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O tipo e o padrão de consumo de álcool varia de acordo

[1]

Em Portugal, o álcool é responsável por 3,8% da

[6]

Pode complicar uma cirrose já

ajustados por incapacidade (DALYs), estando o
pelo álcool estimado em 191 milhões de euros anuais

que corresponde a 0,13% do PIB e 1,25% do total das
[2]

binge drinking
devendo ser inquirido o doente e os elementos

respectivamente

dano orgânico que causa, nomeadamente o seu papel

O risco de desenvolver DHA parece ser proporcional
sendo que a quantidade de álcool ingerida diariamente
para promover o desenvolvimento de cirrose está

intermédios, já que se tratam de doentes graves e que,
sem tratamento (corticoterapia) e suporte adequados
ou 52%[8]
respectivamente (dependendo de qual o score

[5]
[9]
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[9]
[15]

de estudos prospectivos, não recomendamos a sua

com critérios de gravidade que iniciem terapêutica

quer do tratamento imunossupressor veio a aumentar
outcome, com melhoria da

[10]

Durante a sua permanência em cuidados intermédios,
mantiveram o consumo de álcool até dias antes do
Ao sétimo dia de tratamento com corticoides, é

doentes com alto risco de morte aos 6 meses, sendo

[11]

E, por outro lado, enquanto médicos, o que propor a um
corticoides, não temos outra alternativa terapêutica a
estar morto aos 6 meses de cerca de 28%?

switch
não está igualmente recomendado (documentado
retrospectiva e prospectivamente)[12, 13] e a sua
uma pequena percentagem de recidiva do consumo

, o qual está aumentado na esteatohepatite

é apenas uma pequena percentagem de doentes que
respondedores), e que carecem de reunir uma série
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graves ou psiquiátricas, concordância do doente (e
para a vida e concordância de toda a equipa de

[18]

e não respondedores, que cumpram os critérios de

deve ser avaliado individualmente, mas que as
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ABSTRACT

RESUMO

Introduction. Diabetic ketoacidosis (DKA) is an acute

Introdução. A cetoacidose diabética (CAD) é uma

and potentially fatal complication of diabetes mellitus
(DM).

Mellitus (DM).

Materials and Methods. Retrospective analysis

Materiais e Métodos. Análise e caracterização

and characterization of the patients admitted to
Intermediate Care Unit (ICU) of a central hospital due
to DKA for a period of 26 months. The patients were

retrospectivas dos doentes internados por CAD
na Unidade de Cuidados Intermédios (UCI) de

Diabetes Association criteria). Descriptive statistics
and non-parametrical tests were used to analyze data.

Results/Discussion. There were 42 admissions

não paramétricos na análise dos dados.

Resultados/Discussão.

Conclusions. The patients had poor metabolic
Conclusões.
important to insist in the therapeutic education. Due
approach of the patient in ICU may have a role to a
better outcome and lower mortality.
doente em UCI pode ter um papel no melhor outcome

Keywords:

Palavras chave:

intermediate care
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INTRODUÇÃO
A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação
Intermédios.

também em pacientes com outros tipos de DM.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi efectuada uma análise retrospectiva de todos os

evolução da sua doença a função da célula

vai-se

de complicação possa ocorrer perante precipitantes

relacionados com a insulinoterapia: omissão de
dispositivos de administração de insulina

anion gap

Americana de Diabetes.

doente.

recurso ao protocolo de tratamento da CAD da
outcomes
dependem sobretudo do factor precipitante e das

reconhecimento dos factores relacionados com pior

admitidos na Unidade de Cuidados Intermédios

do internamento em cuidados intermédios e duração

anion gap

tratados em enfermaria.

juntamente com o estado hiperosmolar não comatoso
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através do Statistical Package for Social Sciences

relacionados com a terapêutica com insulina (omissão
de tomas por incumprimento terapêutico ou alteração

relacionados com a administração de insulina foram
RESULTADOS

necessários para a análise.
doente necessitou de internamento em unidades de
cuidados intensivos.
Quando se dividiram os doentes (considerando o
fármacos e outro com DM secundária a pancreatite

precipitantes da CAD ou aos tempos de internamento.
insulina e anti-diabéticos orais.
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Tentou correlacionar-se o tempo de internamento
mas com nenhum se encontrou um resultado
o tempo de internamento total (Tabela 2)

de rastreio.
A idade dos doentes analisados neste estudo

mais recentemente realizados
adultas.

