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RESUMO

Foram estudados 4 pacientes com micro fistulas arte rio-venosas pulmonares, sendo 2 do sexo masculino (50&), '
cora idade variando de 10 a 43 anos (X*22,7), acompanhados

no

Serviço de Cardiologia da 6» Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.
Apresentaram como doença de base a Esquistossomose
Mansônica, forma hépato-esplênica em 3 casos (75J6) e a Doença Rendu Osier Weber com cianose juvenil em 1 caso (25%).

'

Todos eram portadores de hipertensão porta.
Foram avaliados através de critérios clínicos, radiológicos, cintilográficos e hemodinámlcos.
Ao exame clínico, todos apresentaram cianose
tral de longa evolução, com poliglobulia e baquetearaento

cendigi-

tal, associados a achados de dispnéia de esforço e diminuição
da capacidade física. A dor torácica, a hemoptise e a epistaxe estiveram presentes em metade dos casos.

Dois

pacien-

tes apresentaram sintomas neurológicos.
0 exame cardiovascular foi normal em 2, estando

'

presente sinais da síndrome hipercinética nos demais.
0 eletrocardiograma e os diâmetros cardíacos à radiografia convencional do tórax encontraram-se normais. 0 e
cocardiograma foi realizado em 3 pacientes, afastando doença
cardíaca;

revelou leve aumento do diâmetro diastólico

ventrículo esquerdo em 2 casos.

do

0 Doppler foi normal nos 2

pacientes submetidos ao exame»
0 exame radiológico visando os campos

pulmonares,

mostrou hlpervascularldade pulmonar, com vasos anômalos e a£
pecto de micro reticulado em bases, nos 4 pacientes

estuda-

dos.
0 estudo cintilográfico realizado em 3

pacientes,

através do estudo dinâmico cardio-pulmonar, utilizando-se ma
croagregados de albumina marcados com Tecnésio, mostrou a vi_
sualização das câmaras esquerdas durante a primeira passagem
e de órgãos sistêmicos durante a segunda, comprovando a pre-

sença de comunicação A-V pulmonar.
A arteriografia pulmonar panorâmica observou ea t£
dos, fase arterial normal e opacificação precoce dos

ramos

venosos. A arteriografia pulmonar seletiva visando o sistema micro-vascular, evidenciou passagem rápida de

contraste

para os ramos venosos, formando congloaerados vasculares den
sos.

Estes conglomerados fistulosos eram mais acentuados em

bases.
Acreditamos que a utilização da metodologia
nóstica proposta, venha facilitar o diagnóstico das

dia£
micro

fistulas A-V pulmonares, contribuindo ao conhecimento de uma
doença pouco freqüente e pouco conhecida.
Entendemos que mais uma causa de cianose deva

ser

incluída, ao diagnóstico diferencial das cianoses, principal_
mente nos portadores de Esquistossoraese Mansônica, afia
que a possibilidade de micro fistulas A-V pulmonares,
ser suspeitada.

de
deva

SUMMARY

Four patients with pulmonary artexio-venous micro-fistuiae - of which
tvo were Male (50%) - the ages varying from 10 to 43 (St * 22.7)»
were studied at the Cardiology Centre of the 6th liarc of Santa Casa
da Misericórdia Hospital in Rio de Janeiro.
They were all basically suffering free Kanson's Schistosomiasis,
th* hepato-splenic fora in 3 eases (751) and the Rendu Osier Weber
disease with juvenile cirrhosis in 1 case (25%). All four of them
had portal hypertension.
The individual cases were clinically evaluate
scintillography and hemodynamic tests.

with X-rays,

The clinical tests indicated that all of then had central cyanosis
of Ion; duration, with polycythemia and clubbing associated with
signsof dysrnoea frota fatigue and recuciion of physical capacity.
Thoraxic pain, hemoptysis and epistaxis occurred in half the cases.
Two patients exhibited neurological synptoas.
The cardiovascular test was normal in two cases with signs of
hypercynetic syndrome in the other.
The flytrocaráJOTraph as well as the cardiociameters by means of
conventional X-ray of the thorax were found normal. The echocardiograph carried out on 3 patients ruled out cardiac • disease; it
revealed, however, a slight increase in the diastolic ciaact&r of
the l*s£w V6ntriculu3 in 2 cases. The Do;:yler test was normal
in the 2 patients that uncerwent it.
The lung X-ray showed pulmonary hyper vascularity with anomalous
vessels and micro-reticulated appearance at the base for all 4
patients under study.
The scintillography test carried out on 3 patients, by means of a
QQm

cardio pulmonary dynanic study, using MAA TC ' depicted the left
chambers durinj the first passage and the systemic organs during
the second, confirming the presence of A-V pulmonary shunt.
For all of then the panoramic puinonary arteriograph indicated a
normal arterial phase and precocious opacification of the venous tree.

The selective pulmonary arteriogranh of the micro-vascular systeti
showed a rapid passage of contrast to the venous tree, which
formed dense vascular conglomerates.
These fistulous conglomerates were more accentuated at the bases.
We believe that the use of the proposed diagnostic nethodoiogy
will help to diagnose A-V pulmonary micro-fistulae and lead to
a better understanding of a disease, which is far from common
and little known.
ire consider that one more cause of cyanosis should be included
in the cyanosis diagnosis differential, especially for the
carriers of schistanosa manscni, so that the possibility of
pulmonary i.-v nicro-fistulae can be suspected.
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I - INTRODUÇÃO

1 - Objetivo
O objetivo do trabalho foi trazer nossa contribuição ao conhecimento das micro fistulas artério-venosas pulmonares .
Trata-se de uma anomalia pouco freqüente, porém com
achados clínicos exuberantes e riqueza de dados diagnósticos.
Através do conjunto de critérios diagnósticos, pro
pomos uma nova metodologia diagnostica nesta anomalia, de modo que a soma dos achados clínicos, radiológicos, cintilográficos e hemodinamicos se correlacionam, ao mesmo tempo que se
completam, dando a luz à uma nova abordagem diagnostica.
Foi através do conhecimento das grandes fistulas '
artério-venosas, que pode-se chegar a compreensão dos

peque-

nos curto-circuitos pré-capilares, que nos propomos a estudar.
Gostaríamos de poder acrescentar mais uma etapa ao
estudo das micro fistulas A-V pulmonares, que por vezes passa
desapercebida, pela falta do conhecimento desta anomalia

e

dos meios diagnósticos, a fim de que mais uma causa de cian£
se seja incluída no diagnóstico diferencial das cianoses.
Nosso objetivo não é definir critérios, nem explicar achados, mas acrescentar experiência e questionar perspe£
tivas, a fim de que no futuro possam ser utilizadas como
dos observados, para novos estudos.

da-

2-

Nota Histórica sobre as Fistulas Artério-Venosas Pulmonares
As fistulas artério-venosas pulmonares vem desper-

tando o interesse de estudiosos desde o final do século *
passado, e pouco a pouco as pesquisas se sucederam,

com

os primeiros achados à anatomia patológica, às observações
clinicas e à primeira intervenção cirúrgica.
Avanços progressivos houveram no estudo hemodinâmi
co até a utilização da medicina nuclear e ecocardiografia
contrastada no diagnóstico das Fistulas A-V Pulmonares.
A primeira descrição de fistula A-V pulmonar devese a Churton(16) em 1897, em uma criança de 12 anos, atra
ves do exame necroscópico.
0 segundo caso foi relatado por Wilkens em 1918

e

o terceiro por Rodes em 1938, também diagnosticados através de exame necroscópico (29).
Em 1939, Smith e Horton, descreveram o primeiro ca
so de fistula A-V pulmonar diagnosticado clinicamente (88).
0 primeiro caso de tratamento cirúrgico, com a rea
lizaçao de pneumectoraia foi relatada em 1942 por Hepburn e
Dauphinée (38).
Em 1946, salienta-se a publicação de Lindgreen, com
um estudo radiológico referente a 3 casos (29).
Duas importantes publicações houveram em 1940:

a

de Goldman (30) e a de Moyer e Ackerman (58), especialnen
te aplicadas à investigação da tendência herédito-familiar nas fistulas artério-venosas pulmonares.
Desde então, excelentes revisões foram feitas, como o estudo histórico de Giampalmo em 1950 (29) e a revisão de Weiss e Gasul em 1954 (101);

neste último trabalho,

149 casos de fistula A-V foram revisados 3 aproximadamente
metade dos casos tinham achados de telangiectasias herédito-familiar.
Em 1954, Sacrez e Fontaine, fizeram a primeira referência sobre múltiplas fistulas A-V pulmonares (74).
No ano seguinte, importante publicação sobre peque

