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• Introdução
Poliserosite é um termo genérico que inclui um grupo bem definido de casos com espessamento inflamatório crônico das
membranas que revestem as grandes cavidades serosas com derrame seroso devido a várias causas, entre elas a tuberculose (TB). A
primeira referência de poliserosite foi em 1842 por Rokitansky, anatomopatologista Bohemian, em seu “Manual de Anatomia
Patológica Especial”. Doença de Concato apareceu em 1881 referida pelos italianos e é definida como progressiva poliserosite
maligna com grandes derrames de pericárdio, pleura e peritônio. A TB é uma doença infecto-contagiosa onde 1/3 da população
mundial é infectada. No Brasil 68 mil novos casos de TB foram notificados em 2014, cerca de 4,6 mil mortes ocorreram em 2013 e é
a primeira causa de morte entre as doenças infecciosas em pacientes com AIDS. Apesar da redução de 22,8% na taxa de incidência
brasileira (43,4 33,5 por 100.000) e 20,7% na taxa de mortalidade (2,9 2,3 por 100.000) em 10 anos e o percentual nacional de
cura de 72,5% em 2013, ainda permanece um grande problema de saúde pública em nosso país.
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• Objetivo: Relatar um caso de poliserosite em um paciente contactante de tuberculose pleural.

• Métodos: Estudo descritivo, tipo relato de caso, desenvolvido a partir de informações do prontuário de um paciente, internado em
um hospital geral do município de Macaé/RJ. Também foi realizada revisão bibliográfica sobre o tema.

• Descrição do caso
Paciente de 14 anos de idade, masculino, com história epidemiológica positiva para tuberculose e quadro de odinofagia, diarréia e
vômitos associado a derrame pleural bilateral, ascite, derrame pericárdico maciço e tamponamento cardíaco, associações estas
confirmada por métodos diagnósticos de imagem, submetido à pericardiocentese e posteriormente à toracotomia exploradora,
drenagem pericárdica, pericardiectomia parcial anterior e drenagem pleural à direita. Realizado biópsia de pericárdio e pleura para
estudo histopatológico e cultura e líquido pleural e pericárdico para estudo bacteriológico, citológico e bioquímico (resultados
inespecíficos). Iniciado empiricamente esquema básico para tuberculose (RHZE) devido história epidemiológica do paciente com
melhora significativa do quadro clinico. Encaminhado ao serviço de referência em tuberculose do município com alta após seis
meses de tratamento com critério de cura.
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• Discussão:
A poliserosite é uma síndrome com causa desconhecida, porém casos registrados na
literatura revelam certas características clínicas e patológicas comuns. Três hipóteses tem
sido propostas para a mesma: uma infecção por um microorganismo de baixa virulência
inerente ou adquirido, como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae,
bactéria typhosus, bactéria coli, Treponema pallidum, Plasmodium malariae,
Streptococcus pneumoniae entre outros, capaz de provocar fibrose de uma membrana
serosa em um paciente com baixa resistência; condição devida a uma toxina de origem e
natureza desconhecida; condição sendo como um estado de alergia. A TB como causa de
poliserosite é descrita desde o início do século XIX e alguns casos com apresentação
inicial de diarréia e vômito como no presente caso. O paciente evolui em 5 dias, desde o
primeiro sintoma até tamponamento cardíaco, o que caracteriza a evolução maligna da
poliserosite na doença de Concato. O processo inflamatório pode começar quer abaixo ou
acima do diafragma, dependendo da concentração e virulência dos agentes agressores e a
resistência local para as estruturas afetadas. Sempre que o processo começa as lesões
finais são idênticas. De Renzie (1898) acreditava que o peritônio é afetado em primeiro
lugar, em seguida, a pleura direita e, em seguida, o pericárdio; ele descobriu que se a
pleura direita estava envolvida em primeiro lugar, a doença geralmente prorrogava para o
peritônio e daí para a pleura esquerda e pericárdio. As lesões consistem em uma fibrose
espessa, esbranquiçada, brilhante do tecido conjuntivo que envolve o coração, fígado,
pleura, pericárdio, omento, mesentério e intestino. A fibrose pode ser maior do lado
direito do corpo possivelmente porque há mais canais linfáticos deste lado. O líquido
pericárdico pode ser um transudato ou exsudato, da cavidade pleural e peritônio são
geralmente exsudato. A literatura relata que muitos casos de pericardite apresentam
exames microbiológicos e culturas negativas, especialmente para Mycobacterium., então
métodos diagnósticos poderão permitir um diagnóstico mais rápido que conduza a um
tratamento mais precoce e eficaz, nomeadamente nesse caso anticorpos contra
componentes do Mycobacterium, o doseamento de adenosina deaminase ou a
Polymerase Chain Reaction . O esquema básico para tuberculose foi iniciado devido a
gravidade do caso e história epidemiológica positiva associado ao corticosteroide. É
reconhecido por todos os grupos a importância dos corticosteroides associados a
antituberculosos para a prevenção de pericardite constritiva, já não é tão evidente o seu
uso na prevenção de recidivas de pericardites de outra origem. Neste caso o paciente
obteve cura com o tratamento proposto. Chama atenção a benignidade da maioria dos
casos com tratamento adequado.

TC de tórax  com derrame pericárdico importante 
associado a derrame pleural bilateral

TC de tórax  com derrame pericárdico associado a 
derrame pleural bilateral

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


• Conclusão
O caso relatado e publicações levantadas trazem à luz a discussão sobre poliserosite, doença rara e com inúmeras
possibilidades etiológicas entre elas tuberculose, especialmente em nosso meio onde a mesma é endêmica e um grande
problema de saúde pública, e o diagnóstico e tratamento adequado precoce pode mudar a história natural da doença.
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