em populações

discreta tendência para ser menor nos doentes com

DISCUSSÃO

tendência para uma maior ocorrência de casos no
Verão.
devido ao facto do estudo ter sido realizado num
uma maior incidência de CAD nas mulheres

no decorrer desta terapêutica: omissão de tomas
por incumprimento terapêutico ou por alteração

tipos de diabetes foram reconhecidos noutros casos de

mostram uma prevalência de DM tipo 2 nas populações
A prevalência de

factor precipitante. Em estudos prévios realizados em

para o primeiro plano.
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A maioria dos doentes apresentava mau controlo
da amostra não permite fazer análises de forma a
encontrar factores preditores de mortalidade.

tecidos periféricos.

o tempo de internamento total se correlacionou com
isso aconteceu não foram analisados. Poder-se-á
suas co-morbilidades e com factores sociais.

de CAD.

o primeiro dia de abertura da Unidade de Cuidados

tratamento em ambiente de cuidados intermédios

Intermédia para o melhor outcome
factores precipitantes médicos além dos problemas
tempo médio curto de internamento em cuidados
intermédios traduz a melhoria rápida do doente e
outcomes analisados

e as co-morbilidades dos doentes desempenharam

apesar de preencher os critérios de CAD.

morbilidades não foram analisadas neste estudo.

precoce de elementos de alerta para as complicações

a reportada nos estudos mais recentes.

No
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CONCLUSÃO

crises

in

adult

patients

with

diabetes.

Diabetes

care.

foram problemas com a administração de insulina e

terapêutico dos doentes diabéticos e dos seus
associated with the presence of diabetic ketoacidosis at

diminuição da mortalidade e morbilidade.

Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association.

BIBLIOGRAFIA

2.
the ain shams university pediatric hospital. The Journal of the

consensus statement from the American Diabetes Association.

4.
of care. The Israel Medical Association journal : IMAJ.
ketoacidosis in Denmark Incidence and mortality estimated from

22.

6.

diabetic ketoacidosis in adults in Denmark: a national survey.

Cuidados Intermédios em Perspectiva

MAIO 2013

VOLUME

2

|

pag

|

10 | 10

ARTIGO DE REVISÃO

CUIDADOS INTERMÉDIOS
EM PERSPECTIVA

Alexandre Pinto1,2
Assistente Hospitalar, Unidade Intermédia Médico-Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António

1

Autor correspondente: Largo Prof. Abel Salazar S/N 4099-001 Porto

2

ABSTRACT

|

alexandrefpinto@sapo.pt

RESUMO

Congestion in acute heart failure syndromes appears
ser mais complexa do que a simples acumulação de
overload management, despite the lowest level of
evidence, but the strongest level of recommendation in

fundamental no tratamento da congestão apesar do

are resistant to loop diuretics have poor outcomes,
which may be a function of their severe underlying
One approach to overcome loop diuretics resistance
is the addition of a thiazide-type diuretic to produce

continuous with intermittent IV infusion of loop diuretics
in acute decompensate heart failure seems to slightly
existem resultados que considerem de forma unânime

Palavras-chave:
Keywords: Acute heart failure, loop diuretics, diuretic
resistance,

bolus

infusion,

continuous

infusion,
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INTRODUÇÃO

extracelular tal acarreta inevitavelmente diminuição do
[1, 2]

sendo que a maioria dos internamentos hospitalares

ser peça fundamental na diminuição da congestão

espesso do segmento ascendente da ansa de Henle,

de enchimento ventricular e na melhoria sintomática

tubular em direcção ao tecido intersticial, actuando
na inibição da bomba Na+/K+/2Cl- localizada na

hospitalar faz-se na grande maioria dos doentes

a reabsorção de NaCl, leva a que o rim perca a sua
capacidade de concentrar urina, como resultado do

com base primariamente na opinião do perito, com
efeito adicional, que se baseia no facto de maior
agravar, tal contribui para uma melhoria substancial

Abordará sumariamente, de igual forma, o conceito
emergente de congestive renal failure e alternativas à

furosemida que pode ser administrada para provocar

[4]

FUROSEMIDA
O diurético de ansa

consomem cerca de 7% do conteúdo de O2 apesar
[1]

Farmacocinética

excepção da espironolactona, alcança a bomba Na+/

do túbulo contorcido proximal praticamente sem
A razão reside no facto da furosemida

[2]

[2]

mais prolongado porque quer a excreção urinária quer
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Regra geral a biodisponibilidade e o tempo de
se uma mudança da curva para a direita e para