nas múltiplas fistulas A-V pulmonares foi feita por Hales,
com

estudo, pela anatomia patológica, dando ênfase à dificul

dade diagnostica através da radiografia do tórax e angiografia (34).
Em 1956, Rydell e Hoffbauer relataram o primeiro '
caso de cirrose juvenil associada à múltiplas fistulas A-V '
pulmonares (73), após o qual segui-se um grande surto de interesse no estudo dos cirróticos cianóticos.
Ainda no ano de 1956, Faria e col. (23), publicaram
estudos sobre fistulas A-V pulmonares associadas à Esquistossoraose Mansõnica, à mesma época em que Reis e col., o fizeram
em Congresso de Cardiologia realizado no Rio de Janeiro em •
1957 (este caso foi observado durante 5 anos e em tudo era s£
melhante ao grupo de. casos descritos por Faria e col., confor
me comentário na apresentação do trabalho, desconhecendo os *
autores os trabalhos já publicados por Faria e col.) (65).
Eni 1959, Pierce e col. publicaram um caso de carcinoma metastatico da tireoide, como causa de fistula A-V pulrno
nar (61).
A partir destas publicações, vários estudos foram
realizados, com freqüência cada vez maior, de forma que ao '
longo dos anos, inúmeros trabalhos foram realizados no estudo das fistulas A-V pulmonares, demonstrando variações morfo
lógicas, com aprimoramento no diagnóstico angiográfico.
A utilização da medicina nuclear no diagnóstico das
fistulas A-V pulmonares, iniciou-se na década de 60 (68,97,105),
com estudos preliminares sobre a circulação pulmonar. Na década de 70, o uso de macroagregados de albumina, marcados com
material radioativo, e o estudo da dinâmica cardio-pulmcnar
(28,52,90,102) tornou-se possível a comprovação diagnostica
das anastomoses arterio-venosas pulmonares.
Na década de 70 estudos utilizando-se a ecocardiografia contrastada no diagnóstico das fistulas A-V pulmonares
(52,82), foram realizados, con informações sobre a circulação
pulmonar rápida^

estudos recentes têm sido publicados dando

ênfase a este método diagnóstico (99).

3- Considerações Gerais sobre as Fistulas Artério-Venosas Pulaonares
A fistula artério-venosa é uma estrutura vascular
anormal, que estabelece uma comunicação entre uma artéria e
uma veia, sem a interposição do leito capilar (62). Comunica diretamente artérias e veias de calibres variáveis, ocasi^
onando umamistura de sangue venoso e arterial, através

de

comunicação direita-esquerda (65).
É importante separar dois tipos extremos de fistulas artério-venosas (A-V) pulmonares, representadas pelas ma
cro e pelas micro-fistulas;

entre estes dois tipos extremos

de fistulas, existem todos os graus intermediários, sendo c£
mum a coexistência dos dois tipos (29).
A origem das fistulas A-V pulmonares é quase

sem-

pre congênita (17,22,34,62) ou hereditária (10,42), embora '
possa ser secundária à doença adquirida, .devido a Esquistcssomose (23,26,55,77,103), Cirrose Hepática Juvenil (6,73), •
Carcinoma Metastático da Tireóíde (61) ou Trauma (62), entre
outras.
Quando congênita, sua origem parece ser devido

ao

desenvolvimento anormal das artérias e veias pulmonares em '
um complexo vascular comum (59).
Quando hereditária, a fistula A-V pulmonar representa um dos aspectos da Doença de Rendu-Osler-Weber, caracterizada por mal formações angiomatosas da pele, mucosas

e

viscer£.s (65). Cerca de 60 por cento dos pacientes com

a

Doença de Rendu-Osler-Weber tem fistulas A-V pulmonares ass£
ciadas

esta associação é mais comum quando as fistulas são

múltiplas (42,59,92).
Outras lesões tem sido descritas em associação com
fistulas A-V pulmonares, tais como bronquiectasias e outras
mal fomaçoes da árvore bronquica, ausência do lobo inferior
direito 3 doença cardiaca congênita (62).
A fistula A-V pulmonar é uma mal formação complexa,
onde un variável número de artérias pulmonares de diferentes
tamanhos, conectam-se sem a interposição do leito capilar
pulmonar, com um variável número de veias pulmonares (62).

'

É uma estrutura vascular saculiforme em direta comunicação com ramos das artérias e veias pulmonares (29). '
Ambos os vasos sao tortuosos e dilatados, sendo em geral

a

veia de maior calibre;

a

da

a parede da artéria é mais fina e

veia mais espessa que o normal.

Tanto o vaso aíerer.ts '

como o eferente podem ser únicos ou múltiplos, dispostos

de

maneira irregular (62).
A parede da fistula varia muito em sua estrutura e
espessura,

constituindo-se em geral massas de conglomerados

vasculares, formando um saco único ou múltiplo ou um labirin
to vascular (29,34,65).
Em algumas áreas a parede da fistula encontra-se •
reduzida a uma camada endotelial e em outras ela mostra mudanças degenerativas. (29,42,59).
Na sua evolução complicam-se com roturas, hemoside_
rose, hemorragia pulmonar, fibrose da íntima, tromboses, atelectasias e às vezes calcificações (12,42,59,89).
Em alguns casos a comunicação da artéria aferente
com a veia eferente, ambas dilatadas

é praticamente direta

(65).
A dimensão destas anomalias varia de lmm de diâmetro até o acometimento de quase todo o pulmão; elas são únicas ou múltiplas, unilaterais ou bilaterais (38,59,62).
Pequenas lesões tendem à se espalhar através de t£
do o pulmão;

fistulas maiores são menos numerosas e locali-

zam-se mais comumente nas regiões sub-pleurais dos lobos inferiores e no lobo médio direito (29,34,59).

Também

podem

ser encontradas na parte média dos pulmões, regiões hilares,
para hilares, escondidas pela sombra cardíaca ou pela sombra
do diagrama (65).
A distribuição percentual da fistula A-V pulmonar,
nos diversos lobos pulmonares é de 8 por cento no lobo superior direito, 17 por cento no lobo médio direito, 34 por cen
to no lobo inferior direito, 17 por sento no lobo superior '
esquerdo e 24 por cento no lobo inferior esquerdo (29,65).
As micro-fístulas A-V pulmonares propriamente ditas

são também chamadas de telangectaslas pulmonares. Na verdade
algumas são micro-fistulas pré-capilares (por exemplo na cirrose hepática), outras são micro nódulos, micro aneurismas

'

cirsóides ou telangectaslas capilares pulmonart-s (29,55).
Na sua variedade de micro-fistulas a fistula A-V
pulmonar

pode

ser

adquirida. Assim é causa de hi-

poxemia na Esquistossomose Mansônica (23,26,55,77,103),

na

cirrose hepática juvenil (6,73), na metástase pulmonar

do

carcinoma de tireóide (61) e na Doença de Rendu-Osler-Weber
(29,34).
São centenas de micro-fistulas de cerca de 5mm

de

diâmetro, que podem ser vistas como pequenas manchas avermelhadas na superfície pulmonar, semelhante

à petequias,

forma arredondada e em placas estreladas;

acredita-se

de
que

estes delicados plexos vasculares podem se dilatar e se enroscar, transformando-se com a idade na clássica macro-fístu
Ia A-V pulmonar (29,34,65).

Figura 1.

É importante para a correlação radiológica enfatizar que à estes "microplexos" vasculares, chegam e saem pequenas artérias e veias dilatadas com 1 a lOmm de diâmetro
(34).
De um modo geral as fistulas A-V pulmonares

são

pouco freqüentes e de diagnóstico relativamente fácil, entre_
tanto dependendo da Jocalização e do tipo da fistula,

como

nos casos de micro-fístulas A-V pulmonares, pode-se constitu
ir num problema de difícil diagnóstico (65).
Patogenia das fistulas A-V pulmonares é pouco compreendida, e inúmeras teorias tem sido postuladas de forma a
tentar explicar esta anomalia pulmonar.
Em alguns casos, como no tipo congênito, supõe-se
que grandes comunicações artério-venosas das lesões angiodis
plásicas, já existem desde o nascimento; em outros casos

ao

contrário, as lesões se tornam manifestas na idade adulta, '
algumas vezes repentinamente, algumas vezes crescendo

mais

ou menos rapidamente (29).
É fácil supor que em todos os cases de fistulas ar
tério-venosas, no curso do tempo, elas se alargam e também

ausentam em número (29,58).
vários fatores fisiológicos e patológicos de origen
respiratória e circulatória, eventualmente também favorecidos
por condições fisiológicas cono a puberdade, a gravidez, poderiam facilitar o crescimento destas lesões angiodisplásicas
e/ou favorecer a formação de fistulas artério-venosas (muito
mais

justificável na compreensão do desenvolvimento das ir

regularidades congênitas e debilidade da parede dos vasos

'

nestas lesões)(29,45,59,69).
Por outro lado é possível entretanto, um novo conceito patogênico, em que as comunicações artério-venosas poderiam ser adquiridas posteriormente na vida adulta, quer se
ja através de doença de base ou mesmo secundária a traumas
(26,29,61,62,73).
Explicaria-se então o desenvolvimento de fistulas
artério-venosas, por um progressivo alargamento do circuito
artério-venoso do sistema vascular normal do pulmão, sem

a

prévia presença de angiodisplasia congênita ou hereditária(29).
Nos casos de esquistossomose Kansônica, a gênese
das fistulas A-V pulmonares, foi referida á ação do ovo

le^

sando a artéria (arterite necrotizante) e fistulizando

para

a veia adjacente por Faria (23) em 1956, nao confirmado

em

estudos posteriores.
0 papel de possíveis toxinas liberada pelo ovo tan
bém foi referida en várias publicações (23,65).
Hoje tem-se em maior aceitação a teoria hepatogêni
ca na formação das alterações vasculares pulmonares, acreditando-se que a hipertensão porta seria o fator desencadeante
do processo. Não se chegou a conclusão do papel de prováveis substâncias de natureza vaso»ativa ainda mal definidas, '
em presença da hipertensão porta, que atuariam sobre a circu
lação pulmonar;

se formanado anastomoses A-V pulmonares, ou

reabrindo comunicações pré existentes não funcionantes (1,13,
29,32,49,53,65).

