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Métodos: Pacientes em VM por mais de 48 horas e 
propensos ao desmame foram randomizados em grupos 
controle ou threshold IMT (treinados duas vezes ao 
dia). Eles foram acompanhados até à extubação, tra-
queostomia ou morte. Variáveis cardiorrespiratórias, 
pressões inspiratória e expiratória máximas (PiMáx e 
PeMáx), tempo de desmame e sucesso ou falha foram 
registrados. Na análise estatística foi realizado ANO-
VA, testes de Mann-Whitney U e Qui-Quadrado, com 
nível de significância de 0.05. Resultados: Oitenta e 
seis pacientes foram estudados (52% homens, com 
idade média de 63 ± 17 anos, 23% com doença pulmo-
nar obstrutiva crônica em ambos os grupos). Nenhuma 
diferença foi observada quando comparadas as variá-
veis cardiorrespiratórias iniciais versus finais em am-
bos os grupos, com exceção da PiMáx (que variou de -
33,72 ± 10,5 para -40,81 ± 12,7 no grupo threshold 
IMT e de -37,67 ± 10,5 para -34,19 ± 10,9 no grupo 
controle, p 369,93 ± 186,94 para 345,63 ± 135,44 no 
grupo controle). Nenhuma diferença foi observada no 
tempo de desmame (33,04 horas no grupo threshold 
IMT versus 47,04 horas no grupo controle, p>0,05) e 
no sucesso de desmame (90,7% no grupo threshold 
IMT versus 83,7% no grupo controle, p>0,05). Con-
clusões: O uso do threshold IMT durante o processo de 
desmame da VM causa aumento da PiMáx, PeMáx e 
Vt, entretanto, não houve associação com diminuição 
no tempo de desmame e/ou sucesso deste. 
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INTRODUÇÃO: Aneurisma de Rasmussen (AR) é 
descrito como uma erosão da adventícia e média de 
uma artéria brônquica que dilata para o interior de uma 
cavidade pulmonar levando a hemoptise maciça. Em-
bora pouco freqüente, a formação aneurismática é 
encontrada em pacientes com tuberculose pulmonar. A 
seletiva embolização da artéria que supre o aneurisma 
é uma alternativa segura à cirurgia para cessar a he-
morragia com mínimos riscos. O objetivo deste traba-
lho é relatar um caso de AR, enfatizando sua importân-
cia diagnóstica. MATERIAIS E MÉTODOS: Os dados 
foram obtidos mediante revisão de prontuário, obten-
do-se o consentimento informado para publicação do 
caso. RESULTADOS: Paciente 57 anos, feminino, 
branca, procedente de Alvorada, hipertensa, diabética, 
com história de hemoptise inicialmente tratada como 
hemorragia digestiva alta. Iniciou quadro de tosse 
produtiva, sudorese noturna e recorrência da hemopti-
se, diagnosticado tuberculose pulmonar por bacilosco-
pia de escarro. Iniciado tratamento com RHZ e após 15 
dias apresenta hemoptise volumosa sendo encaminhada 
ao HNSC. Realizado EDA normal, baciloscopias de 
escarro (3 amostras) negativas. Rx tórax padrão reticu-

lo-nodular. TC tórax com consolidação segmento ápi-
co-posterior do LSE e língula, com cavidades no seu 
interior e imagem ovóide de 2,2 x 1,3 cm nos maiores 
diâmetros axiais que se preenche pelo contraste endo-
venoso e parece se comunicar com pequeno ramo da 
artéria pulmonar, achados compatíveis com AR. Paci-
ente faleceu antes do tratamento. CONCLUSÃO: O 
diagnóstico de AR se torna necessário na prática clíni-
ca uma vez que a prevalência de tuberculose em nosso 
meio é alta. A precocidade no diagnóstico possibilita o 
emprego da terapêutica adequada, reduzindo o risco de 
morte por sangramento maciço. 
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Introdução: Melanocitose dérmica (MD) compreende 
diversas condições que histologicamente se apresentam 
como melanócitos intradérmicos, com ou sem a pre-
sença de melanófagos e clinicamente, como manchas 
hipercrômicas, de coloração azul-acinzentada. A man-
cha mongólica, o nevo de Ito e o nevo de Ota são en-
contrados ao nascimento ou até a adolescência. O apa-
recimento de MD na idade adulta é extremamente raro, 
tendo sido diagnosticada, em sua maioria, em pacientes 
asiáticos do sexo feminino, em média com 30 anos de 
idade. A apresentação extrafacial é ainda mais infre-
qüente, com apenas 30 casos relatados na literatura. 
Objetivo: Relatar a ocorrência de uma apresentação 
atípica de MD. Método: Estudo retrospectivo de um 
paciente, portador de MD, tratado em um centro de 
referência. Resultado: Homem, branco, 62 anos, coin-
fectado pelos Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) e da Hepatite C (HCV) há dois anos, sem neces-
sidade de tratamento antirretroviral, até o momento. 
Queixa-se de “manchas escuras nas costas” há 6 meses, 
assintomáticas. Nega trauma ou infecção local prévias. 
Ao exame apresenta manchas de coloração azul-
acinzentada, com formatos irregulares no tórax poste-
rior e braços, distribuídas simetricamente. O exame 
histopatológico foi compatível com melanocitose dér-
mica, demonstrando proliferação de células dendríticas 
pigmentadas difusamente distribuídas pelo derma. Fez-
se, então, o diagnóstico e melanocitose dérmica adqui-
rida. Conclusão: Não há relatos na literatura do surgi-
mento de MD em paciente coinfectado por HIV e 
HCV. A apresentação extrafacial, paciente de origem 
caucasiana e idade de início mais avançada são carac-
terísticas que conferem ao caso uma maior raridade. 
Não há outro caso relatado na literatura de melanocito-
se adquirida acometendo a mesma topografia. 




