSPITAL VERA CRUZ - CAMPINAS
Introdução: Pacientes portadores da infecção aguda pelo SARS-CoV2 ou no contexto pós-COVID-19 podem apresentar
diversas alterações da coagulação e, por isso, mantém o paciente em um estado de hipercoabulabilidade,
aumentando assim o risco para tromboembolismo pulmonar (TEP). No relato a seguir, descrevemos o caso de um
paciente masculino de 49 anos, com anafilaxia prévia ao contraste iodado, em sua primeira consulta ambulatorial
em um centro de cuidados pós-COVID-19, uma semana após sua alta. Apresentava alteração nos níveis pressóricos
e taquicardia e, ao exame físico, presença de hiperfonese de P2. Foi realizada a coleta de d-dímero, 14751 ng/mL.
Paciente foi encaminhado ao pronto atendimento, onde foi anticoagulado e foi realizado USG de membros
inferiores com manobra da compressibilidade, com trombose venosa profunda proximal de membro inferior
direito e, assim, confirmando o diagnóstico de TEP. O alto nível de suspeição diagnóstico foi fundamental para o
diagnóstico bem como desfecho favorável do caso descrito. Relato de caso: Paciente masculino, 49 anos, com
anafilaxia prévia ao contraste iodado e previamente obeso, diabético e dislipidêmico, apresentou SRAG – SDRA
pela COVID-19, com necessidade de intubação orotraqueal + ventilação mecânica pelo período de oito dias.
Evoluiu com disautonomia, com necessidade de tratamento com três classes de anti-hipertensivos, com estabilidade
pressórica. Apresentou melhora clínica, foi de alta com funcionalidade preservada. Chega em sua primeira consulta
ambulatorial no centro de cuidados pós-COVID-19 com relato de hipotensão associado a taquicardia, com piora do
basal. Ao exame físico, paciente com FC 112 bpm, PA 100x70 mmHg, com hiperfonese de P2 e sem edema ou
empastamento de membros inferiores. Pela suspeita clínica de TEP e probabilidade pré-teste intermediária, foi
solicitado D-dímero, com resultado de 14751 ng/mL. Nesse contexto, paciente transferido ao PS. Pela alergia ao
iodo e alterações radiográficas em recuperação pela SDRA prévia, foi realizado ultrassonografia de membros
inferiores com manobra da compressibilidade, demonstrando trombose venosa profunda proximal de membro
inferior direito e, assim, confirmando o diagnóstico de TEP. Ecocardiograma sem disfunção de câmaras direitas,
TAPSE de 21 mm e sem hipertensão pulmonar, BNP baixo e troponina negativa, paciente foi de alta após internação
breve em enfermaria, em uso de rivaroxabana. Atualmente, segue em anticoagulação ambulatorial e aguarda a
realização da cintilografia ventilação-perfusão. Discussão: O caso descrito destaca a dificuldade do diagnóstico
de TEP em pacientes portadores da COVID-19, seja em seu quadro agudo, seja no seguimento pós-alta, e em nosso
caso, com grau de dificuldade aumentado, visto paciente ser alérgico ao contraste iodado. Ademais, o caso
destaca a importância do cuidado integrado pós-alta, sobretudo de casos graves, tendo impactado positivamente
para a adequada condução e desfecho do paciente
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INFARTO PULMONAR EM LOCAL INCOMUM E SEU DIFÍCIL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM NECROSE DE GORDURA
EPIPERICÁRDICA – UM RELATO DE CASO.
RICARDO SIUFI MAGALHÃES 1,2, MÁRIO FIGUEIREDO 2, SIGISFREDO LUIS BRENELLI 1
1 SLM - FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC, 2 HVC - HOSPITAL VERA CRUZ - CAMPINAS
Introdução: O Infarto Pulmonar (IP) comumente é complicação de uma doença primária, sendo a mais descrita o
Tromboembolismo Pulmonar (TEP), condição que cursa com IP em 16-31% dos casos, em sua maioria unilaterais
(77-87%), com predileção por campos pulmonares inferiores. Os sintomas mais comuns são dispneia e dor torácica,
caracteristicamente ventilatório-dependente, e o tratamento depende da causa de base e diagnósticos diferenciais
são necessários, sobretudo em casos de imagem atípica e/ou pacientes de baixa probabilidade clínica.
Apresentamos o caso de um jovem com quadro clínico-radiológico compatível com IP, no entanto, com infarto
justaepicárdico, fator de confusão diagnóstica com Necrose de Gordura Epipericárdica (NGE), sobretudo pela
ausência de fatores de risco maiores ou menores para tromboembolismo venoso. Relato de caso: Paciente 33
anos, masculino, médico, previamente asmático em uso de formoterol + CI se crise, quatro semanas após segunda
dose da vacina Oxford (AstraZeneca ®) para COVID-19, com queixa de dispneia sem sibilância ou tosse há uma
semana e, há três dias, dor ventilatório-dependente em hemitórax direito. Ao exame físico, paciente com FC 65
bpm, PA 123 x 80 mmHg, sem edema de membros inferiores, ausculta cardíaca e pulmonar normais. Procurou
pronto-atendimento, onde foi realizada TC de tórax, com presença de hipodensidade em cunha, periférica, em
lobo médio, justaepicárdica, com presença de falha de enchimento subsegmentar, avaliada posteriormente em
revisão de imagem. Paciente com d-dímero. Discussão: A suspeição diagnóstica do TEP bem como de todo o seu
espectro de manifestações clínicas é a chave para o seu correto diagnóstico, sobretudo na vigência da pandemia
da COVID-19. No caso apresentado, observamos uma manifestação atípica de TEP, com IP justapericárdico, o que
dificulta o seu processo diagnóstico. As manifestações clínicas apresentadas pelo paciente bem como os achados
tomográficos requerem diagnóstico diferencial com NGE, uma condição rara, benigna e autolimitada, que tem
como prováveis fatores predisponentes a torção do pedículo vascular do tecido adiposo, associação com trauma
torácico ou infecção, condições ausentes em nosso paciente. A dor torácica costuma perdurar por alguns dias e o
tratamento da condição é sintomático, podendo ou não ser associada a corticoterapia e/ou AINEs. Outro diagnóstico
diferencial em nosso paciente é a VIITT, condição que foi excluída por equipe de hematologia que acompanhou
paciente, pela estabilidade do d-dímero e da plaquetometria.
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MUDANÇA DE TERAPIA COM INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE-5 PARA RIOCIGUATE, COM OU SEM ANTAGONISTAS
DO RECEPTOR DE ENDOTELINA, EM PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR: RESULTADOS DO ESTUDO
REPLACE
JAQUELINA ARAKAKI 1, GISELA MEYER 2, HIKMET AL-HITI 3, EKKEHARD GRÜNIG 4, MARIUS HOEPER 5, DAVID
LANGLEBEN 6, TOMÁS PULIDO 7, STEPHAN ROSENKRANZ 8, GÉRALD SIMONNEAU 9, R JAMES WHITE 10, CLAUDIA
RAHNER 11, CHRISTIAN MEIER 12, SAMEER BANSILAL 13, HOSSEIN-ARDESCHIR GHOFRANI 14
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2 SANTA CASA PORTO ALEGRE - CENTRO DE HIPERTENSÃO
PULMONAR, COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, 3 IKEM - DEPARTMENT OF CARDIOLOGY,
INSTITUTE OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE-IKEM, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 4 HEIDELBERG UNIVERSITY
- CENTRE FOR PULMONARY HYPERTENSION, THORAXKLINIK AT HEIDELBERG UNIVERSITY HOSPITAL, HEIDELBERG,
GERMANY, 5 HANNOVER MEDICAL SCHOOL - CLINIC FOR RESPIRATORY MEDICINE, HANNOVER MEDICAL SCHOOL,
HANNOVER, GERMANY, 6 CENTER FOR PULMONARY VASCULAR DISEASE - CENTER FOR PULMONY VASCULAR DISEASE
AND LADY DAVIS INSTITUTE, JEWISH GENERAL HOSPITAL, MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, QC, CANADA, 7
CARDIOPULMONARY DEPARTMENT - CARDIOPULMONARY DEPARTMENT, NATIONAL HEART INSTITUTE, MEXICO CITY,
MEXICO, 8 CCRC - 8CLINIC III FOR INTERNAL MEDICINE (CARDIOLOGY), COLOGNE CARDIOVASCULAR RESEARCH
CENTER (CCRC), AND CENTER FOR MOLECULAR MEDICINE COLOGNE (CMMC), UNIVERSITY OF COLOGNE, COLOGNE,
GERMANY, 9 ASSISTANCE PUBLIQUE–HÔPITAUX DE PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE–HÔPITAUX DE PARIS, SERVICE DE
PNEUMOLOGIE, HÔPITAL BICÊTRE, UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, LABORATOIRE D’EXCELLENCE EN RECHERCHE SUR LE
MÉDICAMENT ET INNOVATION THÉRAPEUTIQUE, FRANCE, 10 UNIVERSITY OF ROCHESTER MEDICAL CENTER UNIVERSITY OF ROCHESTER MEDICAL CENTER, ROCHESTER, NY, USA, 11 CHRESTOS CONCEPT GMBH & CO. - CHRESTOS
CONCEPT GMBH & CO. KG, ESSEN, GERMANY, 12 GLOBAL MEDICAL AFFAIRS, BAYER - GLOBAL MEDICAL AFFAIRS,
BAYER AG, BERLIN, GERMANY, 13 US MA BAYER US LLC, WHIPPANY, NJ, USA; - US MEDICAL AFFAIRS, BAYER US LLC,
WHIPPANY, NJ, USA; 14 UNIVERSITY OF GIESSEN AND MARBURG LUNG CENTER - UNIVERSITY OF GIESSEN AND
MARBURG LUNG CENTER, MEMBER OF THE GERMAN CENTER FOR LUNG RESEARCH (DZL), GERMANY, DEPARTMENT
OF PNEUMOLOGY, KERCHOFF CLINIC, BAD NAUHEIM, GERMANY
Introdução: REPLACE foi um estudo de fase 4 randomizado, controlado, aberto, em pacientes com hipertensão
arterial pulmonar (HAP) em risco intermediário, apesar da terapia com inibidor da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5i).
Os pacientes foram randomizados para manter o regime com PDE5i ou trocar para riociguate (com ou sem terapia
com antagonista do receptor de endotelina [ERA] em ambos os braços). Significativamente mais pacientes que
mudaram para riociguate alcançaram o desfecho primário de melhora clínica em comparação com os que
continuaram a terapia com PDE5i. Nesta análise de subgrupo, investigamos se os resultados da troca diferiam de
acordo com o fato de o tratamento com PDE5i anterior ter sido administrado como monoterapia ou em combinação
com um ERA. Métodos: Em uma análise post hoc, as alterações nos componentes do desfecho primário (distância
caminhada em 6 minutos, classe funcional da Organização Mundial da Saúde, fragmento N-terminal do peptídeo
natriurético tipo B e piora clínica) foram analisadas ao longo do tempo em pacientes que mantiveram a terapia
com PDE5i ou trocaram para riociguate. As alterações foram analisadas descritivamente para os dois subgrupos
de tratamento anteriores. Resultados: Conforme já publicado, o desfecho primário composto do REPLACE foi
alcançado por 45/111 pacientes (41%) que receberam riociguate em comparação com 23/113 pacientes (20%) que
mantiveram o tratamento com PDE5i (razão de chances [OR] 2,78 [intervalo de confiança de 95% {IC} 1,53; 5,06];
p=0,0007). A obtenção do desfecho primário foi semelhante entre o subgrupo de monoterapia PDE5i (riociguate,
13/32 [41%]; PDE5i, 3/32 [9%]; OR 6,63 [IC de 95% 1,65; 26,72]) e subgrupo de combinação (riociguate, 32/79 [41%];
PDE5i, 20/81 [25%]; OR 2,21 [IC de 95% 1,12; 4,38]); interação p=0,32. Os resultados para os componentes individuais
do desfecho composto nos subgrupos da terapia com PDE5i (Tabela) foram consistentes com os resultados publicados
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para a população geral. Eventos de piora clínica foram relatados em 0/32 pacientes tratados com riociguate (0%) e
em 4/32 pacientes tratados com PDE5i (13%) no subgrupo anterior de monoterapia PDE5i e 1/79 (1%) e 6/81 (7%),
respectivamente, no subgrupo anterior de terapia de combinação. Conclusão: Para pacientes com HAP em
monoterapia com PDE5i ou PDE5i + ERA no nível basal, a obtenção do desfecho primário foi consistente com os
resultados na população geral. A mudança para o riociguate pode servir como uma opção estratégica para o
escalonamento do tratamento em pacientes de risco intermediário recebendo tratamento apenas com PDE5i ou
em combinação com um ERA.
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO PULMONAR POR ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTES APÓS
90 DIAS DA INFECÇÃO POR COVID-19 - ESTUDO FÊNIX
STEFANE DE SOUSA BARROS 1, MARIANA LAFETÁ LIMA 1, THAIS CARVALHO FRANCESCANTONIO MENEZES 1,
ISABELA ARIANE DA SILVA 1, LETICIA BARBOSA BUZATTO 1, RAÍSSA KAREN MORAES DANTAS 1, ANDRÉ LUIZ
PEREIRA ALBUQUERQUE 2, SUZANA ERICO TANNI 3, FREDERICO JOSÉ NEVES MANCUSO 1, RUDOLF K F OIVEIRA 1,
JAQUELINA SONOE OTA ARAKAKI 1, ELOARA V M FERREIRA 1
1 EPM - UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 HC - FMUSP - HOSPITAL
DAS CLINICAS - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 3 UNESP BOTUCATU - UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA - BOTUCATU
Introdução: A infecção pela COVID19 se tornou um problema de saúde global com repercussões graves e risco à
vida, tanto durante a fase aguda quanto pelo risco de sequelas após hospitalização. Dentre as potenciais sequelas
crônicas, destaca-se as decorrentes do dano alveolar difuso, acometimento do endotélio vascular e de fenômenos
trombóticos, podendo acarretar lesões miocárdicas e/ou da vasculatura pulmonar.Objetivos:Avaliar a presença de
complicações cardíacas e de hipertensão pulmonar (HP) em repouso pelo ecodopplercardiograma transtorácico
(ECOTT) após 90 dias da infecção pela COVID19. Métodos: Estudo unicêntrico, prospectivo, de seguimento pós alta
de pacientes internados por COVID-19, no Hospital São Paulo/UNIFESP, necessidade de suplementação de oxigênio
e comprometimento pulmonar na tomografia de tórax. Pacientes avaliados ambulatorialmente após 90 dias do
início dos sintomas com ECOTT e escala de dispnéia (escore mMRC 0 a 4). Resultados: Incluídos 96 pacientes com
média de internação de 15±11 dias, 61% em UTI, destes 40% em ventilação mecânica (VM). Entre as comorbidades,
52% apresentavam hipertensão arterial sistêmica, 34% ex-tabagistas, 27% obesos, 26% diabéticos e 6,2% tinham
insuficiência coronariana crônica. Durante a internação, 22% dos pacientes tiveram TEV e 9,4% sinais de
miocardiopatia. Após 90 dias, 74 pacientes realizaram ECOTT: fração de ejeção do ventrículo esquerdo 65±7% (3
pacientes < 50%), diâmetro do ventrículo direito de 22±3mm (02 pacientes > 30 mm) e excursão sistólica do plano do
anel tricúspide (TAPSE, n = 58/74) de 20±3 mm. Em 11/74 pacientes foi possível estimar a variação fraccional da área
do ventrículo direito (VDFAC) 45±7% (01 paciente Conclusão: Neste estudo, 9,5% (n=7) dos pacientes apresentaram
alterações no ECOTT após 90 dias do início dos sintomas, sendo 4 já apresentavam DCE prévia. Desta forma,
somente 4% (n=3) dos pacientes incluídos apresentaram alterações na avaliação ecocardiográfica após internação
por COVID19, sendo que todos tiveram TEP agudo e dois ainda persistiam com dispneia mMRC1. Resultados
indicam: apesar de hipoteticamente haver risco de desenvolvimento de HP após infecção por COVID-19, a avaliação
ecocardiográfica de 90 dias não evidencia este fenômeno. Estudos futuros de longo prazo e com métodos
diagnósticos mais sensíveis para detecção de HP são necessários.
080

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ANIMAL DE HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDÁRIA À ESQUISTOSSOMOSE
IKARO STOCKMANN 1, CARLOS SILVA 2, BRUNO SILVA 3, LEANDRO SOUZA 3, MARIA IRIGOYEN 3, MARIA SANTO 4,
PEDRO PINTO 4, MILENA ACENCIO 2, WILLIAM SALIBE-FILHO 2, ROGERIO SOUZA2
1 FMUSP - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, 2 INCOR/HCFMUSP - DIVISÃO DE
PNEUMOLOGIA DO INCOR/HCFMUSP, 3 INCOR/HCFMUSP - LABORATÓRIO EXPERIMENTAL DE HIPERTENSÃO DO
INCOR/HCFMUSP, 4 IAL - CENTRO DE PARASITOLOGIA E MICOLOGIA DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ
Introdução: A esquistossomose está entre as doenças parasitárias mais prevalentes no mundo. Em 1932, foi
descrito pela primeira vez o acometimento pulmonar, que pode causar danos aos vasos, com remodelamento da
circulação do pulmão, podendo levar a um quadro de hipertensão pulmonar associada a esquistossomose (HAPSc). Entretanto, o entendimento fisiopatológico do acometimento pulmonar ainda permanece incerto, acreditavase que a presença dos ovos nos pulmões era responsável por uma obstrução física. Contudo, constatou-se que a
quantidade de ovos não seria suficiente para causar este efeito. Por fim, os estudos mais recentes demonstraram
que além da presença dos ovos, o desenvolvimento da HAP-Sc está relacionado com uma resposta inflamatória
que envolve citocinas e outros mediadores ainda não totalmente identificados. Para que os avanços no
conhecimento da fisiopatologia desta doença continuem se aprofundando, linhas de pesquisa com utilização de
modelo animal se fazem necessárias. Objetivo: Desenvolver e padronizar um modelo experimental com murinos
de HAP-Sc. Método: Foram usados 10 camundongos Balb/C macho dividos em 2 grupos, 5 infectados com ovos de
Schistosoma mansoni no laboratório experimental do Incor/HCFMUSP e 5 animais foram mantidos como controle.
As infecções foram realizadas da seguinte maneira: tempo inicial foram injetados 240 ovos/grama subcutâneo,
após 14 dias foi injetado 170 ovos/grama intravenoso e com 21 dias foram realizadas avaliações ecocardiográficas
(ECO), com as seguintes medidas: tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) e pulmonary acceleration
time/pulmonary ejection time (PAT/PET) para avaliação quanto ao desenvolvimento de hipertensão pulmonar.
Resultados: Os animais do grupo HAP-Sc tiveram TAPSE com resultados significativamente menores que o controle
(0.92 ± 0.11 versus 1.32 ± 0.03 mm pversus 0.31 ± 0.02 pConclusões: Com os resultados obtidos no ECO pudemos
confirmar que o modelo experimental proposto foi capaz de gerar hipertensão pulmonar secundária a
esquistossomose.
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ANÁLISE DA TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR DPOC NO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE 2009 E 2019
CHRISTOPHER ANTUNES NEGRELLO 1, LAURA CARDOSO FAGUNDES 1, LAÍS BURATO 1, GABRIELA FERNANDES
ARAUJO CECHINEL 1, AMANDA BRISTOT ZANATA 1, ELENA SCARDUELI 1, RENATO PIUCCO MATOS 2
1 UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA
Objetivos: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada pela limitação do fluxo de ar
não totalmente reversível a broncodilatadores. Dentre suas principais alterações, encontram-se os sintomas
respiratórios, as anormalidades pulmonares estruturais e o comprometimento da função pulmonar1. Pacientes
portadores da DPOC apresentam um risco maior de pior desfecho, incluindo óbitos2. Segundo a OMS, a DPOC é
responsável por cerca de 6% das mortes em todo o mundo, sendo a terceira principal causa3. Ainda se prevê um
aumento deste dado, devido ao aumento global da exposição ao tabaco, do envelhecimento da população e do
diagnóstico inadequado4. O objetivo desse estudo foi analisar a tendência de mortalidade da DPOC no estado de
São Paulo, no período entre 2009 e 2019. Metodologia: Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, com coleta
de dados secundários do banco de dados do DATASUS. A população foi composta por todos os pacientes que
faleceram devido à DPOC entre 2009 e 2019 no estado de São Paulo, definido pelos códigos J41-J44 da CID-10. Os
dados foram estratificados por taxa de mortalidade, faixa etária e sexo. O caìlculo da taxa de mortalidade foi feito
pela razaÞo entre o total de oìbitos e a população residente naquele ano, multiplicada por 100.000 habitantes.
Analise estatística: Foi utilizada análise estatística descritiva dos dados. Resultados: Constatou-se um total de
107.719 óbitos por DPOC no período estudado, com uma média de 9.793 óbitos por ano e uma taxa de mortalidade
do período de 22,45 óbitos por 100.000 habitantes, sendo a taxa de mortalidade anual por 100.000 habitantes a
seguinte: 20,51 em 2009; 22,38 em 2010; 23,19 em 2011; 22,06 em 2012; 22,24 em 2013; 21,21 em 2014; 22,78 em 2015;
23,13 em 2016; 23,08 em 2017; 23,18 em 2018; e 23,16 em 2019. Observa-se um maior número de óbitos no sexo
masculino, sendo 61.211 óbitos no período (56,83%), em relação ao sexo feminino, com 46.507 óbitos (43,17%). Em
relação a faixa etária, o grupo etário com maior número de óbitos foi entre 70 e 79 anos, totalizando 33.905 óbitos
(31,37%) e com 80 anos ou mais, totalizando 41.828 óbitos (38,83%). Estes grupos somam 70,31% de todas as mortes.
A faixa etária com menor mortalidade foi entre 0-9 anos, com 56 óbitos (0,05%). Discussão/Conclusão: No período
estudado, houve um aumento da prevalência de óbitos por DPOC, notado pelo aumento relativamente progressivo
da taxa de mortalidade anual. O aumento total foi de 2,65 óbitos por 100.000 habitantes no período estudado.
Além disso, como observado em outros estudos, houve maior prevalência nos grupos do sexo masculino e superiores
a 70 anos, explicado principalmente pela maior exposição dos homens ao tabagismo, principal fator de risco para
DPOC.
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IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRÔNICAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CHRISTOPHER ANTUNES NEGRELLO 1, EDUARDA BOTELHO FRUTUOSO 1, MAYSA DANIEL JUSTO 1, MARIANA
DORNELLES FRASSETTO 1, MARIANI LAURENTINO JESUINO 1, LARA RESENDES CICHELLA 1, MATHEUS HENRIQUE
DE ARAUJO BINI 1, RENATO PIUCCO MATOS 2
1 UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA
Objetivos: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um problema de saúde pública mundial e está entre as
principais causas de morbidade e mortalidade. Esta condição é caracterizada pela persistência de sintomas
respiratórios, devido à limitação do fluxo de ar, como dispneia e tosse com ou sem expectoração1. A doença
coronavírus 2019 (COVID-19) é causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus2 (SARS-CoV-2). Os
sintomas da COVID-19 variam de leves a graves e podem levar à morte em alguns indivíduos2. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou em março de 2019 a COVID-19 uma pandemia3. No início da pandemia era
esperado que pacientes portadores de DPOC acometidos com COVID-19 tivessem uma maior incidência de
complicações, visto que em geral essa população possui comorbidades como hipertensão arterial sistêmica,
diabetes e obesidade4. Além disso, a exposição à fumaça do cigarro, o principal fator de risco para o DPOC, foi
associada à doença mais grave em pacientes infectados com o novo coronavírus5. O objetivo do estudo é comparar
as taxas de internação e mortalidade por DPOC entre os anos de 2017 e 2020 (antes e durante a pandemia da
COVID-19), avaliando se houve influência positiva ou negativa. Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo, com
coleta de dados secundário através do Sistema de Morbidade Hospitalar no banco de dados do DATASUS. A
população foi composta por todos os pacientes internados no estado de São Paulo entre 2017 e 2020 em decorrência
de bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Avaliou-se também a taxa de mortalidade
por essas doenças no mesmo período. Analise estatística: Foi utilizada análise estatística descritiva dos dados.
Resultados: A média de internações por bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas,
no período proposto, foi de 17.191 casos/ano. O ano com maior número de internações foi em 2017 com 19.721
casos, seguido de 2019 com 18.535 e 2018 com 17.776. No ano do surgimento da pandemia da COVID-19 no Brasil
(2020), houve o menor número de casos, totalizando 12.732 internações. Dessa forma, houve uma queda de 25,94%
na taxa de internações quando comparado 2020 à média no período proposto. Em relação à taxa de mortalidade no
mesmo período, a média foi 10,75% ano. O ano com a maior taxa de mortalidade foi em 2019 com 11,25%, seguido
de 2020 com 11,11%, 2018 com 10,91% e 2017 com 9,91%. Assim, houve um aumento de 3,35% na taxa de mortalidade,
quando comparado o ano de 2020 com a média do período. Discussão/Conclusão: Observou-se que a COVID-19
reduziu a média de internações por doença pulmonar obstrutiva crônica no ano de 2020. Por outro lado, os dados
mostram que houve crescimento na taxa de mortalidade no intervalo estudado, o que pode ser explicado pelo
isolamento social que levou os portadores da doença a não procurarem serviços de saúde em casos de exacerbação
da doença ou casos mais graves desencadeados pelo vírus.
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CONSOLIDAÇÃO PERSISTENTE EM LOBO SUPERIOR DIREITO: RELATO DE CASO
TÚLIO AGUIAR FARIAS 1, GIULIA GONÇALVES VENTURELLI 1, GIOVANNA MUNIZ MATTOS 1, NELSON DE ARAÚJO
VEGA 1,2, ELISA SEBBA DE SOUZA VEGA 1,2, JEAN SANTANA DE SOUZA 1,2
1 CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 2 SCMRP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO
INTRODUÇÃO: A aspiração de corpos estranhos (ACE) é um acidente potencialmente fatal, comumente relacionado
a crianças e idosos, e raramente a adultos. A tosse sobrevém em 80% dos casos, o que não afasta a incidência de
demais sintomas como dispneia, hemoptise e febre. Um diagnóstico tardio pode facultar em agravamento do
quadro inicial, possibilitando a ocorrência de obstrução das vias aéreas, abcessos, pneumonias, bronquiectasias
e até morte. Apresenta-se o caso de um adulto com tosse há dois anos, ostentando uma consolidação do lobo
superior direito e em tratamento empírico de tuberculose há 2 meses. Foi realizada broncoscopia e identificado
presença de corpo estranho em lobo superior direito (LSD), que foi removido com sucesso. Resolução dos sintomas
e regressão da imagem após o procedimento.RELATO DE CASO: Homem, 51 anos, referiu que há 2 anos apresentava
quadro de tosse seca, febre e sudorese vespertina, associado a perda ponderal de 8kg nos últimos 2 meses.
Negou hemoptise, sibilância e dispneia. Antecedentes: hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo II e extabagista 20 anos/maço. BEG, hidratado, afebril e acianótico. Escala de Karnofsky: 0 e ECOG: 0. Ausculta pulmonar
com murmúrios vesiculares presentes e simétricos bilateralmente, sem ruídos adventícios, FR:22irpm e SatO‚ 96%
em ar ambiente. A tomografia computadorizada de tórax demonstrou área consolidativa heterogênea, no segmento
posterior e apical do LSD, medindo 10,6 cm. A pesquisa de BAAR, no escarro, foi negativa em duas amostras.
Exames laboratoriais sem alterações. Encaminhado a infectologia que optou por tratamento empirico para
tuberculose pulmonar. Após dois meses de tratamento com esquema RIPE e persistência dos sintomas e da
consolidação em LSD, foi optado por realizar broncofibroscopia diagnóstica. Durante o exame foi observado
edema e hiperemia de mucosas do LSD, com presença de secreção purulenta e fibrina envolvendo parcialmente
imagem suspeita de “corpo estranho” em segmentos apical e posterior (B1 e B2). Essas alterações ocluiam a luz de
B1 e B2. Realizado remoção de CE com pinça de biopsia. O anatomopatológico confirmou corpo estranho orgânico
formado por células vegetais e recobertos com colônias de bactérias e deposição de fibrina. Paciente evoluiu com
regressão total dos sintomas e da consolidação do LSD e não recordou episódio de engasgo ou aspiração de corpo
estranho. DISCUSSÃO: Trata-se de um homem de 51 anos com tosse crônica, episódios diários de febre vespertina
e consolidação persistente em LSD na vigência de tratamento empírico para tuberculose. O tratamento empírico é
uma alternativa recomendada para a minoria dos casos e nessa situação, a vigilância clínica e por imagem, de
forma periódica, são imprescindíveis. Considerar a indicação de broncofibroscopia em casos de baciloscopia com
escarro negativo, antes da opção pelo tratamento empirico, amplia-se a chance do diagnóstico adequado e evita
tratamentos desnecessários.
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REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO COM BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL. EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DE ENSINO DE
RIBEIRÃO PRETO.
MYLLENE DIAS DE SOUZA 1, RAFAELA MARIA D’ALMEIDA E SILVA DE TOLEDO RAMOS 1, NELSON DE ARAUJO VEGA
1, ELISA SEBBA DE SOUZA VEGA 1, HUGO ALEJANDRO VEGA ORTEGA 1, PAULO SÉRGIO MATEUS MARCELINO
SERZEDO 1, FABIO CESAR DOMINGUES FAVARA 1
1 CUBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
Introdução: A aspiração de corpo estranho (CE) é a entrada acidental de um objeto ou parte dele na via respiratória.É
potencialmente fatal e mais comum em crianças.A gravidade depende do grau de obstrução presente.Importante
o diagnóstico e o tratamento precoces.A broncoscopia rígida foi considerada o padrão ouro para remoção de CE,
porém, a utilização de pinças tipo “basket” (PB) por broncofibroscopia (BF) tem se mostrado eficaz e
segura.Objetivo:Demonstrar a experiência de um hospital de ensino na remoção de corpo estranho em via aérea
por broncofibroscopia.Metodologia:Estudo retrospectivo e com análise descritiva dos dados armazenados em
planilha eletrônica Microsoft Excel ®.Analisa-se prontuários de crianças e adultos submetidos à broncoscopia por
suspeita de aspiração de CE, entre junho/2017 a junho/2021, no hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão
Preto.Os exames foram realizados em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva (UTI) sob anestesia geral
ou sedação.Pinças utilizadas:Tipo “basket” e de Biopsia Transbronquica para remoção de CE.Foram incluídos os
pacientes submetidos à BF, que apresentaram CE em via aérea, independentemente da idade.As endoscopias
diagnósticas, broncoscopias rígidas e que não visualizaram CE foram excluídas.As variáveis analisadas foram:
gênero, idade, procedência, localização, tipo e natureza do CE, tipo de pinça, remoção em primeira ou segunda
endoscopia e complicação.Resultados:Das 647 broncoscopias realizadas, 20 prontuários foram selecionados devido
à suspeita de aspiração de CE.6 broncoscopias foram excluídas por não observar presença de CE, por ser exame
diagnóstico ou ter usado broncoscópio rígido.De 17 pacientes, 18 broncoscopias foram analisadas.A casuística
observou 13 crianças e 4 adultos; sendo 12 crianças na faixa etária entre 0 a 3 anos. 5 pacientes do gênero feminino
e 12 masculino.A localização mais comum foi o pulmão direito. 2 pacientes necessitaram de uma segunda
broncoscopia para extração do CE.O tipo e natureza dos CE retirados foram: 11 casos de material orgânico (amendoim,
pipoca, etc) e 6 inorgânico (pedra, chave digital odontológica, dente, etc). A pinça mais utilizada foi a PB com uso
eficaz em 16 casos, sendo 1 caso realizado com Pinça de biopsia. Dessas, foram realizados:9 casos com pinça N
Force, 5 casos com N Circle, 2 casos com N Gage e 1 caso com pinça de biopsia transbronquica.O material orgânico
mais prevalente foi o amendoim, em 8 casos, dos quais, 6 com remoção por PB N Force e 2 com remoção por PB N
circle.Em nossa amostra, nenhum caso necessitou de broncotomia.Não houve óbito ou complicação pósoperatória.Conclusão:A remoção de CE por endoscopia requer treinamento, equipe preparada e equipamentos
endoscópicos adequados.Nossa casuística, mostrou sucesso de 95% de remoção de CE com BF (1 caso retirado com
broncoscopia rígida).Crianças com menos de 3 anos de idade foram predominantes, o amendoim o tipo de CE mais
frequente, sendo a maioria removidos com PB N Force.
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ANÁLISE DE ASPECTOS FÍSICOS DE PACIENTES PÓS-COVID-19 QUE NECESSITARAM DE HOSPITALIZAÇÃO
PALOMA BORGES 1, ISIS GRIGOLETTO 1, BRENDA CAROLINA DE SENE VAZ 1, MATHEUS ANDRÉ PEDROSO 1,
BEATRIZ DA SILVA COUTINHO 1, THAMIRYS SERAFIM 1, KARINA MARCELA MORRO POZO 1, NATÁLIA NARUMI
VOLTARELI SUZUKI 1, FABIANO FRANCISCO DE LIMA 2,1, ERCY MARA CIPULO RAMOS 1
1 FCT/UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO, 2 USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Objetivos: Avaliar a função pulmonar, nível de dispneia e de atividade física entre homens e mulheres recuperados
da COVID-19 no momento de alta hospitalar e em três meses de follow-up. Metodologia: Foram avaliados 44
pacientes com diagnóstico de COVID-19 que necessitaram de hospitalização. As avaliações ocorreram no Momento
1 (M1): até duas semanas após a alta hospitalar e no Momento 2 (M2): três meses após a alta hospitalar. Foram
avaliados o nível de dispneia pelo questionário Medical Research Council - MRC, o nível de atividade física pelo
aparelho acelerometria, modelo Actigraph GT3X e a função pulmonar pela espirometria, sendo essa avaliada entre
seis a oito semanas após a alta hospitalar. Analise estatística: Para a análise estatística, foi utilizado o programa
SPSS versão 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA), resultando em homens: n= 14; 48,07±10,81 anos; 87 [-79,25-117,75]kg;
171,43±7,03 cm; CVF absoluto: 3,85 [3,37-4,35]L; VEF1abs: 3,25 [2,65-3,59]L ; VEF1/CVF: 82,4 [78,83-86,03]%; MRC: 3 [1-4];
3556 [3020-5525] passos/dia. Nas mulheres: n=24; 55,67±13,24 anos; 72 [66-76] kg; 156,79±6,85 cm; CVF absoluto: 2,58
[2,33-3,10]L; VEF1: 2,23 [1,68-2,62]L; VEF1/CVF: 83,25 [77,7-87,45]%; MRC: 4 [2,25-4]; 3594 [1521-5486] passos/dia. Resultados:
Foi observada diferença estatística entre homens e mulheres no M1 nas variáveis peso, altura, CVF absoluto e
VEF1abs (p) Discussão/Conclusão: Homens e mulheres recuperados da COVID-19 apresentam melhora do nível de
dispneia e manutenção do nível de atividade física em três meses de follow-up. Porém, foi observado que apenas
homens apresentam melhora da variável de função pulmonar CVF absoluto no mesmo período de follow-up.
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ANÁLISE E CORRELAÇÃO DE NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA, FUNÇÃO PULMONAR E COGNIÇÃO DE PACIENTES
RECUPERADOS DA COVID-19 PÓS-ALTA HOSPITALAR
MATHEUS PEDROSO 1, ISIS GRIGOLETTO 1, PALOMA BORGES 1, THAMIRYS SERAFIM 1, DANIELE AKEMI ETO 1,
ELAINE BISPO DE SOUSA 1, MARIANA OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS 1, FABIANO FRANCISCO DE LIMA 2,1, ERCY
MARA CIPULO RAMOS1
1 FCT/UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, 2 USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Objetivos: Avaliar e correlacionar variáveis de função pulmonar, cognição e NAFVD de pacientes recuperados da
COVID-19 pós-alta hospitalar. Metodologia: 44 pacientes recuperados da COVID-19 foram avaliados em até duas
semanas pós-alta hospitalar (55 [48-59,75] anos) os pacientes foram avaliados quanto a função pulmonar
(espirometria), cognição (Montreal Cognitive Assessment - MOCA) e ao NAFVD (acelerometria - ActigraphGT3X).
Analise estatística: Para a análise estatística, foi utilizado o programa SPSS versão 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY,
USA). Resultados:As seguintes variáveis apresentaram resultados relevantes: (CVF %pred: 87,66±13,30; VEF1/CVF:
82,25 [78,50-85,92]%; PFE %pred: 70,52 ±19,90; MOCA: 24 [20-25,75] pontos; 3717 [2588-5510] passos/dia). Foi observada
correlação entre o MOCA e VEF1abs (p= 0,013, r= 0,373), MOCA e PFEabs (p= 0,004, r= 0,421), passos/dia e VEF1abs (p=
0,003, r= 0,433) e passos/dia e PFE (p= 0,003, r= 0,441). Discussão/Conclusão: Pacientes com COVID-19 pós-alta
hospitalar apresentaram função pulmonar preservada, comprometimento cognitivo e baixo NAFVD, com correlação
positiva entre a função pulmonar e cognição e entre o NAFVD e função pulmonar.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM CÂNCER SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA E
PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS
DÉBORAH ESTEVES CARVALHO 1, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA FILHO 2, DANILO BRITO NOGUEIRA 1, ANA CAROLINE
GUSMÃO DE MATOS 1, FERNANDA DE CASTRO VASCONCELOS 1, CRISTÓVÃO ALMEIDA BARROS 1, CLÁUDIA BISPO
MARTINS SANTOS 2, JULIA MARIA SALGADO CARVALHO 2, FERNANDA MENEZES SCHNEIDER 1, MARINA MARQUES
NOVAIS GOMES 1, LETÍCIA ALMEIDA MEIRA 1, RONDINELLY FERNANDES DAMASCENO 2, JANI CLERIA PEREIRA
BEZERRA 3, EVELINI VERAS DE JESUS 3, ESTÉLIO HENRIQUE MARTIN DANTAS 1,3
1 UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES - SERGIPE, 2 UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - SC, 3 LABIMH LABORATÓRIO DE BIOCIÊNCIAS EM MOTRICIDADE HUMANA
Objetivos: Os testes de caminhada refletem a capacidade física dos pacientes para executarem atividades da vida
diária - AVD. Desse modo, representam um método bem tolerado, confiável e reprodutível de avaliação da função
cardiorrespiratória. Avaliar a função cardiorrespiratória em pacientes oncológicos em tratamento radioterápico
que realizam ou não atividade física. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico controlado randomizado,
prospectivo, com pacientes atendidos em um hospital filantrópico do Rio de Janeiro. Foram incluídos pacientes
do sexo feminino com carcinoma de mama e do sexo masculino com carcinoma de próstata. Todos estavam
iniciando o tratamento radioterápico. Pacientes em uso de medicamentos que gerassem distúrbio da atenção e
os com condições que pudessem comprometer a prática de atividades físicas foram excluídos. Foram incluídos no
trabalho 86 pacientes: 27 no grupo experimental feminino - GEF (X = 54 ± 6,8 anos), 16 no grupo controle feminino
– GCF (X 52 ± 6,8 anos), 24 no grupo experimental masculino - GEM (X 58 ± 2,6 anos) e 19 no grupo controle masculino
-GCM (X 59 ± 1,6 anos). Para avaliar a resistência cardiorrespiratória utilizou-se o Teste de 6 minutos (TC6), conduzido
em uma esteira eletrônica profissional - RT 150 Movement (Brasil). A fim de verificar a normalidade da amostra, o
teste de Shapiro-Wilk (SW) foi aplicado com nível de 5% de significância. Resultados: Observou-se normalidade
para GEF (SW = 0,734) e GCF (SW = 0,410); o mesmo ocorreu no GCM (SW = 0,108). Em GEM (SW = 0,038) a distribuição
foi não-normal. Após a intervenção, houve aumento na distância percorrida (“%= 35,60%, p= 0,002) no GEF (de 280
para 434,81 m) e no GEM (%= 29,40%, p = 0,001; de 332,95 para 471, 27 m). Os grupos controle, por sua vez, não
apresentaram mudanças em seus desempenhos pré e pós teste, tanto no feminino (263,75 m), quanto no masculino
(248,42 m). Discussão/Conclusão: Ambos os grupos que estavam em programas de exercícios obtiveram maiores
percursos, o que sugere que a prática de atividades físicas pela população oncológica contribui para o melhor
desempenho cardiorrespiratório.
088