FIGURA

1

-

Esquema de Micro Anastomoses A-V pulmonares,

segundo Rydell (73).
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FIGURA

2

Distribuição da freqüência de localização da
fistula A-V pulmonar, nos lobos pulmonares.
(GIAMPALMO (2d) ).

4- Flslopatologla da Comunicação Artério-Venosa Pulmonar
0 distúrbio básico é a passagem do sangue venoso '
das artérias para as veias pulmonares, resultando era hipoxemia arterial sistêmica, que será função do volume do fluxo '
pela fistula; o volume do sangue que atravessa a fistula varia entre 18 e 89 por cento do débito cardíaco (45,62). Assim admite-se que seja necessário uma passagem de aproximada
mente 30 por cento do débito cardíaco, para haver cianose(65).
A saturação sangüínea arterial sistêmica permanece
entre 50 e 85 por cento (59). A ventilação não é prejudicada e a pressão parcial do dióxido de

carbono arterial(pC02)

é mantida em níveis normais (32,59,69).
Ao mesmo tempo que ocorre hipoxemia, a taxa de hemoglobina reduzida aumenta no sangue arterial, com níveis su
periores a 5g. por cento, ocorrendo a cianose; volume

san-

güíneo aumenta às custas do elemento celular, devido & poliglobulia secundária (59,64,65).
A poliglobulia secundária à hipoxemia crônica,

o-

corre sempre que o estímulo hipóxico for suficiente para determinar no rim, a produção de erltropoetina, que estimula os
órgãos hematopoiéticos (64).
0 fluxo sangüíneo pulmonar (59) e as pressões pulmonares permanecem inalteradas, podendo haver aumento da

'

pressão diferencial, por queda da pressão diastólica (65).
Casos excepcionais com sobrecarga de volume de cavidades esquerdas (33) e falência cardíaca (73) são relata-'
das.
A função cardíaca e o débito cardíaco são normais
na grande maioria dos casos (62,65), e curiosamente o débito
cardíaco quase não se eleva com o esforço, pairão oposto

ao

que ocorre nas fistulas A-V sistêmicas cnde o débito cardíaco já aumentado em repouso se eleva no esforço (65).
A presença dos curto-circultos A-V pulmonares
sulta em uma circulação pulmonar rápida, que

pode ser

rede-

monstrada pela ecocardiografia contrastada (52,82,106) e pelo estudo dinâmico cardio-pulmonar por cintilografia (52,81).

A carência da função de filtro dos pulaões torna *
•ais fácil a passagem de bactérias para a circulação sistêcrt
ca (14,62).
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Esquema da fistula A-V pulmonar.

5- Critérios Diagnósticos nas Mlcro-FÍstulas Artérlo-Venosas RJmonares
A- Dados clínicos na comunicação A-V pulmonar.
0 diagnóstico clínico das micro-fístulas A-V pulm£
nares é semelhante ao diagnóstico clínico das fistulas

A-V

pulmonares de um modo geral (34,65).
Os achados clínicos são manifestados em geral
segunda e terceira década de vida do paciente;

na

em 25 a 30 '

por cento dos casos pode haver sintomas na infância (62,65).
Deve ser- considerado na presença de pacientes com
sinais de cianose central crônica, que se apresentam relativamente assintomáticos, com ausculta cardíaca normal, área '
cardíaca normal à radiografia do tórax, eletrocardiograma
ecocardiograma normais (55,62,65);

e

os achados da síndrome '

hipercinética podem fazer parte do quadro clínico de base(62).
Os sinais da cianose central crônica são secundári
os à hipoxemia de longa duração, em decorrência da anastomose artério-venosa pulmonar, e manifestam-se por cianose fixa
de extremidades e mucosas, hipocratismo digital e poliglobulia (29,62,65);

a doença ocorre em 90 por cento dos casos,'

muitas das vezes como primeiro sinal da doença (65).
A análise do hematócrito evidenciará a poliglobuli
a, com níveis que podem atingir até 90 por cento (29).
As manifestações clínicas das fistulas A-V pulmona
res dependem do volume do sangue que passa pela fistula, por
tanto do grau de hipoxemia, assim ao lado de casos assintomá
ticos, há os que apresentam hipoxemia importante, que explicam a diminuição da capacidade física e a presença de dispné»
ia de esforço (44,65,77).
A hipoxemia poderá ser responsabilizada por sintomas neurológicos, já que estes desaparecem após a cura cirúr
glca da fistula A-V pulmonar (65,86).

Assim queixas de cefa

leia, tonteira, lipotímia, síncope, parestesias, alterações*
visuais e pareslas são relativamente freqüentes (15,42,65,86);
as crises epiléticas não sao raras (29,65).
A associação com outras anomalias, tais como a Doença de Rendu-Osler-V/eber, Esquistossomose Mansônica, Cirro-

se Hepática e Metástese Pulmonar do Carcinoma de Tlreólde

'

(26,58,61,73), podem enriquecer os achados clínicos.
Quando associada à Doença de Rendu-Osler-Weber, os
achados de telangectasias da pele e mucosas podem facilitar
muito

o

diagnóstico (30,34,58), ao mesmo tempo que as te

langectasias viscerais podem dif iculta'-lo, por confundir
explicação

de eventuais hemorragias; por exemplo o

na

achado

de dor retro-esternal.
Na utilização de exames complementares para a análise do coração, o eletrocardiograma encontra-se normal (62,
65), podendo apresentar sinais de sobrecarga das câmaras esquerdas, nas grandes comunicações artério-venosas pulmonares
(33,77), ou nas associações com fistulas A-V periféricas (65).
A análise da área cardíaca à radiografia do tórax
apresenta-se normal (29,51,62), podendo encontrar-se aumenta
da nas comunicações arterio-venosas pulmonares de grande mon
ta (33,73,77).
0 estudo ecocardiográfico em geral é normal (52,82),
afastando a possibilidade diagnostica de doença cardíaca. Nas
grandes comunicações artério-venosas pulmonares, a análise £
cocardiográfica pode revelar aumento de cavidades esquerdas(82).
B- Achados Radiológlcos nas micro-fístulas artério-venosas pul
monares.
As alterações morfológlcas das micro-fístulas A-V
pulmonares, por serem muito pequenas sao somente sugeridas na
radiografia convencional do tórax (65,76,77).
No exame radiológico, o critério diagnóstico se baseia no achado de um conjunto de elementos fortemente sugesti^
vos da anomalia (65).
"Apesar de não ser patognomõnico, atualmente é bem
conhecido o aspecto pulmonar nas micro-fístulas A-V pulmona-r
res.

Em radiografias simples é suspeito o aspecto puramente

granuloso, micronodular ao longo dos vasos, sobretudo nas ba
ses e nas porções médias periféricas,

reforça-se a suspeita

de além desse aspecto -observamos curtos trajetos anômalos de
vasos e/ou dilataçÕes pequenas de segmentos vasculares, ter-

minando as vezes em pequenos nodulos (micro-fístulas). Este
aspecto pode ser de difícil avaliação, porém em certos casos
é muito marcante, apresentando hipotransparincia, aspecto mi
cro reticulado nodular, dando a impressão de linhas C de
Kerley, que podem sugerir pneumopatia intersticial de

'

qual-

quer natureza".(65).
Estas estruturas não se dispõe num só plano,

por-

tanto para sua análise são necessários os exames em diversas
posições, uso de radiografias penetradas e algumas vezes tomografias, pela coexistência de fistulas de diferentes tamanhos, no mesmo indivíduo (43,55,65,79,106).
As pequenas fistulas A-V pulmonares podem ainda

'

passar desapercebidas no exame radiológico, nos casos de pequenas áreas envolvidas (34,65).
C- Achados na cintllografla pulmonar nas comunicações artério
üvenosas pulmonares.
0 estudo cintilográfico objetiva-se à comprovação
do curto-circuito A-V pulmonar, além de demonstrar a circula
ção pulmonar rápida (52,67,81).
Através do estudo dinâmico cárdio-pulmonar, por •
cintllografla, utilizando-se macroagregados de albumina marcados com Tecnésio (MAA Tc

