
Introdução

A necrose da gordura mediastinal, corresponde a uma condição clínica incomum

e tem um caráter autolimitado. A literatura médica descreve menos de 100 casos

documentados sobre essa entidade clínica, possivelmente devido a ser

subdiagnosticada.

Sua importância reside no diagnóstico diferencial da dor torácica, pois quando é

considerada como hipótese diagnóstica, não apenas justifica o quadro clínico,

como também evita que se utilize de recursos e procedimentos invasivos

desnecessários. É proposto que seja consolidado o termo apendagite

mediastinal, à semelhança do quadro que ocorre em decorrência da torção dos

apêndices epiplóicos no abdômen. A patogenia ainda não foi totalmente

esclarecida, sendo aventado diversos fatores que podem predispor tal patologia,

como por exemplo, a torção da gordura epipericárdica e manobras de Valsalva

frequentes.

Método

Análise retrospectiva de prontuário médico eletrônico.

Relato do caso

Paciente C.O.P, feminino, 38 anos, sem comorbidades, procurou atendimento

relatando dor torácica esquerda, em pontada, com piora à inspiração profunda e

ao tossir, de intensidade progressiva há 5 dias. Negou outros sintomas.

Encontrava-se em bom estado geral, corada, hidratada, consciente e orientada,

sem alterações de sinais vitais. Não foram identificadas alterações à inspeção,

palpação ou à ausculta do tórax e do abdome, e não foi identificado edema ou

alteração da perfusão de membros. Eletrocardiograma mostrou taquicardia

sinusal de 110bpm, sem outras alterações. Exames laboratoriais demonstraram

apenas D-dímero discretamente aumentado (1,0mcg/ml). Na radiografia de tórax

(FIGURA 1), foram identificados hipotransparência do campo pleuropulmonar

inferior esquerdo e apagamento do seio costofrênico esquerdo, inferindo-se

derrame pleural. Tomografia de tórax, cujos achados principais foram: Formação

nodular na gordura pericárdica junto ao ápice cardíaco no hemitórax esquerdo,

encapsulada, arredondada, com foco gorduroso em seu interior. Associa-se

densificação dos planos adiposos e espessamento do pericárdio adjacente. Não

há evidência de consolidações, formações nodulares evolutivas ou

comprometimento pulmonar intersticial difuso. Moderado derrame pleural à

esquerda com atelectasia restritiva.

Inicialmente cogitou-se investigação do derrame pleural com toracocentese e até

mesmo videotoracoscopia. Porém, como o quadro clínico e achados

tomográficos sugeriam necrose da gordura mediastinal, considerou-se que o

derrame pleural teria origem inflamatória e reacional à necrose tecidual.

Optado por tratamento clínico com analgésicos, anti-inflamatórios e observação

em regime hospitalar. Após 10 dias do atendimento inicial, relatou melhora da dor

torácica, que até então se apresentava em caráter residual sob uso de

medicações endovenosas. Nova radiografia de tórax no momento da alta não

identificou alterações. Uma nova tomografia de tórax foi solicitada após 6 meses

do quadro inicial, mostrando ausência de doença mediastinal.
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APENDAGITE MEDIASTINAL: UM RELATO DE CASO

Discussão

A apendagite mediastinal deve ser lembrada no diagnóstico diferencial da dor

torácica, quando é mandatório que se afaste causas com potencial letal, como

isquemia coronariana, dissecção aórtica, trombo embolia pulmonar e pericardite

aguda. Cursa com dor torácica, mais frequente à esquerda, é descrito atrito

pericárdico durante a ausculta cardíaca, sem outras alterações específicas ao

exame físico ou em exames laboratoriais. Quanto à incidência, não é encontrado

na literatura diferenciação entre os sexos ou faixa etária. Identifica-se na

tomografia de tórax como uma formação nodular com densidade de gordura na

topografia pericárdica, associada a espessamento do tecido pericárdico, mais

frequentemente no ângulo cardiofrênico esquerdo, onde a gordura mediastinal é

mais protuberante. A causa para a necrose da gordura epipericárdica ainda é

incerta, entretanto é provável que decorra de torção da gordura epipericárdica

sobre seu próprio eixo, ocasionando isquemia e, consequente necrose. Há ainda

as teorias de trauma de repetição por tecido anômalo como hamartoma ou

lipoma sobre a própria gordura pericárdica ou em situações de aumento

frequente da pressão intratorácica, como manobras de Valsalva ou levantamento

de peso, possa ocasionar necrose hemorrágica. Não há fatores de risco

identificáveis para a apendagite mediastinal. Embora a obesidade tenha sido

considerada eventual fator de risco, a condição também é observada em

indivíduos longilíneos.

No passado, a necrose da gordura mediastinal foi tratada com ressecção

cirúrgica, sendo possível o diagnóstico após análise anatomopatológica que

mostra depósitos de exsudato fibrino-neutrofílico, proliferação fibrovascular

jovem e áreas de inundação hemorrágica. O Tratamento cirúrgico era proposto

devido a não diferenciação com processos neoplásicos, principalmente com

lipossarcoma, e a ressecção promovia melhora sintomática devido a interrupção

do processo inflamatório e necrose tecidual. Porém, a partir de 2005, quando o

primeiro caso de tratamento conservador foi descrito, observou-se que se trata

de uma afecção autolimitada, de modo que os sintomas poderiam ser

controlados com analgésicos e anti-inflamatórios enquanto ocorre a

convalescença, semelhante como ocorre com apendagite epiplóica. Pode ocorrer

pequeno derrame pleural de forma reacional, habitualmente pequeno, que

também deve ser manejado preferencialmente de forma expectante.