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA E TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO EM PACIENTES COM LONG-COVID19
GILMAR JUNIO ALVES CARDOSO 1, TAIS NAYARA SILVA DE MORAES 1, LORENA CAROLINE LOPES DA SILVA 1,
LUCIANA DRESCH CASTRO 1, JHULLY SOUZA GARCIA AGUIAR 1, CRISTIANO SCHIAVINATO BALDAN 1, DANIELA
ROSANA PEDRO FONSECA 1, NATASHA YUMI MATSUNAGA 1
1 UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
Objetivos: Avaliar a correlação entre função respiratória e tolerância ao exercício em pacientes com Long-Covid19.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, prospectivo e analítico, realizado com pacientes de ambos os
sexos e diagnóstico de Long-Covid19, atendidos na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista
– UNIP – Campus Goiânia. Foram excluídos os indivíduos com alterações cognitivas e motoras que limitassem a
realização dos testes. A função respiratória foi avaliada pelo aparelho Peak Flow com análise do Pico de Fluxo
Expiratório (PFE) e do Pico de Fluxo de Tosse (PFT), além do manovacuômetro com avaliação da Pressão Inspiratória
Máxima (PImáx) e da Pressão Expiratória Máxima (PEmáx). A tolerância ao exercício foi verificada pelo Teste do
Sentar e Levantar em 1 minuto (TSL), na qual foram avaliados os valores após o teste de fadiga e dispneia
mensurados pela escala de Borg e a quantidade de repetições de sentar e levantar da cadeira. Análise estatística:
Aplicou-se o coeficiente de correlação de Spearman para verificar a correlação entre os testes de função respiratória
e o TSL, sendo considerado r=0 correlação nula, 0-0,3 fraca, 0,3-0,6 moderada, 0,6-0,9 forte, 0,9-1,0 muito forte e 1,0
perfeito. Resultados: Foram avaliados 27 pacientes com Long-Covid19, com idade média de 50,19±11,52 anos,
sendo 14 (51,9%) do sexo masculino. Foi observada correlação moderada e negativa entre o PFE e o relato de
dispneia no TSL (p=0,020; r=-0,528), ou seja, quanto maior o PFE, menor a presença de dispneia no teste. Também
se verificou correlação moderada e positiva entre o PFE e a quantidade de repetições de sentar e levantar da
cadeira (p=0,049; r=0,445). Não foram observadas correlações estatisticamente significativas entre as demais
variáveis. Discussão/Conclusão: A Long-Covid19 ou Síndrome Pós-Covid19 é caracterizada pela manutenção dos
sintomas e/ou complicações da doença por um período superior a 4 semanas. Dentre as sequelas mais prevalentes,
estão a persistência de fadiga, dispneia e dor torácica, com consequente redução da capacidade funcional e
tolerância ao exercício. Nessa perspectiva, este trabalho concluiu que quanto maior o valor do pico de fluxo
expiratório, menor o relato de dispneia e maior a quantidade de repetições no teste do sentar e levantar nos
indivíduos com Long-Covid19, ou seja, quanto melhor a função respiratória, melhor a tolerância ao exercício.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO E GRAVIDADE DA DOENÇA EM
PACIENTES COM LONG-COVID19
LORENA CAROLINE LOPES DA SILVA 1, GILMAR JUNIO ALVES CARDOSO 1, TAIS NAYARA SILVA DE MORAES 1,
LUCIANA DRESCH CASTRO 1, JHULLY SOUZA GARCIA AGUIAR 1, CRISTIANO SCHIAVINATO BALDAN 1, DANIELA
ROSANA PEDRO FONSECA 1, NATASHA YUMI MATSUNAGA 1
1 UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
Objetivos: Avaliar a associação entre função cardiorrespiratória, tolerância ao exercício e gravidade da doença em
pacientes com Long-Covid19. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo e analítico, realizado com pacientes de
ambos os sexos e diagnóstico de Long-Covid19, atendidos na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da Universidade
Paulista (UNIP) – Campus Goiânia. Foram excluídos indivíduos com alterações cognitivas e motoras que limitassem
a realização dos testes. Foi aplicada uma ficha de avaliação estruturada para verificar a gravidade da doença, na
qual foram coletadas informações sobre a necessidade de internação, utilização de oxigênio suplementar (O2),
ventilação mecânica não invasiva (VNI) e intubação orotraqueal (IOT) pela Covid19. A função cardiorrespiratória
foi avaliada pelo Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6) e Teste do Degrau de 6 Minutos (TD6), com análise da
fadiga e dispneia pós teste, distância percorrida no TC6 e quantidade de degraus no TD6. Os pacientes que
conseguiram finalizar o TC6 foram submetidos ao TD6. Analise estatística: Para a comparação entre os grupos,
utilizou-se o Teste Mann-Whitney e considerou-se o nível de significância de 5%. Resultados: Foram avaliados 27
pacientes com Long-Covid 19, com idade média de 50,19±11,52 anos, sendo 14 (51,9%) do sexo masculino. Do total,
21 (77,8%) indivíduos foram internados, 20 (74,1%) necessitaram de O2, 10 (37,0%) utilizaram VNI e 3 (11,1%) foram
submetidos a IOT. Em relação ao TC6, 10 (37,0%) não conseguiram finalizar o teste. Dos 17 que realizaram o TD6, 6
(35,3%) não finalizaram o teste. Os pacientes que internaram percorreram uma distância significantemente menor
que aqueles que não internaram (p=0,022). Aqueles que utilizaram a VNI percorreram uma distância inferior no
TC6 (p=0,004) e subiram e desceram uma menor quantidade de degraus no TD6 (p=0,007). Não foram observadas
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos que necessitaram ou não de O2 e IOT. Discussão/
Conclusão: O termo Long-Covid19 refere-se a persistência de sintomas e/ou complicações por mais de 4 semanas
da infecção pelo SARS-CoV-2. Apesar de ser uma doença relativamente nova, estudos já evidenciam a presença de
alterações no sistema cardiorrespiratório, com diminuição da aptidão física, principalmente nos casos de maior
gravidade da Covid19.Conclui-se que uma parte dos participantes possuem alguma alteração da função
cardiorrespiratória, e que aqueles que necessitaram de internação ou utilização de VNI, obtiveram resultados
piores no TC6 e TD6, ou seja, a gravidade da infecção interferiu de forma negativa na tolerância ao exercício. Dessa
forma, ressalta-se que é necessário melhorar o sistema cardiorrespiratório no Long-Covid19, principalmente com
exercícios individualizados, para promover o aumento da capacidade aeróbica, melhora da eficácia das trocas
gasosas, com consequente incremento na ventilação pulmonar total.
090

USO DA OSCILOMETRIA DE IMPULSO E DA ESPIROMETRIA NA AVALIAÇÃO PULMONAR E NO ACOMPANHAMENTO DE
SOBREVIVENTES DA COVID-19
MARIANA SOARES DA CAL 1, THIAGO THOMAZ MAFORT 1, LAURA BRAGA MONNERAT 1, ANGELO THOMAZ ABALADA
GHETTI 1, AGNALDO JOSE LOPES 1
1 UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Introdução: O sistema respiratório é o mais acometido na COVID-19, culminando em dano residual mesmo após a
fase aguda da doença. Nesse sentido, há necessidade de monitorar clinicamente e investigar sequelas em
sobreviventes no médio e longo prazo. Embora a espirometria seja amplamente disponível e bem consolidada, há
significativa produção de aerossóis culminando em elevado risco potencial de infecção viral. Sendo assim, a
oscilometria de impulso (IOS) surge como ferramenta para avaliação, por ser um método simples, rápido e que
dispensa a manobra de expiração forçada, uma vez que é executada com respiração espontânea. Além disso, este
método é sensível para diagnóstico precoce de doenças de pequenas vias aéreas (DPVA), sendo tal alteração
associada frequentemente com infecções virais. Objetivos: Avaliar o uso da IOS e na espirometria no seguimento
de pacientes após infecção aguda da COVID-19.
Métodos: Realizado um estudo observacional prospectivo com 59 indivíduos (>18 anos), de ambos os sexos, com
diagnóstico de COVID-19 prévio e permanência de queixas respiratórias. Os participantes foram avaliados após 2
meses (T1) e após 5 meses (T2) da fase aguda da COVID-19. A IOS foi feita por meio de um oscilômetro de impulso
(Quark i2m, Cosmed, Roma, Itália) e, após repouso de 5 minutos, foi realizada a espirometria (V itatrace VT130SL,
Codax Ltda, Rio de Janeiro, Brasil). A análise dos dados foi feita pelo software SAS 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, NC,
USA), usando o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon para dados numéricos e o teste de McNemar exato
bilateral para dados categóricos, para comparação em T1 e T2. Resultados: Dentre os 70 pacientes inicialmente
elegíveis para o estudo, 11 foram excluídos por abandono do seguimento ou manobras não aceitáveis na
espirometria em T2. Dos 59 participantes, 72,9% passaram por internação na fase aguda da doença com mediana
de 15 dias, sendo o máximo de 28 e o mínimo de 8 dias. Em relação aos intervalos entre a fase aguda e os
atendimentos, as medianas foram de 61 dias em T1 e 157 em T2. Em T1, 55,9% apresentaram exame espirométrico
normal, 30,5% padrão restritivo e 13,6% obstrutivo e em T2 66,1%, 22% e 11,9%, respectivamente (p = 0,14). Já na IOS
um exame anormal foi detectado em 88,1% dos pacientes em T1 e 71,2% em T2 (p=0,002) e o valor R4–R20 >20% (que
representa a heterogeneidade da resistência entre R4 e R20, sinalizando para DPVA) foi observado em 64,4% em T1
e 55,9% em T2 (p = 0,30). Conclusões: No intervalo de tempo avaliado, houve decréscimo significativo no número de
IOS alteradas entre T1 e T2, sendo as alterações compatíveis com DPVA em 2/3 e 1/2 dos pacientes nos respectivos
momentos. Entretanto, na espirometria, menos da metade pacientes tinham padrão anormal em T1, passando
para cerca de 30% em T2. Nossos resultados apoiam o uso da IOS no acompanhamento sequencial de pacientes
com sequelas da COVID-19 com sintomas respiratórios.
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MECANISMOS DE INTOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO EM PACIENTES APÓS INTERNAÇÃO POR COVID19 – PROJETO FÊNIX
MARIANA LAFETA LIMA 1, VITOR COSTA SOUZA 1, THAIS CARVALHO FRANCESCANTONIO MENEZES 1, FABIANA DE
OLIVEIRA PENIDO 1, MARIA FERNANDA SALDANHA 1, ANDRE LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE 2, CARLOS GUSTAVO
VERRASTRO 1, SUZANA ERICO TANNI 3, RUDOLF KF OLIVEIRA 1, JAQUELINA SONOE OTA ARAKAKI 1, LUIZ EDUARDO
NERY 1, PRISCILA ABREU SPRERANDIO 1, ELOARA VIEIRA MACHADO FERREIRA 2
1 EPM/UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - UNIFESP, 2 INCOR - HCFMUSP - INSTITUTO DO CORACAO HCFMUSP, 3 UNESP - BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SAO PAULO
Introdução:Após infecção por COVID19 com necessidade de hospitalização a persistência de sintomas é comum e
impacta a vida dos pacientes. Os principais sintomas são fadiga e dispneia com mecanismos fisiopatológicos de
intolerância ao exercício pouco elucidados.Objetivo:Avaliar os mecanismos de intolerância ao exercício em pacientes
após hospitalização por COVID19. Métodos:Estudo unicêntrico, prospectivo, após internação confirmada por COVID19
no Hospital São Paulo, UNIFESP, com necessidade de suplementação de oxigênio e comprometimento pulmonar
confirmado por tomografia de tórax (TCtórax). Inclusos 96 pacientes entre 2020-2021 avaliados ambulatorialmente
após 90 dias do início dos sintomas relacionados a COVID19 por: escala modificada de dispneia (mMRC 0 a 4) e teste
de exercício cardiopulmonar (TECP) com coleta de sangue arterializado do lóbulo de orelha (repouso e exercício).
Resultados:Pacientes admitidos em UTI tiveram maior tempo de internação (20±12 vs 9±6 dias; p 50% TCtórax: 60 vs
37%; p=0,017) comparado ao grupo enfermaria (ENF). Da amostra total, 22% dos pacientes precisaram de ventilação
mecânica (40% dos internados na UTI). Ao analisar o V’O2pico em tercis (22,3 ml/kg/min), pacientes com V’O2pico 2,
maior ventilação pela produção de gás carbônico (V’E/V’CO2) e menor pressão expiratória final de CO2 (PEFCO2)
comparados aos outros dois grupos (p<0,01). No pico do exercício, pacientes do Grupo 1 atingiram menor volume
corrente (VC) (1,2±0,4 vs 1,6±0,4 vs 1,9±0,4L) e ventilação minuto (V’E) (49±14 vs 63±17 vs 83±18) com aumento da relação
frequência respiratória pelo VC (f/VC: 39±17 vs 30±12 vs 26±12) e da inclinação da V’E/V’CO2 até o ponto de compensação
respiratório (36±11 vs 32±8 vs 27±4), comparados aos outros dois grupos (pEM/VC) no pico do exercício (0,34±0,12
vs.0,25±0,12 vs 0,21±0,10 ml) e aumento da diferença entre a pressão arterial e expiratória final de CO2 (P(a-EF)CO2
3,0±4 vs -1,38±4,5 vs -1,59±3,8mmHg), comparados aos demais grupos (pacientes com menor V’O2pico tiveram maior
queixa de dispneia com mMRC e” 1 em 83 vs 70 vs 38%. Conclusão:A intolerância ao exercício após 3 meses da infecção
por COVID19 foi relacionada à menor capacidade aeróbica e maior sensação de dispneia, sem relação com a
gravidade da internação. Os mecanismos identificados para maior redução da capacidade aeróbia foram a ineficiência
ventilatória com alteração de trocas gasosas (aumento da V’E/V’CO2, do VEM/VC e da P(a-ET)CO2) e limitação
ventilatória por comprometimento da mecânica ventilatória (incremento reduzido do VC e aumento da relação f/VC).
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AVALIAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA DISPNEIA E ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO PULMONAR APÓS 90 DIAS DA INTERNAÇÃO
HOSPITALAR POR COVID-19 - ESTUDO FÊNIX
FABIANA OLIVEIRA PENIDO 1, MARIANA LAFETA LIMA 1, VITOR COSTA SOUZA 1, THAIS CARVALHO
FRANCESCANTONIO MENEZES 1, MARIA FERNANDA SALDANHA 1, JULIO PACHECO CARLSTRON 1, ANDRE LUIZ
PEREIRA ALBUQUERQUE 2, SUZANA ERICO TANNI 3, JAQUELINA SONOE OTA ARAKAKI 1, LUIZ EDUARDO NERY 1,
MEYER IZBICKI 1, PRISCILA ABREU SPRERANDIO 1, ELOARA VIEIRA MACHADO FERREIRA 1
1 EPM/UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - UNIFESP, 2 INCOR - HCFMUSP - INSTITUTO DO CORACAO HCFMUSP, 3 UNESP - Botucatu - Universidade Estadual de Sao Paulo
Introdução: A síndrome pós-COVID-19 pode cursar com sintomas persistentes ou de lenta recuperação, sendo a
dispneia e a fadiga os mais relatados. Alguns estudos demonstraram que as sequelas pulmonares alteram a
função pulmonar tendo como característica padrão restritivo e redução da difusão do monóxido de carbono (DCO),
principalmente nos casos graves/críticos. Objetivos: Avaliar as alterações na função pulmonar após internação
por COVID-19 e a melhora funcional no seguimento. Correlacionar estas alterações com a gravidade da fase aguda
e a persistência da dispneia após 90 dias do início dos sintomas. Métodos: Estudo unicêntrico, prospectivo, para
seguimento pós alta de pacientes internados pela COVID-19, no Hospital São Paulo, UNIFESP, com necessidade de
suplementação de oxigênio e comprometimento pulmonar na tomografia de tórax. Os pacientes realizaram 02
visitas, média de 50 (V1) e 90 dias (V2) após o início dos sintomas, para avaliação de sintomas, escala modificada
de dispneia (mMRC 0 a 4) e funcional, espirometria (V1) e com pletismografia e DCO (V2). Resultados: Foram
incluídos 96 pacientes em 1 ano com idade 52±13 anos e 63% sexo masculino. Destes, 80 preencheram os critérios
de aceitação e reprodutibilidade da SBPT para função pulmonar na V2 e 65 realizaram espirometria nas duas
visitas. Em relação à gravidade, 45% internaram em enfermaria (ENF) e 55% em UTI, sendo 40% em ventilação
mecânica (VM). Na V2, aqueles internados em UTI apresentaram em %previsto (p< 80%prev, encontramos CVF
reduzida em 29%, VEF1 em 21%, CPT em 34% e DCO em 54% da amostra. Apenas a presença de CPT < 80%prev teve
relação significante com a internação em UTI (p< 0,01), sem diferença na relação VEF1/CVF. No tocante à dispneia,
77% tinham mMRC 1-4 na V1, com redução para 64% na V2 (p< 80%prev (p=0,029) e DCO < 80%prev (p=0,011). Conclusão:
A presença de distúrbio ventilatório restritivo na função pulmonar (redução da CVF, VEF1 e da CPT) após 90 dias do
início dos sintomas da COVID19 foi associada à gravidade da internação em UTI. Além disso, a persistência da
dispneia se correlacionou com CVF e DCO abaixo de 80%prev, com tendência a ser maior naqueles submetidos à
VM. Em relação à recuperação das sequelas pulmonares, houve ganho na CVF e no VEF1 entre as avaliações de 50
e 90 dias após início dos sintomas, assim como diminuição da dispneia e aumento do número de pacientes
assintomáticos.
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ESTUDO DE UM SOFTWARE DE ESPIROMETRIA EM DESENVOLVIMENTO – COMPARAÇÃO COM TESTES DE UM
LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
SERGIO ROBERTO NACIF 1, NIXON ALVES PEREIRA 1, JOÃO EUZEBIO RIBEIRO FILHO 1, FERNANDA MAYUMI
NOMURA 1, PAMELA CRISTINA COSTA DOS SANTOS 1, SILVIA CARLA SOUZA RODRIGUES 1, MARIA VERA CRUZ DE
OLIVEIRA CASTELLLANO 1
1 IAMSPE-SP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SP
Introdução: A inteligência artificial tem cada vez mais ocupado espaço em diferentes áreas da Medicina, sobretudo
na interpretação de exames laboratoriais. Este estudo avaliou o laudo espirométrico entre um Software em
desenvolvimento e o laudo feito por pneumologistas experientes. – Objetivo: comparar o laudo espirométrico
entre um Software em desenvolvimento com o laudo feito por pneumologistas de um Laboratório de Função
Pulmonar de referência da SBPT. Material e Métodos: Os exames foram selecionados ao acaso. Após inserir os
dados antropométricos dos pacientes, o Software calculou os valores de referência de acordo com a equação
nacional de previstos para os parâmetros da manobra forçada: CVF, VEF1, VEF1/CVF, FEF25-75%, FEF2575%/CVF e o
Pico de Fluxo Expiratório (PFE). Após inserir os parâmetros espirométricos de cada caso, o Software interpretou os
resultados de acordo com o algoritmo da SBPT e elaborou o relatório final. O laudo foi classificado em 4 categorias:
normal - se valores acima do limite inferior de normalidade (LIN); distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO) – se
VEF1/CVF • >LI; e DVO com CVF reduzida – se VEF1/CVF e CVFResultados: Foram selecionadas 87 espirometrias. Os
valores previstos obtidos pelo Software em desenvolvimento em comparação àqueles obtidos pelo computador
do laboratório foram concordantes em 87 casos (K=1). Após comparação dos valores obtidos com os valores
previstos calculados pelo Software, um laudo foi elaborado. Houve 100% de concordância (Kappa=1) entre os
laudos obtidos pelo Software e àqueles feitos por médico, sendo: Normal (25 laudos); DVO (14 laudos); “DVR” (29
laudos) e DVO com CVF reduzida (19 laudos). Em relação à quantificação da gravidade dos distúrbios nos 62
exames com evidência de anormalidades funcionais, a comparação entre os laudos obtidos no Laboratório e no
Software foram: 25/25 (Normal); 37/38 (Leve); 18/10 (Moderado) e 7/14 (Acentuado) – (Kappa teve concordância moderada
na faixa entre 0,41 e 0,60). Houve divergência na estratificação Leve, Moderado e Acentuado, devido falha na
programação dos intervalos. O Software alcançou 100% de concordância na análise da resposta ao BD (Kappa=1).
Conclusão: o Software em desenvolvimento conseguiu excelente concordância com o laudo obtido por
pneumologistas experientes. O desenvolvimento do Software prevê melhorias na quantificação do distúrbio e
inclusão das variáveis CVL e CI.

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS E TUBERCULOSE
094

ASSOCIAÇÃO TUBERCULOSE E COVID-19: UM DESFECHO DESFAVORÁVEL
GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS 1,1, MILLENA MELO GALDINO 1, YÁSKARA DUARTE ASSIS 1, THAÍS GREGOL DE
FARIAS 1, JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1, HELOISA MOURO 1, PAOLA ALEJANDRA APARICIO MICHEL 1, FERNANDO
BATISTA PIVELI 1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1, ANDRESSA PELOSO 1, MARIA INES BUENO DE ANDRE
VALERY 1
1HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Relato do caso: Masculino, 75 anos, diabético tipo 2, insulino dependente, relatava internação prévia em outro
serviço há 3 meses por COVID-19 com RT-PCR positivo e tomografia computadorizada (TC) de tórax com cavitação de
3 cm e vidro fosco difusamente distribuído, com preferência pelas áreas periféricas. Recebeu tratamento com
corticóide, antibióticos e oseltamivir. Permaneceu internado por 32 dias sem necessidade de medidas invasivas.
Evoluiu com perda ponderal de 20 kg associado a tosse seca esporádica. Em consulta pós-COVID, foi visto taquipneia
e dessaturação, além de TC de tórax com cavitações espessadas no lobo superior do pulmão esquerdo com
múltiplas consolidações parenquimatosas e opacidades em vidro fosco bilateralmente, optou-se por internação
hospitalar. A pesquisa BAAR no escarro foi positiva BAAR ++, iniciado esquema básico (RIPE). Durante a internação,
apresentou piora do quadro respiratório evoluindo para choque séptico e óbito 60 dias após sua internação.
Discussão: Desde 2015, a tuberculose pulmonar (TB) era a doença infecciosa mais letal do planeta, ocasionando
cerca de 4 mil óbitos por dia. Após o surgimento do Sars-Cov-2 no final de 2019 e devido a sua rápida disseminação,
estima-se que a COVID-19 seja a doença infecciosa com maior mortalidade no mundo, ultrapassando os 5 mil
óbitos diários. Existem semelhanças entre a Covid-19 e a TB, relacionados ao modo de transmissão e,
principalmente, ao poder que ambas possuem de sobrecarregar o sistema de saúde. Já é sabido que as doenças
virais podem exacerbar, alterar a apresentação clínica e promover progressão de infecções causadas pelo M.
tuberculosis. Acredita-se que o coronavírus leva a produção de interferon que reduz a capacidade do hospedeiro
imunocompetente de limitar a replicação bacteriana. Dados de uma coorte recente demonstram que esses pacientes
são na sua maioria homens, tabagistas, pneumopatas e com acometimento pulmonar pelo M. tuberculosis. 53%
já tinham história prévia de TB antes da infecção pelo Sars-Cov-2. Além disso, Sy et al mostrou que TB, prévia e
ativa, aumenta as chances de óbito e prolonga a recuperação de pacientes com Covid-19. Apesar da evolução
distinta, os sintomas manifestados pelas duas doenças são semelhantes, devendo-se manter um elevado grau
de suspeição na condução desses casos, atentando-se para o fato de que testes diagnósticos para TB podem ser
alterados em indivíduos com infecção grave simultânea. Com tratamentos distintos e com o relato de diminuição
da absorção de antibióticos em região de fibrose pulmonar, o prognóstico torna-se ainda pior. Recomendações de
isolamento e a vacinação para Sars-Cov-2 dos pacientes com TB são fundamentais. A desarticulação do sistema de
saúde, diminuição da busca às unidades básicas e perda do acompanhamento levaram a um menor número de
diagnósticos de tuberculose. A OMS estima que a detecção de novos casos foi reduzida em 50%, com um aumento
de 400 mil mortes no mundo em comparação a 2018.
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INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS POR CORONAVÍRUS COMUMENTE SUBNOTIFICADAS GANHAM EVIDÊNCIA DURANTE
PANDEMIA POR COVID-19
CAIO MELO DA SILVA LAUDANO 1, LARISSA DE OLIVEIRA SILVA 1, MÔNICA CARDOSO DO AMARAL 1, PAULO CÉSAR
MENDES NUNES 1, FERNANDA PROHMANN VILLAS BOAS 1, LAURA BEATRIZ SANTOS ARAÚJO 1, YAN LUCAS
CASTRO DE ALMEIDA 1, LAURA SABRINA DE ALMEIDA FERNANDES 1, LUCAS FERNANDES DE ARAÚJO 1, NAIANA
MOREIRA BOTELHO 1, DÉBORA PINHEIRO ALVES FERREIRA 1, VITOR DE OLIVEIRA SILVA 1, VANESSA ARATA
FIGUEIREDO 1, RICARDO GASSMANN FIGUEIREDO 1, JOSÉ ROSA FIGUEIREDO FILHO 1, EDVAL GOMES DOS
SANTOS JUNIOR 1
1 UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
INTRODUÇÃO: As infecções do trato respiratório são bastante prevalentes em todo o mundo e matam cerca de 4
milhões de pessoas anualmente. Contudo, a maioria dessas infecções apresentam-se como síndrome gripal
autolimitada com resolução espontânea dispensando terapia medicamentosa. Por esse motivo, existe uma
tendência de subnotificação desses casos, comprometendo o real conhecimento epidemiológico de muitos agentes
etiológicos importantes. Apesar dos coronavírus estarem agora em maior evidência devido à pandemia de COVID19, estudos demonstram que eles são causadores de 15% dos resfriados que acometem adultos e circulam de
forma sazonal a cada 2 ou 3 anos. Dos sorotipos relacionados a infecções em humanos, 4 se apresentam de
maneira endêmica (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 e HCoV-HKU1), e 3 de forma epidêmica (SARS-CoV- 1 e 2 e
MERS-CoV). RELATO DE CASO: Mulher, 34 anos, procedente de Feira de Santana, na Bahia, hipertensa e diabética,
relatou quadro agudo de tosse pouco produtiva, odinofagia, cefaleia, mialgia e rinorreia. Procurou ambulatório
de pneumologia por persistência dos sintomas nasais após 10 dias de tratamento com budesonida nasal e
Amoxicilina/Clavulanato, sem alterações na ausculta respiratória, SpO2 = 98% e radiografia de tórax dentro na
normalidade. Diante do contexto pandêmico do SARS-CoV-2, foi solicitado RT-PCR para H1N1 e coronavírus, cujo
resultado foi positivo para HCoV-NL63. Paciente foi instruída a isolamento domiciliar, com melhora espontânea
sem alterações radiológicas ou funcionais após 30 dias. Discussão: A elevada taxa de infectividade e rápida
disseminação global do SARS-CoV-2 deflagraram um grave problema sanitário que ocupa o centro das atenções da
sociedade científica atual. Entretanto, os coronavírus endêmicos, como o HCoV-NL63, circulam na população e
permanecem responsáveis por infecções respiratórias, muitas vezes subnotificadas. Alguns estudos mais recentes
sugerem apresentações clínicas diversas que podem variar de uma síndrome gripal autolimitada à pneumonia
fatal, atingindo os indivíduos de maneira sazonal, principalmente no inverno, com tendência de emergência
bianual. Convém, portanto, vigilância epidemiológica da circulação de outras coronaviroses, em território nacional,
durante a pandemia pelo SARS-CoV-2.
096

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO ESTADO DE SÃO PAULO
CHRISTOPHER ANTUNES NEGRELLO 1, VITÓRIA GORINI RAICHLE 1, ISABELLA TESSMANN MOREIRA 1, BRUNA
JUNKLAUS BAGGIO 1, ANA PAULA CONSONI BORTOLOTTO 1, MANOELA BAÚ DE OLIVEIRA 1, RENATO PIUCCO
MATOS 2
1UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA
Objetivos: A Tuberculose é a principal causa de morte no mundo por um único agente infeccioso, o Mycobacterium
tuberculosis.1 Ela é transmitida via aerossol de pessoas com a doença ativa, especialmente em locais de aglomero
com alta densidade populacional e pobreza – como centros urbanos com baixas condições de vida.2,3 De acordo
com a Organização Mundial da Saúde, entre os anos de 2016 e 2020, o Brasil está entre os vinte países com as
maiores taxas de tuberculose no mundo.4 Em países com incidência alta ou intermediária de tuberculose, a
doença afeta com mais frequência crianças menores de quatro anos de idade, seguido por adultos jovens.2 O
objetivo desse estudo é avaliar o impacto da pandemia da COVID-19 na incidência de tuberculose no Estado de
São Paulo no ano de 2020 e comparar esse resultado com os anos de 2017, 2018 e 2019. Metodologia: Trata-se de um
estudo epidemiológico descritivo, realizado com base nos dados disponíveis e coletados no DATASUS,
compreendidos entre 2017 a 2020. Os dados referentes a população do estado foram obtidos por estimativas
segundo registros do DATASUS nos anos de 2017, 2018 e 2019. O cálculo de incidência foi executado a partir da razão
entre os casos novos e as pessoas em risco para desenvolver tuberculose no estado de São Paulo. Analise
estatística: Foi utilizada análise estatística descritiva dos dados. Resultados: Segundo os dados registrados no
DATASUS, constatou-se que no período pré-pandemia a incidência por Tuberculose no Estado de São Paulo mantevese em 0,04% nos anos 2017 e 2018 e 0,048% no ano 2019. Durante esse intervalo de tempo, houve predomínio de
indivíduos do sexo masculino em 71,5% dos casos e com faixa etária entre 20-39 anos em 50% dos casos. Entretanto,
devido a pandemia da Covid-19, a incidência de casos por Tuberculose no Estado de São Paulo foi de 0,035% no ano
de 2020, apresentando uma redução dos casos. A maior parte, continuou a compreender indivíduos do sexo
masculino em 70,3% dos casos e indivíduos com faixa etária entre 20-39 anos em 49% dos casos. Discussão/
Conclusão: No ano de 2020, durante a pandemia do Covid-19, verificou-se uma diminuição da incidência dos casos
de tuberculose no estado de São Paulo, quando comparado aos anos 2017, 2018 e 2019. Entretanto, o predomínio
dos casos de tuberculose continua no sexo masculino, sendo a faixa etária entre 20-39 anos correspondendo 49%
dos casos, estável em relação aos anos anteriores.
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AUMENTO DO RISCO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EM PACIENTES COM TUBERCULOSE: UM RELATO DE CASO
ANA BEATRIZ LIMA RESENDE 2, GUILHERME SANTOS LOPES 2, MARINA DORNFELD CUNHA CASTRO 1, ANA CAROLINA
LIMA RESENDE 1
1UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, 2 UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Relato do caso: Sexo masculino, 20 anos, com dispneia progressiva aos moderados esforços há 2 semanas, dor
torácica de moderada intensidade há 3 dias e tosse seca há 1 dia da admissão. Apresentava também febre diária
até 39°C e calafrios noturnos há 2 semanas, além de fraqueza e perda ponderal de 20kg há 1 mês. Realizou
tratamento antibacteriano prévio sem melhora. Exame físico: REG, Tax 38,7°C, emagrecido (P 42Kg). Linfonodos
palpáveis em cadeias supraclavicular direita e submandibular esquerda e múltiplos linfonodos inguinais. Som
claro pulmonar reduzido bilateralmente, estertores finos em base esquerda, SpO‚ 94%, f 48 irpm e FC 147 bpm.
Abdome escavado e doloroso à palpação profunda difusamente. Tomografia de tórax: tromboembolismo e infarto
pulmonar, além de micronódulos sugestivos de tuberculose (TB) miliar. Cultura para micobactéria positiva.
Ultrassonografia com Doppler de membros inferiores sem sinais de trombose venosa profunda (TVP). Punção
aspirativa de nódulo cervical direito com necrose caseosa e BAAR positivo. Sorologias virais e auto-anticorpos
negativos e imunoglobulinas normais. Diagnóstico final de TB disseminada complicada com tromboembolismo
pulmonar (TEP) bilateral e infarto pulmonar. Iniciado esquema RIPE e anticoagulação plena com enoxaparina
seguida de varfarina, com melhora clínica e novas culturas negativas no seguimento. Discussão: Infecções
respiratórias são responsáveis por aumento do risco de eventos tromboembólicos. A TB, em especial nas formas
graves ou disseminada, gera um estado de hipercoagulabilidade, sendo o tromboembolismo venoso (TEV) uma
possível complicação potencialmente fatal. Relatamos um caso de TEP associado à TB, ressaltando a importância
da monitorização desses pacientes para eventos tromboembólicos na vigência de infecção ativa. Além disso, o
uso de rifampicina reduz as proteínas anticoagulantes hepáticas, aumentando em 4,5 vezes o risco de TVP, e
promove interação medicamentosa com a varfarina, aumentando suas taxas de metabolização. Pacientes com
resposta insatisfatória ao tratamento da TB, que possuem outros fatores de risco para TEV ou com necessidade de
hospitalização prolongada, devem ser cuidadosamente monitorados e o uso de heparina profilática deve ser
considerado. O diagnóstico precoce e tratamento de TEP são cruciais para prevenção de eventos fatais.
098

METOTREXATO ASSOCIADO À NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS DIMINUI A INFLAMAÇÃO PULMONAR AGUDA EM RATOS
COM ENDOTOXEMIA.
MARIA CAROLINA GUIDO 1, NATALIA DE MENEZES LOPES 1, CAMILA INAGAKI ALBUQUERQUE 1, ALINE DE OLIVEIRA
SILVA 1, MAURÍCIO TAVARES COSTA 1, ROBERTO KALIL-FILHO 1, RAUL CAVALCANTE MARANHÃO 1
1 INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO - HCFMUSP
Objetivos: A resposta inflamatória exacerbada é um mecanismo importante da lesão pulmonar aguda induzida
por endotoxemia. A atenuação da inflamação é crucial para a sobrevivência de pacientes críticos. Metotrexato
(MTX) associado à nanopartículas lipídicas (LDE) aumenta inúmeras vezes a captação celular, conferindo alta
eficácia terapêutica e baixa toxicidade. A LDE-MTX apresentou poderoso efeito anti-inflamatório na artrite
reumatóide, nas lesões ateroscleróticas e no infarto agudo do miocárdio. O objetivo do presente estudo foi
investigar se o tratamento com LDE-MTX pode atenuar o processo inflamatório em ratos endotoxêmicos com LPA.
Metodologia: Ratos Wistar receberam 2 injeções de lipopolissacarídeos (LPS, 10mg/kg, i.p.), administradas com
um intervalo de 24h. Os animais foram alocados em um grupo controle (CT), sem indução de sepse e tratamento,
e em 2 grupos induzidos à inflamação por LPS: LPS, tratados apenas com LDE; e LDE-MTX, tratados com LDE-MTX. O
tratamento ocorreu 1h após a 2ª dose de LPS na dose de 1mg/Kg (i.p.). 24h após o tratamento, os pulmões foram
coletados para análise de expressão proteica por Western blot. Analise estatística: Os dados foram expressos em
média ± erro padrão. Para variáveis de distribuição normal, utilizamos o teste ANOVA com pós-teste de Bonferroni.
Para variáveis de distribuição não normal, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. O nível
de significância estatística foi estabelecido pelo valor de p. Resultados: O tratamento com LDE-MTX foi capaz de
diminuir a expressão dos marcadores pró-apoptóticos caspase 3 e BAX/Bcl-2, do fator pró-inflamatório CD68
(marcador de macrófagos) e do TNF-á, em comparação ao grupo LPS. No grupo LPS, comparado ao grupo CT, a
expressão proteica dos marcadores pró-angiogênese (CD31) diminuiu e a dos marcadores antiangiogênese
(angiostatina) aumentou, assim como a do marcador de hipóxia celular (HIF-2á). O tratamento com LDE-MTX
corrigiu essas alterações, de forma que a expressão de CD31, angiostatina e HIF-2á não foi diferente entre LDEMTX e CT. Houve maior expressão dos receptores de adenosina A1 e A2b no grupo LDE-MTX em comparação ao LPS,
sugerindo que o tratamento com LDE-MTX contribuiu para aumento da biodisponibilidade da adenosina intracelular.
Discussão/Conclusão: Nos animais com lesão pulmonar aguda, o tratamento com LDE-MTX promoveu efeitos antiinflamatórios, pró-angiogênicos e anti-apoptóticos. Esses efeitos podem ser atribuídos à ação modulatória da
medicação sobre a biodisponibilidade da adenosina
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR POR 6 MESES APÓS COVID-19 GRAVE
LARISSA SANT’ANA 1, ISAC RIBEIRO MOULAZ 1, JESSICA FABIA POLESE 1, ALESSANDRO DEMONER RAMOS 1,
KAREN EVELIN MONLEVADE LANÇA 1, BÁRBARA STHEFANY DE PAULA LACERDA 1, CINTHIA EDUARDA SANTOS
SOARES 1, JOSÉ GERALDO MILL 1
1 UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Objetivos: Acompanhar a função pulmonar e determinar a persistência de sintomas em pacientes que apresentaram
a forma grave da COVID-19, por um período de 180 dias. Metodologia: Pacientes de ambos os sexos, com idade
entre 18 e 70 anos internados com diagnóstico de COVID-19 grave foram recrutados no momento da alta hospitalar.
Pneumopatas, cardiopatas ou nefropatas prévios foram excluídos. Foram realizadas 3 visitas ao centro de pesquisa
em 30, 90 e 180 dias após o início dos sintomas (D30, D90 e D180, respectivamente). Foram aplicados questionários
padronizados para coleta de dados dos sintomas iniciais, evolução durante a internação e sintomas atuais. A
avaliação pulmonar foi realizada em todas as visitas com espirometria, avaliando Capacidade V ital Forçada
(CVF), Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1), considerados alterados se (1,2). Analise estatística:
Os dados foram analisados usando o programa de análise estatística Jamovi. Variáveis categóricas foram
apresentadas como o número de indivíduos e porcentagem. Variáveis contínuas foram descritas em média e
desvio padrão. A normalidade foi avaliada com o teste de Shapiro-Wilk. Teste ANOVA para medidas seriadas foi
utilizado para avaliar CVF, VEF1 e DC. Resultados: 44 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 73% homens, a
idade média foi de 51 ±11 anos. 15 pacientes perderam o segmento após D30. No D180, 29 indivíduos estavam
presentes. Os sintomas iniciais mais comuns foram febre (83%), tosse (80%) e dispneia (79%). Na avaliação D30, os
sintomas mais prevalentes eram dispneia (81%) e tosse (52%). No D90, aproximadamente metade dos pacientes
tinham pelo menos 5 sintomas. No D180, 28% apresentavam pelo menos um sintoma, sendo dispneia (17%), tosse
(14%) e mialgia (10%) os mais frequentes. Utilizando Teste ANOVA para medidas seriadas, observou-se melhora
significativa (p) O valor da CVF melhorou ao longo do seguimento, no entanto (5) 17% dos pacientes mantinham
uma CVF abaixo do VP. Apesar da melhora na distância caminhada, 24% dos pacientes ainda caminhavam menos
de 400m e 62% mantinham dessaturação no D180. Discussão/Conclusão: Apesar da melhora dos sintomas e da
função pulmonar ao longo do estudo, a persistência de sintomas e a alteração funcional e na capacidade de
exercício observadas, sugerem a possibilidade de doença em atividade ou sequela com repercussão funcional
após 6 meses de acompanhamento (3-5). Considerando os resultados ainda incertos da evolução a longo prazo,
sugere-se um seguimento por período prolongado dos pacientes que apresentaram COVID19 na forma grave.
100

ACHADOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICO-RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE PACIENTES COM COVID-19 NA VIGÊNCIA
DE TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE.
MIRIA SILVA 1, LIANA LIANA 1, MARCIO FILHO 1
1 HOF - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
Objetivos: Verificar a frequência de COVID-19, atravésdo registro de RT-PCR, e a frequência de letalidade por COVID19, entre pacientes com TB pulmonar internados em Serviço de Referência em Pneumologia/Tisiologia, no Estado
de PE, e identificar fatores epidemiológicos, clínico-radiológicos e laboratoriais associados à ocorrência de desfecho
fatal. Metodologia: Trata-se de estudo retrospectivo, do tipo série de casos, com caráter analítico. Analise estatística:
Foi realizada inicialmente a análise descritiva e a distribuição das variáveis mensuradas, apresentadas em
tabelas ou gráficos, contendo as frequências absolutas e percentuais.Em seguida, foram descritas as taxas de
infecção por SARS-CoV-2, observadas por teste RT-PCR, entre os pacientes com TB em atividade, além da taxa de
letalidade nos pacientes com COVID-19.Para comparação das variáveis qualitativas foi utilizado o teste Quiquadrado ou exato de Fisher, e para as variáveis quantitativas foi aplicado o teste de Komolrogov-Smirnov para
testar a suposição de normalidade dos dados e assim decidir entre a aplicação dos testes t-Student ou MannWhitney. Resultados: Do total de 53 pacientes, oito (15%) apresentavam coinfecção TB/COVID. A média de idade foi
de 42 ±15 anos e a maioria homens (79%). Os sintomas mais frequentes foram com dispneia (89%), febre (87%) e
dor torácica (57%). A taxa de óbito entre coinfectados e não coinfectados foi de 38% e 4%, respectivamente
(OR=12.9; p = 0.003). Inicialmente nós comparamos dois grupos: óbito e não óbito. No grupo de óbitos, coinfecção
(60%), uso de O2 (100%), internação em unidade de terapia intensiva (UTI) (100%), ventilação mecânica (VM) (100%)
foram mais frequentes (p2 (p< 0.05, para ambos). Discussão/Conclusão: Nesse estudo preliminar, a frequência de
óbitos entre coinfectados TB/COVID foi cerca de treze vezes maior que a letalidade observada exclusivamente por
TB, com tendência à maior ocorrência de comprometimento pulmonar sem escavação no grupo de óbitos. Em
pacientes internados com TB, esses achados podem sugerir a necessidade de rastreamento para infecção por
SARS-CoV-2, bem comode vigilância quanto aos marcadores/preditores de gravidade nessa população.
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NOCARDIOSE PULMONAR EM PACIENTE IMUNOSSUPRESSA POR ARTRITE REUMATOIDE
NATÁLIA CUSTÓDIO UGGIONI 1, JÚLIA SGARBOSSA TONIAL 1, ANNANDA ELISE BRANDÃO SGORLA 1, RENATO
PIUCCO MATOS 2
1 UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA
Relato do caso: ACS, sexo feminino, 36 anos, com diagnóstico prévio de Artrite Reumatoide (AR) e em uso de
corticoterapia, apresentou sintomas gripais associados a calafrios e dor pleurítica à direita. Fez uso de AmoxicilinaClavulanato por 7 dias, sem melhora. Evoluiu com febre baixa e dispneia mMRC 1. Efetuou exames laboratoriais
com 19000 leucócitos sem desvio e tomografia computadorizada (TC) com consolidação e broncograma aéreo em
terço médio do pulmão direito, tendo sido prescrito Levofloxacino por 10 dias. Após o tratamento, seguia com dor
torácica, tendo efetuado nova TC com melhora apenas parcial da consolidação. Prescrito Ceftriaxona, Azitromicina
e Predsim por mais sete dias. Apesar disto, mantinha o quadro clínico. Após dois meses, foi iniciado medicamento
biológico (Abatacept). Então, teve episódio febril e foi internada no Hospital São João Batista. Recebeu novo ciclo
de antibiótico por sete dias (Piperacilina-Tazobactam) e anti-fúngico empírico. Após a alta, foi reavaliada e optouse por suspender o Abatacept, iniciar o Tocilizumabe e aumentar dose de corticoide para Prednisona 1 mg /kg.
Quatro meses depois, persistia com dor torácica direita, além de perda de 3kg e sudorese noturna. Avaliada por
Pneumologista, efetuou nova TC com áreas de atenuação em “vidro fosco” no lobo médio e lesões em aspecto de
“árvore em brotamento”. Solicitada broncoscopia, com citológico apresentando 954/mm3 de leucócitos e prevalência
de polimorfonucleares (74%). A cultura detectou a presença de Nocardia spp em 2 amostras. Com o diagnóstico
estabelecido, foi prescrito Bactrim e Meropenen intravenosos por 6 semanas, sendo mantida com Bactrim via oral
após a alta, havendo melhora significativa do quadro clínico. TC tórax de controle com redução significativa das
opacidades nodulares dispersas pelo parênquima pulmonar, permanecendo pequenas opacidades amorfas, com
margens levemente irregulares de provável natureza pós-inflamatória, sugerindo resposta ao tratamento clínico.
Discussão: A Nocardia pertence a um grupo de microrganismos da família de Mycobacterias. Ela é responsável por
infecções localizadas ou disseminadas em animais e humanos. (1) Sua incidência em humanos aumentou nas
últimas décadas, em associação com um aumento de imunocomprometidos e com a melhora dos métodos para
identificação de Nocardia spp. (2) Uma elevada suspeita clínica é de importância para o diagnóstico e o tratamento
adequados, tendo em vista a possibilidade de diagnóstico diferencial com outras micobactérias e doenças
fúngicas, sendo a tuberculose o principal (3) (4). No tratamento da Nocardiose as sulfonamidas são os agentes de
primeira linha, enquanto carbapenêmicos devem ser usados como um tratamento alternativo para pacientes
graves. Por fim, temos uma escassez de estudos controlados para se ter uma melhor compreensão acerca da
abordagem terapêutica, e este caso procurou trazer este tema para discussão. (5)
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TUBERCULOSE PULMONAR E SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ (SGB): UMA RARA ASSOCIAÇÃO
MILLENA MELO GALDINO 1, YÁSKARA DUARTE ASSIS 1, THAIS GREGOL DE FARIAS 1, GABRIEL DOMINGUES DOS
SANTOS 1, JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1, PAOLA ALEJANDRA APARÍCIO MICHEL 1, FERNANDO BATISTA PIVELI 1,
EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1, HELOISA MOURO 1, ANDRESSA PELOSO 1, MARIA INÊS BUENO DE
ANDRE VALERY 1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA CASTELLANO 1
1 HSPE (IAMSPE) - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO
Relato do caso: Masculino, 58 anos, previamente diabético, com história de tosse produtiva, febre e perda ponderal
por 30 dias, tendo-se associado dispneia progressiva. Diagnóstico de tuberculose pulmonar feito a partir de
baciloscopia positiva, tendo sido iniciado o esquema básico (RIPE). Durante o tratamento, houve aumento
significativo das transaminases, associado a dor abdominal e náuseas, configurando intolerância hepática aos
tuberculostáticos. Após lenta recuperação hepática e resolução sintomática, paciente passou a receber esquema
alternativo (Lfx+Am+E). Iniciou quadro de dormência em mãos e fraqueza em membros inferiores, apresentando
marcha talonante, além de arreflexia nos quatro membros, hipoestesia tátil dolorosa em braço, antebraço direito
e em ambas as mãos, mais intenso à direita, hipoestesia tátil dolorosa em pés e calcanhar bilateralmente,
hipopalestesia em mãos e pés e hipoartresia nos pés. Ressonância magnética de crânio sem alterações. Estudo
do líquor cefalorraquidiano (LCR) revelou significativa dissociação proteíno-citológica. Eletroneuromiografia
mostrou uma polirradiculopatia sensitivo-motora, padrão desmielinizante com perda axonal associada, de
predomínio crural, com raros potenciais de desnervação recente, confirmando o diagnóstico de SBG. Vitamina B12,
ácido fólico e homocisteína eram normais. O paciente recebeu tratamento com Imunoglobulina Humana por 5 dias
e corticosteróides, lentamente desmamado, tendo recuperado todos os déficits neurológicos. Discussão: A síndrome
de Guillain-Barre (SGB) é uma polirradiculopatia pós-infecciosa, simétrica e monofásica, associada a dissociação
albuminocitologica do LCR1, com incidência anual de 0,4–4/100.000 em todo o mundo. A associação de SGB a
infecções está bem estabelecida, porém a sua relação com Tuberculose Pulmonar é pouco descrita na literatura e
é um importante diagnóstico diferencial da neuropatia periférica induzida por tuberculostático.2 A patogênese
exata dessa associação ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja proveniente de um mimetismo molecular
que gera ataque imunológico dos nervos periféricos. Antígenos seriam produzidos após a liberação de proteínas
do bacilo ou pela liberação de citocinas, ambas relacionadas ao tratamento utilizado. É provável que ocorra uma
reação de hipersensibilidade mediada por células, ou, propriamente, uma invasão da raiz nervosa por bacilos da
tuberculose, gerando neuropatia.1
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO EM UMA ENFERMARIA DE PNEUMOLOGIA
MARINA MANCUSI 1, MARIA INÊS BUENO DE ANDRE VALERY 1, FÁVIO GNECCO LASTEBASSE 1, MARIA VERA CRUZ
DE OLIVEIRA CASTELLANO 1, ANDRESSA PELOSO 1, THAIS GREGOL 1, HELOISA MOURO 1, EDUARDO ANDRÉ DA
SILVA MARINHO 1, JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1, YASKARA DUARTE ASSIS 1, GABRIEL DOMINGUES 1, PAOLA
ALEJANDRA APARICIO 1, FERNANDO PIVELI 1, MILLENA MELO GALDINO 1
1 HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Objetivos: O objetivo desse estudo foi avaliar a faixa etária, comorbidades, mortalidade, tempo de internação,
abordagem cirúrgica e tempo de drenagem pleural fechada em selo d’agua em pacientes com derrame pleural
pneumônico complicado e empiema no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE-SP). Metodologia:
Avaliação retrospectiva de internações no serviço de Doenças do Aparelho Respiratório (DAR) do HSPE - SP de 2014
a 2020. Foi realizada coleta de dados a partir de revisão de prontuário e exames laboratoriais.Foram incluídos
pacientes internados no serviço do DAR com quadro de PAC complicada com derrame pleural que preenchiam
critérios de Light para exsudato e derrame complicado (pH, 7,2, glicose reduzida, DHL elevado). Avaliamos o perfil
dos pacientes internados a partir do sexo, raça, faixa etária, comorbidades e antecedente de tabagismo e etilismo.
Analisamos também a evolução dos pacientes em relação a alta hospitalar ou óbito, necessidade de abordagem
cirúrgica, tempo de drenagem pleural fechada em selo d’agua, cultura de líquido pleural e antibioticoterapia.
Analise estatística: Para análise dos dados (análise gráfica e cruzamentos dos dados) foi utilizado o programa
Sphinx iQ2, com porcentagens para observação do comportamento dos dados. Para sua apresentação, utilizamos
tabelas e gráficos em setores e em barras. Como inferência estatítica foi usado o teste binomial para a comparação
entre duas proporções por meio do programa Bioestat 5.0. O nível de significância foi de 5%. Resultados: Foram
incluídos 35 pacientes, a média de idade foi de 55,7 anos +/- 18,1 anos, predomínio de 45% de pacientes acima de
60 anos e 65.5% de pacientes do sexo masculino, mortalidade de 20% em nossa amostra. Em relação a abordagem
invasiva do DPP, 50% foram submetidos a decorticação e 43,8% apenas a drenagem pleural fechada em selo d’agua.
Dentre os pacientes com antecedente de etilismo podemos observar maior mortalidade tempo de internação,
todos os pacientes previamente etilistas tiveram pelo menos 31 dias de internação hospitalarem relação aos
pacientes com antecedente de DM observamos maior tempo de internação. A média total de tempo de internação
foi de 21 dias e na faixa etária entre 20 e 50 anos 100% dos pacientes receberam alta e nenhum paciente evoluiu
para óbito. Discussão/Conclusão:A incidência e perfil epidemiológico dos pacientes incluídos no estudo foi
semelhante ao descrito na literatura. Observamos mortalidade elevada em nossa amostra o que pode ser atribuído
a maior complexidade dos pacientes e faixa etária mais elevada.
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PERSISTÊNCIA DE LESÃO PULMONAR APÓS 01 ANO DE INTERNAÇÃO DEVIDO A COVID-19 GRAVE
LARISSA SANT’ANA 1, ALESSANDRO DEMONER RAMOS 1, ISAC RIBEIRO MOULAZ 1, KAREN EVELIN MONLEVADE
LANÇA 1, BÁRBARA STHEFANY DE PAULA LACERDA 1, CINTHIA EDUARDA SANTOS SOARES 1, JESSICA FABIA
POLESE 1, JOSÉ GERALDO MILL 1
1 UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Relato do caso: Paciente masculino, 58 anos, sem comorbidades prévias, iniciou quadro de adinamia, mialgia,
astenia, dispneia, tosse, anosmia e ageusia, foi diagnosticado com COVID-19, apresentou piora progressiva do
quadro sendo internado 13 dias após início dos sintomas (DIS). Na Tomografia Computadorizada (TC) de tórax, foi
evidenciado padrão em vidro fosco de distribuição bilateral, difusa, com 51-75% do parênquima acometido e
presença de enfisema pulmonar. O paciente recebeu alta hospitalar 17 DIS e manteve acompanhamento
ambulatorial. Em avaliação 30DIS, mantinha dispneia MRC4 e dor torácica. Foi submetido à espirometria, na qual
foi observado CVF=45% do valor predito (VP), VEF1=54% do VP e relação VEF1/CVF=0,94. No teste de caminhada de 6
minutos (TC6), apresentou dessaturação (queda >3% na SpO2 inicial) e a distância caminhada (DC) foi de 336,6m.
Após 90DIS, apresentou melhora na dispneia MRC1, porém referia tosse, fadiga e mantinha dor torácica. Realizou
nova TC de tórax, persistia com achado de vidro-fosco, difuso, bilateral, acometendo 26-50% do parênquima, com
evolução para distorção arquitetural e fibrose. Apresentou melhora parcial da CVF (58% do VP) e VEF1 (66% do VP),
VEF1/CVF=0,88. No TC6 mantinha dessaturação e DC=423m. Reavaliado 180DIS, ainda apresentava dispneia MRC2 e
tosse. A TC de tórax evidenciou opacidades em vidro fosco, por vezes associada a espessamento do septo
interlobular de permeio, áreas confluentes de consolidação, em distribuição multifocal, bilateral,
predominantemente periférica e posterior, acometendo cerca de 30% do parênquima pulmonar. Mantinha alteração
da função pulmonar (CVF=69% do VP, VEF1=78% do VP, VEF1/CVF=0,89, DC=396m). Na avaliação de 360DIS, queixavase de tosse seca e dispneia MRC2. Espirometria revelou CVF=69% do VP e VEF1=79% do VP e VEF1/CVF=0,89. No TC6
apresentou significativa dessaturação (Nadir de SpO2=87%) e a DC=435m.Discussão: Determinar a evolução dos
pacientes acometidos pela COVID-19 a longo prazo ainda é um desafio, permanecendo incertas as consequências
da doença a longo prazo. O paciente em questão permaneceu sintomático durante todo período de avaliação, com
melhora funcional nos primeiros 90 dias. Durante o acompanhamento os sintomas, assim como os testes de
função pulmonar e capacidade de exercício permaneceram alteradas em avaliação de 180DIS e de 01 ano, refletindo
persistência de comprometimento pulmonar, corroborado pelas alterações radiológicas, sugerem uma evolução
para sequela permanente e limitante ou quadro de doença fibrosante progressiva. Mais estudos são necessários
nesse âmbito, até o momento sugere-se o acompanhamento multiprofissional dos indivíduos acometidos pela
COVID-19 na forma grave e a possibilidade de utilização de drogas antifibróticas é sugerida em alguns estudos.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E GRAVIDADE DA DOENÇA EM PACIENTES COM LONG-COVID19.
TAIS NAYARA SILVA DE MORAES 1, LORENA CAROLINE LOPES DA SILVA 1, GILMAR JUNIO ALVES CARDOSO 1,
LUCIANA DRESCH CASTRO 1, JHULLY SOUZA GARCIA AGUIAR 1, CRISTIANO SCHIAVINATO BALDAN 1, DANIELA
ROSANA PEDRO FONSECA 1, NATASHA YUMI MATSUNAGA 1
1 UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
Objetivos: Avaliar a associação entre qualidade de vida e gravidade da doença em pacientes com Long-Covid19.
Metodologia: Estudo transversal, prospectivo e analítico, realizado com pacientes de ambos os sexos e diagnóstico
de Long-Covid19, atendidos na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP) – Campus
Goiânia. Foi aplicada uma ficha de avaliação estruturada para verificar a gravidade da doença, na qual foram
coletadas informações sobre a necessidade de internação, utilização de O2, VNI e IOT pela Covid19. A qualidade
de vida foi avaliada pelo Questionário padronizado Short Form Health Survey (SF-36), na qual quanto maior a
pontuação, melhor a qualidade de vida. Ao final foram calculados os domínios: capacidade funcional, limitação
por aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Analise estatística:
Para a comparação entre os grupos, utilizou-se o Teste Mann-Whitney e considerou-se o nível de significância de
5%. Resultados:Foram avaliados 29 pacientes com Long-Covid19, com idade média de 50,66 ± 12,12 anos, sendo 15
(51,7%) do sexo masculino. Do total, 23 (79,3%) indivíduos foram internados, 22 (75,9%) necessitaram de O2, 12
(41,4%) utilizaram VNI e 4 (13,8) foram submetidos a IOT. Não foram observadas diferenças estatisticamente
significativas nas pontuações dos domínios do SF-36 entre os pacientes que internaram ou não, e entre aqueles
que utilizaram ou não O2. Os indivíduos que utilizaram a VNI apresentaram pior qualidade de vida nos domínios
capacidade funcional (p=0,005), dor (p=0,048) e estado geral (p=0,027) quando comparados com aqueles que não a
utilizaram. Em relação aos pacientes submetidos a IOT, estes apresentam piores e menores valores no domínio
estado geral (p=0,020). Discussão/Conclusão:A Long-Covid19 é caracterizada por sequelas de longo prazo que
permanecem no paciente mesmo após a recuperação da Covid19, como fadiga, dor, dispneia e diminuição da
capacidade funcional. Conclui-se que indivíduos com Long-Covid19 que utilizaram VNI e/ou IOT, apresentaram
diminuição e piores valores da qualidade de vida quando comparado com os demais, mesmo após a vigência da
doença. Dessa forma, ressalta-se que mesmo após a recuperação da Covid19, há a necessidade de acompanhamento
para monitorizar a recuperação e melhora ou não das sequelas. Por fim, por se tratar de uma doença nova,
enfatiza-se que os acometimentos não seguem um padrão definido, e dessa forma, o tratamento e monitorização
segue conforme a necessidade de cada paciente.
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A PIOR GRAVIDADE DA COVID19 EM ADULTOS JOVENS
TAIS NAYARA SILVA DE MORAES 1, LORENA CAROLINE LOPES DA SILVA 1, NATASHA YUMI MATSUNAGA 1
1 UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
Objetivos: Avaliar os fatores de risco associados a pior gravidade da Covid19 em adultos jovens. Metodologia: É um
estudo transversal, prospectivo e analítico, realizado com adultos jovens de 18 a 40 anos de idade, de ambos os
sexos, que apresentaram infecção prévia da Covid19, frequentadores de locais públicos. Foi aplicada uma ficha de
avaliação estruturada para verificar a gravidade da Covid19, na qual foram coletadas informações sobre a
necessidade de internação, utilização de oxigênio suplementar(O2), ventilação mecânica não invasiva(VNI) e
intubação orotraqueal(IOT). Além disso, avaliou a presença dos fatores de risco como hipertensão arterial
sistêmica(HAS), diabetes mellitus(DM), dislipidemia, doenças do aparelho respiratório e cardíaco, sobrepeso e
obesidade, tabagismo ativo e passivo e etilismo. Analise estatística. Aplicou o Teste Exato de Fisher para verificar
a associação entre a gravidade da doença e os fatores de risco. Após, determinou os valores de Odds Ratio não
ajustados, IC95% e o p-valor relacionada à maior gravidade da Covid19 em relação a cada variável preditora por
Regressão Logística Univariada. Considerou-se o nível de significância de 5%. Resultados: Foram avaliados 26
indivíduos, com idade média de 29,15±6,61 anos, sendo 10(38,5%) do sexo masculino. Do total, 9(34,6%) foram
internados, 8(30,8%) necessitaram de O2, 5(19,2%) utilizaram VNI e 2(7,7%) foram submetidos a IOT. Os participantes
com sobrepeso e obesidade apresentaram maior gravidade dos sintomas da Covid19 quando comparados aos
eutróficos, sendo 88,9% daqueles que internaram, 87,5% dos que necessitaram de O2, 100% dos que utilizaram VNI
e 100% dos submetidos a IOT. Além disso, aqueles com sobrepeso ou obesidade apresentaram uma chance 26,0
vezes maior de internação (OR:26,00; IC95%:2,45-285,83; p=0,007) e 18,2 vezes de necessitar de O2(OR:18,20; IC95%:1,76188,07; p=0,015). Em relação aos antecedentes pessoais, os sujeitos com HAS também tiveram maior gravidade dos
sintomas, na qual compuseram 60% dos que utilizaram a VNI e 100% dos submetidos a IOT. Os hipertensos
apresentaram uma chance 30,0 vezes maior de necessitar de VNI (OR:30,00; IC95%:2,04-441,84; p=0,013), quando
comparado aos não hipertensos. Discussão/Conclusão: As DCNT e maus hábitos de vida podem predispor uma
maior chance de hospitalização, desenvolver formas mais graves e morte por Covid19, assim como índice aumentado
de desenvolver doenças do aparelho respiratório e cardíaco. Conclui-se neste trabalho que o sobrepeso, obesidade
e HAS são fatores de risco associados a maior gravidade da Covid19, na qual obesos tem maior índice e chance de
internação e necessidade de oxigenoterapia e os hipertensos de necessitar de VNI em adultos jovens.
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MUCORMICOSE PULMONAR EM PACIENTE IMUNOSSUPRIMIDA
PAOLA ALEJANDRA APARICIO MICHEL 1, MARIA INÊS BUENO DE ANDRE VALERY 1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA
CATELLANO 1, HELOISA MOURO 1, THAIS GREGOL DE FARIAS 1, GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS 1, ANDRESSA
PELOSO 1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1, MILLENA MELO GALDINO 1, JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1,
FERNANDO BATISTA PIVELI 1, YASKARA DUARTE ASSIS 1
1 IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Introdução: A mucormicose é uma infecção causada por um grupo de fungos filamentosos da família Mucoraceae
da ordem Mucorales, classe dos Zygomycets. Ocorre frequentemente em pacientes imunossuprimidos e nota-se
um aumento de casos no mundo. Relatamos o caso de uma paciente imunossuprimida com diagnóstico de
Mucormicose.Relato de caso: Paciente com 59 anos, feminino, em acompanhamento ambulatorial desde 2019
devido a bronquiectasia, com queixa de dispnéia aos moderados esforços, tosse seca e sudorese noturna.
Diagnóstico prévio de Artrite Reumatoide em uso de prednisona e Leflunomida. Em culturas de escarro foram
isoladas Mycobacterium intracellulare e Mycobacterium chimaera, sendo iniciado tratamento com RIPE. Após 3
meses abandonou o tratamento e o seguimento. Retorna após um ano com relato de dispnéia aos mínimos
esforços, tosse seca, emagrecimento de 10kg, sudorese noturna, febre não aferida e dor torácica ventilatório
dependente, sendo internada para investigação diagnóstica. Exame físico: ausculta pulmonar com MV diminuído
em ápice direito com sibilos difusos, saturando 95% em ar ambiente. Exames complementares HB 11,3, Ht 34;
Leucocitos 9860; plaquetas 284000; PCR 13. TC de tórax: Escavações pulmonares a esquerda, com nódulos e
micronódulos por vezes com aspecto de árvore em brotamento, bandas e estrias fibroatelectásicas esparsas no
parênquima pulmonar bilateralmente. Broncoscopia com LBA: Mycobacterium intracellulare/ Mycobacterium
chimaera/ Mucormicose Rhizopus SP.Evolução: Iniciado esquema RIPE, Claritromicina e Anfotericina B Lipossomal.
Após 2 semanas de tratamento apresentou hepatotoxicidade ao RIPE, sendo suspensas todas as drogas e
reintroduzidas novamente conforme recomendado nas diretrizes. Recebeu alta hospitalar ao finalizar 28 dias de
Anfotericina B com melhora clinica e tomográfica. Mantendo acompanhamento ambulatorial, em uso de esquema
RIPE e claritromicina. Discussão: A mucormicose é uma infecção fúngica angio-invasiva, associada a elevada
morbidade e mortalidade. O diagnóstico é baseado na cultura e na detecção direta do agente causador por
métodos moleculares. Na TC de tórax pode apresentar infiltrados e consolidação pulmonar, nódulos múltiplos,
derrame pleural, cavidades com paredes espessas, linfadenopatia hilar ou mediastinal. O tratamento bem
sucedido depende do diagnóstico oportuno, abordagem multidisciplinar, reversão dos fatores predisponentes e
administração rápida da terapia antifúngica. O tratamento de primeira linha é a Anfotericina B lipossomal, com
duração de tratamento conforme evolução clínica. O presente relato ilustra o caso de uma paciente com fator de
risco de imunossupressão para o desenvolvimento da doença, e que com o tratamento apresentou boa resposta
clínica e radiológica.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES COM ABSCESSO PULMONAR EM HOSPITAL TERCIÁRIO
DE SÃO PAULO
JULIANA CLARO PELOSO 1, YÁSKARA DUARTE ASSIS 1, HELOISA MOURO 1, MILLENA MELO GALDINO 1, GABRIEL
DOMINGUES DOS SANTOS 1, THAIS GREGOL DE FARIAS 1, JULIANA DI QUEIROZ FREITAS 1, PAOLA ALEJANDRA
APARICIO MICHEL 1, FERNANDO BATISTA PIVELLI 1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1, ANDRESSA PELOSO
1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA CASTELLANO 1, MARIA INÊS BUENO DE ANDRE VALERY 1
1 IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Objetivos: Avaliar as características clínicas, epidemiológicas, radiológicas e microbiológicas de abscesso pulmonar
em um hospital terciário, bem como o tratamento e a evolução desses pacientes. Metodologia: Estudo retrospectivo
descritivo de casos consecutivos diagnosticados com abscesso pulmonar entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de
dezembro de 2020, maiores de 18 anos e internados na especialidade de doenças do aparelho respiratório do
HSPE. Analise estatística: Foram coletados dados clínicos e epidemiológicos de pacientes que tiveram o diagnóstico
abscesso pulmonar entre 2014 a 2020 em hospital terciário, a partir do prontuário eletrônico da instituição,
caracterizando assim uma amostra não probabilística e por acessibilidade. O tratamento dos dados foi feito por
meio do programa Sphinx iQ2. Resultados: Foram avaliados 24 pacientes, com proporções iguais em relação ao
gênero, e a média de idade foi de 59,4 anos com desvio padrão de 16,6 anos, a maioria dos pacientes se encontravam
na faixa de 61 a 85 anos. Em metade dos pacientes havia algum fator de risco para aspiração, sendo o mais
frequente o uso de droga depressora do sistema nervoso central (16%). A tosse foi documentada em todos os
pacientes e a febre em 62,5%. Leucocitose e aumento de PCR estava presente na maioria dos pacientes, com
médias de 13.747 mm3 e 19,5 mg/dL respectivamente. A maioria das culturas de sangue e secreção respiratória foi
negativa, um paciente apresentou positividade de escarro para Acinetobacter baumanii, um paciente apresentou
Pseudomonas aeuruginosa no LBA e dois pacientes apresentaram Klebsiella spp. no LBA. Os lobos mais
frequentemente acometidos foram o LSD (28,6%) e o LIE (28,6%). O tempo médio de internação foi de 19,3 ± 8,8 dias.
e de tratamento 23,2 ± 5,7 dias. Metade dos pacientes utilizaram a clindamicina no esquema antimicrobiano
inicial. Três pacientes (12,5%) foram a óbito e quatro (16,7%) necessitaram de cirurgia. Discussão/Conclusão: O
abscesso pulmonar é definido como uma lesão necrótica e escavada, maior que 2 cm de diâmetro com conteúdo
líquido purulento em seu interior. A maioria surge como complicação da pneumonia por aspiração e é causada
frequentemente por anaeróbios presentes na cavidade oral. As localizações preferenciais são os segmentos
posteriores de lobos superiores e segmentos superiores de lobos inferiores e as lesões frequentemente são
únicas. Os abscessos pulmonares estão associados a morbidade e mortalidade elevadas, além do custo econômico
pelo tempo de internação e tratamento prolongados. Como observado na literatura e nesta amostra o isolamento
do patógeno é um grande desafio. Este estudo é relevante por definir o perfil dos pacientes com maior risco de
desenvolver abscesso pulmonar e reforçar a importância da avaliação rápida e da intervenção terapêutica precoce
visando reduzir o risco de complicações.
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OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PÓS INTERNAÇÃO POR COVID-19 EM HOSPITAL TERCIÁRIO.
GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS 1, FERNANDO BATISTA PIVELI 1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO 1,
MILLENA MELO GALDINO 1, THAÍS GREGOL DE FARIAS 1, YÁSKARA DUARTE ASSIS 1, JULIANA DI QUEIROZ
FREITAS 1, HELOISA MOURO 1, PAOLA ALEJANDRA APARICIO MICHEL 1, ANDRESSA PELOSO 1, MARIA VERA CRUZ
DE OLIVEIRA CASTELLANO 1
1 HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL
Objetivos: Identificar os pacientes internados por Covid-19 em hospital terciário que receberam alta hospitalar
com oxigenoterapia domiciliar e o tempo em meses que necessitaram do aporte suplementar de oxigênio.
Secundariamente, relacionar os dados obtidos com a gravidade dos casos, sexo, idade, tempo de internação e
comorbidades apresentadas pelos pacientes. Metodologia: Estudo descritivo retrospectivo que avaliou dados
dos prontuários de pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 confirmado por teste laboratorial (RT-PCR ou
sorologia) em hospital terciário no período de maio/2020 a março/2021 e que receberam alta com prescrição de
oxigenoterapia domiciliar segundo as diretrizes vigentes. Foram excluídos os pacientes com dados incompletos
em prontuário médico. Analise estatística: Foram calculados a média, mediana, assim como, o desvio padrão para
as variaveis estudadas no grupo de pacientes que receberam alta hospitadlar com oxigenioterapia domiciliar
ultilizando software Excel 2020. Resultados: No período do estudo foram internados 3414 pacientes por Covid-19
com confirmação laboratorial por RT-PCR ou sorologia. Destes, 105 (3%) receberam alta com prescrição de oxigênio
domiciliar, sendo que 30 deles possuíam dados incompletos em prontuário médico. Demograficamente, a amostra
estudada (N=75), tem em predominancia o sexo feminino (53,3%) e a média de idade foi de 70 anos. O tempo
médio de internação foi de 20 dias e 24% dos pacientes receberam suporte de terapia intensiva durante a
hospitalização. A maioria dos pacientes (64%) apresentavam mais de uma comorbidade, sendo as mais frequentes;
hipertensão arterial sistêmica (66%), diabetes mellitus (44%), pneumopatia (30%), cardiopatia (24%), nefropatia
(12%) e neoplasia (10%). Quanto ao tempo de uso do OD, apenas 33,3% dos pacientes usaram por mais de 3 meses.
Entre esses, 40% tinham diagnóstico prévio de pneumopatia (DPOC, DPI, SAHOS e ASMA). Discussão/Conclusão: A
pandemia pela Covid-19 já acometeu mais de 2 milhões de pessoas e causou cerca de 4,26 milhões de mortes no
mundo. Devido à sua gravidade teve grande impacto no sistema de saúde de diversos países. Dentre os pacientes
diagnosticados com a síndrome respiratória aguda por Sars-Cov 2, alguns apresentam sequelas pulmonares.
Ainda há poucos estudos sobre a evolução destes pacientes e a necessidade do uso contínuo de medicações ou
oxigenoterapia domiciliar (OD). Uma minoria dos pacientes que tiveram alta hospitalar após internação por
Covid-19 necessitam de oxigenoterapia domiciliar. A maioria apresentava mais de uma comorbidade e 30% doença
pulmonar prévia. Observamos que o tempo de uso de oxigênio pós alta hospitalar na população estudada foi, em
geral, menor do que 3 meses. A indicação de OD, utilizou os critérios estabelecidos nas diretrizes vigentes, o que
talvez não seja adequado para pacientes com Covid-19
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APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE UMA PNEUMONIA ESTAFILOCÓCICA POR MRSA EM JOVEM PREVIAMENTE HÍGIDO: UM
RELATO DE CASO.
ISABELA MARIA CABRAL DE GUIMARÃES 1, RAILTON MENDES UCHÔA 2, BEATRIZ SOARES LIMA 1, EMANUELLE
XAVIER MARTINS MENDES 1, GISELLY BRITO SANTANA 1, GLÓRIA BEATRIZ RIBEIRO LOPES CRUZ 1, LARIANE
EDUARDA DA SILVA 1, MARINA DE ALMEIDA AZENHA 1, RICARDO SIUFI MAGALHÃES 1
1 SLMANDIC - SÃO LEOPOLDO MANDIC, 2 CHPEO - COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI - OURO VERDE
- CAMPINAS
Justificativa: O objetivo desse estudo é abordar um caso clínico de infecção Estafilocócica com resistência à
meticilina proveniente da comunidade e rápida evolução com complicação pulmonar em paciente jovem,
previamente hígido. Relato de caso: Paciente 25 anos, masculino, trabalhador industrial, sem comorbidades, sem
cirurgia prévia ou uso de substâncias psicoativas injetáveis, não etilista e não tabagista. Procurou o Pronto
Socorro (PS) com dor em região dorsal, bilateral, intensidade moderada, contínua, iniciada há um dia, sem irradiação,
ventilatório-dependente, sem outras queixas associadas. Sinais vitais normais, sem solicitação de exames
complementares. O paciente foi liberado na sequência. Retornou ao PS após 20 horas com aumento progressivo da
dor torácica, associada à dispneia e períodos de confusão mental, negava febre, tosse, náuseas ou vômitos. PA
97x69 mmHg, FC 62 bpm, FR 22 ipm, T 36.0ºC, SatO2 98%, com qSOFA 3 pontos e, nesse contexto, foi aberto protocolo
sepse com coleta de hemoculturas. Foi administrada a primeira dose de Ceftriaxone, reposição volêmica e
internação hospitalar, sendo a hipótese diagnóstica Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) grave. No primeiro
dia de internação, manteve queixa álgica refratária à analgesia, evoluiu com febre, taquicardia, e dispneia
acompanhada de dessaturação (SpO2 90%). TC de tórax com focos de consolidação em vidro fosco periféricos, com
algumas regiões de pavimentação em mosaico. Após 72 horas de internação, as hemoculturas identificaram
Staphylococcus aureus resistente à Oxacilina, sendo feita a mudança do tratamento antimicrobiano para
Vancomicina. Evoluiu com pouca melhora, febre diária, com piora da dor ventilatório-dependente e tosse produtiva.
No sétimo dia de internação, a TC de tórax mostrou massas cavitadas periféricas volumosas, sendo algumas com
conteúdo líquido, compatíveis com embolia séptica e derrame pleural lobulado. Ecocardiograma transtorácico
sem vegetações. Foi realizada toracocentese diagnóstica, cuja citologia evidenciou exsudato não complicado,
compatível com derrame pleural parapneumônico. Assim, paciente foi conduzido como PAC grave por MRSA, com
apresentação imaginológica atípica. Após quatro semanas de terapia antimicrobiana, paciente foi de alta
hospitalar em bom estado. Discussão: Os Staphylococcus aureus resistentes à Oxacilina tem se tornado cada vez
mais presentes na comunidade, não sendo mais um problema apenas hospitalar, devido à sua grande capacidade
de adaptação e resistência antimicrobiana, o que pode levar à lesões pulmonares graves e alto risco de
complicações, sendo necessário um longo tempo de internação para realizar o tratamento, gerando altos custos
para o sistema de saúde. O uso criterioso dos antibióticos é essencial para evitar uma resistência maior desse
microrganismo na comunidade.
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TUBERCULOSE PULMONAR E CITOMEGALOVIROSE EM PACIENTE COM IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA: UM RELATO
DE CASO
BÁRBARA GONÇALES OLIVO 1,2, GIL GOUVEIA HANS 1,2, PATRÍCIA MACEDO BERNARDINO 1,2, THAÍS HADDAD
SILVEIRA 1,2, GIOVANNA CAMPOS DAMASCENO FIGUEIREDO 1,2
1 FAMERP - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2 HB - HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Relato do caso: ASNS, 38 anos, iniciou quadro de odinofagia e febre diária (38º - 39ºC) há 1 mês, associado a perda
ponderal de 10Kg, encaminhando-se à otorrinolaringologia, sendo realizada estroboscopia com visualização de
lesão ulcerada em seio piriforme. Dando seguimento à investigação com TC de seios da face e tórax, evidencia-se
múltiplos micronódulos com distribuição randômica esparsos pelo parênquima pulmonar bilateralmente e com
distribuição centrolobular no lobo superior esquerdo, além de sinais de tromboembolismo pulmonar agudo
proximal à direita. Considerando suspeita de tuberculose, foi realizada broncoscopia com coleta de BAAR, pesquisa
de fungos e painel viral, com PCR positivo para micobactérias e CMV. Após exclusão de HIV, prosseguiu-se pesquisa
para imunodeficiência primária, sendo constatado IgM e IgG abaixo do percentil 3. Iniciado então reposição de
imunoglobulinas e suporte clínico, além de esquema RIPE e ganciclovir. Apesar do diagnóstico e tratamento,
ainda mantinha febre diária que, após rastreio infeccioso, foi realizado antibioticoterapia com Meropenem
devido urocultura positiva para Klebsiella. Paciente segue tratamento de infecções secundárias. Discussão: O
espectro de manifestações pulmonares no paciente com ICV é amplo e inclui infecção aguda e crônica,
anormalidades estruturais (por exemplo, bronquiectasia), malignidade e inflamação desregulada resultando em
dano tecidual (por exemplo, granuloma, fibrose pulmonar). A doença pulmonar pode ser a manifestação inicial de
uma ICV, e certos achados clínicos e radiográficos, como tipos específicos de infecções pulmonares e anormalidades
pulmonares estruturais, devem levar a uma avaliação imunológica para uma imunodeficiência primária subjacente,
independentemente da idade do paciente. O diagnostico pode ser atribuído a um paciente com mais de 4 anos
com todas as seguintes características: Concentrações séricas totais de IgG significativamente reduzidas e IgA e /
ou IgM baixa; Resposta fraca ou ausente à imunização e ausência de qualquer outro estado de imunodeficiência
definido. A pedra angular da terapia é a reposição de imunoglobulina. O manejo também envolve monitoramento
constante e tratamento adequado para problemas associados, como danos pulmonares, doenças gastrointestinais,
autoimunes, granulomatosas e malignidade. No caso citado foi instituído tratamento de escolha para a tuberculose
e citomegalovirose bem como realizada reposição de imunoglobulina endovenosa. O paciente permanece internado
na enfermaria da pneumologia da instituição.
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DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO 2017 – 2019
JACQUELINE VASCONCELOS QUARESMA 1,1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA CASTELLANO 1, MARIA INÊS BUENO
DE ANDRE VALERY 1, ANDRESSA PELOSO RABELO 1, CAMILA ALÍPIO PEDROSA 1
1 HSPE - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Introdução: Segundo a OMS a Tuberculose (TB) é a principal causa de morte por agente infeccioso no mundo. Em
2018, havia10 milhões de novos casos de TB no mundo, e 1,5 milhão de mortes. Em 2018 no Brasil, a incidência foi
de 45 casos/100.000 habitantes, e a taxa de mortalidade relacionada à doença foi de 2,3 óbitos/100.000 habitantes.
Dentre os fatores de risco para tuberculose estão alterações na defesa do hospedeiro, tais como desnutrição,
tabagismo, diabetes mellitus e abuso de álcool. O diagnóstico precoce é o pilar principal da estratégia para o
controle da TB reduzindo a morbimortalidade e disseminação. As estratégias diagnósticas clássicas são o PPD,
radiografia, baciloscopia e cultura. O padrão ouro é o isolamento e cultivo da bactéria (sensibilidade: 80%). Os
novos métodos diagnósticos consistem na detecção de DNA por PCR através do Xpert MTB/ MTB Ultra. Objetivo:
Análise dos casos de TB diagnosticados num hospital terciário (2017-2020). Métodos: Estudo retrospectivo dos
casos de TB diagnosticados num hospital terciário. São descritas características da população, localização da
tuberculose e diagnóstico no período entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020. Resultados: Foram diagnosticados
226 pacientes com TB, sendo 20 de TB extra-pulmonar. Os casos de TB pulmonar estão distribuídos da seguinte
forma: 58 pacientes (28,1%) em 2017, 68 (33%) em 2018, 55 (26,6%) em 2019 e 25 (12,1%) em 2020, com predomínio do
sexo masculino, mediana de idade 46 anos (1 a 92 anos). A amostra mais utilizada para o diagnóstico da TB
pulmonar foi o escarro, após o lavado brônquico, secreção traqueal e biópsia pulmonar. A baciloscopia do escarro
foi positiva em 69 amostras (32%), do lavado brônquico em 42 amostras (19,7%), da secreção traqueal em 3
amostras (1,4%). Em relação a cultura da micobactéria: foi positivo em 64 amostras do escarro (30%), 59 de lavado
brônquico (27,6%), 5 de secreção traqueal (2,3%) e 2 de biópsia pulmonar (1%). Tivemos 73 (35%) pacientes com
baciloscopias positivas, 92 (44%) com culturas positivas e 41 (21%) com baciloscopia e cultura positivas. A partir de
julho de 2019 passamos a utilizar o Teste rápido molecular (TRM) para o diagnóstico de TB.O teste foi aplicado em
86 amostras dos seguintes materiais: lavado brônquico (43%), escarro (37%), líquor (15%), biópsia pulmonar (3%),
líquido pleural (1%) e lavado gástrico (1%). Entre os pacientes que tiveram diagnóstico de Tuberculose pelo TRM
71% tiveram BAAR negativo. Conclusão: A tuberculose continua sendo uma doença prevalente no Brasil e no
mundo. Na análise dos casos diagnosticados num período de 4 anos em um hospital terciário encontramos uma
predominância dos casos de TB pulmonar embora a doença tenha ocorrido também em outros locais. A TB deve ser
sempre lembrada como possível diagnóstico diferencial. Os novos métodos moleculares utilizados desde 2019
tem maior sensibilidade e melhoram o diagnóstico da TB.
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DIFICULDADES DO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTE INFECTADO POR COVID-19
MAYRA MAUES 1,1,1,1, JOAO MARQUES 1, NÁBILLA SOUZA 1, RAYSSA CARVALHO 1, JOSEANE DAVID 1, CAROLINE
CIOCCA 1, GABRIEL COSTA 1
1 HRC - HOSPITAL REGIONAL DA CEILÂNDIA
Introdução: A COVID-19 é uma infecção causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-21. A apresentação clínica pode
variar desde assintomático2, até a hospitalização em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)3. Alguns dos
fatores de risco relacionados à gravidade incluem idade avançada, doença cardiovascular, diabetes mellitus,
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e obesidade 4,5,6. A relevância deste trabalho está em relatar um caso grave
por SARS-CoV-2 de difícil desmame da ventilação mecânica (VM). Relato do caso: MWP, homem, 47 anos, prédiabético (HbA1c 5,4), HAS, obeso (IMC 34,48) e transtorno de ansiedade generalizada, em uso domiciliar de
quetiapina 25 mg e losartana 50mg. Foi atendido no HRC, com queixa de tosse seca, mialgia, febre e dispneia.
Realizou RT-PCR positivo para COVID-19. Exame físico inicial, apresentava frequência cardíaca de 102 batimentos
por minuto, saturação periférica de O2 de 83% em ar ambiente, febril, dispneico, ausculta cardíaca e pulmonar
sem alterações, sendo internado para suplementação de oxigênio, evoluiu com insuficiência respiratória aguda
moderada (Relação P/F 164 mmHg), sendo transferido para UTI para intubação orotraqueal. A tomografia
computadorizada (TC) de tórax admissional não apresentava alterações. Este exame, após dez dias, mostrou
acometimento pulmonar pela COVID-19 entre 50 e 75%. Realizou 3 ciclos de pronação com a equipe de fisioterapia.
Foi tentado desmame da VM com várias tentativas de despertar precoce da sedação, porém o paciente apresentava
agitação psicomotora, com movimentos hipercinéticos e mal acoplamento à VM. Adotou-se vários esquemas
alternativos à sedação padrão, com fentanil, propofol, haloperidol, risperidona/quetiapina e clonazepam, além
do bloqueador neuromuscular atracúrio, ora alternados e usados em monoterapia junto à sedação padrão, ora
combinados. No 5° dia de VM, o paciente foi extubado, porém não houve sucesso, sendo necessária a reintubação
e posterior realização da traqueostomia. Várias falências para o despertar precoce do paciente foram observadas,
o que contribuiu para o tempo de intubação prolongado, 19 dias. Recebeu alta da UTI após 26 dias de internação.
Discussão: Destaca-se nesse relato um paciente jovem com várias comorbidades. As patologias, HAS e Obesidade,
estão associadas ao aumento da morbimortalidade na COVID-19 conforme descrição nos estudos. Ainda não há
relato na literatura que descreva o mecanismo direto para a dificuldade de sedação dos pacientes com COVID-19.
Nesse caso, pode-se inferir que ocorreu uma possível tolerância do paciente a psicofármacos, talvez pelo uso
prévio da quetiapina. Dessa forma, o tempo de intubação prolongado pode ter relação com o uso dos sedativos.
Portanto, conclui-se que, o manejo da sedoanalgesia no paciente em VM é fundamental para a recuperação
pulmonar e a estabilidade hemodinâmica do paciente crítico com COVID-19 e, posteriormente, facilitando o
processo de desmame da VM.
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RELATO DE CASO: HISTOPLASMOSE PULMONAR DESENCADEADA APÓS IMUNOSSUPRESSÃO MEDICAMENTOSA
JÉSSICA SIQUEIRA LEMOS DE ANDRADE 1, ROSANA GALLI POLETI 1
1 HUSF - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
É relatado um caso de Histoplasmose Pulmonar em um homem de 32 anos, em seguimento dermatológico devido
a psoríase refratária, sem outras comorbidades clínicas. Paciente iniciou com quadro respiratório e febril persistente
após imunossupressão instituída com Etanercepte, medicamento imunobiológico que atua inibindo o fator de
necrose tumoral (anti-TNF). O paciente foi investigado para Tuberculose Pulmonar, com resultado de escarro
negativo, porém iniciado esquema de tratamento empírico para tal sem sucesso. Realizado broncoscopia com
biópsia, com achado de formas leveduriformes sugestivas de Histoplasma sp e iniciado tratamento com Itraconazol,
com ótima resposta, evoluindo com melhora progressiva até resolução do quadro. A Histoplasmose é uma infecção
fúngica importante a ser pensada como diagnóstico diferencial em quadro respiratórios agudos desenvolvidos
em nosso meio, sobretudo em casos refratários aos tratamentos instituídos e em casos que envolvem
imunossupressão, seja primária ou secundária. O Brasil é uma área endêmica de Histoplasma sp, cuja infecção é
de curso clínico potencialmente trágico para pacientes imunossuprimidos, devido ao risco de desenvolvimento de
forma disseminada e a alta taxa de letalidade, se não diagnosticada e tratada.