), o diagnóstico será feito com

a visualização do ventrículo esquerdo e aorta durante a primeira passagem e de órgãos sistêmicos (rim, baço) durante

a

segunda passagem do material radioativo (28,55,67,81,90,102),
comprovando a presença de curtos-circuitos A-V pulmonares.
0 estudo dinâmico cárdio-pulmonar

analisa através

da primeira e da segunda passagem do material radioativo, as
alterações dinâmicas das comunicações A-V pulmonares (67);
No indivíduo normal durante a primeira passagem, o
MAA Tc

que mede aproximadamente 20 a 60 (i de diâmetro, in

terrompe seu percurso no capilar pulmonar (aproximadamente 8
a 15 ii de diâmetro) (28), só havendo o aparecimento das estruturas cardíacas direitas e dos pulmões (67). Figura 3.
Nas comunicações A-V pulmonares durante a primeira
passagem, o material radioativo ao alcançar a circulação pul

monar, ultrapassará pelas fistulas A-V pulmonares, com diâme
tro maior que 80 a 100 p., levando ao aparecimento do ventrículo esquerdo e da aorta no registro (20,67,81).
No indivíduo normal, durante a segunda passagem, '
não haverá registro de material radioativo em qualquer

ór-

gão sistêmico, devido à barreira capilar (28,67,81).
Nas comunicações A-V pulmonares, serão colhidas imagens do material radioativo nos rins, baço, cérebro,

por

microembolizaçÕes destes órgãos, comprovando a presença

de

comunicação artérió-venosa pulmonar (28,55,67,90,81,102).
D- Achados da arteriografia pulmonar nas micro-fistulas A-V
pulmonares.
A angiografia pulmonar tem sido considerada o melhor
método diagnóstico para reconhecer as fistulas artério-venosas pulmonares, no que tange ao diagnóstico das macro e micro
fistulas, visto que faz o diagnóstico com detalhes (41,55,62,
65,76).
A multiplicidade das

fistulas é comum (60 por cen

to dos casos), assim as micro-fístulas A-V pulmonares

podem

passar desapercebidas no exame radiológico, sendo o método '
diagnóstico de eleição o cateterismo cardíaco (35,65,76).
Visando o diagnóstico morfológico, bem como locali
zar as micro-fístulas a arteriografia panorâmica e seletiva
seqüencial com cateter encunhado, será realizada, além da ob
tenção das medidas pressóricas (35,63,76,77,90,106).
Na angiografia pulmonar panorâmica serão observa-'
dos os mesmos aspectos de hipérvascularidades e vasos anômalos observados na radiografia convencional do tórax,

porém

mais bem nítidos e característicos, reforçando o diagnóstico
de micro-fístulas A-V pulmonares (65,74).
A fase arterial em geral é normal, com fase venosa
rápida, opaclficando precocemente as veias e o átrio esquerdo, com aumento da vascularldade venosa dos pulmões (63,76,
90).

Observam-se por vezes segmentos venosos sem continuida

de, chamando a atenção certa tortuosidade e mesmo dilataçÕes
venosas e/ou micronódulos (provável superposição de vasos),'

compondo um conjunto de segmentos vasculares anômalos (65,77).
A angiografia pulmonar seletiva, com catéter

en-

cunhado, será realizada visando o leito raicro-vascular, observando-se os pequenos vasos (7); na presença de raicro-fístulas A-V pulmonares é observada precocidade da opacificação
das veias, formando conglomerados densos, com fundo enevoado,
ou condensações imprecisas de maior densidade lembrando "esponjas" (35,76,90).
A análise das cavidades esquerdas pode ser feita '
indiretamente através da levofase (62).
A medida das pressões em cavidades direitas, artéria pulmonar e capilar pulmonar em geral são normais (76), a
presentando na literatura casos em que níveis pressoricos au
mentados em território pulmonar foram observados, em associa
ção com vários tipos de fistula A-V pulmonar (77,78,106).
A oximetria evidenciará em câmaras direitas, artéria pulmonar e capilar pulmonar, presença de insaturação arterial (76,106).
A angiografia pode falhar em mostrar lesões quando
elas são muito pequenas ou em pequenas áreas (62).
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II - CASUÍSTICA E MÉTODO

1 - Casuística
Foram estudados no Serviço de Cardiologia da 6* En
fermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro,

4

pacientes com cianose de longa data, portadores de micro fls
tulas arterio-venosas pulmonares.
Eram 2 mulheres (50%), com idades variando de 10 à
43 anos (X=22), sendo 1 branco (25%) e 3 pardos (75%).

(Ta-

bela I ) .
Todos os pacientes foram encaminhados com diagnóstico prévio das anomalias de base, sendo 3 (75%), portadores
de Esquistosomose Mansonica, forma hepato-esplênica com Hipertensão Porta e 1 (25%) com Doença de Rendu-Osler-Weber, •
associada à cirrose pós-neciótica e Hipertensão Porta.

(Ta-

bela II ).
0 diagnóstico das micro fistulas foi realizado

en-

tre o ano de 1956 e 1989.
Os pacientes estudados foram esclarecidos

quanto

aos objetivos do trabalho, segundo os preceitos contidos

na

declaração de Helsingue, tendo-se obtido consentimento

for-

mal, quando se tratava de menor, em docunento assinado

pelo

responsável.

2-

Método

Os pacientes foram submetidos às seguintes etapas:
1- Exame Clínico Completo;

Com ênfase ao aparelho cardiova£

cular.
2- Hematimetria;

Realizada em centrífuga CELM, através

de

centrifugação - Método de Wintrobe.
3- Gasometria:

Para análise da pressão parcial do oxigênio

arterial (p02), utilizando-se aparelhagem Corning pH Blood/
Gas - 165/2.
4- Estudo Eletrocardlográfico:

Realizado de maneira conven-

cional, em 12 derivações, com o paciente em decúbito dorsal e em repouso.' Foi utilizado o Eletrocardiógrafo CardioFax, NIHON-KOHDEN.
5- Estudo Radiológico do Tórax:

Realizadas radiografias con

vencionais do tórax, nas projeções póstero-anterior e per
fil esquerdo com esofago contrastado, com análise dos cam
pos pulmonares e diâmetros cardíacos.
6- Estudo Ecocardiográfico:
"M", Bidimensional

Realizado ecocardiograma modo •

e Doppler, nas incidências apical, sub

costal, longitudinal, transversal e análise pela fúrcula
esternal.

Foi utilizado ecocardiográfo XL-Serie 3 Ultra-

sound da Interspec USA, modelo Cardioscan, com a finalida
de de analisar dimensões cavitárias, função ventricular e
análise das velocidades de fluxo-aórtico e pulmonar. Este exame tem também a finalidade de excluir a existência'
de Cardiopatia Congênita e outras anomalias cardíacas.
7- Estudo Cintilográfico;

Realizado estudo dinâmico cardio-

pulmonar, com macroagregados de albumina marcados com Te£
nésio (MAA Tc

), analisando-se a primeira e a segunda '

passagem, em Gâma-Câmara Computadorizada General Elétrica
400-T, e computador Informatec, com a finalidade de avail
ar anastomoses arterio-venosas pulmonares.

0 MAA Tc

'

foi injetado em uma veia do braço, em bolus, alcançando a

veia cava superior, ventriculo direito e circulação pulmo
nar, denooinando-se esta etapa primeira passagem. Foram
colhidas as imagens em posição póstero-anterior, com

regis-

tro do tempo de aparecimento das estruturas ( 1 segundo '
de uma para outra).

Na segunda etapa realizada, denomina

da segunda passagem

as imagens foram colhidas com o pa-

ciente em posição póstero-anterior, antero-posterior, per
fil direito e perfil esquerdo, minutos após o registro da
primeira passagem, afim de possíveis registros de órgãos
sistêmicos.
8- Estudo Hemodlnamico:

Estudo angiográfico = Realizado ca-

teterismo cardíaco das cavidades direitas, cora arteriogra
fia pulmonar, utilizando-se catéter angiográfico (N.A.Y.)
n* 7, era aparelhagem de imagem C.G.R. registrador de pre£
são Honeywell, e registro das imagens em vídeo-cassete-Pa
nasonic G.46. Através de dissecçao da veia basilica, cora
introdução de catéter angiográfico, alcançou-se veia cava
superior, átrio direito, ventriculo direito e artéria pul
monar, onde foram realizadas:
1. Arteriografia Pulmonar Panorâmica - em pulmão Es-'
querdo e Direito.

Este procedimento foi realizado

em projeção póstero-anterior;

utilizou-se bomba '

injetora, para a injeção de 80 ml de TELEBRIX

38

(IOXITALAKATO DE MEGLUMINA E SÓDIO), com a finalidade de analisar a morfodinâmica da circulação pul
monar, e as cavidades cardíacas esquerdas através
da levofase.
2. Arteriografia Pulmonar Seletiva Segmentar - com ca
téter encunhado.

Este procedimento foi realizado

em projeção póstero-anterior, com a injeção manual
de 20 ml de TELEBRIX-38, a cada injeção, com a finalidade de analisar alterações morfológicas
leito micro-vascular.

do

TABELA I-

Casuística dos Pacientes com Micro Fistulas Arterio- i.
Venosas Pulmonares

N«

IDENTIFICAÇÃO

IDADE

SEXO

COR

ÉPOCA DO
DIAGNOSTICO

1

MSS

22

M

P

1956

2

10

10

F

B

1983

3

JCF

16

F

P

1984

4

AAR

43

M

P

1989

TABELA II - Casuística dos Pacientes com Micro-FÍstulas Artérlo
Venosas Pulmonares.