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ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLÍNICAS DE PACIENTES COM SÍNDROME PÓS-COVID-19
ANGELO GHETTI 1, THIAGO MAFORT 1, LAURA MONNERAT 1, MARIANA DA CAL 1, AGNALDO LOPES1
1 UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTRODUÇÃO: Em meio ao nosso contexto atual, milhares de pessoas têm sofrido com as consequências dos
efeitos da COVID-19 sobre o nosso organismo. Há evidências de que a SARS-CoV-2 pode deteriorar a função
pulmonar, prejudicar a função física e reduzir a qualidade de vida. Assim, a avaliação do curso dos sintomas em
sobreviventes da COVID-19 é extremamente importante, tendo em vista a persistência das alterações respiratórias
no período pós-COVID-19. OBJETIVO: Comparação das manifestações clínicas entre o 2º e no 5º mês nos sobreviventes
da COVID-19 com sintomas respiratórios persistentes após confirmação diagnóstica por RT-PCR.MÉTODOS: Trata-se
de um estudo prospectivo de acompanhamento envolvendo 59 pacientes atendidos (de 70 elegíveis) na Policlínica
Piquet Carneiro no período entre 10 de outubro de 2020 e 25 de junho de 2021. Os critérios de inclusão foram
pacientes com idade mínima de 18 anos, e com consultas de acompanhamento aos 2 meses e aos 5 meses após
o diagnóstico da infecção aguda por SARS-CoV-2 em associação à persistência dos sintomas respiratórios (tosse
e/ou dispneia). A análise estatística foi feita avaliando-se as variações nas medidas dos dados clínicos entre os
2 períodos usando o teste de McNemar exato bilateral para dados categóricos. RESULTADOS: Dos 59 participantes,
100% deles tinham tosse e/ou dispneia no 2º mês, sendo que esse número reduziu para 38 (64,4%) no 5º mês, com
diferença estatisticamente significativa (P = 0,0001). Quarenta e nove (83,1%) apresentaram dispneia na primeira
consulta, enquanto 32 (54,2%) demonstraram persistência desse sintoma na segunda consulta com diferença
estatisticamente significativa (P = 0,0004). Dentre os participantes que alegaram sintoma de tosse, os resultados
evoluíram de 30 (50,8%) para 19 (32,2%) na primeira e segunda visitas, respectivamente, com diferença
estatisticamente significativa (P = 0,012). Fadiga geral também foi relatada por 53 pacientes (89,8%) inicialmente,
com uma redução para 38 (64,4%) no 5º mês após o diagnóstico, também mostrando uma redução estatisticamente
significativa (P = 0,0007). Vale ressaltar que 43 (72,9%) relataram internação na época de doença ativa, enquanto 10
participantes (16,9%) apresentavam histórico de tabagismo. CONCLUSÃO: Os efeitos persistentes da COVID-19
sobre o organismo trazem muita importância para a avaliação clínica dos sobreviventes da infecção por SARS-CoV2. Neste estudo, observamos uma redução significativa em relação à frequência dos achados, tanto das queixas
de dispneia como de tosse no período de 3 meses interconsultas. Mesmo com a alta frequência dos sintomas
respiratórios, a fadiga geral foi o sintoma mais relatado pelos pacientes dentro dos 5 meses após a fase aguda
da doença. Dessa forma, o acompanhamento clínico dos pacientes com síndrome pós-COVID-19 se mostra
extremamente necessário, em vista da persistência das manifestações em muitos deles.
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FOLLOW-UP DAS ALTERAÇÕES NA ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX DE PACIENTES APÓS INFECÇÃO PELO SARS-COV-2.
ANGELO GHETTI 1, THIAGO MAFORT 1, LAURA MONNERAT 1, MARIANA DA CAL 1, AGNALDO LOPES1
1 UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTRODUÇÃO: Grande preocupação tem sido gerada acerca dos danos no longo prazo da COVID-19, tendo em
vista a atuação agressiva do vírus SARS-CoV-2 com fibroproliferação secundária e potencial para remodelação
vascular e dano alveolarcrônicos. Dessa forma, torna-se importante avaliar as sequelas pulmonares nospacientes
após a resolução da doença, e a ultrassonografia de tórax (UST) é umaferramenta útil nessa avaliação, devido
a sua alta sensibilidade para detectaralterações pulmonares periféricas, além de portabilidade, baixo custo e
ausência de radiação ionizante. OBJETIVO: Avaliar prospectivamente as anormalidades detectadas na UST no 2º
e 5º mês após o diagnóstico comprovado de infecção por SARS-CoV-2 em sobreviventescom sintomas respiratórios.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de follow-up realizado com 59 pacientes atendidos na Policlínica Piquet
Carneiro entre outubro de 2020 e junho de 2021. Foram incluídos pacientes com idade ≥18 anos com diagnóstico
prévio de COVID-19 confirmado por teste positivo de RT-PCR há 2 meses e que permaneciam com
sintomasrespiratórios (tosse e/ou dispneia). Os pacientes foram submetidos à UST aos 2 meses (M1) e aos 5
meses (M2) após o diagnóstico da infecção aguda por SARS-CoV-2. Os exames de UST foram feitos com transdutor
linear multifrequencial de 7,5-10 MHz outransdutor convexo de 3,5-5 MHz em modo B. Os sinais de UST (>2 linhas
B, linhas B coalescentes e consolidações subpleurais) foram capturados em 6 áreas de cada hemitórax e foi
calculado um escore de aeração a partir desses sinais, sendo atribuídos pesos oscilando de 0 a 3 para cada
achado na UST, conforme segue: 0 = ausência de alterações; 1 = >2 linhas B; 2 = linhas B coalescentes; e 3 =
consolidações subpleurais. O somatório de todas as 6 áreas avaliadas no UST representou o escore de aeração
que pode variar entre 0-36 pontos. A análise inferencial foi feita avaliando-se as variações nas medidas de
dados do UST entre M1 e M2, usando o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon para dados numéricos e o teste
de McNemar exato bilateral para dados categóricos. RESULTADOS: Foram observadas UST alteradas em 46 (78%)
participantes em M1 e em 36 (61%) participantes em M2 (p=0,002). Todos os sinais da UST reduziram de frequência
entre M1 e M2, mas sem significância estatística; entretanto, houve uma redução estatisticamente significante
no escore de aeração entre M1 e M2 [5 (2–8) vs. 3 (0–6) pontos, p<0,0001]. CONCLUSÃO: Anormalidades na UST são
bastante frequentes nos 5 primeiros meses pós-COVID-19, evidenciando acometimento pulmonar mesmo após
a fase aguda da doença. Houve, porém, uma redução estatisticamente significante no escore de aeração dos
pacientes entre o 2º e o 5º mês pós-COVID-19, demonstrando a sensibilidade da UST na avaliação da evolução
das sequelas pulmonares resultantes da infecção pelo SARCS-CoV-2.
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS DE PACIENTES QUE PERSISTEM COM USO DE OXIGENOTERAPIA
DOMICILIAR PROLONGADA APÓS ALTA HOSPITALAR POR INFECÇÃO AGUDA POR COVID-19
DOUGLAS INOMATA CARDOSO DA SILVA 1, ROBSON APARECIDO PRUDENTE 1, ESTEFÂNIA THOMÉ FRANCO 1,
VITÓRIA KLEIN MARCONDES 1, KELY MARIA DE OLIVEIRA 1, SUZANA ERICO TANNI 1
1 FMB - UNESP - DISCIPLINA DE PNEUMOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU-UNESP, SÃO PAULO, BRASIL
Introdução: O motivo mais prevalente para as hospitalizações por COVID-19 está relacionado à hipoxemia.
Entretanto, alguns destes pacientes persistem com a indicação de suplementação de oxigenoterapia domiciliar
prolongada (ODP) após a alta hospitalar. Os fatores relacionados a persistência de uso da ODP nesta população
ainda são escassos na literatura. Objetivo: avaliar as características clínicas de pacientes hospitalizados por
COVID-19 moderada a grave, e que tiveram indicação para oxigenoterapia domiciliar após a alta hospitalar.
Métodos: Estudo transversal exploratório onde foram incluídos de forma consecutiva todos os pacientes que
receberam alta hospitalar por COVID-19 com uso de ODP. O serviço hospitalar especializado avaliou após 15 dias
da alta hospitalar os pacientes com gasometria arterial em repouso e em ar ambiente, composição de corpo e
força muscular periférica. Foram coletadas informações de presença de outras comorbidades crônicas, dias de
sintomas prévios antes da internação, tempo de hospitalização, gasometria arterial de entrada, necessidade de
terapia intensiva (UTI), ventilação mecânica, terapia de reposição renal e fármacos utilizados durante
hospitalização. Resultados: Foram avaliados 52 pacientes entre abril e agosto de 2021. Destes, 28 eram mulheres
e a idade média de 63,1±14,8 anos. Após 15 dias da alta hospitalar, 15 pacientes apresentaram hipoxemia grave
[pressão parcial arterial de oxigênio (PaO2) < 55mmHg] e tiveram indicação de manutenção da ODP. Quando
comparamos estes grupos de não uso ou uso de ODP, não observamos diferenças entre as proporções de
comorbidades relacionadas, no tempo de início dos sintomas (9,6±6,4 vs 6,2±5,2 dias, p=0,07), tempo de
hospitalização (21,0±12,5 vs 25,3±18,0 dias, p=0,32), na necessidade de UTI (20 vs 6 pacientes, p=0,54), da ventilação
mecânica (10 vs 2 pacientes, p=0,47), da terapia de substituição renal (5 vs 1 paciente, p=0,65). Também não
identificamos diferenças entre a força muscular periférica e composição corporal entre estes grupos. Observamos
que o grupo que persistiu a indicação de ODP apresentou valor médio estatisticamente significativo na pressão
parcial de gás carbônico (38,6±5,6 vs 34,9±4,0 dias, p=0,01). Conclusão: A maior parte dos pacientes após 15 dias da
alta hospitalar não necessitam mais de suplementação de ODP. Não identificamos fatores clínicos que possam
estar relacionados a persistência do uso da ODP.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E ESTRESS PÓS TRAUMÁTICO APÓS 40 DIAS DA ALTA HOSPITALAR POR COVID-19
LETÍCIA YUMI ISHIMOTO 1, ESTEFÂNIA APARECIDA THOMÉ FRANCO 1, ROBSON A. PRUDENTE 1, MAÉRCIO SOUZA
CÍCERO DOS SANTOS 1, LUIZ HENRIQUE SOARES MACHADO 1, LUÍS FERNANDO PEREIRA BRIZOLA 1, ANDRE
ALBUQUERQUE 2, ELOARA V. M. FERREIRA 3, SUZANA ERICO TANNI 1
1 FMB - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, 2 FMUSP - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, 3 EPM - UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Introdução: A pandemia por COVID-19 foi decretada pela OMS em fevereiro de 2020. Desde então, inúmeras
pessoas adoeceram e necessitaram de hospitalização. Os pacientes sobreviventes apresentam risco alto para
permanecerem com sequelas físicas e psicológicas, as quais impactam a qualidade de vida mesmo após a alta
hospitalar. Objetivo: avaliar a qualidade de vida e estress pós-traumático após 40 dias da alta hospitalar por
COVID-19. Métodos: Estudo observacional, no qual foram inclusos pacientes de forma consecutiva do Hospital das
Clínicas de Botucatu no período de 1 ano (setembro 2020 – setembro 2021). A avaliação foi feita através da
aplicação de questionários durante a consulta de retorno médico no serviço especializado, após 40 dias da alta
hospitalar. Foram avaliados: qualidade de vida (Questionário Hospitalar Saints’ George-SGRQ), sintomas de
ansiedade e depressão (Questionário hospitalar de ansiedade e depressão-HAD) e transtorno de estresse póstraumático (Escala do Impacto do Evento Revisada-IES-R). Resultados: Foram inclusos no estudo 80 (51 homens)
pacientes que receberam alta com idade de 59 ± 14,5 anos e tempo de internação de 12,4 ± 8,1 dias. Pelos escores
de impacto emocional, a mediana de HADS-A foi de 3 (1 – 7) pontos, enquanto de HADS-D foi (0 – 5) pontos. Ao todo,
15 pacientes atenderam aos critérios classificatórios para ansiedade (HADS-A ≥9 pontos), enquanto 7 para
depressão (HADS-D ≥9 pontos). Em relação ao IES-R, a mediada do escore total foi de 2 (0 – 3) pontos, e apenas 6
pacientes atendiam aos critérios classificatórios de estresse pós-traumático (escore-total ≥5,6 pontos). Quanto aos
escore de qualidade de vida, as medianas dos domínios de SGRQ foram: sintomas 34 (15,75 – 44,75), atividades 47,5
(23 – 67,5), impacto 12 (4 – 30) e escore total 26,5 (12 – 42) pontos. Em relação à gravidade da hospitalização, 23,7%
necessitaram de UTI e 47,4% destes precisaram de ventilação mecânica. Não identificamos correlação do tempo de
internação e SGRQ [sintomas (p = 0,74), atividade (p = 0,74), impacto (p = 0,89) e total (p = 0,48)] ou HAD [ansiedade (p
= 0,08) e depressão (p = 0,57)]. As mulheres apresentaram maior comprometimento estatisticamente significativo
nos domínios atividades [54 (42 – 74) vs 30 (11 - 55); p = 0,02], impacto [16 (7 – 38) vs 8 (0 – 27); p = 0,02] e escore total
do SGRQ [30 (22 – 51) vs 19 (8,5 - 35,5); p = 0,006] quando comparado aos homens. Os pacientes internados em
enfermaria obtiveram maior comprometimento no escores atividade em comparação aos internados em UTI [53 (30
– 73) vs 30 (5 – 48); p = 0,01]. Não houve diferença significativa nos demais domínios de qualidade de vida e
questionários entre os grupos de comparação. Conclusão: Os pacientes apresentaram comprometimento da qualidade
de vida, mas a minoria atendeu aos critérios classificatórios de doenças de saúde mental na população estudada.
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CASUÍSTICA DE UM CENTRO DE CUIDADOS INTEGRADOS PÓS-COVID-19 NO SETOR DE SAÚDE PRIVADO NA CIDADE
DE CAMPINAS-SP.
RICARDO SIUFI MAGALHÃES 1,2, JESSICA MAYRA PRATA SAFRA BENEDITO BENEDITO 2, KARINA SOARES DE
AGUIAR ROSA 2, FRANCISLEINE FRANCK DOS SANTOS 2, KESI SODRE DA MOTTA GOMES 2, NATÁLIA SARACENI 2,
AGUINALDO PEREIRA CATANOCE 2, ERICKSON JOSE BLUN LIMA2
1 SLM - FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC, 2 HVC - HOSPITAL VERA CRUZ - CAMPINAS
Introdução: Desde sua emergência em Wuhan, na China, a COVID-19 tomou proporções globais. Em 16 de setembro
de 2021, eram mais de 226 milhões de casos confirmados e, somados, mais de 4,6 milhões de óbitos. Evidências
recentes apontam para uma ampla gama de sintomas persistentes e que podem perdurar por um longo prazo
após a infecção aguda pelo SARS-CoV-2, condição denominada “COVID longa”. Estudos demonstraram que a COVID
longa pode afetar um amplo espectro de pacientes, desde aqueles que tiveram casos leves até os que apresentaram
formas mais graves e, assim como a doença aguda, pode acometer diversos órgãos e sistemas, não sendo limitada
ao aparelho respiratório. Os principais sintomas da COVID longa incluem fadiga, dispneia, alterações
cardiovasculares, comprometimento cognitivo, entre outros. Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever a
casuística do Centro de Cuidados Integrados Pós-COVID-19, projeto vinculado ao Hospital Vera Cruz – Hospital Care,
em Campinas – SP. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, descritivo e a população analisada
abrange pacientes com no mínimo quatro semanas após o primeiro sintoma da doença que foram atendidos no
Centro de Cuidados Integrados pós-COVID-19 - Hospital Vera Cruz Campinas, do período de 08 de abril de 2021 até
31 de agosto de 2021. A análise de dados foi realizada por meio de estatística básica e os dados foram acessados
por meio de banco de dados do Centro de Cuidados Integrados pós-COVID-19 bem como consulta de prontuário
eletrônico. Os pacientes foram conduzidos conforme protocolos estabelecidos pela coordenação do projeto,
consonantes com a literatura vigente, sem nenhuma alteração em virtude do estudo. Resultados: No período
descrito, foram atendidos 934 casos novos, com idade média de 45,12 anos (18-95, mediana 43,DP 13,55), em sua
maioria do gênero feminino (51,3%). A maior parte dos pacientes teve seu diagnóstico por meio do PCR do swab
nasal (88%). Dos pacientes atendidos, 78% foram portadores da COVID-19 leve (sem necessidade de internação)
ao passo em que os demais pacientes precisaram de internação hospitalar, sendo14,6% destes em enfermaria, e
7,4% tendo sido internado em leito de terapia intensiva. Quanto ao suporte oxigenoterápico, apenas 4,7% dos
pacientes precisaram de IOT+VM, ao passo em que os 15,3 restantes foram candidatos a outro suporte oxigenatório,
como cânula nasal de baixo fluxo, MNR ou VNI. Quanto à dispneia, 63,7% dos pacientes mantinham dispneia
residual. Desses, 40,8% mMRC 0, 13,3 mMRC 1, 4,7% mMRC 2, 3,1% mMRC 3 e 1,6% dispneia grau mMRC 4, sendo que
os pacientes com necessidade de suporte oxigenoterápico mais intenso permaneceram com maior grau de dispneia
no pós-COVID-19. Conclusões: A casuística apresentada no centro de cuidados integrados pós-COVID-19 é
semelhante à casuística internacional, e maiores graus de dispneia são observados em pacientes que assumiram
um espectro de gravidade mais intenso durante a fase aguda.
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SEQUELAS PULMONARES PÓS- COVID-19: REPERCUSSÃO FUNCIONAL NA AVALIAÇÃO EM REPOUSO E DURANTE O
EXERCÍCIO
LUCAS DAVI ARAÚJO E SILVA 1, JOÃO GUILHERME DE CARVALHO NETO 1, MARIANA LAFETA LIMA 1, VITOR COSTA
SOUZA 1, CARLOS GUSTAVO VERRASTRO 1, ANDRE LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE 3, SUZANA ERICO TANNI 2,
PRISCILA SPERANDIO 1, ELOARA V.M. FERREIRA 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2 UNESP-BOTUCATU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA,
3 FM-USP - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Justificativa: O novo coronavírus (SARS-CoV-2) identificado em 2019 compromete principalmente os pulmões e
podendo evoluir, nas formas mais graves, com a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) com
necessidade de ventilação mecânica. A reversão das alterações pulmonares é lenta e uma parte dos pacientes
poderá persistir com sequelas pulmonares. Relato de Caso: Paciente masculino, 52 anos, mecânico, hipotireoidismo
em uso de levotiroxina. Internação no Hospital São Paulo, Unifesp, com diagnóstico de COVID19. Tomografia
computadorizada de tórax (TCtórax) na admissão com 50% comprometimento, evoluindo com insuficiência
respiratória aguda e intubação orotraqueal por 07 dias; alta após 10 dias da admissão. Na 1a consulta do
Ambulatório de Seguimento pósCOVID, 40 dias após início dos sintomas, estava assintomático realizando
reabilitação domiciliar e com retorno a atividade física regular (corrida), ausculta pulmonar com sons normais,
SpO2 repouso 92% e dessaturação no teste do degrau de 2 minutos (SpO2 final 88%), espirometria com distúrbio
ventilatório restritivo acentuado (CVF 44%prev) e sem fraqueza muscular associada (PImax: 156 cmH2O - 119%prev).
Fez seguimento de 1 ano com avaliação em 3, 6 e 12 meses do início dos sintomas. Ao final do seguimento, apesar
da melhora radiológica progressiva, persistiu com padrão compatível com fibrose pulmonar. Na PFP, houve melhora
progressiva: (a) CVF: 2,56 L (53%prev) - 2,99L (62%prev) - 3,60L (75%prev); (b) CPT: 4,06L (51%prev) - 4,31 55% - 5,20L
(66%prev); (c) DLCO: 44%, 53% e 64% prev. Em relação ao TECP, na avaliação de 3 meses: VO2pico 102%prev, ausência
de limitações cardiocirculatórias, presença de limitação ventilatória (VE/VVM: 0,87; f/VCpico: 75 irpm/ml; fpico:
91irpm) e de trocas gasosas (SpO2pico 88%, PA-aO2pico = 35,5mmHg e VEM/VCpico: 0,40). Nas avaliações de 6 e 12
meses, houve melhora das variáveis ventilatórias e trocas gasosas (SpO2pico: 97%; VE/VVM: 0,54; f/VC: 55 irpm/ml;
VEM/VCpico: 0,29). Permaneceu assintomático (mMRC 0) em todas as avaliações. Conclusão: A persistência de
sequelas pulmonares após a SDRA por COVID-19 é um problema emergente e cada vez mais reconhecido em
pacientes após a alta hospitalar. As alterações radiológicas e na função pulmonar têm maior relação com a
gravidade da internação, com diminuição da CVF, da CPT e/ou DLCO, sendo está a principal alteração após 1 ano.
Em relação à intolerância ao exercício, os achados descritos na literatura são: diminuição de V’O2max, aumento
da V’E/V’CO2 e aumento da relação VEM/VC. A maioria dos pacientes apresenta melhora progressiva ao longo do
seguimento, mas ainda não está elucidado, além da gravidade da internação, quais outros fatores acarretam
maior risco de sequelas pulmonares persistentes. Até o momento, não há tratamento farmacológico com benefício
comprovado para fibrose pulmonar pós-COVID19.
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PERFIL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMETIDA POR TUBERCULOSE PULMONAR NO ESTADO DO CEARÁ
MARÍLIA DE OLIVEIRA CUNHA 1, THAYNÃ ALBUQUERQUE DA SILVA 1, TATIANA PASCHOALETTE RODRIGUES BACHUR2
1 UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS, 2 UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
Introdução: A população em situação de rua (PSR) é caracterizada pelo perfil heterogêneo, com pessoas de
diferentes origens, mas que têm em comum a situação de pobreza extrema, vínculos familiares inexistentes ou
instáveis e a falta de moradia convencional, habitando a rua em caráter permanente ou temporário. Devido às
precárias condições de vida, essa população é alvo típico de doenças negligenciadas (DN), as quais além de
serem mais prevalentes em populações que vivem em condições de pobreza, recebem pouco investimento para
desenvolvimento de meios de controle e tratamento. Dentre as DN, destaca-se a tuberculose pulmonar (TB),
doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, transmitido através da via respiratória sob
forma de aerossóis. A TB possui um esquema terapêutico de longa duração e que precisa ser corretamente
seguido para obter-se a cura e promover a interrupção da cadeia de transmissão. Em decorrência da desestruturação
habitacional e, também, instrucional, é comum o abandono do tratamento por indivíduos da PSR, que segue
suscetível às complicações da TB e coinfecções de outras doenças comuns às condições de vida a que estão
sujeitas, como a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Objetivo: Traçar um perfil epidemiológico
da PSR do estado do Ceará acometida por tuberculose pulmonar. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com
abordagem quantitativa, cujos dados foram colhidos por meio do Sistema de Informações de Agravos de Notificação
(SINAN), tendo sido coletadas informações sobre casos confirmados de tuberculose pulmonar em PSR do estado
do Ceará durante o período de 2016 a 2020. As variáveis relacionadas foram sexo, faixa etária, uso de drogas
ilícitas, tabagismo, coinfecção por HIV e confirmação laboratorial da TB. Resultados: No período de 2016 a 2020,
foram notificados 18.181 casos de tuberculose pulmonar no estado do Ceará. Destes, 753 (4,1%) eram de PSR,
sendo 75,6% dos casos na PSR confirmados laboratorialmente. Nestes, 76,7% dos acometidos pertenciam ao sexo
masculino e 23,2% ao feminino. No que diz respeito ao uso de drogas ilícitas e infecção por HIV dentre os
indivíduos da PSR, os números correspondem a 62,1% de usuários e 22,5% de infectados pelo vírus, respectivamente.
Quanto ao consumo de tabaco/cigarro, 39,7% eram tabagistas, enquanto 49,8%, não. Em relação à faixa etária,
0,26% dos indivíduos estavam entre 0-14 anos, 9,2% entre 15-24 anos, 27% entre 25-34 anos, 34,7% entre 35-44 anos,
18% entre 45-54 anos, 8,1% entre 55-64 anos e 2,4% acima de 65 anos. Conclusão: Os resultados demonstram que o
segmento da população em situação de rua mais acometido pela TB consiste em homens entre 35 e 44 anos. A taxa
de coinfecção entre TB e HIV na PSR é elevada, bem como o hábito de tabagismo e o consumo de drogas ilícitas.
Tais achados podem trazer contribuições para os serviços de saúde, com informações que podem ser usadas para
direcionar ações em saúde para benefício dessa população.
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PERFIL HOSPITALAR DE INTERNAÇÕES POR PNEUMONIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 5
ANOS.
RICARDO DANTAS 1, VIVIAN ROBERTA 1, MAURICIO GASPAR 1, IGOR LIMA 1, LAIANE CAITANO 1, NATÁLIA ABREU1,
MARIA JULIANA 1, BEATRIZ SOARES 1, CATARINA BARRETO 1, CAROLINA MÁXIMO 1, PEDRO PAULO 1, LARA CORREIA1
1 EBMSP - ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
Introdução: Pneumonias são processos infecciosos dos pulmões, podendo ser adquiridas na comunidade (PAC),
no hospital, ou associadas à ventilação mecânica. A PAC é a 4ª maior causa de morte no mundo e a principal causa
por doenças infecciosas. Como possui altas taxas de mortalidade e morbidade, mesmo com os avanços obtidos
em recursos diagnósticos e terapêuticos, torna-se imprescindível a avaliação das características mais prevalentes
nesses pacientes. Objetivos: O presente estudo visa analisar o perfil epidemiológico de internações por Pneumonia
em caráter de urgência no Brasil nos últimos 5 anos. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório
transversal realizado a partir de dados obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de
Saúde (SIHSUS), referente ao período 2016 a 2020. Foram analisados o número total de óbitos e a taxa de mortalidade
e o número de internações por região, cor/raça, sexo, e faixa etária. Resultados: Foram coletadas 2.786.642
internações por pneumonia em caráter de urgência, o que representa 96,5% de todas as internações pela doença
no recorte proposto. Nesse período, o maior número de internações ocorreu no Sudeste (38,36%), enquanto o
menor número, na região Centro-Oeste (8,28%). Em relação ao sexo, houve maior número de internações do gênero
masculino (52%), quando comparado ao feminino (48%), o que se repete na taxa de mortalidade (masculino 9,87%
e feminino 9,81%). Pessoas pardas (34,56%) e brancas (34,14%) foram internadas mais do que pretas (3%), amarelas
(2,12%) e indígenas (0,67%). As faixas etárias mais internadas são as que compreendem pessoas com mais de 80
anos (17,91%), entre 1 e 4 anos (17,22%), entre 70 e 79 anos (13,84%), enquanto a menos internada tem entre 10 e
29 anos (6,84%). Ademais, observa-se que a taxa de mortalidade aumenta conforme a progressão da faixa etária,
com exceção de crianças de 1 a 4 anos (0,36%), que apresentaram mortalidade mais baixa do que menores de 1 ano
de idade (0,85%). Conclusões: O estudo explicita a preponderância de internações por pneumonia por caráter de
urgência em relação ao número total de internações nos últimos cinco anos, tornando relevante a discussão do
perfil dos pacientes internados. Nesse contexto, observa-se a grande concentração de internações com essa
causa primária na região Sudeste, em pacientes idosos, e indivíduos de pele parda e branca. Observa-se, ainda,
que essas internações não apresentaram distinções relevantes entre gêneros no que se refere à morbidade ou
mortalidade. Essa análise epidemiológica permite um melhor direcionamento de políticas de saúde, para o
combate da morbimortalidade dessa condição e, por conseguinte, melhor gestão dos recursos públicos disponíveis.
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PERFIL DE INTERNAÇÕES POR TUBERCULOSE PULMONAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO BRASIL NOS ÚLTIMOS
DOIS ANOS.
NATÁLIA ABREU VASCONCELOS1, LARA CORREIA GUERRA LIMA1, MARIA JULIANA FREIRE DE CARVALHO AMORIM1,
IGOR LIMA VIEIRA DE CASTRO1, VIVIAN ROBERTA SOARES SILVA1, RICARDO DANTAS DE ALMEIDA FILHO1, LAIANE
CAITANO COSTA1, BEATRIZ SOARES MARQUES MUNIZ1, CATARINA BARRETO DE ARAÚJO ROSIER1, CAROLINA
MÁXIMO COUTINHO1, PEDRO PAULO LUSTOSA PEREIRA DA SILVA BRITO 1,1,1,1, MAURICIO GASPAR MACIEL
SANTANA1
1 EBMSP - ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
Introdução: A tuberculose pulmonar (TB) é uma enfermidade infecciosa de importância mundial, causada pelo
agente etiológico Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Kock). No Brasil essa doença continua se mostrando
forma imponente: o país continua entre os 30 países com carga alta para coinfecção TB-HIV e, apenas em 2020,
foram registrados cerca de 66.819 novos casos. Objetivos: Descrever o perfil de internações, por caráter de urgência,
da tuberculose pulmonar no Brasil nos últimos dois anos. Métodos: É um estudo descritivo, transversal, retrospectivo
e quantitativo, realizado a partir de dados obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de
Saúde (SIHSUS) referentes ao período de junho de 2019 a julho de 2021 no Brasil. Foi analisado o número de
internações por tuberculose pulmonar, em caráter de urgência, por cor/raça, região e sexo. Os resultados foram
descritos em frequência absoluta. Resultados: Foram registradas 15.925 internações por tuberculose pulmonar
em caráter de urgência no período dos últimos dois anos, correspondendo a 0.6% do total de internações por
algumas doenças infecciosas e parasitárias no Brasil (2.642.923). O gênero masculino foi o mais prevalente, com
11.897 (74.7%) internações, enquanto o sexo feminino apenas 4.028 (25.3%). Em relação as regiões do Brasil, a
região Sudeste teve um predomínio em relação as demais regiões, com 6.963 (43.7%) internações, seguida do
Nordeste (3.918 – 24.6%), Sul (2.881 – 18%), Norte (1.187 – 7.4%) e Centro-Oeste (976 – 6.1%). Por fim, no que concerne
os registros de cor/raça, há maior número de internações na raça parda (6.577 – 41.3%), seguida da branca (3.851 –
24.2%), preta (1.385 – 8.7%), amarela (470 – 2.9%) e indígena (81 – 0.5%), além dos indivíduos que não informaram
cor/raça (3.561 – 22.4%). Conclusão: O presente estudo demonstra a prevalência impactante da tuberculose pulmonar
no Brasil. Sobretudo, destaca-se uma maior predominância em pacientes do sexo masculino, na população de cor
parda e em indivíduos da região Sudeste. Esse estudo permite compreender o perfil de internação da tuberculose
pulmonar em caráter de urgência no Brasil para um melhor direcionamento das políticas de saúde no que tange
à essa doença.
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TRAQUEOBRONCOMEGALIA, TOSSE E INFECÇÃO RESPIRATÓRIA RECORRENTE: UMA SÉRIE DE CASOS
LUCCAS FERNANDES QUEIROZ 1, RAFAELA PEREIRA AMATUZZI 1, AMANDA TONON CAMPOY 1, ANA CAROLINA
BOMBARDI DUARTE 1, GABRIELA SCARTEZINI MONICO 1, CÉLIA MALLART LLARGES 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Introdução: A síndrome de Mounier-Kuhn (MKS) é uma condição rara caracterizada por dilatação acentuada da
traqueia e brônquios associada a infecções respiratórias crônicas e descrita anatomicamente como
traqueobroncomegalia. Caso 1: Homem de 52 anos, não tabagista, com quadro de tosse crônica há 20 anos.
Paciente com quadro de tosse produtiva, associada a dor torácica inespecífica e episódios febris ocasionais.
Frequentes episódios de infecção pulmonar com necessidade de prescrição de antibióticos e com evolução
favorável nestes eventos, configurando exacerbações. Progressão do quadro para dispneia nos últimos 2 anos. Na
TC de tórax foi evidenciado traqueia e brônquios centrais de calibre aumentado, com diâmetro máximo da traqueia
de 3,1 cm e dos brônquios principais de 2,5 cm à direita e 2,4 cm à esquerda, com irregularidades nos seus
contornos, além de bronquiectasias difusas. Caso 2: Mulher de 38 anos, não tabagista, com quadro há 20 anos de
internações recorrentes por pneumonia. Apresentava quadro de tosse crônica produtiva, com secreção amarelada
alternando com aspecto hialino, sibilância, e dispneia progressiva. A TC de tórax mostrou aumento do diâmetro
transverso da traqueia (3,4 cm), brônquio principal direito (2,8 cm) e esquerdo (2,5 cm) com paredes de aspecto
corrugado, com múltiplos divertículos, além de múltiplas bronquiectasias associadas a redução volumétrica e
distorção arquitetural. Discussão: A história clínica de infecções respiratórias recorrentes e combinação de achados
de imagem nos dois casos foi consistente com a síndrome de Mounier-Kuhn (MKS), relatada pela primeira vez em
1932 e considerada uma doença herdada com traço autossômico recessivo. Há atrofia das fibras elásticas
longitudinais com adelgaçamento muscular, resultando em dilatação das porções membranosa e cartilaginosa
da traqueia e brônquios principais. Esta complacência aumentada permite o desenvolvimento dos divertículos. As
manifestações clínicas são inespecíficas e indistinguíveis de outros quadros crônicos respiratórios. O diagnóstico
radiológico requer o conhecimento dos diâmetros normais da traqueia e dos brônquios, valores estes divergentes
na literatura, mas que de modo geral, aceita-se uma medida da traqueia pela TC em homens superior a 27mm e
em mulheres acima de 23mm. Os testes de função pulmonar frequentemente mostram distúrbio ventilatório
obstrutivo e pode coexistir aumento do espaço morto. Pacientes assintomáticos não requerem terapia específica,
porém os sintomáticos necessitam do tratamento de suporte, que inclui a prevenção e o tratamento precoce de
infecções, o rigor no calendário vacinal preventivo, mucolíticos, broncodilatadores e fisioterapia. Em casos extremos
pode ser avaliado a possibilidade de transplante pulmonar.
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PERFIL DE INTERNAÇÕES POR INFLUENZA EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO BRASIL, NO PERÍODO DE 2015 A 2020.
CATARINA BARRETTO DE ARAÚJO ROSIER 1,2, BEATRIZ SOARES MARQUES MUNIZ 1,2, PEDRO PAULO LUSTOSA
PEREIRA DA SILVA BRITO 1,2, IGOR LIMA VIEIRA DE CASTRO 1,2, MAURICIO GASPAR MACIEL SANTANA 1,2, VIVIAN
ROBERTA SOARES SILVA 1,2, CAROLINA MÁXIMO COUTINHO 1,2, LAIANE CAITANO COSTA 1,2, NATÁLIA ABREU
VASCONCELOS 1,2, MARIA JULIANA FREIRE DE CARVALHO AMORIM 1,2, RICARDO DANTAS DE ALMEIDA FILHO 1,2,
LARA CORREIA GUERRA LIMA 1,2
1 EBMSP - ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, 2 LAEMI - LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E
MEDICINA INTENSIVA
Introdução: O vírus Influenza causa infecção aguda do sistema respiratório e apresenta uma alta transmissibilidade.
Classicamente, o quadro clínico da influenza é caracterizado pelo início abruto, com febre, tosse seca, mialgia,
dentre outros sintomas. Em geral, evolui de forma autolimitada, podendo também se apresentar de forma grave,
levando à internação. Dentre as complicações da forma grave, temos a pneumonia, responsável pelo elevado
número de internações. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil de internações por
influenza em caráter de urgência no Brasil. Métodos: Estudo epidemiológico descritivo, transversal, retrospectivo
e quantitativo baseado em dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIHSUS)
referentes a pacientes internados em caráter de urgência por influenza no brasil dentro do período de 2015 a 2020.
Foi analisado o número total de internações por influenza nos referidos períodos, além das variáveis sexo, raçacor, faixa etária e região no grupo analisado. Resultados: Ao todo, foram registradas 121.885 internações por
influenza em caráter de urgência no Brasil nesse período. Ao se observar as taxas baseadas no sexo, o sexo
feminino consta com 61.336 mulheres internadas (50,32%) e o sexo masculino consta com 60.549 homens internados
(49,68%). No que diz respeito a raça-cor, os pardos tiveram uma maior prevalência, com 51.464, representando cerca
de 42,22%. Esses números podem ser comparados com os dos brancos, que tiveram 34.141 (28,23%), pretos com
3.023 (2,48%), amarelos com 3.199 (2,60%), indígenas com 456 (0,23%) e os que não informaram raça-cor com 29.329
(24,06%). Se tratando de faixa etária, na de 1 a 4 anos foi evidenciada uma maior taxa de internação, com 18.169
internamentos, representando 14,9% do total. Já com relação à incidência por região, o Nordeste e o Sudeste
apresentaram uma maior prevalência, com 48.990 internamentos (40,19%) e 26.745 internamentos (21,94%),
respectivamente. Já a região Norte apresentou 12.880 (10,57%); o Sul apresentou 26.170 (21,47%) e Centro Oeste
7.100 (5,83%). Conclusões: O número de internações por Influenza em caráter de urgência apresenta uma alta
prevalência no Brasil. Dentre as variáveis consideradas, constata-se que entre os sexos não há grandes diferenças.
Já na faixa etária dos 1 a 4 anos, temos uma porcentagem atingida relevante quando comparada as outras. Ao
analisar raça-cor e regiões do Brasil, os pardos e a regiões Nordeste e Sudeste tiveram grande destaque. Dessa
forma, fazem-se necessárias políticas de saúde mais efetivas voltadas para essa parcela da população e para as
regiões mais afetadas, através de intervenções significativas.
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FIBROSE PULMONAR APÓS 1 ANO DE INTERNAÇÃO POR COVID19 EM PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL
STEFANE DE SOUSA BARROS 1, FABIANA OLIVEIRA PENIDO 1, LETICIA BARBOSA BUZATTO 1, ISABELA ARIANE DA
SILVA 1, RAÍSSA KAREN MORAES DANTAS 1, BRUNO QUEIROZ LUZ HIRANO 1, MARIANA LAFETÁ LIMA 1, VITOR
COSTA SOUZA 1, CARLOS GUSTAVO VERRASTRO 1, JAQUELINA SONOE OTA ARAKAKI 1, MEYER IZBICKI 1, PRISCILA
ABREU SPERANDIO 1, ELOARA V. M. FERREIRA1
1 EPM - UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Introdução: A COVID-19, também chamada de SARS-COV-2, pode ter como sequela a persistência de sintomas
respiratórios. A fibrose pulmonar é uma rara complicação, já descrita na MERS e na SARS-COV-1, podendo cursar
com insuficiência respiratória crônica e lenta recuperação, mesmo após 1 ano de seguimento em alguns pacientes.
Relato de caso: Feminina, 51 anos, com diabetes mellitus tipo 1, transplantada renal de doador vivo há 2 anos, em
uso de tacrolimo, azatioprina e prednisona. Passou em avaliação no Hospital São Paulo após 10 dias do início dos
sintomas pela COVID-19, taquipneia (f 28 irpm) e com SpO2 90%. Realizou tomografia de tórax (TCtórax) com
consolidação e opacidades em vidro fosco bilateral, periférico, e comprometimento < 50%. Internada em enfermaria
para CNO2 2L/min e aumentada dose do corticóide sistêmico. Encaminhada à UTI por dispneia e piora da
dessaturação, onde recebeu suporte com VNI. Teve alta com O2 domiciliar após 44 dias de internação. Fez
acompanhamento ambulatorial e reavaliação com função pulmonar (PFP) e TCtórax. Após o primeiro ano, mantém
dispneia aos mínimos esforços (mMRC 3) e dessaturação no teste do degrau em 2 min (SpO2 repouso 93% e SpO2
final 83%), tendo sido suspenso a suplementação O2 após 11 meses da alta. Na evolução tomográfica, persistência
de estrias parenquimatosas difusas e espessamento de septos interlobulares com predomínio em lobos inferiores.
Na PFP, presença de distúrbio ventilatório restritivo moderado com redução da difusão do monóxido de carbono
(DCO): CVF 1,63L (57%prev), CPT: 2,61L (55%prev) e DCO 52%prev. Discussão: A COVID-19 apresenta diversos espectros
de gravidade na fase aguda, com alta morbimortalidade em alguns grupos específicos como pacientes com
insuficiência renal crônica ou transplantados renais. Em linhas gerais, o maior risco de sequelas pulmonares
persistentes está relacionado com sexo masculino, idosos, tabagistas ativos, presença de múltiplas comorbidades,
necessidade de ventilação mecânica (VM), uso de O2 em alto fluxo e SDRA. A maioria dos pacientes apresenta
resolução completa e espontânea após 6 meses e uma minoria permanece com alterações compatíveis com
fibrose pulmonar. No caso apresentado, apesar de internação breve em UTI e sem necessidade de VM, paciente
permaneceu com dispneia relacionada à presença de fibrose pulmonar, demonstrada na PFP e na TC tórax, e
alteração nas trocas gasosas presentes após 1 ano da internação por COVID19. Estudos futuros precisam avaliar,
se além dos fatores de risco descritos, se em pacientes transplantados e em uso de imunossupressores há maior
risco de sequelas pulmonares pós-COVID19. Não há até o momento medicações aprovadas para o tratamento
destas sequelas.
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SÍNDROME DE LEMIERRE E INFECÇÃO AGUDA POR PARVOVÍRUS B19: UM RELATO DE CASO
GABRIELLE SOUZA BARBOSA DA SILVA 2,1, FERNANDO JOSÉ PINHO QUEIROGA JÚNIOR 2,1, ZAIDA DO REGO
CAVALCANTI 1, MARIANA ALVES NOGUEIRA SOUZA 1, LEONARDO JESUS COELHO DE POSSIDIO 1, DIEGO LIMA
ALVES DA SILVA 1, LIVIA ALVES DE MEDEIROS 1, CAROLINE ALENCAR AMORIM 1
1 MSJ - HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ, 2 UPE - RESIDÊNCIA MÉDICA EM PNEUMOLOGIA - UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO
INTRODUÇÃO: A síndrome de lemierre, originalmente descrita por André Lemierre em 1936, é caracterizada por
infecção de orofaringe, embolia séptica, trombose de veia jugular interna, e é geralmente associada a bacteremia
por fusobacterium necrophorum.1 O parvovirus B19 é um membro extensamente estudado da família parvoviridae
e a infecção aguda está associada com uma ampla gama de apresentações que vai desde casos assintomáticos
até condições ameaçadoras a vida.2 RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 16 anos, admitida com queixa de
vômitos, queda do estado geral e dor torácica pleurítica intensa. Ao exame físico, apresentava taquipneia,
taquicardia e hipoxemia, sendo iniciado esquema antibiótico com ceftriaxone e clindamicina. Referia quadro
prévio de odinofagia há 10 dias com melhora parcial após uso de claritromicina e prednisona. Tomografias
realizadas no segundo dia de internamento evidenciaram múltiplas opacidades consolidativas difusas em ambos
os pulmões, trombose em jugular interna direita, pequena lâmina de derrame pleural à direita, além de
hepatoesplenomegalia homogênea. Não havia coleções intra-abdominais ou imagens compatíveis com endocardite.
Os exames laboratoriais revelaram anemia e plaquetopenia, além de consumo pronunciado de complemento.
Hemoculturas coletadas na admissão foram positivas para fusobacterium necrophorum, confirmando o quadro de
síndrome de lemierre. Apresentou piora do derrame pleural que foi drenado e posteriormente foi necessária
videotoracoscopia com decorticação pulmonar. Como paciente apresentava melhora lenta dos parâmetros
inflamatórios, anticoagulação terapêutica foi iniciada. Sorologias para infecções mono-like e provas de autoimunidade foram negativas e mielograma evidenciou alterações reativas a quadro séptico e hipoplasia marcada
do setor eritroide que poderia estar associada a infecção por parvovírus b19. IgM para parvovirus foi reagente e
como paciente apresentou piora da anemia com necessidade transfusional, foi optado por terapia com
imunoglobulina por 5 dias. Paciente apresentou melhora clínica e laboratorial e recebeu alta com uso de
clindamicina oral para completar um total de 6 semanas de antibioticoterapia. DISCUSSÃO: A incidência da síndrome
de lemierre caiu na era pós antibióticos, o que transformou a condição numa doença “esquecida” e o diagnóstico
tardio pode levar a complicações e alta mortalidade.2 Os fatores de risco que deflagram o processo invasivo não
são conhecidos e os pacientes afetados geralmente são jovens e saudáveis3, assim como a paciente descrita
neste caso. A infecção aguda por parvovírus b19 em adultos imunocompetentes geralmente é oligossintomática,
sendo as alterações pronunciadas no setor eritróide, incluindo anemia aplastica, associadas a condições
preexistentes, como hemoglobinopatias. A paciente descrita não apresentava nenhuma condição hematológica
prévia, sendo um caso de apresentação não usual e de valor em ser relatado.
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PNEUMONIA REDONDA EM ADULTO SIMULANDO CÂNCER PULMONAR
LUIZA CUNHA GONÇALVES 1, LEONARDO CUNHA GONÇALVES 2, ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA 3, ELMAR
GONZAGA GONÇALVES 4
1 UNIUBE - FACULDADE DE MEDICINA DE UBERABA, 2 UFTM - MG - FACULDADE DE MEDICINA, 3 CLIMA - MG CLÍNICA DE IMAGEM, 4 UFU - MG - FACULDADE DE MEDICINA
Resumo: Pneumonia redonda representa uma das formas de apresentação de processo infeccioso pulmonar
mimetizando um nódulo pulmonar solitário. Recebe a denominação de lesão em moeda e representa menos de
1% das lesões nodulares pulmonares. Apesar da raridade esta lesão geralmente é encontrada em crianças e
apresentam vários graus de sintomas, desde pacientes assintomáticos até sintomas agudos ou subagudos de
pneumonia adquirida na comunidade. Além de sinais de infecção, mudanças morfovolumétricas da lesão em
curto intervalo de tempo reforçam a possibilidade de processo infeccioso. Geralmente ocorrem em crianças e seu
diagnóstico diferencial mais preocupante é com câncer de pulmão. Por sorte esta neoplasia é extremamente rara
em crianças o que tranqüiliza os profissionais envolvidos em sua definição diagnóstica. Entretanto quando
deparamos com pneumonia redonda em paciente adulto mesmo sabendo que esta manifestação é muito pouco
freqüente a situação torna-se preocupante. Tais dificultadores justificam o relato do presente caso, cujo objetivo
é chamar a atenção para a análise clínico-radiológica mais acurada que deve ser feita diante desta condição.
Paciente sexo feminino, 41 anos, com queixa febre, tosse, calafrio e expectoração há uma semana. Encaminhada
para serviço de radiologia a radiografia inicial demonstrou imagem nodular de contornos ligeiramente irregulares
em lobo superior direito associado a infiltrado intersticial do lobo inferior direito. Diante deste achado paciente
realizou tomografia computadorizada que demonstrou opacidade nodular arredondada, ligeiramente mal definida,
de aproximadamente 2,8 cm no lobo superior direito. Devido exames laboratoriais e clínica atual paciente iniciou
terapêutica antimicrobiana e no curso evolutivo da internação, após três dias notou-se aumento do tamanho da
lesão nodular com surgimento de broncograma aéreo de permeio. Ao final da terapêutica novo controle radiográfico
demonstrou remissão da lesão pulmonar com traves remanescentes de fibrose nesta localidade. A teoria proposta
sobre por que crianças desenvolvem pneumonia redonda está relacionada ao desenvolvimento de comunicações
inter-alveolares e vias aéreas colaterais. Presentes em adultos, estas vias permitem a disseminação lateral da
infecção por todo o lobo, levando à pneumonia lobar. Em crianças, onde ainda não se desenvolveram de forma
adequada a disseminação da infecção fica limitada resultando em uma pneumonia redonda. Esporádicas
obstruções por diferentes mecanismos em adultos justificariam sua presença em pacientes mais velhos. Em
conclusão, deve-se suspeitar de pneumonia redonda em pacientes jovens e adultos que apresentam massa
pulmonar sem outros achados sugestivos de malignidade, especialmente quando apresentam sinais e sintomas
de infecção respiratória. Aqui o principal diagnóstico diferencial é o câncer de pulmão, mas a biópsia deve ser
reservada para lesões que persistem apesar do tratamento antimicrobiano adequado.

68

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

129

DOENÇA GRANULOMATOSA-LINFOCITICA SECUNDARIA A IMUNODEFICIÊNCIA PRIMARIA: RELATO DE CASO E REVISÃO
DA LITERATURA.
JORGE HUMBERTO ARDILA VEGA 1, FERNANDA MACIEL DE AGUIAR BAPTISTA 1, GUILHERME SOSTENES DA COSTA
MONTAL 1, IGOR CAMPOS 1
1 HSR - HOSPITAL SÃO RAFAEL - RED DOR BAHIA
INTRODUÇÃO: A imunodeficiência comum variável (CVID) é uma imunodeficiência primária de etiologia
desconhecida caracterizada por IgG sérico baixo, uma capacidade diminuída de produzir anticorpos específicos
e defeitos de células-T variáveis. Aproximadamente 20% dos pacientes desenvolvem evidências clínicas de
doença pulmonar difusa do parênquima com uma constelação de achados histopatológicos denominados
doença pulmonar intersticial granulomatosa e linfocítica (GLILD). Neste estudo, mostramos as características
clínicas, radiológicas, histológicas e imunohistoquímicas de um paciente internado no hospital Saõ Rafael
Salvador- Bahia. RELATO DE CASO: Paciente masculino 21 anos, natural de Salvador, diagnosticado com
imunodeficiência primaria há 9 anos, deficiência de IgA e IgE, IGG4 321/ IGE menor que 2.0/ IGG2 4100/ IGG1
8430/ IgM 232/ IGG3 370/IGG 1232/ IGA 15 (VN adultos 40-350), cursando com hepatite granulomatose e realização
de esplenectomia com biópsia em 2012, evidenciando processo inflamatório crônico granulomatoso, nãonecrosante, região pancreática: linfadenite granulomatosa, não necrosante; hepatite granulomatosa, nãonecrosante, fez uso de altas doses de corticoide 120 mg/dia sendo desamado para 40mg/dia e imunoglobulina
venosa. Em abril/2020 cursou com paralisia de bell + pneumonia comunitária, melhorou após uso de corticoterapia.
Em dezembro/2020 nova pneumonia, derrame pleural, e massa mediastinal, realizada biópsia de lesão
mediastinal com hematoma em organização (12 x 8,3cm). V isualizado nódulo pulmonar em tomografia
computorizada de tórax de alta resolução, biópsia do nódulo pulmonar com processo inflamatório crônico
granulomatoso com necrose caseosa, pesquisa para BAAR e fungos negativas, perfil imuno-histoquímico
compatível com infiltrado inflamatório crônico reacional em parênquima pulmonar. Deu entrada com quadro
clínico de intensa fadiga, plaquetopenia, necessitando altas doses de corticoterapia, além de lesões
granulomatosas no fígado, pâncreas e baço e lesões nodulares pulmonares. Na admissão paciente clinicamente
estável sem queixas respiratórias, afebril, sem uso de antibioticoterapia, em uso de corticoterapia 40mg/dia.
Diante o quadro clínico do paciente, achado tomográficos, bioquímicos e histopatológicos trate-se de um
paciente com diagnostico de doença pulmonar intersticial granulomatosa e linfocítica (GLILD). DISCUSSÃO: A
imunodeficiência comum variável (CVID) é um distúrbio de imunodeficiência primária caracterizada por baixa
concentração sérica de IgG, IgA e ou IgM e baixa produção de anticorpos específicos. Embora a idade de início
dos sintomas seja variável, o diagnóstico de CVID é geralmente feito entre a segunda e a quarta décadas de
vida. As infecções do trato respiratório superior e inferior são as manifestações mais comuns, ocorrendo na
grande maioria dos pacientes.

OUTROS
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RELATO DE CASO: PNEUMOTÓRAX CATAMENIAL
DANIELA BRANCO 1, ELLEN PEDROSO 1, LAÍS BRAGA 1, PAULO FALEIROS 3,4,5,6, LUANA GUIMARÃES 2
1 UNIFRAN - UNIVERSIDADE DE FRANCA, 2 AISI-FMIT - HOSPITAL ESCOLA DE ITAJUBA, 3 UNIVAS - UNIVERSIDADE DO
VALE DO SAPUCAÍ, 4 FHEMIG - HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, 5 UFMG - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, 6 SBPT - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Relato do caso: Participante feminina, branca, 35 anos, gerente de centro de distribuição, previamente hígida,
sem comorbidades. Nega tabagismo ou etilismo. Menarca aos 12 anos e a partir dos 17 anos, próximo ao
período menstrual, apresentou dor contínua em região clavicular direita, nunca investigada.
Gestando seu primeiro filho, relatou dispneia progressiva, intensificação da dor na região clavicular direita
e tosse seca. Radiografia de tórax detectou pneumótorax no hemitórax direito, realizada drenagem torácica
em selo d´água. Após três dias do procedimento, a participante teve um sangramento vaginal intenso,
investigado, mas nada encontrado. Realizado cesárea com 30 semanas e 5 dias devido quadro sintomático e
pré-eclâmpsia. Ao retornar ciclos menstruais apresentou novamente o mesmo quadro, identificado
pneumotórax à direita, indicados analgésicos e realizada drenagem de tórax com selo d’água. Assim, o
quadro recorrente e associado aos ciclos menstruais levou à suspeita de pneumotórax catamenial. Prescrito
anticoncepcional e como conduta definitiva a pleurodose com talco, associado à pleurectomia e colocação de
tela de polipropileno no diafragma. Novos quadros sintomáticos associado a menstruação se repetiram, mas
sem achados de pneumotórax. Prescritos analgésicos e aguarda colocação de DIU, para tentar interromper os
ciclos menstruais. Discussão: Endometriose pulmonar ocorre em mulheres com idade entre 30-40 anos, com
história de infertilidade, endometriose grave e pneumotórax espontâneo recorrendo dentro de 72 horas do
início da menstruação (1). A participante do relato não tinha histórico de infertilidade ou de endometriose,
além de estar gestando no primeiro episódio de pneumotórax. Há compatibilidade do quadro clínico entre o
relato e a literatura, com predomínio de pneumotórax em hemitórax direito, dor pleurítica associado ou não
a dispneia e tosse (2). Exame padrão ouro para diagnóstico da endometriose é a videolaparoscopia com
biópsia para estudo anatomopatológico do tecido endometrial no pulmão ou na pleura (3); participante foi
submetida ao exame, porém nada foi detectado. A terapêutica da enfermidade baseia-se na drenagem em
selo d´água, e como medida curativa inicial o uso de métodos anticoncepcionais e se necessário métodos
cirúrgicos, como a pleurodose que consiste no colabamento das pleuras, impedindo novos acúmulos de ar
(2). Os fármacos recomendados são os anticoncepcionais orais, análogos de GnRh, acetato de
medroxiprogesterona e o danazol (2). A participante do caso fez uso inicialmente do anticoncepcional “Pietra”
(Dienogeste) e pós cirurgia iniciou o “Elani 28” (Drospirenona + Etinilestradiol), devido aos efeitos adversos
do fármaco anterior.
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DOENÇA DE ROSAI DORFMAN COM ACOMETIMENTO DO PARÊNQUIMA PULMONAR
KAMILA THAIS TOLOMEI 1, LUIZ ALMEIDA FREITAS NETO 1, TATIANA MIKA MATSUMOTO 1, RODRIGO URRESTI
ORIAS 1, RAPHAEL VITOR LEAL DE CARVALHO 1, ISABELA SOARES SANTOS FERREIRA DA PALMA 1, LUDMILA NEVES
DE PARODI 1, MARIANA MARTINS MILAN 1, THOMAS JR DOS SANTOS LESCANO 1, INGRID DANIELLE INGRID
DANIELLE C CARVALHO 1, LEONARDO SEMENTILLI 1, JORGE Filho Ethel 1
1 ISCMSP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente feminina, 50 anos, procedente de São Paulo, compareceu em atendimento no pronto socorro da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em Abril de 2021, relatando linfonodomegalia cervical bilateral há
4 meses, negava outros sintomas. Após realização de tomografia computadorizada de tórax e pescoço com presença de
linfonodomegalias e múltiplos nódulos pulmonares, indicada biópsia de tumoração em tórax anterior. Realizada biópsia
com congelação intraoperatória positiva para neoplasia, sugestiva de doença linfoproliferativa, e anatomopatológico
final de processo inflamatório granulomatoso; optado por discussão do caso em reunião multidisciplinar, sendo descartada
a possibilidade de doença linfoproliferativa, visto dificuldade diagnóstica solicitada nova biópsia de linfonodos, provas
reumatológicas e sorologias. Em retorno após biópsia de linfonodo cervical, a nova análise encontrou achado compatível
com tecido adiposo associado a necrose, tornando a Doença de Rosai Dorfman hipótese. O perfil imunohistológico de
hiperplasia histiocitária difusa e presença de emperipolese corroboraram para diagnóstico de doença de Rosai Dorfman.
Devido manutenção de queixa de linfonodomegalia importante, optado por corticoterapia com Prednisona 40mg/dia, com
melhora significativa após 30 dias. Discussão: A doença de Rosai Dorfman é uma patologia idiopática, rara e benigna,
caracterizada por linfadenopatia maciça, mais comumente surgindo como infonodomegalia cervical; é conhecida como
Histiocitose Sinusal com Linfadenopatia Maciça (SHML), descrita em 1969 por Rosai e Dorfman. Pertence as histiocitoses
classe II ou histiocitose de células não Langerhans, de apresentação insidiosa e fase ativa prolongada, com remissão
espontânea em sua maioria. Febre, leucocitose, aumento de VHS e hiperglobulinemia policlonal podem estar presente.
Cerca de 30-40% dos casos apresentará formas extra nodais, afetando pele, trato respiratório superior, ossos, e raramente
comprometimento hepático, renal e de vias aéreas inferiores. Acomete adultos jovens, com discreta predileção pelo sexo
masculino, mais frequente em brancos e negros; agentes infecciosos como vírus Epstein-Barr ou herpes vírus são apontados
como possíveis causas, assim como alterações do sistema imune. O diagnóstico da Hisiocitose Sinusal é histopatológico,
com achado de infiltrado linfoplasmático difuso, histiócitos espumosos, com presença de emperipolese (70% dos casos);
marcadores imunohistoquímicos incluem positividade para S100, CD68 e alfa1antiquimiotripsina, com CD1a negativo
diferenciado a da histiocitose de células de Langerhans.
132

DESAFIO DIAGNÓSTICO DA DEFICIÊNCIA DE ALFA 1 ANTITRIPSINA
ELISSA AYUMI OKUNO 1, DANIELLA PORFIRIO NUNES 1, VITOR LOUREIRO DIAS1
1CHC-UFPR - COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Relato do caso: Paciente 72 anos, feminina, diarista, sem história de tabagismo prévio encaminhada para serviço
terciário devido a alteração de espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo(DVO) em uso de formoterol e
budesonida inalatórios há mais de 15 anos. Paciente apresentando dispneia associada a tosse com expectoração
e sibilos expiratórios de longa data com melhora parcial em uso de terapia inalatória.Em investigação, tomografia
de tórax demonstrou presença de atenuação em mosaico do parênquima pulmonar com áreas de aprisionamento
aéreo em expiração associado a espessamento difuso da parede de brônquios em bases pulmonares e dilatação
cilíndrica sem presença de enfisema.Após tomografia,realizado triagem com dosagem de alfa 1 antitripsina
obtendo resultado de 46 e 49 mg/dL. Prosseguido com genotipagem demonstrando homozigose piZZ, confirmando
diagnóstico de deficiência de alfa 1 antitripsina.Paciente com função pulmonar de 2018 com VEF1 1,19(77% do
previsto) e em 2021 VEF1 1,29(71% do previsto) e última pletismografia em 2019 demonstrando difusão normal.
Clinicamente, devido a dispneia mmrc 3 e tomografia com doença de pequena via aérea optado pelo uso de
terapia inalatória com beclometasona, formoterol e tiotrópio com melhora subjetiva da dispneia. Paciente mantém
acompanhamento com estabilidade funcional e clínica sem indicação de reposição de alfa 1 antitripsina. Discussão:
A deficiência de alfa 1 antitripsina em paciente homozigoto piZZ apresenta risco elevado de desenvolvimento de
enfisema pulmonar com manifestação precoce. Neste caso, paciente com alto risco de desenvolvimento de
enfisema, mas apresenta quadro somente de bronquiolite com DVO mas mantendo-se clinicamente e
funcionalmente estável, sendo atípico evolução do quadro clinico e da manifestação pulmonar.