IDENTIFICAÇÃO

ANOMALIAS

1

Esqulstossomose Mansonica forma Hépato-Esplênica

MSS

DE

BASE

Hipertensão Porta - Esplenectomia

2

10

Esqulstossomose Mansonica forma Hépato-Esplênica
Hipertensão Porta

3

JCF

Doença de Rendu-Osler-Weber - Fístu is A-V periféricas e ósseas - Cirrose pós-necrótica

4

AAR

Esqulstossomose Mansonica forma Hépato-Esplênica
Hipertensão Porta

Ill - RESULTADOS

1 - Clínicos

Todos os pacientes (100%) apresentaram achados

de

cianose central crônica (cianose fixa de extremidades, baqu£
teamento digital e poliglobulia), e 2 pacientes (50%) apresentaram sinais da síndrome hipercinética.

(Tabela m ) .

Três pacientes apresentaram cianose severa (75%),
e um cianose moderada (25%).
65% (X=59).

A poliglobulia variou de 50 a

(Tabela III ).

Os sintomas de dispnéia de esforço e diminuição da
capacidade física estiveram presentes em todos os pacientes
(100%), variando de grau leve em 1 caso (25%), moderado
2 (50%) e severo em 1 (25%).

sra

(Tabela IV ).

Sintomas neurológicos

foram encontrados em 3

cientes (75%), estando a cefaléia presente em 3 (75%),
teira em 2 (50%) e crises convulsivas em 1 (25%).

paton-

(Tabela

IV).
Dor torácica foi relatada em 2 casos (50%), a
moptise em 2 (50%) e a epistaxe em 2 (50%).

he-

(Tabela IV ).

0 exame físico revelou aparelho cardiovascular nor
mal em 2 casos (50%) e sinais da síndrome hipercinética(ccn sopro
sistólico de leve intensidade em focos aórtico e pulmonar, •
leve hiperatividade precordial e pequeno aumento da amplitude dos pulsos periféricos) em 2 casos (50%).

(Tabela V ).

0 exame do tórax mostrou-se normal nos 4 pacientes
estudados (100%).

(Tabela VI ).

Todos os pacientes (100%), apresentaram

hiperten-

são porta, com esplenomegalia em 3 (75%) e esplenectomia
1 (25%);

em

a hepatomegalia esteve presente em 3 pacientes(75%).

(Tabela VI ).
Em um paciente (25%), com Doença de Rendu Osier Weber e cirrose juvenil, foi constatada a presença de fistulas
artério-venosas periféricas em pavilhão auricular

esquerdo,

em falange distai do Is qulrodactllo direito e na região
espinha ilíaca ãntero-superior esquerda.

da

(Tabela VI ). (Fi^

gura 4 ) .
Foi constatado em 1 paciente (25%), microtelangectasias em face.

(Tabela VI ) .

2 - Complementares
A medida da pressão parcial do oxigênio arterial '
(pO ) , variou de 67 à 80% (X=71,25).

(Tabela VII).

A análise das radiografias do tórax, obtidas
projeções póstero- anterior e perfil esquerdo (com

esôfago

contrastado), revelou diâmetros cardíacos normais em
os pacientes (100%).

nas

todos

(Tabela VII).

0 eletrocardiograma não revelou crescimentos cavitários, bloqueios de ramos, alterações da repolarização ventricular, nem arritmias nos pacientes estudados (100%).

(Ta

bela VII).
0 estudo ecocardiográfico foi realizado em 3

pa-

cientes (75%), pela inexistência do método à época do primei^
ro caso estudado. Afastou a existência de cardiopatia
gênita ou outras alterações estruturais em todos os

con-

pacien-

tes, evidenciando dimensões cavitárias normais em 1 (25%) e
leve aumento do diâmetro diastólico do ventrículo
em 2 (50%).

esquerdo

(Tabela VII).

0 estudo Doppler foi realizado somente en 2 pacien
tes (50%), como estudo mais recente, revelando
de fluxo normais.

velocidades

(Tabela VII).

Na análise da radiografia do tórax em projeção pós
tero-anterior, visando os campos pulmonares foi

encontrado

nos 4 pacientes estudados (100%) achados que preencheram

os

critérios diagnósticos de micro-fístulas A-V pulmonares, cora
aspecto de hipervascularidade pulmonar e trama vascular anômala, sugerindo certa hipotransparência ou mesmo um microreticulado nodular, mais acentuado nas bases de ambos os
mões.

(Figuras 5, 6,

7

pul-

e 8 ) . Verificou-se este aspecto,

de forma mais acentuada em 3 pacientes (75%) e em 1 paciente
(25%) os achados apresentaram-se mais discretos.
0 estudo cintilográflco foi realizado em 3 pacien-

tes (75%), não sendo realizado no primeiro caso estudado, em
decorrência da Inexistência do método na época.
Os pacientes foram submetidos ao estudo dinâmico '
cardio-pulmonar, observando-se em todos durante a

primeira

passagem, a visualização do ventrículo esquerdo e aorta, com
provando a existência de comunicação artério-venosa pulmonar.
(Figura 9 e 10). Durante a segunda passagem foi visualizado
em todos os pacientes, órgãos sistêmicos (rim e baço), embolizados pelo macroagregados de albumlna marcados com
sio, com subsequente comprovação da presença de
artério-venosa pulmonar.

Tecné-

comunicação

(Figura 9, 10 e 11).

Como estudo final foi realizada a arteriografia pul^
monar, em todos os pacientes (100%), confirmando a presença '
de micro fistulas artério-venosas pulmonares.
A arteriografia panorâmica esquerda e direita evidenciou nos 4 pacientes (100%), opacificação arterial normal;
mesmo durante a opacificação dos ramos arteriais, foi observada a opacificação precoce dos ramos venosos, que eram exageradamente numerosos.

Os ramos venosos apresentaram-se au-

mentados em calibre, com drenagem rápida para o átrio esquer
do.

(Figura 12,13,14,15). Em 1 paciente o calibre dos ramos

venosos para o átrio esquerdo, apresentou-se normal (25%).
A arteriografia seletiva seqüencial com cateter en
cunhado, evidenciou nos

pacientes à nível de vasos de menor

calibre, passagem rápida de contraste dos ramos arteriais pa
ra os ramos venosos, formando

conglomerados bastante d .isos

de contraste, preenchendo os critérios angiográficos do diag
nóstico das micro fistulas A-V pulmonares.

(Figura 13,14,15).

No levograma observou-se em todos os pacientes estudados (100%), átrio e ventrículo esquerdos de aspectos nor
mais.
As pressões do capilar pulmonar, da artéria pulmonar e do ventrículo direito, revelaram valores normais em to_
dos os casos (100%),

(TabelaVIII).

Segundo o estudo angiográfico, foram localizados em
todos os pacientes (100%), conglomerados fistulosos em lobos
inferiores de ambos os pulmões, em 1 paciente (25%) em

lobo

médio direito, e em 1 paciente (25%) em lobo superior esquer
do.
A oximetria não foi realizada nos casos estudados,
devido as dificuldades encontradas à época da realização dos
exames.
Realizado angiografia pulmonar pós-morten com bário
em 1 caso que foi à óbito (25%).

Após injeção em artéria pul^

monar com o pulmão não insuflado, houve escoamento rápido
volumoso pelas veias pulmonares, obrigando a

e

repetir o exa-

me após sutura das veias.
Evidenciou-se grande riqueza de vasos pulmonares,
com abundância de vasos de pequeno calibre, não se podendo i^
dentificar "vasos anastomóticos".

Entretanto a anastomose •

foi inferida além do escoamento rápido, a riqueza vascular
resultante da injeção de substância (bário) que não ult^apas^
sa o capilar pulmonar. Figura 16.

TABELA III- Achados Clínicos dos Pacientes com Micro-fístulas
A-V Pulmonares.

IDENTIFICAÇÃO CIANOSE BAQUETEAMENTO HEMATÔCRITO SÍNDROME
DIGITAL
HIPERCINÉTICA
1

MSS

severa

presente

65%

ausente

2

10

modera
da

presente

50%

ausente

3

JCF

severa

presente

58%

presente

AAR

severa

presente

63%

presente

4

TABELA IV- Sintomas dos Pacientes com Micro Fistulas A-V

DISPNÉIA DE
ESFORÇO

DIMINUIÇÃO DA
CAPACIDADE
FÍSICA

MSS

moderada

moderada

IO

leve

JCF

AAR

IDENTIFICAÇÃO

Pulmonares

DOR TORACICA

EPISTAXE

HEMOPTISE

SINTOMAS
NEUROLÓGICOS

presente

ausente

presente

crises
convulsi^
vai
cefaleia

leve

ausente

presente

ausente

ausente

severa

severa

ausente

presente

ausente

cefaleia
tonteira

moderada

moderada

presente

ausente

presente

cefaleia
tonteira

1

2

3

4

I
I

TABELA V- Achados Cardiovasculares do Exame Físico dos Pacientes
com Micro Fistulas A-V Pulmonares.

PA

FC

PULSOS
ARTERIAIS

PRECÓRDIO

AUSCULTA
CARDÍACA

MSS

110/80

90

normais

normal

normal

10

100/70

82

normais

normal

normal

JCF

130/60

95

amplos

batimentos visj[
veis

SS Ao.P
+/4

AAR

120/70

90

amplos

batimentos visí^
veis

SS Ao.P
,/4

IDENTIFICAÇÃO

1

2

3

4

TABELA VI- Achados do Exame Físico nos Pacientes com Micro
Fistulas A-V

Pulmonares.