70

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

133

NODULO PULMONAR INCIDENTAL: RELATO DE CASO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR ASSINTOMÁTICO APÓS
COVID-19
SONIA FERRARI PERON 1, MARTA ELIZABETH KALIL 1, MOYSÉS DE CAMPOS JR. 1, HÉLIO KIYOSHI HASIMOTO
HASHIMOTO1, GERALDO SANTIAGO HIDALGO 1, LUÍS MAURÍCIO BATALIN JR. 1, CHARLENE DA ROCHA BRAGGIATO1,
ÊMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA 1
1 PUC-SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente masculino, 67 anos, branco, engenheiro, natural e procedente de Sorocaba, com quadro
de COVID-19 em 11/20, oligossintomático. Evolui sem intercorrências, apresentando TC de tórax com vidro fosco em
25% do parênquima. Possui antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, IMC 33 kg/m2 e coronariopatia, e
história familiar de câncer de pulmão. Procura pneumologista, que ao observar nódulo pulmonar em radiografia,
opta por TC, com laudo de imagem nodular no lobo inferior esquerdo, contorno regular, sem calcificação, com
característica sólida, medindo até 1,8 cm. O índice de Brock foi de 15,66%. Realizado então PET-CT, o qual mostrou
massa pulmonar sólida regular em lobo inferior esquerdo, com hipermetabolismo moderado, medindo 3,4 x
2,9cm. Paciente procura nosso serviço para segunda opinião, sendo indicada biópsia da massa por
videotoracoscopia. Anatomopatológico demonstra área de infarto hemorrágico compatível com tromboembolismo
pulmonar. Discussão: O achado acidental de nódulo pulmonar requer investigação adequada, ainda que paciente
se apresente assintomático à ocasião. O follow-up leva em consideração características da lesão, como tamanho,
densidade, artefatos (p.ex. calcificações) e limites, assim como crescimento ou estabilidade. Um método preditivo
quantitativo validado para análise de risco é o modelo de Brock, o qual demonstrou ser excelente na discriminação
entre lesões benignas ou malignas. Lesões com diâmetro maior de 8mm e intermediaria probabilidade de
malignidade pelo modelo de Brock (definida como 5 a 65%) devem ser investigados por PET-CT ou biópsia. Por sua
vez, lesões ávidas por 18-FDG (em especial as maiores de 2 cm) devem ser submetidas a biópsia e/ou excisão,
tendo cuidado com doenças inflamatórias e infecciosas hipermetabólicas.
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TIMOMA COMO UM ACHADO INCIDENTAL PÓS COVID-19
RODOLFO BORGES FRANCO DE MACÊDO 1, GUILHERME ELER DE ALMEIDA 1, LETHICIA DOMINGOS PAULO 1, IANE
DA COSTA SCHARFF 1, FLÁVIO DE JESUS JUNIOR 1, ANDRÉ NAZÁRIO DE OLIVEIRA 1, MAHLER GIORDANI MILEO 1,
RAFAEL ANTONIO CAVATTI 1, CHIARA YASMIN SENA ZANELLA 1, RAQUEL MARQUES SANDRI ORSI 1, BRUNA ELER
DE ALMEIDA 1, BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEÃO 1, MAIKSON NOGUEIRA LOPES 1, NEUCI ALVES DOS
SANTOS PRATA 1, ALISSON COIMBRA 1
1 HRC - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL
Introdução: Timomas são tumores malignos¹ muito raros e geralmente com padrão de crescimento lento,
confundindo-se com tumor benigno². Justificativa da relevância do caso relatado: Timoma como incidentaloma em
pós covid. História da doença atual e pregressa: Homem, 72 anos, em avaliação pneumológica ambulatorial, por
quadro de COVID-19 há cerca de 30 dias, sem necessidade de internação. Referia dispneia MRC 1 e perda ponderal
de 4kg nesse período, negando outros sinais ou sintomas. Negou comorbidades, uso de medicamentos e
tabagismo. Exame físico: apresenta creptações em bases pulmonares e saturação de 96% em ar ambiente, demais
sistemas sem alterações. Exames complementares: Tomografia Computadorizada (TC) de tórax realizada na véspera
mostrando opacidades em vidro fosco difusas com tendencia consolidativa e opacidades nodulares em lobo
inferior direito, com densidade de partes moles, maior medindo cerca de 10 mm. Em mediastino anterior notada
imagem com densidade de partes moles, de limites bem definidos, medindo cerca de 4,5 cm x 3,2 cm x 3,6 cm.
Solicitado Ressonância Nuclear Magnética de tórax que evidenciou formação expansiva sólida, com limites bem
definidos, de mesmas dimensões acima, em mediastino anterior, com reforço homogêneo após a injeção do
contraste endovenoso. Realizada biópsia transtorácica guiada por TC da lesão mediastinal, cujo anatomapatológico
mostrou neoplasia, inconclusivo para tipo histológico. Imunohistoquimica com neoplasia composta por células
epitelióides positivas para citoceratina (AE1/AE3) e p63-presença de linfócitos t (CD3+/TdT) de permeio – negativo
para TTF1 e CromograninaA - achados que favorecem o diagnóstico de timoma. Evolução: encaminhado cirurgião
torácico para ressecção. Discussão: Cerca de 40% das massas mediastinais são assintomáticas e descobertas
incidentalmente em imagens de tórax de rotina³. Sintomas mais comuns são precordialgia, tosse e dispnéia
devido à compressão das vias aéreas². Fora do contexto pandêmico atual, onde houve aumento na realização de
TC para avaliação do acometimento pulmonar por COVID-19, o paciente provavelmente teria sido diagnosticado
tardiamente, no aparecimento de sintomas, com potencial pior prognóstico oncológico.
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APRESENTAÇÃO TOMOGRÁFICA ATÍPICA NA COVID 19 EM PACIENTES COM PNEUMOPATIA PRÉVIA
HELOISA MOURO 1, MARIA INES BUENO DE ANDRE VALERY1, MARIA VERA CRUZ DE OLIVEIRA CASTELLANO1, YASKARA
DUARTE ASSIS 1, THAÍS GREGOL DE FARIAS 1, GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS 1, PAOLA ALEJANDRA APARICIO
MICHEL 1, FERNANDO BATISTA PIVELI1, EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MARINHO1, MILLENA MELO GALDINO1, JULIANA
DI QUEIROZ FREITAS1
1 HSPE - HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Introdução: Os métodos de imagens são fundamentais para o diagnóstico da infecção por Sars Cov 2. A tomografia
computadorizada (TC) de tórax se tornou a grande marca da nova infecção, caracterizando-se por opacidades em
vidro fosco bilateral e periférica. Contudo, sabe-se que a infecção não se limita apenas a esta apresentação,
podendo manifestar-se com consolidações, padrão reticular, broncograma aéreo e até derrame pleural. Relato
dos Casos: Relatamos o acometimento tomográfico atípico da pneumonia causada pelo Sars Cov 2 e as múltiplas
interfaces em pacientes com patologia pulmonar previa.
Realizada analise retrospectiva com enfoque nas particularidades tomográficas de três pacientes pneumopatas,
acompanhados no nosso serviço que desenvolveram quadro de Covid 19. Os dados foram coletados em prontuários
médicos e analisados segundo a distribuição, morfologia e evolução das imagens. A.R.M.B, 76 anos, portador de
DPOC e bronquiectasias apresentou na TC de tórax opacidades em vidro fosco bilateral periférica poupando áreas
de bronquiectasias em lobo inferior esquerdo. E.F, 63 anos, portador de bronquiectasias e antecedente de
pneumectomia a esquerda secundário a tuberculose, na TC apresentou acometimento em torno de 25% de extensão.
J.V.F, 69 anos, adenocarcinoma de pulmão com lobectomia superior direita e radioterapia em 2019, apresentou
opacidades em vidro fosco e consolidações a esquerda, poupando o lado com patologia previa. Analisados os
aspectos clínico-radiológicos de acometimentos atípicos pela COVID-19, evidenciou-se que as áreas pulmonares
previamente enfermas foram poupadas pelo acometimento da COVID-19 e que pacientes com grande probabilidade
de evolução desfavorável progrediram de forma satisfatória. Discussão: O acometimento pulmonar da COVID-19
pode ter apresentação tomográfica atípica nos pacientes com pneumopatia previa. Observamos que estes pacientes
tiveram boa evolução clinica diferente do esperado e descrito na literatura médica. Portanto são necessários mais
estudos sobre a Covid-19 nesse grupo de pacientes.
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR APÓS INFECÇÃO POR COVID-19 E VACINA CHADOX1 NCOV-19 – HÁ RELAÇÃO OU
COINCIDÊNCIA?
MÁRIAN LAMANA KANSO 1, FLAVIO FERLIN ARBEX 1
1UNIARA - UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA
Relato do caso: R.T.S.M, masculino, 70 anos, profissional de saúde, hipertenso leve, dislipidêmico, com antecedente
de neoplasia de próstata em 2009 tratada, tabagista 10 maços/ano, sedentário, com histórico de infecção por
SARS-CoV-2 em agosto de 2020 com necessidade de internação e suporte de O2 e corticoterapia, recebeu a ChAdOx1
nCov-19 no dia 06 de fevereiro de 2021 e após curto período de tempo apresentou sintomas ventilatório associados,
cujo diagnóstico de tromboembolismo pulmonar foi realizado de forma relativamente tardia, no oitavo dia de
sintomas. Discussão: Desde dezembro de 2019 quando foi reportado o primeiro caso de pneumonia de etiologia
indeterminada na cidade de Wuhan (China) e, posteriormente identificado o coronavírus-19, houve um estado de
alarme mundial devido sua disseminação e transmissibilidade acelerados, contribuindo para que, em pouco mais
de um ano, 204 milhões de pessoas fossem infectadas e mais de quatro milhões viessem a óbito por essa patologia.
Muito se questionou sobre esquemas de vacinação e eventos trombóticos associados aos mesmos e à própria
infecção viral. Na literatura, evidenciam-se diversas hipóteses fisiopatológicas para predisposição de eventos
trombóticos tanto após a vacina Oxford-AstraZeneca, quanto inerentes a infecção por SARS-CoV-2. V isto possíveis
causas de tromboembolismo pulmonar em um contexto clínico favorável, como senso crítico, acreditamos que o
diagnóstico poderia ter sido realizado de forma mais precoce, apesar do sucesso do tratamento instituído. Diante
das evidências, não há fato causal único que justifique tal evento, as evidências ainda são frustras em relação a
fisiopatologia dos eventos trombóticos, no entanto, conhecer tais hipóteses fisiopatogênicas são importantes pois,
em um contexto adequado, são fatores de riscos que devem ser relevantes no pensamento clínico. Além disso, é
importante evidenciar que, conforme já relatado por importantes referências de saúde pública, qualquer risco de
eventos trombóticos não justifica a não imunização, visto risco benefício associado em contexto de pandemia
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RELATO DE CASO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE MOUNIER-KUHN
LUDMILA NEVES DE PARODI 1, CRISTIANO TORRES DA SILVA 1, INGRID DANIELLE C. CARVALHO 1, ISABELA SOARES
FERREIRA DA PALMA 1, LUIZ ALMEIDA FREITAS NETO 1, KAMILA THAÍS TOLOMEI 1, MARIANA MARTINS MILAN 1,
RAPHAEL VITOR LEAL DE CARVALHO 1, RODRIGO URRESTI ORIAS 1, THOMAS JR DOS SANTOS LESCANO 1, TATIANA
MIKA MATSUMOTO 1, ROBERTO STIRBULOV 1
1 SCSP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Apresentamos o caso de um homem, EPB, de 70 anos que foi encaminhado ao ambulatório de
pneumologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por quadro de tosse com expectoração associada a
dispneia progressiva. Ele tinha histórico de infecções respiratórias recorrentes desde a juventude, além de
antecedente de tabagismo, com cessação em 1990 e com uma carga tabágica de 30 maço/ano. Durante investigação
diagnóstica foi solicitado espirometria que revelou padrão obstrutivo acentuado com redução da capacidade vital
forçada e uma tomografia de tórax que evidenciou bronquiectasias, principalmente, em campos pulmonares
médios e inferiores, enfisema centrolobular em campos pulmonares superiores, nódulos menores que 0,5 cm
esparsos e bilaterais, de aspecto indeterminado e diâmetro transverso da traqueia de 3,2 cm. Confirmando,
então, o diagnóstico de Síndrome de Mounier-Kühn. Atualmente ele está em uso de LABA + LAMA + corticoide
inalatório, azitromicina 500mg três vezes por semana e fisioterapia respiratória regularmente com controle dos
sintomas e exacerbações. Discussão: A Síndrome de Mounier-Kuhn ou traqueobroncomegalia congênita, é uma
entidade clínica rara, descrita a partir de autópsias por Czyhlarz, em 1897, mas caracterizada, apenas, em 1932 por
Mounier-Kuhn. Esta síndrome é definida pela dilatação da árvore traqueobrônquica, levando a infecções
respiratórias recorrentes e aparecimento de bronquiectasias cilíndricas. Afeta predominantemente homens, negros,
na quarta ou quinta décadas de vida e sua etiologia permanece desconhecida.1,2,3 O diagnóstico é radiológico
através da mensuração do diâmetro traqueal, mais precisamente visulizada na tomografia de tórax. Cujo limites
são 3 cm para diâmetro transverso da traquéia, e 2,4 cm e 2,3 cm para os diâmetros transversos dos brônquios
principais direito e esquerdo, respectivamente. 1,2 As provas de função pulmonar demonstram tipicamente aumento
da capacidade pulmonar total à custa do volume residual e eventualmente distúrbio ventilatório obstrutivo.1
Inexistem atualmente tratamentos específicos para esta condição, então o manejo desses pacientes será baseado
na cinesiologia respiratória visando o controle das secreções e tratamento com antibióticos durante as
intercorrências infecciosas. 1,2 De acordo com a revisão literária realizada e o quadro clínico apresentado, podese concluir, que, em pacientes com tosse crônica, infecções respiratórias recorrentes, bronquiectasias e dilatação
da árvore brônquica, o diagnóstico de síndrome de Mounier-Kuhn deve ser considerado e investigado. 2
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GANHO COGNITIVO E PERCEPÇÃO DOS ALUNOS NO ENSINO ONLINE COM SIMULADOR DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
MOYSES DE CAMPOS JUNIOR 1, SUZANA GUIMARÃES MORAES 1
1 FCMS-PUC-SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO CAMPUS SOROCABA
INTRODUÇÃO: O manejo da ventilação mecânica (VM) é considerado de alta complexidade, e a simulação como um
ambiente seguro para o ensino deste tema. O ensino remoto utilizado durante a pandemia gerou novos desafios. A
verificação do ganho cognitivo e a percepção dos alunos pode orientar a didática e adequações no simulador.
OBJETIVOS: Verificar o ganho cognitivo e as percepções dos alunos no ensino online de VM. METÓDOS: Após autorização
pelo comitê de ética e pesquisa, este trabalho sem grupo controle e não randomizado utilizou instrumentos validados:
a) software educacional de VM com interação cardiopulmonar na linguagem Web Hipertext Markup Language versão
5 (HTML5); b) 10 questões para o pré e pós-teste com correção automática no site Classtime; c) Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), 17 assertivas para o instrumento de percepção em escala de Likert de concordância de cinco
pontos e campos para comentários no aplicativo Google Forms. Grupos de cinco a sete alunos do 5º ano do curso de
medicina, em estágio normal, foram convidados para atividade online pelo Microsoft Teams (MT). A atividade no
primeiro dia foi expositiva sobre VM (gravada no MT) e disponibilizado arquivos para estudo, depois no segundo dia
com a sequência: pré-teste, atividade de simulação, preenchimento do instrumento de percepção, pós-teste e
discussão dos testes. Para análise do ganho cognitivo foi utilizado o teste “t” de Student para alfa de 0,01. A análise
quantitativa do instrumento de percepção utilizou a média dos pontos em escala de Likert (L) e a concordância para
cada assertiva. Os comentários foram agrupados por semelhança. RESULTADOS: Somente 26 dos 35 alunos convidados
concordaram com TCLE. A média e o desvio padrão de acertos nas questões no pré-teste foi de 12,4±4,74 e no pósteste de 20,2±3,97, o valor de “t” =3,98 e p CONCLUSÃO: O ganho cognitivo imediato obtido pelos alunos após uso do
simulador, não presume retenção cognitiva, mas valor potencial no ensino de VM. As críticas dos alunos desencadearam
mudanças na didática e no simulador.
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MENSURAÇÃO DE VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS POR MEIO DE TECNOLOGIA VESTÍVEL DURANTE TELEATENDIMENTO
EM PACIENTES PÓS HOSPITALIZAÇÃO POR COVID-19
DAIANE ROBERTA VIANA 1, MARIA CECÍLIA MORAES FRADE 1, MARCELA MARIA CARVALHO SILVA 1, JULIANO
FERREIRA ARCURI 1, CARINA ARAUJO DE FACIO 1, THOMAS BELTRAME 1, APARECIDA MARIA CATAI 1, VALÉRIA
AMORIM PIRES DI LORENZO 1
1UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Objetivos: Avaliar as variáveis fisiológicas durante o Teste de Degrau de Seis Minutos (TD6) com o uso de tecnologia
vestível durante teleatendimento em pacientes pós hospitalização por COVID-19. Metodologia: Trata-se de um
estudo observacional transversal, realizado com pacientes pós hospitalização por COVID-19, avaliados em dois
momentos por vídeo-chamada. No primeiro dia foi feita uma anamnese para coleta dos dados da hospitalização
e histórico do paciente, e no segundo dia a realização do TD6. Para realizar as avaliações os pacientes receberam
em suas casas um degrau de 20 cm de altura e uma camiseta inteligente. Essa camiseta possui sensor respiratório
e eletrocardiograma que mensuram Frequência Respiratória (FR), Ventilação Minuto (VE), Volume Corrente (VC) e
Frequência Cardíaca (FC). Analise estatística: Foi realizada uma análise descritiva e os dados foram apresentados
em média e DP. Resultados: Dez pacientes pós alta hospitalar por COVID-19 foram avaliados, sendo 4 do sexo
masculino e 6 do sexo feminino, com idade de 64±2,7 anos, IMC (Kg/m²) 34,1±6,1 e tempo de hospitalização de
14,2±7,5 dias. Dos 10 pacientes avaliados, 5 ficaram hospitalizados na enfermaria e 5 ficaram na UTI (8±2,9 e 6,3±7,1
dias) sendo que 4 destes necessitaram de VMI por 4,8±6,7 dias. As variáveis mensuradas pela camiseta foram
registradas nos momentos repouso (rep), durante o teste (no 1’, 2’, 3’, 4’, 5’ e 6’ minuto) além do período de
recuperação (rec1, rec3, rec6) do TD6. As variáveis FR, VE, VC e FC estão apresentadas respectivamente; durante o
repouso 21,5±8,7; 14827,2±5092; 755,1±355,5; 87,3±15; durante o teste no 1’ 25±7; 38923,9±10165; 1647,3±480,4; 110±17,7;
no 2’ 27,6±6,6; 47411,5±18520,1; 1810,3±806,9; 114±14,4; no 3’ 26,2±11,2; 40085,3±22550,2; 1606,2±694,6; 112±12,3; no 4’
29,6±6,2; 45000,2±16142,5; 1616,5±697,2; 111±22,4; no 5’ 27,6±6,7; 46740,11±17116,7; 1722,5±586,9; 117±14,5; no 6’ 29,3±6,2;
46864,9±17354,4; 1619,7±542,2; 119±14,2; e na recuperação rec1’ 22,4±10,9; 29205,8±22446,2; 1708,6±1516,4; 104±13,4;
rec3’ 19,6±8,4; 12121,8±5581; 783,8±647,2; 93,2±10,9 e rec6’ 18±5,4; 10893,9±5826,7; 589,9±196,2; 87,4±14,5. Além disso,
os voluntários atingiram no TD6 78,2±14,9 degraus, 56,9±11 do previsto, sendo que o grupo UTI atingiu 52,1±81 e o
grupo Enfermaria 61,8±12,3 do previsto. Discussão/Conclusão: Conclui-se que é possível utilizar a camiseta
inteligente como ferramenta de avaliação nos pacientes pós hospitalização por COVID-19 durante teleatendimento,
o que torna o atendimento mais seguro e com informações referentes ao sistema cardiopulmonar o que possibilita
um melhor resultado na reabilitação/telereabilitação.
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SARCOIDOSE PULMONAR COM MANIFESTAÇÕES INICIAIS DE LITÍASE RENAL: UM RELATO DE CASO
MARTA ELIZABETH KALIL 1, ÊMILLE ALVES 1, LUÍS BATALIN 1, CHARLENE BRAGGIATO 1, ISADORA CONSONI 1,
SONIA PERON 1, MOYSES DE CAMPOS 1, ORLANDO FERMOZELLI 1
1 PUC-SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Relato do caso: Paciente masculino, 54 anos, servidor público, natural e procedente de Sorocaba. Procurou
Pneumologista devido a tosse seca com 8 meses de evolução, de fraca intensidade, que não se apresentava em
crises. Negou quaisquer outros sintomas respiratórios, assim como sintomas gastrointestinais, além de febre e
perda de peso. Nega antecedentes pessoais e familiares de doenças pulmonares, bem como doenças crônicas.
Relatou episódios de dor lombar a esquerda e hematúria que iniciaram 10 meses antes. Durante esse episódio
foram visualizados na Tomografia de abdome 3 cálculos em ureter esquerdo e alterações nas bases pulmonares,
o que levou ao encaminhamento ao Pneumologista. Ao exame físico apresentava bom estado geral, eupneico, com
SpO2 95% em ar ambiente, sem Linfonodos palpáveis. Ao exame respiratório havia murmúrio vesicular presente
bilateralmente, sem ruídos adventícios. Restante do exame físico também sem alterações. Foi solicitada tomografia
de tórax, além de fibrobroncoscopia com lavado brônquico e biópsia transbrônquica, e espirometria com prova
broncodilatadora. As imagens pulmonares revelaram a presença de opacidades reticulares difusas, imagens
nodulares e adenopatia hilar bilateral. A broncofibroscopia evidenciou bronquite crônica; biópsia brônquica
revelou presença de granulomas sem necrose na mucosa endobrônquica. Pesquisa de BAAR, fungos e cultura para
germes inespecíficos negativas no lavado broncoalveolar. Espirometria com prova broncodilatadora normal. Definida
Sarcoidose a principal hipótese diagnóstica, foi proposto tratamento inicial com corticóide oral 0,3 a 0,6 mg/Kg, 20
a 40 mg/dia, durante 4 a 6 semanas, com redução de 5 a 10 mg cada 4 a 12 semanas, e mantido por um período de
6 a 12 meses. Em seu retorno após 45 dias, referiu remissão da tosse. Foram solicitadas novas imagens pulmonares,
que revelaram melhora das opacidades reticulares difusas, dos nódulos e da adenopatia hilar evidenciadas
anteriormente. Discussão: A sarcoidose é uma doença de frequente acometimento pulmonar, porém manifestações
extrapulmonares ocorrem em até 30% dos casos.6-8 O envolvimento é tipicamente de doença pulmonar intersticial
difusa. Os sintomas respiratórios comuns são tosse, dispneia e dor torácica, além de fadiga, mal-estar, febre e
perda ponderal.9 A abordagem inicial abrangente é importante para elencar dados adicionais, tanto os que
reforçam quanto os que refutam a hipótese principal, além de permitir a definição da gravidade do comprometimento
pulmonar e avaliação do envolvimento dos demais órgãos.
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LINFOMA MALT COM ACOMETIMENTO TORÁCICO E OCULAR: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOENÇA POR IGG4
LILIANE VANZETTO 1, VITORIA RAICHLE 1,1, RENATO PIUCCO MATOS 2, CINTIA VIEIRA NIERO 1, ROBERTO
SCHUMACHER 3
1 UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA, 3
CLINIIMAGEM - CLINIIMAGEM
Relato do caso: O subtipo mais comum de linfoma anexial ocular primário é o de zona marginal de tecido linfóide
associado à mucosa (MALT)1. Como um possível diagnóstico diferencial, temos adoença relacionada à IgG4. Caso
Clínico: M.I.T.C, 60 anos, apresentando queixas de cefaleia, diplopia e dorsalgia. Lesão periocular com aumento
progressivo nos últimos 3 meses. Histórico de neoplasia de cólon em 2006 com hemicolectomia e realização de
quimioterapia. Ao exame físico, presença de lesão expansiva em órbita direita de aproximadamente 5 cm. Exames
laboratoriais sem particularidades, sorologias para Hepatite, HIV e Sífilis negativas. Submetida a RM de órbitas
com contraste: formação tecidual, com efeito expansivo, com leve hipersinal em T2, hipossinal na sequência T1 e
intenso realce levemente heterogêneo ao contraste, acometendo a gordura extra-conal à direita, estendendo-se
pela topografia da glândula lacrimal, envolvendo os músculos reto inferior e lateral e invadindo a gordura intraconal, até o ápice orbitário. Também submetida à TC de tórax com contraste que evidenciou massa homogênea na
região pré-vertebral, obliterando a gordura do mediastino posterior, envolvendo mais de 50% da circunferência da
aorta torácica na porção inferior do tórax. TC da pelve com contraste sem particularidades. Submetida a biópsia
cirúrgica de material ocular, tendo recebido diagnóstico de Linfoma do tecido linfoide associado à mucosa (MALT).
Encaminhada para seguimento com serviço de Hematologia. Discussão: Linfoma MALT compreende um subtipo
histológico frequente dos linfomas gástricos primários, tem-se que 50% de todos os linfomas gástricos e mais de
90% dos linfomas que acometem os anexos oculares podem também acometer outros tecidos como glândula
salivar, tireóide, pulmão, mama, pele, fígado, intestino delgado, sistema urogenital e dura-máter2. A maioria dos
casos envolve mulheres com mais de 60 anos2. Atualmente, os guidelines recomendam que a decisão terapêutica
seja baseada no estágio da doença, determinado pelo sistema Ann Arbor, sítio do tumor e características clínicas
e individuais do paciente3. A doença relacionada a IgG4 se caracteriza-se como um estado fibroinflamatório com
lesões tumefativas e infiltrado linfoplasmocitário denso, rico em células plasmáticas IgG4 e fibrose estoriforme4.
Essa enfermidade afeta inúmeros órgãos, mais comumente o ducto biliar, glândulas salivares, linfonodos, pâncreas,
fígado, retroperitônio, glândulas lacrimais, rins, pulmões, meninges e a artéria aorta5,6. O acometimento
intratorácico pode apresentar padrões variados, devido ao compromentimento do parênquima pulmonar como
também dos linfonodos intratorácicos, mediastino, pleura e vias aéreas.
141

LINFOMA MALT COM ACOMETIMENTO TORÁCICO E OCULAR: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOENÇA POR IGG4
LILIANE VANZETTO 1, VITORIA RAICHLE 1,1, RENATO PIUCCO MATOS 2, CINTIA VIEIRA NIERO 1, ROBERTO
SCHUMACHER 3
1 UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, 2 PNEUMA - PNEUMA MEDICINA RESPIRATÓRIA, 3
CLINIIMAGEM - CLINIIMAGEM
Relato do caso: O subtipo mais comum de linfoma anexial ocular primário é o de zona marginal de tecido
linfóide associado à mucosa (MALT)1. Como um possível diagnóstico diferencial, temos adoença relacionada à
IgG4. Caso Clínico: M.I.T.C, 60 anos, apresentando queixas de cefaleia, diplopia e dorsalgia. Lesão periocular
com aumento progressivo nos últimos 3 meses. Histórico de neoplasia de cólon em 2006 com hemicolectomia e
realização de quimioterapia. Ao exame físico, presença de lesão expansiva em órbita direita de aproximadamente
5 cm. Exames laboratoriais sem particularidades, sorologias para Hepatite, HIV e Sífilis negativas. Submetida
a RM de órbitas com contraste: formação tecidual, com efeito expansivo, com leve hipersinal em T2, hipossinal
na sequência T1 e intenso realce levemente heterogêneo ao contraste, acometendo a gordura extra-conal à
direita, estendendo-se pela topografia da glândula lacrimal, envolvendo os músculos reto inferior e lateral e
invadindo a gordura intra-conal, até o ápice orbitário. Também submetida à TC de tórax com contraste que
evidenciou massa homogênea na região pré-vertebral, obliterando a gordura do mediastino posterior,
envolvendo mais de 50% da circunferência da aorta torácica na porção inferior do tórax. TC da pelve com contraste
sem particularidades. Submetida a biópsia cirúrgica de material ocular, tendo recebido diagnóstico de Linfoma
do tecido linfoide associado à mucosa (MALT). Encaminhada para seguimento com serviço de Hematologia.
Discussão: Linfoma MALT compreende um subtipo histológico frequente dos linfomas gástricos primários, temse que 50% de todos os linfomas gástricos e mais de 90% dos linfomas que acometem os anexos oculares
podem também acometer outros tecidos como glândula salivar, tireóide, pulmão, mama, pele, fígado, intestino
delgado, sistema urogenital e dura-máter2. A maioria dos casos envolve mulheres com mais de 60 anos2.
Atualmente, os guidelines recomendam que a decisão terapêutica seja baseada no estágio da doença,
determinado pelo sistema Ann Arbor, sítio do tumor e características clínicas e individuais do paciente3. A
doença relacionada a IgG4 se caracteriza-se como um estado fibroinflamatório com lesões tumefativas e
infiltrado linfoplasmocitário denso, rico em células plasmáticas IgG4 e fibrose estoriforme4. Essa enfermidade
afeta inúmeros órgãos, mais comumente o ducto biliar, glândulas salivares, linfonodos, pâncreas, fígado,
retroperitônio, glândulas lacrimais, rins, pulmões, meninges e a artéria aorta5,6. O acometimento intratorácico
pode apresentar padrões variados, devido ao compromentimento do parênquima pulmonar como também dos
linfonodos intratorácicos, mediastino, pleura e vias aéreas6, sítios também envolvidos no linfoma MALT.

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

75

142

COMPOSIÇÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA AERÓBICA EM CORREDORES DE RUA
CLÁUDIA BISPO MARTINS SANTOS 1, ANA CAROLINE GUSMÃO DE MATOS 2, CRISTÓVÃO ALMEIDA BARROS 2,
DANILO BRITO NOGUEIRA 2, DÉBORAH ESTEVES CARVALHO 2, FERNANDA DE CASTRO VASCONCELOS 2, FERNANDA
MENEZES SCHNEIDER 2, JÚLIA MARIA SALGADO CARVALHO 1, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA FILHO 1, LETÍCIA ALMEIDA
MEIRA 2, MARINA MARQUES NOVAIS GOMES 2, RONDINELLY FERNANDES DAMASCENO 1, ANTENOR DE OLIVEIRA
SILVA NETO 2, AYRTON MORAES RAMOS 2, CLÉSIO ANDRADE LIMA 2, GABRIELLE DOS SANTOS MOREIRA 2, MARIA
EDUARDA DA SILVA CURSINO RIBEIRO 2, MARIA LUÍSA BARRETO PAIVA 2, MICHAEL DOUGLAS CELESTINO BISPO
2, ESTÉLIO HENRIQUE MARTIN DANTAS 2
1 UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2 UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES
Objetivos: Avaliar se há correlação entre a composição corporal e a resistência aeróbica dos corredores de rua.
Metodologia: Estudo quantitativo, transversal e descritivo; 36 corredores de rua foram analisados (X= 44,4 ± 11,2
anos). A amostra foi extraída de participantes do evento FastTest, realizado em Aracaju-SE. Os dados coletados
foram: estatura, dobras cutâneas, massa corporal total (dados antropométricos), e a estimativa do V O2 máx
através do método de Cooper. O índice de massa corporal (IMC), a massa isenta de gordura e o percentual de
gordura (%G) foram estabelecidos a partir das medidas antropométricas coletadas, conforme preconizado pela
The International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). Analise estatística:Todos os dados
foram organizados no Microsoft Office Excel ®, realizando uma análise de normalidade dos dados do D’agostino &
Pearson omnibus normality test para cada variável independente e, posteriormente, o teste de correlação de
Pearson foi empregado, admitindo p<0,05. Resultados:Foi observada correlação negativa moderada entre percentual
de gordura e V O2máx no grupo feminino (r = - 0,60; p = 0,001) e forte no masculino (r = - 0,74; p = 0,0001); e, entre IMC
e V O2máx, forte nos homens (r = - 0,79; p = 0,0001) e moderada nas mulheres (r = - 0,63; p = 0,0005). Observou-se
correlação significativa positiva entre o percentual de massa magra e o V O2máx, forte no intragrupo masculino (r
= 0,74; p = 0,0001) e moderada no feminino (r = 0,60; p = 0,001). Discussão/Conclusão: Há indícios de relação entre
potência aeróbica máxima e composição corporal de corredores de rua, sendo esta mais forte no grupo masculino
que no feminino. A massa isenta de gordura é um bom descritor do metabolismo muscular máximo e, portanto, sua
predominância acarretará bom rendimento em provas de corrida. Maiores %G e IMC reduziram a capacidade
cardiorrespiratória no grupo avaliado.
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GRANULOMA HIALINIZANTE PULMONAR – UM RELATO DE CASO
BRUNA HOLTRUP BIANCHINI 2, ELAINE CRISTINA CAON DE SOUZA BULSING 1, LEILA JOHN MARQUES STEIDLE 1,
RENATA CRISTINA TEIXEIRA PINTO VIANA 1, CAMILA BLANCO MIGUEL 1
1HU-UFSC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO, 2 HRSJ - HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ
DR. HOMERO DE MIRANDA GOMES
Introdução: Granuloma hialinizante pulmonar é uma doença pulmonar inflamatória, fibroesclerosante, geralmente
benigna, de etiologia desconhecida, que pode simular uma neoplasia ou tuberculose. Descrição: Paciente feminina,
47 anos, branca, ex-tabagista (28 maços/ano), internada no serviço de Pneumologia em 2010 para investigação
após achado incidental em radiografia de tórax em avaliação pré-operatória, apresentava-se clinicamente
assintomática. Portadora de hipertensão arterial sistêmica e tireoidite de Riedel. Espirometria com distúrbio
ventilatório obstrutivo moderado, sem resposta ao broncodilatador. Radiografia de tórax evidenciou opacidade
homogênea com densidade de partes moles e limites bem definidos, contorno liso, medindo 5x5x3,5cm, em terço
médio de hemitórax direito. Tomografia computadorizada (TC) de tórax com formações expansivas com atenuação
de partes moles e limites parcialmente definidos, contornos lobulados, com finas estrias marginais infiltrando o
parênquima adjacente, nos segmentos anterior e posterior do lobo superior direito, tocando a pleura. Medindo,
respectivamente, 4x3cm e 5,5x4cm. Paciente foi submetida a biópsia pulmonar a céu aberto em abril de 2010,
exibindo área parcialmente delimitada composta por faixas de colágeno espessas, eosinófilas e pouco celular.
Envolvendo e permeando a área, há infiltrado mononuclear moderado, rico em linfócitos, alguns formando centros
germinativos. Há vasos congestos de permeio e hemorragia. O parênquima pulmonar exibe áreas de faveolamento
e acúmulos de histiócitos xantomizados, definindo diagnóstico de granuloma hialinizante pulmonar. Optado por
manter acompanhamento clínico. Desde então, paciente mantém-se assintomática, sem uso de medicações
relacionadas a tal quadro, mantendo lesões estáveis radiologicamente. Nova TC de tórax realizada em fevereiro
de 2021 descreve áreas de consolidação com broncogramas aéreos de permeio no lobo superior direito, formações
nodulares com atenuação de partes moles esparsas pelo parênquima pulmonar bilateralmente, de forma mais
notável a direita, formando conglomerados, medindo até 6,3 cm. Discussão: Granuloma hialinizante pulmonar é
uma condição geralmente benigna e de bom prognóstico, afeta adultos de 19 a 70 anos independente do sexo. Sua
etiologia é incerta, entretanto, foi proposto que representa uma reação imunológica anormal a um agente
infeccioso como histoplasmose ou tuberculose. Deve-se suspeitar em pacientes com sintomas torácicos
inespecíficos como dispneia, tosse, febre, fadiga e dor torácica e apresentação radiológica com múltiplos nódulos
pulmonares bilaterais, podendo também apresentar-se de forma assintomática. O diagnóstico diferencial inclui
doenças infecciosas, além de neoplasias primárias do pulmão e metástases. O diagnóstico definitivo é realizado
através do exame histopatológico. Não há um tratamento padrão, havendo relatos de melhora espontânea ou com
uso de corticoesteroides, principalmente em casos de doença progressiva.
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SÍNDROME DE WILLIAMS CAMPBELL: RELATO DE CASO
AMANDA TONON CAMPOY 1, GABRIELA SCARTEZINI MONICO 1, LUCCAS FERNANDES QUEIROZ 1, RAFAELA PEREIRA
AMATUZZI 1, ANA CAROLINA BOMBARDI DUARTE 1, LILIAN S. BALLINI CAETANO 1, JOSÉ BADDINI MARTINEZ 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Resumo: Síndrome de Williams-Campbell é um distúrbio congênito raro. Feminina, 43 anos com início de crises de
sibilância aos 11 meses de idade, associadas a internações frequentes (5x até os 14 anos), evoluindo durante a
vida adulta com cansaço progressivo e tosse seca diária. Refere piora dos sintomas após contato com poeira, mofo
e produtos de limpeza. Durante o puerpério da única filha, há 11 anos, evoluiu para dispnéiaaos mínimos esforços,
mMRC 3, necessidade de uso de salbutamol diário, despertares noturnos > 3x na semana, além de necessidades
semanais de idas ao PS. SpO2: 98% aa f :14ipm IMC:31,35 kg/m2, em bom estado geral. Sons pulmonares presentes
bilateralmente; redução dos sons pulmonares na base direita; sibilos difusos. Restante do exame físico dentro da
normalidade. Prova de função Pulmonar com distúrbio ventilatória obstrutivo sem resposta do broncodilatador. TC
de tórax com Bronquiectasias císticas distais aos brônquios. Iniciado investigação diagnóstica de bronquiectasias,
com imunoglobulinas A, E e G dentro da normalidade, sorologias negativas, escarro negativo para micobactérias
e fungos, IgE A. Fumigatus. < 0,1. Submetida a diversascombinação de tratamento com LABAS, LAMAS e CI, sem
melhora relevante. Optamos por realizar nova TC de tórax com bronquiectasias císticas distais aos brônquios, da
quarta á sexta geração, bilateralmente, suspeitando de Síndrome de Williams Campbell, realizado TC de toráx em
modo expiratório com colapso das bronquiectasias. Iniciado Formoterol + Budesonida 12/400mcg de 12/12h,
Budesonida200mcg de 12/12h e LAMA 1 vez/dia, com melhora progressiva da sintomatologia. Síndrome de WilliamsCampbell é um distúrbio congênito raro devido à deficiência de cartilagem nos brônquios sub-segmentares,
geralmente afetando entre a quarta e a sexta ordem das divisões brônquicas, com patogênese incerta e quadro
clínico iniciado na infância. O diagnóstico pode ser dado via TC de tórax com imagens inspiratórias e expiratórias,
mostrando bronquiectasias císticas distais, classicamente da quarta á sexta geração, com colapso das mesmas na
fase expiratória, indicando ausência de placas cartilaginosas nos brônquios subsegmentares, com traquéia e
brônquios centrais normais. O diagnóstico definitivo é dado pelo exame histológico, porém raramente realizado.
Não há tratamento específico, podendo ser realizado desde antibioticoterapia durante exacerbações e profilática,
fisioterapia musculatura respiratória até transplante pulmonar. O uso de corticoides inalatórios, LAMA e LABA são
questionáveis.
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BRONQUIECTASIA POR DISCINESIA CILIAR PRIMÁRIA
GABRIELA SCARTEZINI MONICO 1, AMANDA TONON CAMPOY 1, ANA CAROLINA BOMBARDI DUARTE 1, LUCCAS
FERNANDES QUEIROZ 1, RAFAELA PEREIRA AMATUZZI 1, CELIA MALLART LLARGES 1
1 HSP - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: A discinesia ciliar primária é uma doença rara com incidência estimada de 1-13% dos adultos com
bronquiectasia e incidência global de um caso por 10000 a 20000 nascimentos. É subdiagnosticada no Brasil,
principalmente devido a escassez de recursos e poucos centros de referência no país. Doença autossômica recessiva
caracterizada por alterações no funcionamento dos cílios e consequente redução da depuração mucociliar, causando
infecções de repetição de vias aéreas superiores e inferiores e infertilidade. Pode estar associada a situs inversus
em metade dos casos, conhecida como Síndrome de Kartagener. Se diagnosticada tardiamente, aumenta
morbimortalidade e prejuízo da qualidade de vida do paciente. A suspeita diagnóstica precoce auxilia no
encaminhamento para centro de referência para abordagem multidisciplinar e aconselhamento genético.
Relatamos um caso do ambulatório deste serviço, com diagnóstico tardio, avaliado já com doença avançada,
lobectomia superior esquerda e VEF1 menor que 50%. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 28 anos, com episódios
recorrentes de pneumonia desde os 2 anos de idade. Submetido a ressecção lobar esquerda em 2016 devido à
doença supurativa. Mesmo após, manteve dispneia mMRC 2, tosse com expectorado, além de hemoptise esporádicas.
A ausculta pulmonar apresentava roncos em ambas as bases pulmonares, além de dessaturação à oximetria de
pulso. À tomografia de tórax de alta resolução visualizou-se bronquiectasias císticas e varicosas predominando
nos lobos inferior direito, médio e língula e sinais de bronquiolite. Solicitado dosagem sérica de imunoglobulinas,
ionograma no suor e espermograma. O resultado deste apresentou espermatozoides imóveis em 90% da amostra,
corroborando o diagnóstico de discinesia ciliar primária. Evoluiu com melhora dos sintomas após introdução de
broncodilatadores e reabilitação pulmonar, encaminhado para atualização vacinal além de orientação quanto a
infertilidade. DISCUSSÃO: A discinesia ciliar primária permanece um desafio diagnóstico no país devido ao difícil
acesso aos testes genéticos e à microscopia eletrônica. O diagnóstico preditivo pode ser feito através do escore
PICADAR, que se baseia na história clínica e antecedentes neonatais. Não existe até o momento tratamento
específico para a discinesia ciliar primária. Entretanto na suspeita diagnóstica o encaminhamento precoce para
reabilitação pulmonar melhora prognóstico. No caso relatado, o paciente apresentava doença avançada, com
sequela pulmonares definitivas. O volume expiratório final no primeiro segundo menor que 50% e colonização do
escarro por P. aeruginosa, totalizou na escala FACED quatro pontos. A escala, validada para população brasileira,
mostrou um risco moderado de mortalidade e exacerbação por 5 anos. A morbi-mortalidade e o subdiagnóstico
que envolve a bronquiectasia por discinesia ciliar primária justifica o encaminhamento precoce para centro de
referência, evitando condutas invasivas e pior prognóstico.
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TRAQUEOBRONCOMEGALIA (SÍNDROME DE MOUNIER-KUHN) – RELATO DE CASO E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
COM AUXÍLIO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
LEONARDO CUNHA GONÇALVES 1, LUIZA CUNHA GONÇALVES 2, ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA 3, ELMAR
GONZAGA GONÇALVES 4
1 UFTM - MG - FACULDADE DE MEDICINA, 2 UNIUBE - MG - FACULDADE DE MEDICINA DE UBERABA, 3 CLIMA CLÍNICA DE IMAGEM, 4 UFU - MG - FACULDADE DE MEDICINA
Resumo: Descrito inicialmente pelo médico francês Pierre-Louis Mounier - Kuhn, a traqueobroncomegalia (TBM) é
uma entidade rara, de definição clínico-radiológica caracterizada por acentuada dilatação da traqueia e brônquios
principais, associada à diverticulose traqueal e eventuais bronquiectasias. Destacam-se tosse crônica e infecções
recorrentes do trato respiratório inferior, mimetizando ou coexistindo com doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC). Com advento da tomografia computadorizada (TC) critérios mais objetivos e parâmetros de medidas
passaram a ser preconizados permitindo maior eficácia diagnóstica de TBM. Justifica-se apresentar o atual relato
de caso devido à diversidade de achados tomográficos exuberantes encontrados, assim como uma análise dos
parâmetros de medidas atuais da TC para sua confirmação diagnóstica. Paciente do sexo masculino, 58 anos de
idade, transferido de cidade vizinha para atendimento médico ambulatorial para avaliação de doença pulmonar
obstrutiva crônica, apresentava dispneia e tosse crônica. Em protocolo de avaliação de DPOC paciente foi submetido
à tomografia computadorizada sendo encontrado hiperinsuflação pulmonar difusa com marcada e difusa dilatação
traqueal e brônquica e presença de formações diverticulares de parede traqueal. As medidas de seus calibres
aferidas pela TC demonstraram valores acima dos limites superiores preconizados pelas tabelas atuais existentes
estabelecendo o diagnóstico de TBM. A síndrome de Mounier-Kuhn é mais frequente em homens ao redor dos 50
anos de idade e muitas vezes seu diagnóstico torna-se difícil pela semelhança clínica ou mesmo coexistência de
DPOC. Com crescente emprego de TC em protocolos de pesquisa em doenças obstrutivas pulmonares seu
reconhecimento tornou-se mais acessível, porém ainda com expressiva raridade. No passado estudos com emprego
de Raio-X tentaram estabelecer os diâmetros normais da árvore traqueobrônquica, porém com limitada eficiência.
A TC é o método mais sensível para a avaliação global desses pacientes e aferições com este método tem determinado
diâmetros traqueais de 22 mm para os homens e 19 mm para as mulheres (utilizando a média entre os diâmetros
sagitais e coronais) como limites superiores da normalidade. Para considerar o diagnóstico de traqueobroncomegalia,
o diâmetro da traqueia deve ser superior a 3 cm, geralmente medido 2 cm acima do arco aórtico. Diâmetros brônquicos
acima de 20 mm (direita) e 15 mm (esquerda) também colaboram com o diagnóstico. Soma-se a identificação de
divertículos traqueais e as bruscas mudanças de calibre durante as diferentes fases da respiração, devido à flacidez
de parede das vias aéreas comprometidas. Com isso a atenção em considerar durante a avaliação clínica de um
paciente a possibilidade da existência de traqueobroncomegalia e a busca de seu preciso diagnóstico que pode ser
obtido com o emprego imediato da tomografia computadorizada para este fim.
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MALFORMAÇÃO ADENOMATOIDE CISTICA CONGÊNITA EM ADULTO JOVEM: UM RELATO DE CASO
GABRIELLE SOUZA BARBOSA DA SILVA 3, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS FERREIRA 3,2, CAMILA MEDEIROS DE
ANDRADE 2, GUILHERME VIEIRA DE MENDONÇA FILHO 2, PAULA CARVALHO DE ABREU E LIMA BRITO 4
2 HER - HOSPITAL ESPERANÇA RECIFE, 3 UPE - RESIDÊNCIA MÉDICA EM PNEUMOLOGIA - UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO, 4 AC - LABORATÓRIO ADONIS CARVALHO
INTRODUÇÃO: A malformação adenomatoide cística é uma anomalia rara incluída no espectro de outras alterações
do desenvolvimento do trato respiratório, como sequestro pulmonar e cisto broncogênico.1 O quadro clínico varia
desde desconforto respiratório presente já ao nascimento até pacientes que persistem oligossintomáticos até a
vida adulta.2 Apresentamos o caso de uma paciente com início de sintomatologia e diagnóstico na idade adulta.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 27 anos, veterinária, sem comorbidades conhecidas, compareceu ao
consultório de pneumologia com queixa de dispneia aos esforços de caráter progressivo há 2 meses. Um mês
antes da consulta, apresentou quadro gripal seguido de dor torácica ventilatório-dependente e sensação de
chiado no peito. Ao exame físico, apresentava diminuição de murmúrio vesicular em todo o hemitórax esquerdo e
saturação de 94%. Realizou radiografia e tomografia de tórax que evidenciaram múltiplos cistos ocupando
praticamente todo hemitórax esquerdo (figuras 1 e 2). Dosagem de alfa 1 antitripsina e demais exames laboratoriais
não apresentavam alterações. Paciente foi submetida a abordagem cirúrgica (segmentectomia) sem intercorrências.
Histopatológico da peça cirúrgica demonstrou a presença de múltiplos cistos, o maior medindo 12 centímetros de
diâmetro, revestidos por epitélio cubóide e desprovidos de cartilagem ou glândulas. As paredes demonstravam
infiltrado inflamatório crônico, fibrose e neovascularização (figura 3). Os achados eram consistentes com
malformação adenomatoide císitica congênita tipo 1. A paciente apresentou bom resultado no pós-operatório e
segue com boa evolução clínica e função pulmonar normal. DISCUSSÃO: A malformação adenomatóide cística
congênita é caracterizada por uma proliferação adenomatóide de estruturas semelhantes a bronquíolos e formação
de cistos.3 A apresentação ou diagnóstico desta condição na idade adulta é bem rara, com menos de 100 casos
descritos na literatura. O quadro clínico em adultos envolve infecções do trato respiratório de repetição, sintomas
torácicos inespecíficos ou até mesmo ausência completa de sintomatologia, com diagnóstico incidental.1 As
alterações radiológicas são semelhantes as observadas em casos de enfisema lobar ou sequestro pulmonar:
lesões císticas únicas ou múltiplas com paredes finas, cercado por áreas de pulmão normal. 4 As características
histológicas típicas incluem proliferação adenomatóide de estruturas semelhantes a bronquíolos, cistos revestidos
por epitélio colunar ou cubóide e ausência de cartilagem ou tecido glandular.3 A paciente relatada apresentava
quadro compatível com o tipo 1 (classificação expandida de Stocker)2 que é a forma mais comum. A história
natural da malformação adenomatoide cística congênita em adultos assintomáticos não é bem estabelecida e a
conduta tradicional costuma ser a abordagem cirúrgica. A paciente apresentada neste caso foi submetida a
ressecção cirúrgica sem complicações e com bom resultado pós-operatório.