IDENTIFICAÇÃO

EXAME DO
TÓRAX

FÍGADO

BAÇO

1

MSS

normal

aumentado

esple_
nect£
mia

ausentes

2

10

normal

aumentado

aumen
tado

micro telanjectasias em face

3

JCF

normal

impaipável

aumen
tado

fistulas A-V
periféricas

4

AAR

normal

aumentado

aumen
tado

ausentes

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS

TABELA VII-Achados de Exames Complementares nos Pacientes com
Micro Fistulas A-V

Pulmonares.

IDENTIFICAÇÃO p02 DIÂMETROS CARDÍACOS
A RADIOGRAFIA DO
TÓRAX

ECG ECOCARDIOGRAMA

DOPPLER

1

MSS

7096

normal

normal

2

10

80%

normal

normal

normal

3

JCF

67%

normal

normal

\ VDF VE
(5.7 cm)

normal

4

AAR

68&

normal

normal

t VDF VE
(5.8 cm)

normal

V

não realizado

não rea
lizado

não rea
lizado

TABELA

VIII -

Medidas Pressóricas Obtidas pelo Cateterismo
Cardíaco Direito nos Pacientes com Micro-Fís
tulas A-V Pulmonares

IDENTIFICAÇÃO

CAP

AP

VD

-

-

1

MSS

-

2

10

11

22/10

29/10

3

JCF

8

22/8

30/8

4

AAR

1°

20/10

30/8
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COMENTÁRIOS
As micro-fístulas artério-venosas pulmonares se de_

finem como um curto-circuito pre-capilar pulmonar, sendo uma
anomalia pouco freqüente.
Em nossa casuística, encontramos igual distribuição
entre os sexos.
Foram estudados 4 pacientes, todos portadores
doença de base;

de

3 com Esquistossomose Mansonica, forma hépa

to-esplênica e 1 com Doença de Rendu-Osler-rWeber e

Cirrose

Juvenil, todos portadores de hipertensão porta.
Durante anos estes pacientes foram investigados

e

tratados de sua doença de base, apresentando em comum cianose de longa evolução, por longa data sem diagnóstico.

En; 3

casos a cianose foi associada à cardiopatia congênita e em 1
caso à pneumopatia (Hipertensão Pulmonar).
A possibilidade da existência de anastomoses artério-venosas não foi aventada, permanecendo à parte nas obser
vações, em todos os casos.
Tem-se incluído à lista das causas da cianose

as

cardiopatias, as pneumopatias e as hemopatias em geral, mas
as fistulas A-V pulmonares, principalmente as micro-fístulas,
têm permanecido à margem do diagnóstico, por apresentar acha
dos, à primeira

vista pouco expressivos.

Faço a observação de que, apesar de citações literárias (23,26,55,77,106), sobre a presença de micro-fístulas
A-V pulmonares, em pacientas com Esquistossomose Mansonica,a
cianose tem sido relacionada na grande maioria dos casos

à

forma de hipertensão pulmonar, e a possibilidade de pequenas
anastomoses artéric-venosas, tem sido relevada, como ocorreu
no caso de n» 4 por nós apresentado.
Em todos os pacientes estudados, à cianose,

soma-

vam-se radiografias com achados pouco expressivos, ou

seja

dimensões cardíacas normais e campos pulmonares apresentando
hipervascularidade, mais acentuada em bases, que à
vista poderiam passar desapercebidos.

primeira

A medida que uma possibilidade diagnostica é estudada e apresentada, novos diagnósticos são feitos de

forma

progressiva, corroborando com nossas observações, onde o pri^
raeiro diagnóstico data de 1956 e os 3 últimos desta década.
As fistulas A-V pulmonares, de origem congênita

e

hereditária têm sido referidas como as mais comuns (62), em
geral mais encontradas entre 30 e 40 anos (65).
Em nossos estudos que se relacionam à população

'

brasileira e a micro-fístulas A-V pulmonares, a Esquistossomose Mansônica foi a mais freqüente doença de base e 755í dos
pacientes apresentaram idade inferior a 30 anos, podendo explicar a divergência dos achados, em relação à literatura.
A dificuldade diagnostica das micro-fístulas A-V *
pulmonares encontra-se na multiplicidade e dimensões das lesões, bem como sua expressão clínico-laboratorial.
Os achados clínicos das micro-fístulas, são a primeira vista pouco expressivos, mas a medida que se compreende sua fisiopatologia e se estuda suas manifestações, tornam
se mais evidentes.
No grupo estudado, os achados clínicos, guardaram'
relação direta com o grau de hipoxemia;

em todos houve

au-

mento progressivo da dispnéia e diminuição da capacidade física, relacionados á piora da cianose, e nos 3 casos onde ha
viam sintomas neurológicos, a hipcxenia era severa.
Achados da síndrome hipercinética foram encontrados
em um paciente com longo tempo de evolução da doença (caso n»
4) e em outro portador de fistulas A-V periféricas (caso n«3).
Acreditamos que o volume de sangue desviado

pelo

curto-circuito levando à hipoxemia, atue sobre a morbidade da
doença, de forma a acentuá-la.
0 exame clínico completo complementa os achados da
cianose de longa evolução;

nos casos estudados todos

apre-

sentavam hepatonegalia e/ou esplenomegUia, e em 1 paciente
o achado de fistula A-V periféricas colaborou no direcionamento

do diagnóstico.
Nos exames realizados, seguindo nossa rotina diag-

nóstica, verificamos eletrocardiograma normal em todos os ca
sos, demonstrando que provavelmente as micro-fístulas por si
não levam a alterações específicas neste exame.

0 eletrocar

diograraa poderia evidenciar sobrecarga de câmaras esquerdas,
talves na presença de grandes volumes pelas anastomoses,

ou

mesmo alterações secundárias à possível doença miocárdica pe
Ia hipoxemia crônica, em pacientes que viessem a suportar

'

longo tempo de evolução da doença.
0 ecocardiograma realizado, não evidenciou cardiopatia, de forma que o diagnóstico de anastomoses pulmonares,
tcmou-se bastante provável.

Em 2 pacientes, portadores

de

síndrome hipercinética, leve aumento do diâmetro diastólico
do ventrículo esquerdo foi observado e atribuimos à provável
maior volume de sangue pelo curto-circuito nestes dois casos.
o Doppler foi realizado em 2 pacientes somente,devido à época da realização do exame, e não foram observadas
alterações nas velocidades de fluxo, mesmo nos pacientes em
que leve aumento do ventrículo esquerdo foi encontrado.
A ecocardiografia contrastada (52,82,99), um método recente para a detecção de curto-circuitos A-V pulmonares,
não foi realizada no grupo estudado, pelas dificuldades

en-

contradas na realização deste método.
A contribuição da ecocardiografia no diagnóstico '
diferencial do paciente cianótico é limitada, pelo fato

de

que nas pneumopatias e nas hemopatias, o exame em geral

é

normal.
Ao analisar as radiografias do tórax, visando

os

campos pulmonares, no paciente portador de cianose contrai '
crônica, com coração normal, principalmente na presença
doenças de base

de

que possam levar ao aparecimento de anasto-

moses A-V pulmonares, observamos de forma mais cuidadosa

os

vasos pulmonares. Em 3 casos estudados, em que os campos

'

pulmonares foram analisados de forma sistemática, observamos
alterações morfológicas dos vasos, mais acentuada em bases,
de forma que dados positivos somaram-se a possibilidade diag
nostica.

Em 1 caso as alterações vasculares eram menos

su-

gestivas, mesmo nas bases, mas a presença de Esquistossomose
Mansonica comprovada, nos forneceu uma forte suspeita diagnós»
tica.
Observamos que o grau de hipoxeraia e sua repercussão clínica manteve relação direta con a exuberância dos

a-

chados radiológicos.
0 estudo cintilográfico realizado em 3 pacientes,
confirmou o curto-circuito, mas não forneceu meios de diferenciar e localizar as micro e as macro-fístulas A-V pulmona
res.

Consideramos a cintilografia pulmonar ponto de

grande

importância na metodologia diagnostica, porque seu resultado
irá indicar ou não a realização da angiografia pulmonar.
~

A
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especificidade do estudo dinâmico cardio-pulmonar, com MAA Tc
em confirmar pequenos curtos-circuitos (28), nos assegura que
a não visualização de estruturas esquerdas e órgãos da circulação sistêmica, afasta a possibilidade de fistulas A-V pulrao
nares.
A angiografia pulmonar foi realizada em todos os pa
cientes, com a demonstração e a localização dos conglomerados
fistulosos.

Nos casos estudados apresentaram-se principalmen

te em bases, embora em um caso tenha sido também observado o
conglomerado fistuloso em lobo superior esquerdo, e em outro,
em lobo médio direito.
Observamos que os conglomerados fistulosos represen
tam uma área de maior concentração de micro-fístulas, nas as
lesões podem encontrar-se espalhadas por todo o pulmão,

de

forma que mesmo com um exame minucioso, sua detecção completa pode não ser feita.
Apesar de nossos estudos relacionarem-se à micro-'
fistalas A-V pulmonares, e em sua maioria a Esquistossomose
Mansônica, apresentando em comum hipertensão porta, encontra
nos dados de localização semelhantes aos da literatura(29,65).
No caso de n* 3, portador de Cirrose Juvenil e Doença de Rendu-Osler-Weber, em que foram encontrados conglome
rados fistulosos em bases e em lobo superior esquerdo (neste
ultimo, associavam-se fistulas de taminhos variados)«atribui

inos a presença da Doença de Rendu-Osler-Weber. na qual a an
giomatose pode se manifestar com fistulas A-V pulmonares

de

diferentes tamanhos (34).
No primeiro caso estudado, que foi a

óbito,

foi

realizado como evento experimental em estudo necróscópico,
a

angiografia pulmonar com bário, pelo Professor Nelson Bo-

telho Reis en 1957. Foi feita a injeção de bário em artéria
pulmonar, que rapidamente esvaziou-se no sistema venoso; após
sutura de veias pulmonares, foi observada hipervascularidade
pulmonar confirmando o diagnóstico de anastomoses A-V pulmonares.
Na evolução dos pacientes, um foi à óbito em decorrência de coma hepáticc, e nos outros teu» havido uma lenta,'
mas progressiva piora do quadro clínico;

além da sintomatol£

gia decorrente da doenç,a de base , associaram-se os efeitos *
deletérios da hipoxemia sobre o organismo.
pouca conduta pode ser tomada em relação à esta evoluçao, não havendo clinicamente como melhorar a hipoxemia,
já que ela não se relaciona à alterações do parênquima pulmo
nar, mas ao volume de sangue desviado do capilar pulmonar, '
prejudicando as trocas gasosas .
Como medida de suporte, temos indicado a retirada
de sangue, mantendo o hematócrito entre 50 e 55%, tentando '
desta forma prevenir complicações tromboembólicas, principal
mente as cerebrais. As infecçÕes respiratórias pioram de s£
bremaneira o quadro clínico, e sua prevenção torna-se

impe-

riosa.
A cirurgia não foi indicada em nenhum dos pacientes,
pelo fato de que as lesões eram múltiplas e espalhadas pelos
pulmões

embora estivessem mais acentuadas em bases.
Os conglomerados fistulosos representam áreas

maior concentração das micro-fístulas, e estas

de

lesões em ge_

ral são uma manifestação da doença de base, podendo

encon-

trar-se en todo o pulmão, nem sempre havendo como demonstrar
todas as áreas acometidas, como já referido, da mesma

forma

que retirá-las.
Ai questiona-se a possibilidade do transplante coração-pulmao, que teoricamente poderia solucionar o problema

pulmonar, nos casos en que comprovadaraente as alterações tos
sem somente do pulmão.
van comprometimento

Nos casos estudados, todos apresenta

no sistema hépato-esplênico, com hiper-

tensão porta, e o que fazer nestes casos?
A relação da hipertensão porta e a presença de

a-

nastomoses A-V pulmonares vem sendo relatada e questionada '
na literatura (13,32,46,53).
Embora não se conheça o mecanismo de formação

dos

curto-circuitos A-V pré capilares nestes pacientes, há
tendência geral à atribuir à hipertensão porta, o seu

uma
fator

desencadeante.
Calabresi e Abelnian (13), em estudos anatômicos re_
alizados pós-morten, observaram a presença de anastomoses
porto-pulmonares em indivíduos normais e em indivíduos

'

cem

hipertensão porta secundária à cirrose hepatica, (nestes havia o aumento proeminente de tais anastomoses, representando
ou a abertura de vias

anastomóticas previamente existentes

ou o desenvolvimento de novos trajetos anastomóticos). 0 es^
tudo de Alves (1), analisando o papel das anastomoses

porto

pulmonares sobre a hipoxemia na Esquistossomose MansSnica

'

cora hipertensão porta, observou que variações no "shunt" ana
tõmico-pulmonar sofreram influência das variáveis de pressão
do sistema porta, induzidos pela infusão de Pitressin.

Na

mesma linha de raciocínio, Giampaimo (29), questiona a gênese das fistulas pulmonares, ou como vasos neoformados ou como a abertura de vias normais, por fatores desencadeantes.
Então se houvessem meios de reverter a hipertensão
no sistema porta, os curto-circuitos poderiarr. ser bloqueados?
Mas os procedimentos cirúrgicos nesta área têm-se mostrado i^
r.eficazes sobre a hipertensão porta, e se houvesse uma
sibilidade cirúrgica, até que ponto poderia atuar sobre

posos

vasos pulmonares.
Mesmo quando o diagnóstico das micro-fístulas A-V
pulmonares é feito precocemente, a presença de hipertensão '
porta, torna a conduta bastante restrita. Wessel

(103) re-

lataram um caro de Esquistossomose MansSnica com hepato-es-'
plenomegalie, com cianose central crônica e pressões pulmona

res normais, que após tratamento específico da esquistossooo
se, foi observado desaparecimento gradual de cianose.

Nas o

que se observa de um modo geral é que pouco se pode fazer

a

fim de deter a evolução da doença.
Em casos específicos como a cirrose juvenil talves
o transplante hepático pudesse bloquear o processo de formação dos curto-circuitos A-V pulmonares, mas na Doença de Ren
du-Osler-Weber a angiomatose em geral tem caráter progressivo.
Até onde se conhece as alterações decorrentes

da

cirrose hepatica, da Esquistossoiaose Mansonlca ou mesmo

da

progressão da Doença de Rendu-Osler-Weber. como se certificar
que mecanismos pouco esclarecidos poderiam interagir, pondo
em risco procedimentos bastante invasivos, e por vezes ainda
em caráter experimental.
Desta forma propomos uma metodologia para o diagnós_
tico das nicro-fístulas A-V pulmonares, frente à um paciente
portador de cianose central de longa evolução, principalmente na presença de Esquistossomose Mansonlca, Cirrose Hepatica ou suspeita cínica de Doença de Rendu-Osler-Weber.
Com os achados de exame clínico completo afastando
doença cardíaca primária, eletrocardiograma normal e

dimen-

sões cardíacas normais à radiografia do tórax, será indicado
o estudo ecocardiográfico.

Se con ests métcdc fcr afastado

cardiopatia estrutural, uma análise direcionada à circulação
pulmonar deverá ser feita, à radiografia do tórax.
Se à análise da circulação pulmonar, aspecto de hi
pervascularidade, com vasos anômalos mais acentuados em

ba-

ses, forem encontrados, aumentando a probabilidade diagnostic
cê das micro-fístulas, o estudo cintilográfico deverá ser in
dieado.
0 estudo dinâmico cardio-pulmonar por cintilografia, através da primeira e segunda passagem, com
de MAA Tc

99m

utilização

t

, poderá confirmar a presença de anastomoses A-V

pulmonares, visualizai do câmaras esquerdas e órgãos sistêmicos.

Assim, a angiografia

pulaonar panorâmica e seletjL

va será indicada, e na presença de precocidade da fase venosa, associada a deaonstraçao dos congloaerados fistulosos, o
diagnóstico de micro-fistulas A-V pulaonares será feito.

V -

CONCLUSÕES

1-

As micro fistulas artério-venosas pulmonares se definem

como um curto circuito artério venoso pré-capilar pulmonar,
sendo uma anomalia pouco freqüente.

Incidiu em igual distri

buição em ambos os sexos nos pacientes estudados.
2-

Apresentou a Esquistossomose Mansônica como a mais fre-

qüente doença de base no grupo estudado, estando a hipertensão porta presente em todos os casos.
3-

Em presença de cianose de longa evolução a possibilida-

de de micro fistulas A-V pulmonares deve ser incluida no diag
nòstico diferencial das cianoses, principalmente nos portàd£
res de Esquistossomose Mansônica.
4-

Que a presença de cianose de longa evolução, com

cora-

ção morfologicamente normal, implica na necessidade da

rea-

lização da cintilografia e angiografia pulmonar, a fim

do

possível diagnóstico de curtos-circuitos artério-venosos pr£
capilares pulmonares.
5-

A cintilografia pulmonar possibilitou o diagnóstico

de

curto-circuitos artério-venosos, mesmo em pequenos vasos, '
mas não diferenciou as micro das macro fistulas A-V pulmonares nos casos estudados.
6-

A arteriografia pulmonar reconhece a morfologia e loca-

liza os conglomerados fistulosos, sendo este o método de definição das micro fistulas A-V pulmonares,

foi observada •

maior incidência dos conglomerados- fistulosos nas bases pulmonares, nos casos estudados.
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V I I - ANEXOS

CASO Ni 1
Caso estudado no ano de 1956.
M.S.S., 22 anos, sexo masculino, pardo, portador de
Esquistossomose Mansônica, forma

hépato-esplênica, com hiper

tensão porta e relato de esplenectomia em 1952.
Apresentando sinais de cianose central crônica

de

grau severo, com cianose de extremidades e mucosas +++/3, baqueteamento digital e poliglobulia (Hematócrito de 65?í).
Queixa de dispnéia aos esforços e diminuição da capacidade física de grau moderado;
hemoptises esporádicas.

relato de dor torácica

e

Episódios de cefaléia e crises con-

vulsivas .
Exame cardiovascular evidenciando coração normal '
(freqüência cardíaca de 90 bat/minuto e pressão arterial

de

110/80 mmHg).
Exame do tórax normal.
Abdome com hepatoraegalia.
Ausência de alterações vasculares periféricas.
Aos exames complementares evidencia de:
1. Gasometria

com p02 de 705*.