78

Pneumologia Paulista | Anais do 19o Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia | Novembro 2021

148

TELEMONITORIZAÇÃO DA SENSAÇÃO DE FADIGA, DESSATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA CARDÍACA NA
SIMULAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA EM PACIENTES 30 DIAS APÓS A ALTA HOSPITALAR POR COVID-19
LÍVIA MARIA PETILLI ZOPELARI 1, DAIANE ROBERTA VIANA 1, CARINA ARAUJO DE FACIO 1, MARCELA MARIA
CARVALHO DA SILVA 1, JULIANO FERREIRA ARCURI 2, VALÉRIA AMORIM PIRES DI LORENZO 1
1 UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2 UNIMOGI - FACULDADE MOGIANA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Introdução: A COVID-19 pode provocar desde uma infecção assintomática a uma infecção grave com necessidade
de hospitalização e longos períodos em cuidados intensivos e ventilação mecânica invasiva (VMI). Segundo a
literatura, os comprometimentos da doença podem ser tanto respiratórios quanto multissistêmicos mesmo após
a alta hospitalar, acarretando em limitações na execução das atividades de vida diária (AVD). Entretanto, ainda é
preciso entender quais aspectos afetam o desempenho desses pacientes após a alta hospitalar, como por exemplo
a fadiga, a saturação de oxigênio (SpO‚ ) e Frequência Cardíaca (FC), bem como se a VMI é um fator que predispõe
a essa limitação. Objetivos: Comparar a fadiga, SpO‚ e a FC durante a simulação de AVD por telemonitorização de
pacientes que ficaram ou não em VMI durante a hospitalização por COVID-19. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal observacional, aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar em que foram recrutados e avaliados por
teleconsulta, pacientes do Hospital Universitário de São Carlos, de 35 à 85 anos, 30 dias após a alta hospitalar por
COVID-19. Foram realizadas anamnese e uma simulação de um circuito de AVD, envolvendo três atividades:
caminhar (AVD1), tomar banho e vestir-se (AVD2) e varrer a casa (AVD3), com duração de 5 minutos cada. Todas as
avaliações foram realizadas por teleatendimento e foi monitorizada a sensação de fadiga (BORG 0-10), a
dessaturação de oxigênio (queda da SpO‚ e” 4%) e FC por meio de um oxímetro de pulso. Resultados: 66 pacientes
foram avaliados, sendo 38 do sexo masculino e 28 do feminino, com idade de 54±10, IMC (Kg/m²) 31±6 e tempo de
internação de 10 (5-17) dias. Os pacientes foram divididos em grupo VMI (GVM), com n=29, e grupo controle (GC),
que não ficaram em VMI, com n=37. Não houve diferença significativa (pd”0,05) entre os grupos quanto a fadiga,
SpO‚ e FC após simulação das AVD. Entretanto, observou-se que o GVM relatou sensação de fadiga de leve a
moderado em 21% dos casos na AVD1, 10% na AVD2 e 24% na AVD3; e 17% dos casos apresentou fadiga de forte a
intensa em todas as AVD. Já o GC referiu fadiga de leve a moderada em 35% dos casos na AVD1 e AVD3, e 38% na
AVD2; enquanto fadiga de forte a intensa foi referida em 14% dos casos na AVD1, 5% AVD2 e 19% na AVD3. A
dessaturação de oxigênio esteve presente para todas as AVDs em 12 pacientes do GVM e 17 pacientes do GC.
Conclusões: Conclui-se que os grupos foram semelhantes quanto a resposta de fadiga, SpO‚ e FC na simulação das
AVD 30 dias após a alta hospitalar. Foi possível identificar que a fadiga e a dessaturação estão presentes na
simulação das AVD na fase pós aguda da COVID-19, independente da necessidade de VMI. Assim, faz-se necessário
o acompanhamento longitudinal destes pacientes após a alta hospitalar por COVID-19 independente da gravidade
de acometimento da doença.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FÍSICO E DESSATURAÇÃO DE OXIGÊNIO POR MEIO DO TESTE DE DEGRAU DE SEIS
MINUTOS AUTO CADENCIADO DE FORMA REMOTA EM PACIENTES APÓS ALTA HOSPITALAR PELA COVID-19
DAIANE ROBERTA VIANA 1, CARINA ARAUJO DE FACIO 1, MARCELA MARIA CARVALHO DA SILVA 1, LÍVIA MARIA
PETILLI ZOPELARI 1, TATHYANA EMILIA NEVES DE FIGUEIREDO 1, MARIA GABRIELA COLUCCI 1, JULIANO FERREIRA
ARCURI 2, VALÉRIA AMORIM PIRES DI LORENZO 1
1 UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2 UNIMOGI - FACULDADE MOGIANA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Introdução: A COVID-19 não tem um curso clínico totalmente definido, sabe-se que pode ocorrer um processo
inflamatório sistêmico, como a degradação das fibras musculares e comprometimento pulmonar. Estas condições
podem levar a necessidade de hospitalização, e em casos mais graves, assistência em cuidados intensivos,
contando com procedimentos invasivos e medicações que podem levar a novas complicações, como a síndrome do
imobilismo. Assim, as repercussões da hospitalização somadas às da doença podem comprometer o desempenho
físico e a qualidade de vida dos pacientes. Objetivos: Avaliar o desempenho físico de pacientes após alta hospitalar
pela COVID-19, e verificar se há presença de dessaturação de oxigênio na realização do Teste de Degrau de Seis
Minutos (TD6) auto cadenciado de forma remota, comparando os pacientes que ficaram menos de 10 dias com os
que ficaram mais de 10 dias hospitalizados. Métodos: Trata-se de um estudo transversal observacional, aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar. Os pacientes foram avaliados por teleconsulta após alta hospitalar
pela COVID-19. Dois avaliadores de forma síncrona realizaram uma anamnese e o TD6 auto cadenciado com
monitorização da Frequência Cardíaca (FC) e Saturação Periférica de Oxigênio (SpO‚ ) por oxímetro de pulso e
sensação de dispneia e fadiga pela escala de Borg (0-10). As variáveis foram registradas no repouso, durante o
teste e na recuperação. Foi registrado o número de subidas no degrau em seis minutos, e calculado o desempenho
físico pela porcentagem atingida em relação ao valor predito (Arcuri, et al., 2015) e considerando baixa tolerância
ao exercício quando d” 80% do predito. Resultados: Foram avaliados 80 pacientes após alta hospitalar pela COVID19, com 55 (45,2 – 61) anos; sendo 31,2% idosos (> 60 anos); IMC 30,1 Kg/m² (26,6 – 34,3); 32 eram do sexo feminino e
48 do sexo masculino. Um total de 43,8% dos pacientes necessitaram de cuidados intensivos. Os pacientes foram
divididos em dois grupos, G10 dias: grupo >10 dias hospitalização (n=40). Em relação ao desempenho físico, o G10
dias atingiu 83 (68,2 – 98,5) degraus, com 87,5% dos pacientes d” 80% do predito, com diferença significativa entre
os grupos (p= 0,039). A queda da SpO‚ e” 4% no TD6 esteve presente em 9 pacientes (22,5%) do G10 dias, além disso,
5 pacientes (12,5%) do grupo G10 dias apresentaram saturação menor que 90% durante o teste. Foi necessário
interromper o teste devido à SpO‚ < 88% para 3 pacientes do grupo G10 dias. Conclusão: Uma parcela importante
de pacientes apresentou baixa tolerância ao exercício e dessaturação induzida pelo exercício, sendo que os
pacientes com tempo de hospitalização maior que 10 dias foram os mais acometidos.
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FERNANDA CLARA DA SILVA 1, SADI BRUNO FREITAS SANTIN 1, LUANN GABRIEL PORPINO SALES 1, HEITOR LENIN
LISBOA DOS SANTOS 1, LEONARDO LACERDA AMARAL 1, PEDRO FELIPE ALVES DE SOUZA 1, HENRIQUE RANGELLY
GABRIEL DE MELO 1, FELIPE ALVES DE LIMA 1, HUGO DE AMORIM OLIVEIRA 2,1
1 UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2 HM - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS
ALBERTO STUDART GOMES
INTRODUÇÃO: Um teratoma é um tumor congênito, originário de células germinativas advindo dos um ou mais dos
três folhetos embrionários, podendo, após se desenvolverem, darem origem a diferentes tipos de tecidos. Esse
tipo de tumor não é incomum, sendo visto em ovários e nos testículos, mas pode se apresentar nos mais diversos
sítios. São os tumores mais frequentes do mediastino anterior, perdendo apenas para os timomas. Mais
frequentemente atinge jovens, tendo como prevalência a benignidade e apresentando bom prognóstico quando
se trata de tratamentos cirúrgicos. RELATO: F.S.N.S, masculino, 20 anos, natural de Limoeiro do Norte/CE, solteiro e
desempregado. Em setembro de 2021, apresenta-se ao serviço com queixa de expectoração volumosa, de conteúdo
sanguinolento, gorduroso e fios de cabelo, além de perda ponderal. Após passado de hemoptise em julho do
mesmo ano e tomografia computadorizada (TC) realizada evidenciando massa em pulmão esquerdo em seguimento
ambulatorial, no dia 23/08, após nova internação, foi realizada TC de tórax, abdome, crânio e pelve juntamente
com biópsia da massa com resultado inconclusivo. Paciente nega diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo
e etilismo. Ao exame físico, bom estado geral, hiperativo, eupneico, afebril, acianótico, anictérico, murmúrio
vesicular presentes em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios, ausculta cardíaca normal e abdome plano,
flácido e indolor. TC de tórax mostra volumosa formação expansiva infiltrativa, medindo 100 x 90 x 90 mm, em
topografia de lobo superior esquerdo invadindo medialmente mediastino anterior, com realce septal difuso,
áreas centrais de necrose/liquefação, em íntimo contato com área cardíaca, sem invadir grandes vasos, baixo
coeficiente de atenuação e focos de gordura de permeio, devendo-se elucidar possibilidade diagnóstica de
neoplasia primária de origem germinativa. Outros exames de imagem laboratoriais e sorologias realizados sem
demais alterações. Paciente evoluiu bem sendo indicada a ressecção cirúrgica. DISCUSSÃO: As massas mediastinais
abarcam amplo espectro histopatológico, sendo 60% destas malignas. Na população jovem, estão relacionadas à
uma maior velocidade de manifestação de sintomas, sendo essencial a investigação de diagnósticos diferenciais
de formações em mediastino anterior como: timoma e carcinoma tímico, linfoma e tumores de células germinativas,
como o teratoma. Clinicamente, até 50 % são assintomáticos, mas podem evoluir com sintomas compressivos
relacionados a estruturas adjacentes. Na tomografia de tórax existem características radiológicas sugestivas de
teratoma, como baixos coeficientes de atenuação e presença de focos de gordura de permeio, as quais podem
concluir um diagnóstico provável desse tumor sem a necessidade de biópsia conclusiva. Geralmente, seu
tratamento é a ressecção cirúrgica, mas podem apresentar potencial para degeneração maligna com prognóstico
reservado nesses casos.
151