2. Eletrocardiograma normal.
3. Radiografia convencional do tórax em projeção '
póstero-anterior e perfil esquerdo com esôfago contrastado £
videnciando diâmetros cardíacos normais e campos pulmonares
com trama vascular anômala, com aspecto micro nodular, em am
bas as bases pulmonares.
3. Angiografia pulmonar venosa, com circulação arterial pulmonar normal, mostrando principalmente no pulmão '
esquerdo fase venosa com hipervascularidade (vasos finos

e

tortuosos - veias)e micronódulos .
4. Angiografia pós-morten com bário mostrou hipervascularidaie pulmonar e esvaziamento do contraste no sistema venoso.

CASO K« 2
Caso estudado no ano de 1983.
I.O., 10 anos, sexo feminino, branca, portadora de
Esquistossomose Mansônica, forma hépato-esplênica con hipertensão porta.
Sinais de cianose central crônica, de grau moderado, com cianose de extremidades e mucosas ++/3, baqueteanento digital e poliglobulia (Hematócrito de 5054).
Queixa de dispnéia aos grandes esforços com piora
da cianose e diminuição da capacidade física de grau leve. '
Relato de epistaxes esporádicas.
Exame cardiovascular apresentando coração normal '
(freqüência cardíaca de 82 bat./minuto e pressão arterial ce
100/70 ramHg).
Exame de tórax normal.
Abdome com hépato-esplenomegalia.
Presença de micro telangectasias em face.
Aos exames coraplenentares foi evidenciado:
1. Gasoraetria

com p02 de 80Çí.

2. Eletrocardiograma normal.
3. Ecocardiograma Uni e Bidimensional normal.
4. Radiografia Convencional do Tórax em projeção
póstero- anterior e perfil esquerdo com esôfago contrastado
apresentou diâmetros cardíacos normais e campos pulmonares
com aumento do número de vasos em bases pulmonares.
5. Cintilografia Pulmonar,realizado o Estudo Dinâmico Cardio-Pulmonar, com utilização de macro-agregados

de

albumina, marcados com Tecnésio (KAA Tc ' ) .
Primeira passagem - aparecimento do ventrículo esquerdo e
aorta.
Segunda passagem - embolização renal bilateral, pulmões com
perfusão normal.
6. Angiografia Pulmonar = Panorâmica - fase arterial normal, com passagem rápida d" contraste para os ramos
venosos (que apresentaram calibres normais).

'

Seletiva Seqüencial

com

Catéter Encunhado - presença de con

glomerados fistulosos densos em bases pulmonares.
Pressões normais em cavidades direitas, artéria pul
monar e capilar pulmonar.
(VD= 29/10

AP= 22/10

CAP=11

)

Cavidades esquerdas de aspecto normal à levofase.
Outros exames: Fundoscopia - normal.

CASO N« 3
Caso estudado no ano de 1984.
J.C.F., 16 anos, sexo feminino, parda, portadora de
Cirrose Juvenil (cirrose pós necrotica - biópsia), com hipertensão porta e Doença de Rendu-Gsier-Weber.
Sinais de cianose central crônica de grau severo, '
com cianose de extremidades e mucosas +++/3, baqueteamento di^
gital e poliglobulia (Hematócrito de 58&).
Queixa de dispnéia aos pequenos esforços e capacidade física reduzida;
tonteira.

sintomas neurológicos de cefaléia

e

Relato de epistaxe.
Queixa de dor de forte intensidade em joelho esquer

do.
Exame cardiovascular apresentando sinais da síndr£
me hipercinética, com hiperatividade precordial, sopro sist£
lico ++/6 em foco aórtico e pulmonar, pulsos arteriais

am-

plos, de forma normal (freqüência cardíaca de 90 bat./minuto
e pressão arterial de 110/80 mmHg).
Exame de tórax normal.
Abdome com esplenomegalia.
presença de fistulas A-V periféricas em região

de

espinha ilíaca antero-superior esquerda, com soprocontinuo au
dível; fistula em pavilhão auricular esquerdo e em falange '
distai do 1* quirodáctilo direito.
Aos exames complementares foi evidenciado:
1. Gasometria com p02 de 67%.
2. Eletrocardiograma normal.
3. Ecocardiograma Uni e Bidimensional com leve aumento do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo.

Veloci

dade de fluxo normal ao Doppler.
4. Radiografia Convencional do Tórax, em projeção'
postero-anterior e perfil esquerdo com esofago contrastado e_
videnciando diâmetros cardíacos normais e campos pulmonares
com aspecto de hipervascularidadé, além de trama vascular anomala mais acentuada em bases.
5. Cintilografia Pulmonar, realizado o Estudo Dinâ
mico Cardio-Pulmonar, com utilização de MAA Tc

Primeira passagem - aparecimento do v e n t r í c u l o esquerdo e aor
ta.
Segunda passagem - embolização renal bilateral.
6. Angiografia Pulmonar = Panorâmica - fase arteri^
ai normal; fase venosa rápida com aparecimento precoce

dos

ramos venosos (de calibres aumentados).
Seletiva Seqüencial

com

Catéter Encunhado - presença de •

conglomerados fistulosos em base pulmonares e em lobo pulmonar superior esquerdo (concomitância com fistulas de diferen
tes tamanhos nesta localização).
Pressões normais em cavidades direitas, capilar *
pulmonar e artéria pulmonar.
(VD=3Q/8

AP= 20/10

CAP=

10

)

Cavidades esquerdas de aspecto normal à levofase.
Outros exames: -Fundoscopia evidenciando aumento do
calibre da veia e artéria central da retina;

veias tortuosas

ao redor da mácula.
-Retossigmoidoscopia apresentando '
hemorróidas Grau II (congestão dos vasos da sub-mucosa

por

hipertensão porta).
-Endoscopia Digestiva Alta evidence
ando varizes de esofago de médio calibre e pequenas telange£
tasias no estômago.
-Cintilografia óssea em joelho esquerdo.

fíotula A-V

CASO N« 4
A.A.R., 43 anos, do sexo masculino, pardo, portador
de Esquistossomose

Mansônica, forma hépato-esplênica,

com

hipertensão porta.
Apresentando sir.s.is de ciar.CGC

central crônica de

grau severo, com cianose de extremidades e mucosas +++/3, ba
queteamento digital e poliglobulia (Hematócrito de 635ó).
Queixa de dispnéia importante e acentuada diminuição da capacidade física.

Relato de dor torácica e episódi-

os esporádicos de hemoptise.

Sintomas neurológicos de cefa-

léia e tonteira.
Infecçoes respiratórias de repetição.
Exame cardiovascular evidenciando sinais da síndr£
me hipercinética, com hiperatividade precordial, sopro sist£
lico ++/6 em foro aórtico e pulmonar, pulsos arteriais

am-

plos, de forma normal (freqüência cardíaca de 90 bat./minuto
e pressão arterial de 120/70 mmHg).
Exame de tórax normal.
Abdome com hépato-esplenomegalia.
Os exames complementares evidenciaram:
1. Gasometria com p02 de 68%.
2. Eletrocardiograma normal.
3. Ecocardiograma Uni e Bidimensional apresentando
leve aumento do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo.
Velocidade de fluxo normal ao Doppler.
4. Radiografia Convencional do Tórax em projeção '
póstero-anterior e perfil esquerdo com esofago contrastado £
videnciando diâmetros cardíacos normais e campos pulmonares
apresentando aspecto micro-nodular e trama vascular anômala,
mais acentuada em bases.
5. Cintilografia Pulmonar,realizado o Estudo Dinâmico cárdio-Pulmonar, com utilização de MAA Tc
Primeira passagem - visualização do ventrículo esquerdo e
aorta.
Segunda passagem - embolização renal bilateral e do baço.
Pulmões com perfusao irregular, sem caracterizar '

defeitos segmentares.
6. Angiografia Pulmonar = Panorâmica - fase arteri^
ai normal, com fase venosa rápida (aparecimento precoce
ramos venosos),de calibres aumentados.
Seletiva Seqüencial

cora

dos

Pressões normais.

Catéter Encunhado - conglomerados

fistulosos em bases pulmonares e em lobo médio direito.
Outros exames:

-Retossegmoidoscopia evidenciando

hemorróidas do 2 9 grau em parede lateral esquerda.
-Endoscopia Digestiva Alta mostran
do varizes esofageanas de médio e grosso calibres à partir •
do terço superior.
99i
-CintiíTr.íia Hepatica ccrn Tecnesio
demonstrando volumosa esplenomegalia - distribuição heterogênea do radiocolóide (concentração maior no baço em relação ao
fígado).
-Ovohelmentoscopia foi positiva para
Schistossoma Mansoni
específico após exame.

ainda em 1983 - relato de tratamento '