HISTOPLASMOSE PULMONAR GRAVE EM PACIENTE JOVEM IMUNOCOMPETENTE: RELATO DE CASO
DAIANE PEREIRA ARUDA 1, LORENA SANTOS DE MELO 1, CAMILA MELO DE OLIVEIRA COSTA 1, ALEXANDRE ROLIM
DA PAZ 1, DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NASCIMENTO 1, THUANY DOS SANTOS SOUSA 1, MARILIA CAVALCANTI
CAMELO 1
1 UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS CAMPINA GRANDE
INTRODUÇÃO: Histoplasmose é uma micose endêmica causada pelo Hystoplasma capsulatum, que se prolifera
em ambientes úmidos, no solo com grande concentração de excrementos de pássaros e morcegos, comum em
edifícios abandonados, cavernas e florestas. Muitos casos acontecem de forma assintomática ou autolimitada,
porém, os indivíduos que desenvolvem um quadro grave e progressivo, possuem fatores de risco como extremos de
idade e alteração de imunidade, sendo raro em imunocompetentes. Este trabalho visa relatar um caso de
apresentação atípica de Histoplasmose: forma pulmonar grave em paciente jovem e imunocompetente com
exposição a morcegos em ambiente domiciliar. CASO CLÍNICO: CAMNNG, masculino, 30 anos, professor, natural de
Patos- PB e procedente de João Pessoa- PB, onde reside em domicílio com exposição contínua a morcegos. Iniciou
quadro de tosse seca diária associada a dispneia há 07 meses. Evoluiu com piora dos sintomas e subsequente
associação com hiporexia, febre e perda ponderal, quando procurou atendimento com especialista. Ao exame
físico encontrava-se taquidispneico, hipoxêmico, ausculta pulmonar com roncos difusos. A tomografia de tórax
sem contraste identificou extenso comprometimento pulmonar bilateral por padrão micronodular de distribuição
randômica sugerindo disseminação hematogênica de provável processo granulomatoso, além de
linfonodomegalias mediastinais, principalmente em cadeia paratraqueal inferior e hilar à esquerda. Submetido
a broncoscopia com lavado e biópsia transbrônquica cujo resultado demonstrou material fibrino-hemático
permeado por linfócitos maduros e macrófagos com estruturas fúngicas arredondadas intracitoplasmáticas, sem
presença de malignidade. Achados morfológicos/histoquímicos compatíveis com Histoplasmose. Paciente foi
encaminhado para internação em unidade de terapia intensiva e iniciada a terapia com Anfotericina B. Evoluiu
com insuficiência respiratória e necessidade de intubação orotraqueal. Ainda durante a internação apresentou
lesão renal aguda e necessidade de hemodiálise. Achados laboratoriais de pancitopenia persistente sugeriram
um provável acometimento medular. Evoluiu com melhora clínica progressiva e alta hospitalar. Atualmente com
leves sequelas motoras unilaterais. Ressalta-se que não há história de imunossupressão de nenhuma natureza
– sorologia para HIV solicitadas durante a internação e após a alta foram negativas. DISCUSSÃO: A forma sintomática
grave da Histoplasmose pulmonar raramente acomete pacientes imunocompetentes. A apresentação clínica é
variável de acordo com a imunidade do hospedeiro e o grau de exposição ao fungo. Associado à clínica, o diagnóstico
é feito por demonstração microscópica ou isolamento de fungo. No caso relatado, o paciente residia nas
proximidades de um jambeiro, local de permanência de vários morcegos. Acredita-se que o desenvolvimento da
forma grave desse caso esteja associado à exposição contínua domiciliar ao mamífero e seus excrementos.
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QUILOTÓRAX CONGÊNITO IDIOPÁTICO
MARISTELLA FROIO TOLEDO 1, MARCELO ALMEIDA FERREIRA 1, JOÃO BOSCO GOMES 1, JOÃO CARLOS DINIZ 1,
CAMILA ROCHA DOS SANTOS MOURÃO 1, DESIREE LOMBARDI NOVAES 1, ANA JÚLIA NOGUEIRA VIEIRA 1, ISABELE
CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA 1, JÚLIA MONTEIRO VANDALETI 1, ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO 1
1 FMUNITAU - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ-SP
INTRODUÇÃO: Quilotórax congênito é uma rara condição no período neonatal na qual ocorre acúmulo anormal
de fluido linfático no espaço pleural, levando a insuficiência respiratória com risco de vida. Geralmente ocorre
por anomalias ou traumas envolvendo o ducto torácico. Pode ainda estar associado a síndromes genéticas.
Quando não se obtém etiologia definida é denominado quilotórax congênito idiopático. RELATO DO CASO: Este
caso relata a história de um recém-nascido sexo masculino, a termo, nascido de parto cesárea devido polidrâmnio
e derrame pleural bilateral, evidenciado em ultrassonografia obstétrica, sendo realizada drenagem do líquido
pleural intra-útero. Ao nascimento, foi realizada reanimação neonatal devido desconforto respiratório. A ausculta
respiratória revelou estertores em ambos pulmões e o ultrassom de tórax mostrou derrame pleural bilateral.
Realizou-se toracocentese e análise do líquido pleural que evidenciou elevação de triglicerídeos, confirmando
o diagnóstico de quilotórax. Durante a internação, foram realizados exames com a finalidade de excluir possíveis
síndromes e malformações. No seguimento o paciente foi submetido a ultrassonografias de tórax seriadas para
acompanhar a evolução do derrame pleural que se manteve estável com a dieta de leite desnatado enriquecido
com triglicerídeos de cadeia média (TCM). Após 30 dias de vida, não foi visualizado líquido em cavidade pleural,
e, com isso, iniciou-se a transição da dieta para fórmula infantil. Discussão: Recém-nascidos com quilotórax
congênito muitas vezes apresentam dificuldade respiratória ao nascimento, como no caso apresentado. A
conduta inicial no manejo é a drenagem torácica e sua resposta depende da gravidade e etiologia. Com a
confirmação, deve-se buscar a etiologia e estabelecer uma terapia direcionada. A avaliação do sistema linfático
através da linfocintilografia auxilia na definição do local de extravazamento de quilo, porém não foi possível
realizá-la no presente caso. Atualmente, as estratégias mais utilizadas no tratamento são drenagem e
modificação dietética, que objetiva prover aporte calórico adequado, reduzindo o fluxo do quilo no ducto
torácico. Normalmente, utiliza-se uma fórmula rica em TCM, que desvia o fluxo do sistema linfático intestinal
diretamente para veia porta, reduzindo o conteúdo de gordura e o volume do derrame. Com a terapia nutricional
proposta, o paciente apresentou resolução do quadro.
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PNEUMOMEDIASTINO ESPONTÂNEO EM RECÉM NASCIDO A TERMO
MARISTELLA FROIO TOLEDO 1, MARCELO ALMEIDA FERREIRA 1, JOÃO BOSCO GOMES PEREIRA 1, JOÃO CARLOS
DINIZ 1, CAMILA ROCHA DOS SANTOS MOURÃO 1, LUARA DE OLIVEIRA PIRES 1, FELIPE DE ABREU ALVES 1, BIANCA
DE OLIVEIRA SILVA 1, ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO1
1 FMUNITAU - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ-SP
INTRODUÇÃO: Pneumomediastino neonatal(PN) é uma entidade rara e, muitas vezes, subdiagnosticada, sobretudo
em recém-nascidos a termo que não necessitaram de ventilação sob pressão positiva. Tal condição pode ser
assintomática e seu curso geralmente é autolimitado, com resolução espontânea na maioria dos casos. Quando
diagnosticado é importante afastar causas como: pneumonia, doença da membrana hialina e quadros associados
como pneumotórax, pneumopericárdio e pneumoperitônio.O diagnóstico precoce otimiza o tratamento adequado
e evita procedimentos desnecessários. RELATO DO CASO: Recém Nascido (RN) sexo feminino nascida de parto
vaginal, com idade gestacional de 39 semanas. Mãe primigesta, realizou pré-natal adequadamente. RN evoluiu
com desconforto respiratório após 15 minutos do nascimento, sendo necessário realizar aspiração de vias aéreas
e posterior ventilação sob pressão positiva com procedimento padrão da UTI neonatal, apresentando melhora
parcial do quadro. Ao exame físico, encontrava-se em regular estado geral, com taquipneia leve e discreta tiragem
subdiafragmática. Observou-se presença de sopro sistólico +/4+, sem outras alterações significativas ao exame.
Foi submetida à investigação diagnóstica por meio de exames laboratoriais e de imagem sendo afastadas
infecções congênitas e outras causas infecciosas. O RX tórax revelou discreto aumento da área cardíaca, presença
de borramento em região de mediastino superior, com limites mal definidos e presença de ar em região de
mediastino anterior em imagem de perfil. O ecocardiograma revelou PCA, e a não visualização do arco aórtico.
Solicitou-se então tomografia de tórax que mostrou presença de pneumomediastino, de provável origem
idiopática.Procedeu-se a terapia com catéter nasal de oxigênio a 1L/min, durante uma semana, com significativa
melhora clínica e radiológica. Paciente recebeu alta hospitalar após 17 dias, com resolução completa do quadro.
Discussão: O pneumomediastino espontâneo em recém-nascido a termo, não submetido à ventilação mecânica
ou sem patologia pulmonar subjacente é uma entidade rara. Na maioria dos casos surge associado à síndrome de
aspiração meconial, pneumonia, doença das membranas hialinas, ventilação mecânica ou a traumatismos
associados ao parto. A radiografia de tórax possui elevado valor diagnóstico, tendo como achado patognomônico
o sinal da “Vela de Spinnaker ”. Em alguns casos a tomografia computadorizada faz-se necessária para melhor
elucidação diagnóstica. No pneumomediastino espontâneo, grande parte dos indivíduos não necessitarão de
internação hospitalar. A hospitalização ocorre na presença de pneumotórax, desconforto respiratório e/ou desvio
mediastinal. Em geral não há necessidade de intervenção cirúrgica. O uso de oxigênio suplementar por catéter
nasal é capaz de promover maior absorção do ar presente no mediastino e levar a resolução completa do quadro
em torno de uma semana, como ocorreu no caso descrito.
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COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS A DISPLASIA BRONCOPULMONAR EM PREMATUROS COM EXTREMO BAIXO PESO
MARISTELLA FROIO TOLEDO1, MARCELO ALMEIDA FERREIRA1, JOÃO BOSCO GOMES PEREIRA1, JOÃO CARLOS
DINIZ1, CAMILA ROCHA DOS SANTOS MOURÃO1, MARIA CLARA BITTENCOURT DE FARIA SANTOS1, LORENA
VILELA SILVA 1, MARIANA MAITI MARCONDES SILVA1, PRISCILA FLORÊNCIO DE OLIVEIRA1, CAROLINA GODOI
GOMES 1, ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO1
1 FMUNITAU - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ-SP
INTRODUÇÃO: A displasia broncopulmonar (DBP) é uma doença pulmonar crônica associada a prematuridade
e a necessidade de ventilação mecânica (VM) invasiva prolongada. Afeta cerca de 40% dos recém nascidos de
extremo baixo peso (RNEBP)sendo a mais prevalente e grave doença respiratória neste grupo. Com os avanços
no tratamento houve aumento na sobrevida com surgimento de comorbidades associadas a DBP e desafios
no manejo destes pacientes a longo prazo. RELATO DO CASO: RN sexo masculino, nascido de 26 semanas, peso
de 695g, parto cesáreo devido pré-eclâmpsia grave e síndrome HELLP. Apresentou hipotonia, choro ausente,
cianose e esforço respiratório, APGAR 1/6. Realizadas manobras de reanimação e intubação orotraqueal,
sendo encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI). Aos 7 dias de vida, apresentou duas paradas
cardiorrespiratórias (PCR), hemorragia pulmonar e pneumotórax. Evoluiu com sinais de sepse causada por
Candida e Staphylococcus epidermidis. Iniciou tratamento para DBP na UTI. Após 3 meses, foi transferido para
enfermaria pediátrica, onde apresentou quadro de tosse e esforço respiratório. O raio-x mostrou área de
atelectasia em ápice pulmonar direito com desvio de mediastino ipsilateral. Retornou à UTI para tratamento
de sepse. Apesar de manter as imagens radiológicas, evoluiu com estabilidade clínica, sendo optado por
broncoscopia para avaliação e tratamento da atelectasia. Durante o procedimento, apresentou nova PCR com
piora do estado geral, cianose e necessidade de VM. Após 13 dias foi extubado e manteve-se eupneico em ar
ambiente, com melhora do padrão respiratório e radiológico. Recebeu alta com medicações de uso contínuo,
dieta por via oral e orientação para seguimento ambulatorial. Discussão: A DBP é uma doença crônica dos
pulmões de pré-termos submetidos à VM prolongada, mais frequente em nascidos entre 22 e 32 semanas de
idade gestacional (IG) e menores de 1000g ao nascimento. O paciente no caso relatado é RNEBP e necessitou
de intubação prolongada com consequente evolução para DBP e, posteriormente apresentou sepse,
pneumotórax e atelectasia que estão dentre algumas das complicações observadas neste grupo de RNEBP. A
Sepse é um quadro infeccioso que ocorre como resposta inflamatória nas células epiteliais de alvéolos
imaturos. O pulmão prematuro, além da falta de surfactante, apresenta uma estrutura menos desenvolvida,
com pobre mecanismo de defesa antioxidante e com menor complacência, sendo mais vulnerável à inflamação,
lesão tecidual e infecções. A atelectasia e o pneumotorax podem ocorrer como resultado da hiperóxia e
hiperinsuflação bronquiolar e podem também aparecer em RNEBP submetidos a VM prolongada como ocorreu
no caso descrito.
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MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DAS VIAS AÉREAS (MCVA): RELATO DE CASO
ANA CAROLINI RIBEIRO RODRIGUES 1, CAMILA FREITAS DOS SANTOS 1, KHRISTIANI ALMEIDA VILAMIU 1,2,
RENATA FERRARI CASTAN 1
1 UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - CAMPUS BAURU, 2 MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL
INTRODUÇÃO: As malformações congênitas pulmonares são raras e, dentre elas, podemos citar a Malformação
Congênita das V ias Aéreas (MCVA), que ocorre em 25-30% dos casos. Sua incidência é desconhecida não sendo
relacionada com anormalidades cromossômicas. Para alguns autores, a MCVA é decorrente do crescimento
desordenado e excessivo dos bronquíolos terminais durante o período embrionário, culminando em formações
císticas pulmonares de diversos tamanhos.
Em 80% dos casos a manifestação clínica ocorre por insuficiência respiratória aguda em recém-nascidos,
devido acúmulo de ar dentro das formações císticas com compressão das estruturas vizinhas.
O diagnóstico ocorre por meio de imagens radiológicas e o tratamento padrão é cirúrgico, com toracotomia e
lobectomia, resultando em bom prognóstico. RELATO DE CASO:Como a MCVA é a malformação pulmonar congênita
mais comum, é de suma relevância a discussão do manejo clínico e cirúrgico dos pacientes diagnosticados. O
presente trabalho relata o caso de um neonato com sinais clínicos de insuficiência respiratória ao nascer e
que foi, inicialmente, conduzido como doença da membrana hialina (DMH) sem melhora clínica, necessitando
de ventilação mecânica prolongada. Nasceu de parto vaginal, com 23 semanas de idade gestacional, APGAR
de 3/3, cianose de extremidades e secreções purulentas em vias aéreas superiores. Realizada intubação
orotraqueal com 5 minutos de vida, admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com pulsos finos, frequência
respiratória de 50 irpm, frequência cardíaca de 169 bpm e saturação de oxigênio de 84%. Durante sua internação
na UTI, as radiografias de tórax mostraram imagem heterogênea em hemitórax esquerdo, compatível com
formação cística, sendo feito o diagnóstico de MCVA visto persistência da apresentação clínica e imagens
radiológicas características. Com 43 dias de vida foi realizada toracotomia. O diagnóstico foi confirmado no
intra-operatório com retirada do segmento pulmonar acometido, sem intercorrências. No pós-operatório
imediato, o recém-nascido foi mantido em ventilação mecânica e encontrava-se hipoativo, descorado,
hidratado e com dreno de tórax. No quinto dia do pós-operatório foi realizada extubaçao orotraqueal com
sucesso. DISCUSSÃO: O paciente inicialmente conduzido como DMH, no decorrer dos dias, apresentou
radiografia de tórax característico de MCVA, devido cisto pulmonar persistente em hemitórax esquerdo
provocando desvio de estruturas. O tratamento preconizado é a lobectomia, indicada entre os 3 e 9 meses de
vida com bom prognóstico. Alguns autores recomendam a cirurgia no período neonatal por haver melhor
tolerância ao trauma cirúrgico. Espera-se que esse relato auxilie na discussão e reconhecimento das
apresentações clínicas e radiológicas desta patologia, para que haja diagnóstico e terapêutica precoce,
permitindo a recuperação do paciente.
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RELAÇÃO DA FADIGA FUNCIONAL AVALIADA PELA FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CHRONIC ILLNESS THERAPY FATIGUE
SCALE (FACIT-F) COM A FADIGA NO EXERCÍCIO E DESEMPENHO DO TESTE DO DEGRAU DE 6 MINUTOS DE INDIVÍDUOS
COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
GABRIELA PEREIRA CORREA 1, GLÁUCIA CÓPIO VIEIRA 2, LEANDRO FERRACINI CABRAL 1, CRISTINO CARNEIRO
OLIVEIRA 2, CARLA MALAGUTI 1,2, ANDERSON JOSÉ 1,2
1 FACFISIO-UFJF - FACULDADE DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2 PPGCRDF-UFJF PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO
Objetivos: Correlacionar a fadiga, mensurada pelo FACIT-F com a capacidade funcional de indivíduos com DPOC.
Metodologia: Estudo transversal realizado com indivíduos com DPOC. Foram excluídos os indivíduos com outras
doenças respiratórias, sequelas de doenças neurológicas, doença cardiovascular instável e distúrbios
musculoesqueléticos. Foram coletadas as características sociodemográficas, clínicas, função pulmonar, aplicado
o questionário FACIT-F e foi realizado o teste do degrau de seis minutos (TD6), mensurando o número de degraus
escalados e a escala de fadiga de Borg ao final do teste. Analise estatística: O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado
para a avaliação da distribuição dos dados. Os dados estão expressos em média e desvio padrão, exceto para a
escala de Borg, expressa em mediana e intervalo interquartílico. A correlação entre a escala FACIT-F com o número
de degraus, porcentagem do previsto do número de degraus e com a sensação de fadiga ao final do TD6 foi
realizada por meio do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis paramétricas ou Spearman para as
variáveis não paramétricas. Foi considerado estatisticamente significante p < 0,05. Resultados: Foram estudados
45 participantes (67 ± 8 anos, IMC: 28 ± 7, 58% do sexo feminino), VEF1: 49,59 ± 20,87% prev., GOLD 1: 6 (13%), GOLD 2:
15 (33%), GOLD 3: 16 (36%), GOLD 4: 8 (18%). A pontuação FACIT-F foi de 26,67 ± 10,23, o desempenho TD6 de 65 ± 25
degraus (56 ± 22% do previsto) e a escala de fadiga de Borg foi de 6 pontos (4,5 - 7,5). A FACIT-F se correlacionou
positivamente com o número de degraus (r = 0,42; p = 0,004), com a porcentagem do previsto do número de degraus
(r = 0,39; p = 0,007) e negativamente com a escala de Borg (r = -0,37; p = 0,012). Discussão/Conclusão: A Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença respiratória prevenível e tratável, caracterizada pela obstrução
crônica ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A redução da capacidade funcional desta população é um
importante fator limitante para a realização das atividades diárias e compromete sua qualidade de vida. A fadiga
é um dos principais sintomas limitantes relatados por indivíduos com DPOC e, após a dispneia, é o sintoma mais
prevalente nesta população. Um dos principais instrumentos utilizados para mensurar a fadiga é a Functional
Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue Scale (FACIT-F), a qual tem sido utilizada em diferentes populações
clínicas, e quanto menor o seu escore pior a fadiga. Entretanto, este instrumento ainda não foi validado para a
população brasileira com DPOC, limitando sua aplicabilidade. A escala de fadiga FACIT-F se correlacionou com a
capacidade funcional em indivíduos com DPOC, demonstrando que indivíduos com alto escore de fadiga
apresentaram baixo desempenho no TD6.
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PROGRAMA DE REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA PÓS-PNEUMONIA GRAVE POR SARS COV-2
SARA CARLA MOURA CABRAL 1, DUARTE JOÃO LIMA DANTAS 2, PAULA TERESA RODRIGUES ALMEIDA 2, ANA
PAULA SIMÃO DE OLIVEIRA 2
1 CHUC - CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, 2 ULS MATOSINHOS - HPH - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
DE MATOSINHOS - HOSPITAL PEDRO HISPANO
Introdução: Vários estudos revelaram a importância da reabilitação respiratória na patologia COVID- 19, pelo que
as recomendações sugerem a realização de um programa específico a todos os doentes, particularmente nos mais
graves, nomeadamente com admissão em cuidados intensivos. Objetivo: Avaliar um programa de reabilitação
respiratória de recondicionamento ao esforço num grupo de doentes com internamento por pneumonia grave a
SARS CoV-2. Materiais e Métodos: Foram incluídos no presente estudo, doentes internados com pneumonia grave
por SARS CoV-2, que integraram programa de reabilitação respiratória no Hospital Pedro Hispano de 1-04-21 a 3006-21. As variáveis estudadas foram a percentagem de parênquima pulmonar atingido, admissão em cuidados
intensivos, evolução para pneumonia organizativa, dessaturação com o esforço à data de alta e a evolução em
metabolic equivalent of task (METs), durante o programa de recondicionamento ao esforço. Resultados: 27 doentes
foram incluídos. A média de idade foi de 62 anos. 18/27 do género masculino. O número médio de dias de
internamento foi de 38. 18/27 doentes foram admitidos em cuidados intensivos, 13/18 em ventilação mecânica
invasiva e 3/13 em oxigenação por membrana extracorporal. 20/27 revelaram atingimento do parênquima pulmonar
entre 50-75%, tendo 15 evoluído com imagem compatível com pneumonia organizativa, em 1 caso confirmada com
biópsia. 4 doentes apresentaram necessidade de O2 de deambulação à data de alta. A evolução média, durante
o programa de recondicionamento ao esforço, foi de 1.85 METs em treadmill e 2.83 METs em cicloergómetro de
membros inferiores. Conclusão: Este estudo evidenciou que os doentes com patologia grave COVID-19, que realizaram
programa de reabilitação respiratória. Apresentaram uma efetiva melhoria na tolerância submáxima ao esforço.
Mostrou ainda que, aqueles que de início apresentaram dessaturação com exercício, evoluíram favoravelmente
durante o treino específico com posterior suspensão do O2 de deambulação. Em três doentes não foi possível
realizar treadmill e cicloergómetro de membros inferiores, por limitações do foro não respiratório, pelo que foi
efetuado treino adaptado funcional com muito boa resposta.
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EFETIVIDADE DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO PRÉ-OPERATÓRIO NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA
E NO PICO DE FLUXO DE TOSSE DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO
E ALEATORIZADO
LUCIANA CHIAVEGATO 2,1, VINICIUS CARLOS IAMONTI 3, GUILHERME OTAVIO BRAGA MORAIS 4, MONISE
ALEXANDRA SILVA 1
1 UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, 2 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 3 USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 4 UNIFENAS - UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO
Resumo: Por afetar vários sistemas e órgãos, a obesidade está associada a maior frequência de doenças
cardiovasculares, metabólicas e morbidades respiratórias, que afetam substancialmente a qualidade de vida
dos pacientes. O tratamento da obesidade compreende diferentes estratégias, porém, devido ao pouco sucesso
com os tratamentos convencionais, a cirurgia tem sido muito indicado. Objetivos: Avaliar efetividade do treinamento
muscular inspiratório pré-operatório na força muscular respiratória e pico de fluxo de tosse de pacientes no pósoperatório de cirurgia bariátrica. Métodos: Ensaio clínico controlado com pacientes avaliados no pré-operatório
quanto à força muscular respiratória e pico de fluxo de tosse (PFT). Foram alocados em 2 grupos: controle (GC) e
intervenção (GI). Ambos submeteram-se a 10 sessões de exercícios de reexpansão pulmonar associados a exercícios
de membros superiores (MMSS) em três séries com 10 repetições cada, esteira ou bicicleta ergométrica por 20
minutos com carga e velocidade individualizadas. Além dos exercícios pré-operatórios, foram orientados a realizarem
exercícios no domicílio: GC inspirometria de incentivo e GI treinamento muscular inspiratório com o dispositivo
Powerbreathe®. Após intervenção foram reavaliados ao final da 10ª sessão, no primeiro dia de pós-operatório
(PO) e no 30º PO de cirurgia bariátrica quanto às mesmas variáveis. Foram contabilizados os dias de internação e
as complicações pulmonares durante internação e após 30 dias de pós-operatório. Para avaliação da evolução da
força muscular respiratória e pico de fluxo expiratório foi utilizado Anova de dois fatores (tempo e grupo) e o teste
t Student para comparação entre as médias dos dias de internação. Resultados: Até o momento foram avaliados
56 pacientes, sendo no 31 do GC e 25 do GI. Em ambos os grupos a média de PImáx pré-operatória inicial foi em
torno de 77% do previsto, enquanto a média de PEmáx em torno de 104% do previsto. Ao final das 10 sessões préoperatórias a média de PImáx final foi em torno de 105% do previsto (p=0,098) e PEmáx final em torno de 119% do
previsto (p=0,016), apresentando diferença significativa entre os grupos em relação a PEmáx, favorável ao GI. Já no
primeiro pós-operatório a média de PImáx para ambos os grupos, foi de aproximadamente 78% o previsto (p=0,088)
e de PEmáx foi de 84% para GC e 98% do previsto para GI (p=0,040). As médias pré-operatórias iniciais do PFT para
GC e GI foram de 416,9 (±106,3) e 440 (±124,3) e L/min respectivamente, e após o treinamento de 10 sessões, a média
final foi de 313,4 (±200,7) e 403(±211) L/min para GC e GI respectivamente, p=0,039. No 1ºPO, não houve diferença no
PFT entre os grupos. Conclusão: Até o momento observamos que o treinamento pré operatório parece melhorar a
função pulmonar até o momento da cirurgia. Já no pós operatório, não houve diferença entre os grupos até o
momento.
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E DE PREENSÃO PALMAR EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM
COVID-19 APÓS A ALTA HOSPITALAR
MARIA FERNANDA LIMA SOUZA SALDANHA 1, VITOR COSTA SOUZA 1, MARIANA LAFETÁ LIMA 1, THAIS CARVALHO
FRANCESCANTONIO MENEZES 1, FABIANA OLIVEIRA PENIDO 1, ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE 2, SUZANA
ERICO TANNI 3, JAQUELINA SONOE OTA ARAKAKI 1, LUIZ EDUARDO NERY 1, ELOARA V M FERREIRA 1, PRISCILA
ABREU SPERANDIO1
1 EPM, UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2 USP - UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO, 3 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Introdução: A COVID-19 apresenta diversas repercussões orgânicas, sobretudo no sistema respiratório e cada vez
mais são estudadas as sequelas e persistência de sintomas, como a dispneia e fraqueza muscular, observadas
principalmente nos pacientes após período de hospitalização. Objetivo: Verificar a ocorrência de fraqueza muscular
respiratória (FRM) e de preensão palmar em pacientes após internação por COVID-19 e comparar com os pacientes
sem fraqueza. Método: Estudo unicêntrico e prospectivo, realizado com indivíduos encaminhados ao ambulatório
de seguimento pós-COVID-19 da Disciplina de Pneumologia/EPM após internação hospitalar. Foram realizadas
avaliação das pressões respiratórias máximas e força de preensão palmar máxima (FPPM) na primeira avaliação
após a alta hospitalar (média de 52 dias em relação ao início dos sintomas e média de 31 dias após alta).
Considerada fraqueza muscular inspiratória e expiratória indivíduos com pressões inspiratória máxima (PImáx) e
expiratória máxima (PEmáx) menores que 80% do previsto, respectivamente. Resultados: Ao todo 91 pacientes
foram avaliados, sendo que 91 realizaram avaliação da força muscular inspiratória, 75 realizaram a avaliação da
força muscular expiratória e 74 realizaram a FPPM. A maioria era do sexo masculino (62%), com idade média de 52
± 12 anos, IMC 29 ± 4 Kg/m2, tempo de internação hospitalar de 14 ± 8 dias, sendo 48 (52%) encaminhados para UTI
(10 ± 6 dias), desses 15 (17%) necessitaram de ventilação mecânica invasiva. Dos 91 pacientes avaliados, 19 (20%)
apresentaram fraqueza muscular inspiratória (FMI) e 12 (16%) apresentaram fraqueza muscular expiratória (FME).
Não houve diferença das variáveis acima entre os pacientes com e sem FMI. Os pacientes com FMI apresentaram
PImáx de 66 ± 21 cmH2O (vs 117 ± 23 cmH2O, p=%previsto 64 ± 11 (vs 110 ± 17, p2O (vs 114 ± 25 cmH2O, p2O (vs 112 ± 36
cmH2O, p%previsto de 65 ± 11 (vs 101 ± 28, pConclusão: Após a internação hospitalar por COVID-19 (média de 52 dias
após início dos sintomas e média de 31 dias após alta), 20% dos pacientes apresentaram fraqueza muscular
inspiratória, 16% apresentaram fraqueza muscular expiratória e ao comparar a FPPM dos pacientes com e sem FMI,
os pacientes com FMI apresentaram uma menor FPPM (média de 17 ± 10 KgF) em relação aos pacientes sem FMI.
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COMPROMETIMENTO FUNCIONAL PÓS HOSPITALIZAÇÃO POR COVID-19
CARINA ARAUJO DE FACIO 1, DAIANE ROBERTA VIANA 1, FERNANDO SILVA GUIMARÃES 2, VALÉRIA AMORIM
PIRES DI LORENZO 1
1UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2 UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Introdução: A COVID-19 pode apresentar repercussões a longo prazo que afetam a condição física, cognitiva e
psicossocial. Quando há necessidade de hospitalização, fatores associados à própria internação causam declínio
funcional e piora da qualidade de vida. As disfunções causadas pela COVID-19 após hospitalização já foram bem
caracterizadas, mas pouco foi abordado sobre o impacto do tipo de internação no grau de comprometimento
funcional dos pacientes. Caso a internação em unidades de tratamento intensivo resulte em maior
comprometimento funcional, será possível recomendar maior atenção para este grupo de pacientes, com foco em
demandas específicas após a hospitalização. Objetivos: Avaliar o grau de comprometimento funcional de pacientes
pós hospitalização por COVID-19, comparando indivíduos que necessitaram de cuidados convencionais e intensivos.
Metodologia: Trata-se de um estudo caso-controle, aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar. Foram recrutados
pacientes após hospitalização por COVID-19, e”18 anos. As avaliações foram por teleconsulta, sendo realizada
anamnese e avaliado o comprometimento funcional utilizando-se a versão traduzida da Escala de Status Funcional
Pós-COVID-19 (PCFS) e o questionário WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Os dados foram
analisados pelo Programa SPSS, com nível de significância PResultados: Foram incluídos 79 pacientes, 31 mulheres
e 48 homens, com 51,5±12,6 anos de idade e Índice de Massa Corpórea (kg/m²) = 31,1±5,7. A amostra foi dividida em
dois grupos: 52 pacientes que necessitaram de cuidados intensivos (GCI) e 27 pacientes que receberam cuidados
convencionais de internação em enfermaria (GE). Não houve diferenças antropométricas e sociodemográficas
entre os grupos. Pacientes do GCI apresentaram maior tempo de hospitalização do que GE(14,9±7,9 vs. 7,1±3,3 dias;
PConclusões: Pacientes que necessitaram de cuidados intensivos tiveram maior tempo de hospitalização e maior
comprometimento funcional após alta hospitalar. Sugere-se que pacientes que necessitaram de cuidados intensivos
sejam direcionados a programas de reabilitação cardiopulmonar após a alta hospitalar, com o objetivo de recuperar
a condição funcional e qualidade de vida.
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REABILITAÇÃO PULMONAR INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES COM COVID-19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO
UNIVERSITÁRIO: PRINCIPAIS CONDUTAS E DESFECHOS
ANA JUSSIELLE DANTAS DE MEDEIROS GOMES 1,1, MYLENA CRISTINA EVER DE ALMEIDA 1, AMANDA CRISTINA
RAPOSO PAGLIOCHI1, LUCIANA DIAS CHIAVEGATO 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Introdução Descoberta no final do ano de 2019, a COVID-19 doença respiratória com disseminação multissistêmica,
tornou-se, em pouco tempo, uma pandemia com mais de 4.654.548 óbitos até o momento. No Brasil, o número de
internações chegou a 315 mil até a metade de 2020 e a taxa de mortalidade ainda tem variado notavelmente ao
longo do tempo. Já está bem estabelecido que o processo de reabilitação pulmonar intra-hospitalar, nas diferentes
doenças respiratórias, minimiza as sequelas respiratórias e motoras, além de exercer efeito positivo na qualidade
de vida. Entretanto, são poucos os estudos que abordam a reabilitação pulmonar em pacientes com COVID-19.
Objetivos Avaliar quais foram as principais intervenções fisioterapêuticas e seu impacto nos desfechos clínicos
de pacientes com COVID-19. Métodos Estudo retrospectivo e descritivo, realizado por meio da análise de prontuários
nos meses de abril a junho de 2020. Foram incluídos 110 pacientes maiores de 18 anos, ambos os sexos e com teste
positivo para COVID-19. As variáveis analisadas foram: idade, sexo, comorbidades, tempo de internação na unidade,
condutas fisioterapêuticas, número de sessões de fisioterapia e principais desfechos clínicos. Resultados: A
mediana da idade foi de 59,9 anos (18-88), 50% tinham mais de 60 anos, 60,9% do sexo masculino, mediana dos
dias de internação na unidade foi de 5 dias (1-24), e das sessões de fisioterapia foi de 7 dias (1-40). Das
comorbidades apresentadas, 62,7% eram hipertensos, 37,3% diabéticos, 27,3% doentes renais crônicos, 20,9%
cardiopatas, 18,2% pneumopatas,16,4% obesos, 4,5% tabagistas ativos. No que se refere às condutas
fisioterapêuticas, 80% realizaram exercícios respiratórios, 24,5% realizaram auto prona, 3,6% realizaram exercícios
passivos, 9,1% realizaram exercícios ativo-assistidos, 74,5% realizaram exercícios ativos, 85,5% realizaram
sedestação a beira leito, 43,6% realizaram sentar e levantar, 76,4% assumiram posição ortostática, 29,1% realizaram
marcha estacionária, 54,5% realizaram deambulação. Nenhum paciente necessitou de ventilação não invasiva e
50% saíram do leito em menos de 24 horas. Houve 30% de transferências para UTI, 10% para outra unidade de
internação e 60% dos pacientes foram de alta hospitalar, sem ocorrência de óbitos no setor. Conclusão: As
intervenções fisioterapêuticas mais realizadas foram os exercícios respiratórios, sedestação à beira leito,
ortostatismo e deambulação precoce. Uma grande porcentagem de pacientes foram de alta hospitalar reafirmando
os efeitos positivos da reabilitação pulmonar nesta população. Entretanto, mais estudos são necessários para
avaliar a associação entre condutas fisioterapêuticas e desfechos clínicos.
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INTERAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E VOLUME CORRENTE NA ENTREGA DA FRAÇÃO INSPIRADA DE
OXIGÊNIO POR MEIO DAS MÁSCARAS DE VENTURI: UM ESTUDO IN VITRO
AMANDA PAGLIOCCHI 1, JOSE JARDIM 1, LUCIANA CHIAVEGATO 1, JORGE BONASSA 1, ILKA SANTORO 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PULO
Introdução: A máscara de Venturi é utilizada em oxigenoterapia para fornecer, de forma fixa, diferentes frações
inspiradas de oxigênio (FiO2). Porém, não sabemos se diferentes demandas ventilatórias podem interferir na
FiO2 entregue ao paciente. Objetivo: Comparar os valores da FIO2 esperada e entregue, explorando a interação
entre diferentes frequências respiratórias (FR) e volumes correntes (VT). Método: Foi realizado um estudo in vitro
para testar todas as válvulas de 5 kits máscara de Venturi adquiridos de 4 fabricantes diferentes, considerando
como FiO2 esperada 24, 28, 31, 35, 40 e 50%, combinadas a 2 FR diferentes (16 e 26 irpm) e 3 VT diferentes (200, 300
e 400 ml). Os efeitos foram explorados por meio de modelos lineares generalizados (GLM) seguidos de testes
post-hoc com o objetivo de detectar a fonte específica da variação. Resultados: No geral, 4 kits Venturi mostraram
interação significativa (p Conclusão: As FiO2 entregues pelos kits Venturi dos 4 fabricantes, independentemente
da FR e VT, não foram compatíveis com as informações fornecidas por seus fabricantes.
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RELAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E PREENSÃO PALMAR MÁXIMA COM CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM
PACIENTES APÓS INTERNAÇÃO POR COVID-19 - ESTUDO FÊNIX
VITOR COSTA SOUZA 1, MARIANA LAFETÁ LIMA 1, MARIA FERNANDA LIMA SOUZA SALDANHA 1, THAÍS CARVALHO
FRANCESCANTONIO MENEZES 1, FABIANA OLIVEIRA PENIDO 1, JÚLIO PACHECO CARLSTRON 1, ANDRÉ LUIZ PEREIRA
ALBUQUERQUE 4, SUZANA ERICO TANNI 3, LUIZ EDUARDO NERY 1, JAQUELINA SONOE OTA ARAKAKI 1, ELOARA V.
M. FERREIRA 1, PRISCILA ABREU SPERANDIO 1
1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 3 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO, 4 INCOR
- FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
Introdução: Recentemente tem sido sugerido que a internação por COVID-19 possa contribuir para alterações da
força muscular respiratória e/ou periférica, com impacto direto na capacidade de exercício, limitação funcional e
atividades de vida diária. Objetivo: Investigar a associação da força muscular respiratória e força de preensão
palmar máxima (FPPM) com desempenho no teste de exercício cardiopulmonar (TECP) e teste do degrau de 4
minutos (TD4m) em pacientes após internação por COVID-19. Métodos: Estudo unicêntrico e prospectivo no qual
foram analisados os pacientes internados por COVID-19 encaminhados ao ambulatório de seguimento pós COVID-19
da Disciplina de Pneumologia/EPM. As pressões respiratórias máximas, FPPM, TECP incremental e TD4m minutos
foram realizados na visita 2 (média de 92 dias após início dos sintomas). Utilizada análise de regressão linear
múltipla para avaliar a correlação e capacidade de estimativa entre as variáveis independentes [pressão
inspiratória e expiratória máxima (PImáx e PEmáx) em porcentagem do previsto e força de preensão palmar
máxima] e a variável dependente (VO2pico em porcentagem do previsto e número de degraus atingido). Resultados:
Ao todo 46 pacientes foram avaliados quanto a força muscular respiratória e realizaram o TECP e 40 também realizaram
TD4m. A idade média dos pacientes foi de 53 ± 13 anos, com maioria do sexo masculino (53%). Todos os pacientes
foram internados (13 ± 7 dias), sendo 25 (51%) encaminhados para UTI (9 ± 5 dias). O valor médio do VO2pico %previsto
foi de 94 ± 20% e o número de degraus atingido ao final do 4º minuto foi de 77 ± 23. Ao todo 26% da amostra
apresentaram fraqueza muscular inspiratória (PImáx < 80% predito). Para esta amostra, a PImáx %previsto apresentou
correlação positiva significativa com VO2pico %previsto (r = 0.38, p < 0,01) e a FPPM com número de degraus (r = 0.40,
p < 0,01). Na análise de regressão linear múltipla, quando analisados em conjunto com sexo e idade, PImáx %previsto
manteve-se como fator independente para VO2pico %previsto (â=0.91; IC95%=0.21 - 1.6; p=0,012) e a FPPM para o
número de degraus atingido (â=0.32; IC95%=0.08 – 0.57; p=0,009). Conclusão: A redução dos valores de força muscular
respiratória e periférica foram fatores significantes para o desempenho nos testes de exercício.
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AVALIAÇÃO DAS “RAZÕES PARA FUMAR” DE PACIENTES DE AMBULATÓRIOS DE DOENÇAS PULMONARES DE UMA
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE RIBEIRÃO PRETO
ELEONORA ZÁCCARO GARCIA 1, DANIELA VIDEIRA BOTTON 1, ANA PAULA JUNQUEIRA FERREIRA 1, VICTORIA
MESSAGE FUENTES 1, NELSON DE ARAÚJO VEGA 1, ELOISA MARIA GATTI REGUEIRO 1, ELISA SEBBA DE SOUZA VEGA 1
1 CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
Objetivos: Investigar as principais razões para fumar no ambulatório público de pneumologia e cirurgia torácica
de uma faculdade privada no Brasil. Identificar semelhanças e diferenças entre razões para fumar dos pacientes
destes ambulatórios. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com análise descritiva, 39 pacientes, sendo
19 homens (48,72%) e 20 mulheres (51,28%). O instrumento utilizado foi um questionário de 37 questões, envolvendo
características sociodemográficas, características tabágicas, teste de dependência à nicotina de Fagerstrom (TDNF)
e 21 questões da Escala “Razões para Fumar – USP”. Médias e desvio padrão foram usados para descrever as
características sociodemográficas e tabágicas e teste-t student foi utilizado para comparação dos escores médios
dos domínios entre os ambulatórios. Analise estatística: A média de idade dos pacientes foi 62,56 ± 11,18 anos; o
tempo de estudo em anos foi de 5,79 ± 3,22; 46,15% são casados e 53,85% são solteiros, descasados, viúvos ou
vivem maritalmente com alguém; a média de idade que experimentou o primeiro cigarro foi de 15,58 ± 4,36 anos;
a média de idade que começou a fumar regularmente foi de 16,87 ± 4,56 anos; a média de tempo fumando foi 44,94
± 12,38 anos; o número de cigarros/dia foi em média 20,35 ± 15,60 e o escore médio no teste de dependência de
Fagerstrom foi 5,15 ± 2,41, considerado grau moderado. No TDNF, 53,84% dos pacientes possuem grau de dependência
nicotínica elevado, 12,82% baixo e 33,33% moderado. As razões para fumar no ambulatório de Pneumologia e
Cirurgia Torácica foram expostas de acordo com a média e erro padrão da média dos escores nos 9 domínios da
Escala Razões para Fumar – USP entre os pacientes dos ambulatórios. Resultados: Dependência, Prazer e Redução
da Tensão apresentaram escores médios mais elevados em comparação com o restante dos domínios, sendo para
a amostra estudada mais relevantes para a persistência do tabagismo. Controle de peso e Automatismo foram
domínios menos incidentes. Não houve diferença em relação as razões para fumar entre os pacientes que
frequentaram ambulatório clínico ou cirúrgico de doenças pulmonares. Discussão/Conclusão: As principais Razões
para Fumar não diferem em ambos os serviços. Dessa forma, destaca-se a importância dos fatores comportamentais
relacionados a tabagismo, independente da patologia pulmonar apresentar manejo clínico ou cirúrgico.
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PREVALÊNCIA DE TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO PARA DOENÇA DA ARTÉRIA CORONÁRIA EM ADULTOS
JOVENS
LORENA CAROLINE LOPES DA SILVA 1, TAIS NAYARA SILVA DE MORAES 1, NATASHA YUMI MATSUNAGA 1
Objetivos: Avaliar a prevalência de tabagismo e outros fatores de risco para doença da artéria coronária em
adultos jovens. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo e analítico, realizado com adultos jovens de 18 a 40
anos de idade, de ambos os sexos, frequentadores de locais públicos. Foi aplicada uma ficha de avaliação
estruturada para verificar os fatores de risco (FR) para DAC. Considerou-se sexo e antecedentes familiares de
doenças cardíacas como fatores de risco não modificáveis (FRNM) e presença de hipertensão arterial sistêmica
(HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, sedentarismo, obesidade, estresse, tabagismo ativo e passivo, etilismo
e maus hábitos alimentares como fatores de risco modificáveis (FRM) para DAC. O nível de atividade física foi
avaliado pelo International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) e a obesidade pelo índice de massa corporal
(IMC), circunferência abdominal (CA) e relação cintura-quadril (RCQ). Analise estatística: Utilizou-se o Teste Exato
de Fisher para comparar os FRM entre os indivíduos do sexo masculino e feminino, e entre aqueles que
apresentavam antecedente familiar de doença cardíaca (p=5%). Resultados:Foram avaliados 38 indivíduos com
idade média de 25,61±5,73 anos. Dos 13 FR avaliados, todos os participantes apresentaram pelo menos um deles,
sendo 7 (18,4%) com 2 FR, 10 (26,3%) com 5 FR, 6 (15,8%) com 7 FR e 1 (2,6%) com 1 FR. No total, 5,3% dos participantes
possuem HAS, 0 DM, 7,9% dislipidemia, 31,6% sobrepeso ou obesidade pelo IMC, 39,5% CA alterado, 21,1% RCQ
alterado, 52,6% sedentários, 7,9% tabagistas ativos, 28,9% tabagistas passivos, 55,3% etilistas, 76,3% com maus
hábitos alimentares e 71,1% consideram-se estressados. Não houve associação significativa entre os indivíduos
do sexo masculino e feminino, e nem entre aqueles que possuem ou não antecedente familiar de doença cardíaca
em relação aos FRM. Dos 11 homens, 54,5% são sedentários (p=1,000), 36,4% obesos (p=0,714), 54,5% etilistas
(p=1,000) e 63,6% com maus hábitos alimentares (p=0,401). Dentre os 26,3% com antecedentes de doenças cardíacas,
50% relatam tabagismo passivo (p=0,116), 80% consideram-se estressados (p=0,690) e 90% com maus hábitos
alimentares (p=0,396). Discussão/Conclusão: Conclui-se que a maioria dos participantes possuem 2 ou mais FR
para a DAC, sendo este um fato alarmante, pois quanto mais fatores de risco, mais propenso estará o indivíduo de
desenvolvê-la. Além do mais, uma porcentagem considerável foi classificada como obesos, sedentários, tabagistas,
com maus hábitos alimentares e estressados, sendo estes responsáveis por favorecer o aparecimento de doenças
cardiovasculares. Vale ressaltar que o processo de aterosclerose presente na DAC pode ter início na adolescência
e progredir ao decorrer da vida, atingindo cada vez mais os adultos jovens, e pode ser agravado por maus hábitos
de vida como o tabagismo.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DE FUMANTES ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE TABAGISMO
VANESSA SILVA LEMOS 1, ANA CLARA GOMES RIBEIRO 1, ADRIANA CASTRO RESENDE 1, AMANDA CECÍLIA VIEIRA
CHAGAS 1, ANA LUÍZA SILVA ARAÚJO 1, ANNA PAULA SILVA ÁLVARES 1, KHETHOLYN ANDRADE MARQUES 1,
NATHÁLIA COELHO SLYWITCH 1, FERNANDA VERUSKA NARCISO1
1 IMEPAC - INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
Introdução: Programas de cessação do tabagismo são essenciais para reduzir a morbidade, a mortalidade de
doenças relacionadas ao tabaco e aumentar o sucesso na cessação. Objetivo: Descrever as características
sociodemográficas e clínicas de pacientes do ambulatório de tabagismo do curso de Medicina na cidade de
Araguari-MG. Métodos: estudo realizado por meio da análise retrospectiva de 71 prontuários de pacientes
atendidos no ambulatório de tabagismo do IMEPAC em Araguari-MG nos meses de agosto de 2018 a julho de 2019
(CEP n° 3.910.080). Uma ficha de coleta de dados sociodemográficos e clínicos foi preenchida para verificação dos
dados. Foi utilizada a estatística descritiva, como frequência absoluta e frequência relativa, para descrever as
variáveis sociodemográficas e clínicas. Além disso, o coeficiente de correlação (r) foi estimado para verificar a
relação entre os dados pessoais e clínicos dos pacientes com nível de significância de p d”0,05. Resultados: Os
resultados demonstraram que a maioria dos pacientes é do sexo feminino (66,2%). Pacientes com idade entre
50-65 anos (49,3%), casados (40,8%), de escolaridade não informada (49,3%), aposentados (28,2%), que fumam de
01 a 02 maços/dia (60,6%) e que iniciaram o tabagismo há menos de 15 anos (40,8%) foram os mais frequentes
no ambulatório de tabagismo. Do mesmo modo, 31% dos pacientes apresentou grau de dependência ao fumo
muito elevado e 25,4% grau de dependência elevado. Sintoma mais prevalente foi a tosse (63,4%), seguido de
dispneia (53,5%). Dentre as comorbidades, 47,9% apresentou hipertensão arterial, 42,3% transtorno psiquiátrico,
19,7% Diabetes (19,7%), hepatopatia (19,7%) e Pneumopatia (19,7%). A medicação predominantemente prescrita
foi a Bupropiona (45,1%) e o Adesivo de nicotina (39,4%). Além disso, observamos correlação positiva entre
idade de início de fumo e tentativa de parar de fumar (r = 0,29; p=0,01), bem como entre grau de dependência e
sucesso do tratamento (r =0,25; p=0,03). Conclusão: Concluímos que os pacientes mais frequentes ao ambulatório
apresentaram idade avançada, eram casados, aposentados, fumam de 1 a 2 maços/dia, iniciaram o tabagismo
há menos de 15 anos, apresentaram comorbidades cardiovasculares e metabólicas, utilizam de medicamentos
para cessar o tabagismo. Portanto, ao se conhecer as características sociodemográficas e clínicas de uma
população, os programas locais podem se adequar e atender as necessidades específicas aumentando o
sucesso do tratamento.
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RAZÕES PARA FUMAR EM INDIVÍDUOS TABAGISTAS E INTERVENÇÕES EFICAZES NA CESSAÇÃO AO TABAGISMO:
REVISÃO DA LITERATURA
VICTORIA MESSAGE FUENTES 1, YULE ABREU LEMOS 1, ELISA SEBBA DE SOUZA VEGA 1, NELSON DE ARAÚJO VEGA
1, ELOISA MARIA GATTI REGUEIRO 1,2
1 CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ , 2 UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Introdução: O tabagismo é considerado o ato de consumir cigarros ou produtos que contenham tabaco. De
acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) esta substância é responsável por oito milhões de
óbitos ao ano. O tabagismo é responsável por 71% dos casos de câncer de pulmão, 42% das doenças respiratórias
crônicas, 10% das doenças cardiovasculares e cerca de 10% de todas as mortes. A Escala Razões para Fumar
Modificada é um instrumento utilizado para averiguar os motivos do tabagismo por meio de sete fatores.
Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico de estudos que evidenciem as razões da população alvo para
fumar e as intervenções mais eficazes na cessação do tabagismo. Materiais e Métodos: Foi realizada uma
revisão da literatura sobre as razões para fumar e cessação do tabagismo em fumantes. O levantamento
bibliográfico foi realizado no período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. Foram consultadas as bases de
dados Biblioteca V irtual em Saúde (BVS), PubMed, SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram: escala
razões para fumar, cessação, tabagismo, tabaco, fisioterapia e seus descritores na língua inglesa: tobacco,
scalereasons for smoking, smoking reasons, smoking cessation, smoking, physioterapy. Os critérios de
elegibilidade foram: artigos sobre cessação do tabagismo em ambos os sexos; artigos sobre tratamento em
pacientes tabagistas; artigos sobre a Escala Razões para Fumar da Universidade de São Paulo; artigos sobre as
razões para fumar e continuar fumando. Nas bases de dados consultadas foram encontrados 60 estudos.
Resultados e Discussão: Os artigos apontam que existem diversos padrões de tabagismo entre homens e
mulheres. As mulheres fumavam mais por se sentirem relaxadas, estimuladas e em questões sociais, isso
levou a conclusão de que talvez mulheres se beneficiem menos da terapia de reposição nicotínica em relação
aos homens. A motivação do indivíduo tabagista interfere muito no processo de cessação e é essencial para
começar o processo de cessação. Os artigos demonstram que as estratégias utilizadas no processo de cessação
do tabagismo devem ser individuais, pois cada indivíduo pode se beneficiar de uma intervenção diferente.
Estudos observaram que conselhos de profissionais de saúde, linhas de apoio telefônicas, mensagens de
texto, materiais de autoajuda são eficazes na redução do tabaco em fumantes Conclusão: Determinadas
estratégias utilizadas na cessação do tabagismo são eficazes e quando utilizadas abordagens específicas para
cada indivíduo, tem-se uma adesão maior ao tratamento.
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L-CARNITINA COMPARADA A PLACEBO NA MORTALIDADE DE PACIENTES COM SEPSE: REVISÃO SISTEMÁTICA E
META-ANÁLISE
GABRIEL VOLTANI GUEDES 1, MARCOS F MINICUCCI 2, SUZANA E TANNI 3
1 UNESP - DISCENTE DE MEDICINA DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, 2 UNESP - PROF ASSOCIADO DA
DISCIPLINA DE CLÍNICA MÉDICA GERAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, 3 UNESP - PROF LIVRE DOCENTE
EM PNEUMOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
Introdução: A sepse e o choque séptico são doenças graves, de difícil tratamento com altas taxas de letalidade.
Atualmente, a abordagem da sepse se baseia na terapia de suporte associada ao tratamento da infecção
subjacente. A L-carnitina tem sido investigada como nova terapia adjuvante efetiva na redução da mortalidade em
sepse. Objetivo: Avaliar o efeito de L-carnitina quando comparada com placebo ou tratamendo padrão em pacientes
adultos hospitalizados com o diagnóstico de sepse. Métodos: Incluímos exclusivamente ensaios clínicos
randomizados que comparavam o uso de de L-carnitina, por qualquer via de administração, contra placebo ou
tratamento padrão em pacientes com mais de 18 anos e hospitalizados com diagnóstico de sepse por quaisquer
etiologias. O desfecho avaliado foi mortalidade em 28 dias após hospitalização. Essa revisão sistemática e metaanálise foi realizada seguindo os guidelines PRISMA. As bases de dados pesquisadas foram Cochrane Database,
Embase, MEDLINE, Scopus, LILACS, banco de teses da USP e clinicaltrials.gov na data de 12/12/2020, sem restrição de
idioma ou data de publicação. Dois autores independentemente triaram os estudos identificados, comparandoos com os critérios de inclusão, assim como extraíram os dados e avaliaram riscos de viés conforme RoB 2. A
qualidade de evidência foi baseada realizada pelo método GRADE. Resultados: Na pesquisa inicial foram
identificados 4007 artigos, restando 2701 após exclusão de duplicatas. 8 artigos foram selecionados para a leitura
na íntegra e 2 foram escolhidos para inclusão. Os estudos envolveram um total de 375 pacientes, sendo 186 no
braço de carnitina e 89 no de placebo. O Risco Relativo de morte em 28 dias foi 0,94 (IC95 0,71-1,23). A heterogeneidade,
medida por I², foi de 70. [sm1] Conclusão: O uso de L-carnitina não tem efeito significativo sobre a mortalidade em
28 dias de pacientes com sepse. A qualidade de evidência é baixa
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AVALIAÇÃO DO TEMPO DE INÍCIO DA POSIÇÃO PRONA NA TROCA GASOSA DE PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA
COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR COVID-19.
SUZANA GISELI RUIZ 1, ROBSON APARECIDO PRUDENTE 1, LUÍS FERNANDO PEREIRA BRIZOLA 1, MAÉRCIO SOUZA
CÍCERO DOS SANTOS 1, SUZANA ERICO TANNI MINAMOTO 1
1 FMB - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
Introdução: A posição prona em pacientes com Sars-CoV-2 muito grave tem sido utilizada como ferramenta de
resgate para os pacientes com troca gasosa muito deteriorada. Entretanto, o melhor momento em se realizar esta
manobra ainda não está muito bem definido. Objetivos: Avaliar o tempo de início da posição prona em relação à
ventilação mecânica na troca gasosa e mortalidade. Métodos: Dados de todos os pacientes com COVID-19 admitidos
em terapia intensiva do Hospital das Clínicas de Botucatu foram capturados de forma prospectiva após implantação
do protocolo hospitalar. O protocolo incluía dados demográficos e clínicos dos pacientes, fármacos em uso,
análise laboratorial com gasometria arterial e valores de mecânica respiratória. Aqueles que apresentavam
troca gasosa abaixo de pressão parcial de oxigênio (PaO2)/ fração inspirada de oxigênio (FIO2) < 150 eram colocados
em posição prona e coletado gasometria arterial após duas horas. Foi considerado desfecho para este estudo a
mortalidade em 28 dias. Resultados: Dados de 335 pacientes hospitalizados no período de abril a dezembro de
2020 foram incluídos. Destes, 163 foram admitidos em terapia intensiva (64% homem) e 129 utilizaram ventilação
mecânica (idade média: 61,1±13,7 anos, tempo médio de ventilação mecânica de 13,5±14,5). Contabilizamos 102
óbitos destes que estiveram em ventilação mecânica. Em relação à posição prona, 71 (55%) pacientes foram
colocados conforme o protocolo e 53 faleceram. Em relação ao tempo de início da posição prona, 49% iniciaram
nas primeiras 24 horas, 32% entre 24-48horas e 16% após 48 horas (p=0,29). Quando classificados em relação a
realização da prona em até 48 horas ou acima, também não observamos diferença estatística (p=0,16). Observamos
diferença estatisticamente significativa nos valores antes e após da PaO2, FIO2 e PaO2/FIO2 (pConclusão: A
manobra de posição prona efetivamente melhora a troca gasosa. Entretanto, o tempo de início da manobra ainda
não pode ser considerado como manobra de modificadora de mortalidade nestes pacientes.
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IMPACTO DE UM PROTOCOLO DE AJUSTE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO CONFORME A SATURAÇÃO
PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO EM PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA POR COVID-19
ERICH VIDAL CARVALHO 1,3, EDIMAR PEDROSA GOMES 1,2,3, LUCAS LAWALL DE CARVALHO 3, ROBERTA MARINA
FERREIRA DE OLIVEIRA 3, KELLER SOARES AVILA 3, CARLOS MIGUEL BRUM DA SILVA 3, ABNER RAMOS DE CASTRO
3, LUCAS FERNANDES SUASSUNA 3, GUSTAVO CANDIA ARANTES 3, CAIO GROETAERS STOHLER 3, GARBRIELA
FERREIRA PATICCIE 3, CARLOS EDUARDO NARDOUTO SIMÕES 3, MAYCON MOURA REBOREDO 3, BRUNO VALLE
PINHEIRO 3,1
1 HU-UFJF - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2 HRJP - HOSPITAL REGIONAL
DOUTOR JOÃO PENIDO FHEMIG, 3 MEDICINA UFJF - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ
DE FORA
Introdução: Hiperoxemia e uso excessivo de oxigênio são frequentes em UTIs. Além do custo adicional, estudos
sugerem impacto negativo da hiperoxemia sobre desfechos clínicos. Objetivos: Avaliar o impacto de um protocolo
de ajuste da FiO2 com base na SpO2 sobre a ocorrência de hiperoxemia e uso excessivo de oxigênio, em pacientes
em ventilação mecânica (VM) por COVID-19. Métodos: Estudo prospectivo conduzido em 2 UTIs de Juiz de Fora (MG)
dedicadas a pacientes com COVID-19, entre 03/20 e 05/21: Hospital Universitário (HU–UFJF) e Hospital Regional Dr.
João Penido (HRJP). Incluíram-se pacientes >18 anos, em VM por pelo menos 48 h, com COVID-19 confirmado por RTPCR. Na UTI do HU-UFJF há um protocolo de ajuste da FiO2 conforme a SaO2 conduzido pela enfermeira. Em
pacientes em VM, de 1-1 h avaliam-se PEEP, FiO2 e SpO2. Em pacientes com PEEP <8 cmH2O, se: 1. SpO2 >96%, reduzse a FiO2 em 10%; 2. SpO2 entre 93 e 96%, mantêm-se a FiO2; 3. SpO28cmH2O: enfermeira não ajusta a FiO2 e chama
o plantonista se SpO22. Os desfechos foram a ocorrência de hiperoxemia (PaO2>100mmHg) no primeiro dia de VM
(D1) e de hiperoxemia sustentada (presente no D1 e D2), e o uso excessivo de oxigênio no D1 (FIO2>0,6 em paciente
com hiperoxemia). Realizou-se regressão logística multivariada para identificar se a internação na UTI com protocolo
de ajuste da FiO2 associou-se a menor frequência de hiperoxemia e de uso excessivo de oxigênio. Foram incluídas
no modelo as variáveis que na análise univariada apresentaram valor de p<0,2. Avaliou-se por regressão
multivariada de Cox se a ocorrência de hiperoxemia associou-se à mortalidade hospitalar. Resultados: Foram
incluídos 227 pacientes, 82 no HU-UFJF e 145 no HRJP. Na internação, os pacientes do HU-UFJF eram mais jovens (61
anos; IQR=47-70 vs. 65 anos; IQR=55-75, p = 0,02) e apresentavam índice de comorbidade de Charlson menor (2;
IQR=1-4 vs. 3; IQR=2-5, p = 0,007). Não houve diferença entre os hospitais em relação ao SAPS-3 (43; IQR=39-52 vs. 46;
IQR=41-54) e a PaO2/FiO2 (161; IQR=111-216 vs. 138; IQR=100-192) na admissão. Não houve hipoxemia (PaO2 Internação
em UTI com protocolo de ajuste da FiO2 (HU-UFJF) e níveis mais baixos de PaO2/FiO2 associaram-se de forma
independente a maior frequência de hiperoxemia no D1 (OR=0,37, IC-95 0,23-0,51) e a hiperoxemia sustentada
(OR=0,36, IC-95 0,24-0,47). Internação em UTI com protocolo de ajuste da FiO2 associou-se a menor risco de uso
excessivo de oxigênio (OR=0,3, IC-95 0,17-0,43). Nem a hiperoxemia, nem o uso excessivo de oxigênio associaramse à mortalidade hospitalar. Conclusão: O seguimento de um protocolo de ajuste sistemático da FiO2 com base na
SpO2 reduziu a ocorrência de hiperoxemia e de uso excessivo de oxigênio, nos dois primeiros dias de VM, em
pacientes com COVID-19.
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A DRIVING PRESSURE É UM FATOR DE RISCO INDEPENDENTE PARA A MORTALIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES
COM COVID-19 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
ERICH VIDAL CARVALHO 2,1, EDIMAR PEDROSA GOMES 2,1,3, LUCAS LAWALL DE CARVALHO 2, CAIO GROETAERS
STOHLER 2, LUCAS FERNANDES SUASSUNA 2, GUSTAVO CANDIA ARANTES 2, GABRIELA FERREIRA PATICCIE 2,
KELLER SOARES AVILA 2, ABNER RAMOS DE CASTRO 2, CARLOS MIGUEL BRUM DA SILVA 2, CARLOS EDUARDO
NARDOUTO SIMÕES 2, ROBERTA MARINA FERREIRA DE OLIVEIRA 2, MAYCON MOURA REBOREDO 2, BRUNO
VALLE PINHEIRO 2,1
1 HU-UFJF - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2 MEDICINA UFJF - FACULDADE
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 3 HRJP - HOSPITAL REGIONAL DOUTOR JOÃO PENIDO
FHEMIG
Introdução: Pacientes com COVID-19 que necessitam de suporte ventilatório invasivo preenchem, em sua grande
maioria, critérios diagnósticos da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), sendo a estratégia
ventilatória protetora recomendada para esses pacientes. No entanto, a mortalidade nessa população é elevada
e há necessidade de se conhecer melhor os fatores de risco associados a esse desfecho. Objetivos: Avaliar o
impacto das variáveis ventilatórias na mortalidade hospitalar de pacientes com COVID-19 submetidos a ventilação
mecânica (VM). Métodos: Estudo de coorte realizado nas UTIs do Hospital Universitário da UFJF (Juiz de Fora, MG)
e do Hospital Doutor João Penido (Juiz de Fora, MG), no período de março/2020 a maio/2021. Incluíram-se adultos
(idade e”18 anos), com diagnóstico confirmado de COVID-19 e em VM por mais de 48 horas. Pacientes em cuidados
paliativos ou em VM há mais de 24 horas antes da internação na UTI foram excluídos. Além de dados demográficos,
clínicos e laboratoriais basais, parâmetros ventilatórios e gasométricos foram coletados nos dois primeiros dias
de VM. O desfecho primário foi a mortalidade hospitalar, sendo realizado o modelo de regressão de Cox para
identificar fatores associados de forma independente a esse desfecho. Resultados: Foram incluídos 231 pacientes
(123 homens), com idade média de 62,0±14,9 anos e SAPS 3 de 47,7±11,2. A SDRA moderada ou grave correspondia
a 75,8% da coorte. Hipertensão arterial (66%) e diabetes (39%) foram as comorbidades mais frequentes. A
mortalidade hospitalar foi de 51,9%. O modelo de regressão de Cox identificou que idade (HR 1,03 IC-95% 1,01-1,04;
pdriving pressure no primeiro dia de VM (HR 1,10 IC-95% 1,04-1,17; p Conclusão: Em pacientes em VM por COVID-19,
a driving pressure associa-se de forma independente com a mortalidade, devendo ser, portanto, alvo de
monitorização.
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