[7, 8]

O tempo de semi-vida da furosemida situa-se entre

[4]

vários mecanismos de resposta de contra-regulação,
sendo exemplos: o braking phenomenon ou diuretic
braking
rebound da retenção de
FARMACODINÂMICA E RESISTÊNCIA DIURÉTICA

O braking phenomenon descreve um mecanismo de
tolerância de curto prazo que reside na redução aguda
que

estará

relacionado

com

a

activação

da
[1]

Todavia, nem a inibição da enzima conversora da
redução da diurese e da natriurese antes da resolução
Vários são os mecanismos que
de tolerância pode ser minimizado com o aumento
, o que está de
acordo com o facto de serem fármacos com limiar

em particular nos doentes que não cumprem as
medidas de restrição salina evitando, na perspectiva
[12]

efeito farmacodinâmico deverá ser prescrita para
[8]

Como mecanismos de tolerância a longo prazo temos

secreção da aldosterona, limitando deste modo a

da absorção do fármaco, e condiciona baixa
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de aldosterona circulante contribui para a progressiva
remodelagem ventricular, em parte por acelerar o
turnover

mostrou que o uso de espironolactona conduziu
COMBINAÇÃO DE TERAPÊUTICA DIURÉTICA

ansa, sendo que a maioria não recebe associação

[21]

Mais recentemente

eplerenona diminuiu a taxa de mortalidade e de
e as tiazidas, que actuam em locais diferentes do
[22]

em monoterapia nos doentes sintomáticos com

antes se constatou numa análise retrospectiva do
mortalidade aumentada e morte por motivo
cardiovascular nos doentes que não se encontravam

[17]

DOSE DE DIURÉTICO E PROGNÓSTICO
Digitalis
Investigation Group
ultrapassada ou minimizada com associação de um
de mortalidade por qualquer causa e conferia risco

[18]

A

como agravamento da função renal, activação
neurohormonal, tolerância e refractoriedade ao
A necessidade de titular a dose de
Os doentes que não

exemplo a disfunção renal progressiva, edema da

[18]

potencial deplecção excessiva do volume vascular
potencialmente nocivos que incluem a activação
do sistema renina-angiotensina, sistema nervoso
[1, 2]

A espironolactona e a eplerenona são
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congestão, enquanto que o risco de morte, ou morte
e risco de readmissão foi superior nos doentes com
congestão persistente isolada e nos doente com
confundidores atendendo a que doses elevadas de
a congestão venosa para condicionar a alteração da

- Evaluation Study of Congestive Heart Failure and
Pulmonary Artery Catheterization
MODOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DIURÉTICO
consequente agravamento da função renal mas uma
impressão que o tratamento agressivo da congestão

Tradicionalmente o agravamento da função renal,

de rebound

A perfusão

à deplecção de volume intravascular efectivo por
[14]

descompensada

apresente

congestão

venosa
tempo de internamento hospitalar, menor agravamento
da função renal e a menor mortalidade quando

Damman et al mostraram que valores elevados

Mullens et al mostraram que numa população de
mais consistente, com menos variabilidade horária,
seria de esperar menor activação da resposta
na resposta neurohormonal ao comparar a perfusão
[14]

Mais recentemente
Metra et al mostraram que o agravamento da função

apenas quando associado à presença persistente de
agravamento da função renal mas sem congestão
doentes sem agravamento da função renal e sem
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Anos antes,
, nesta linha de actuação, com
a criação das designadas Unidades de Observação
perfusão comparativamente ao que foram lidados em
descompensada e a implementação de um protocolo
Num estudo posterior levado a cabo por Shah et al

versus tratamento em regime de perfusão nos
readmissão na Unidade de Observação que diminuiu
[42]

evidenciou

maior

diurese

quando

adoptada

a
ALTERNATIVAS AO DIURÉTICO DE ANSA

ou equivalente, observou-se maior diurese quando

por Testani et al

Observou-se que os doentes

Os antagonistas da vasopressina bloqueiam o efeito
Testani não encontrou um aumento na mortalidade no

renal originando aumento da excreção de água livre

No entanto, num subgrupo de doentes com dose

A implementação de protocolos para a gestão da
impacto na redução do peso corporal e na diminuição
em termos de mortalidade e morbilidade relacionadas
[41]

disto, Barsuk et al mostraram não haver diferença na

A adenosina tem sido implicada como um mediador
intrarrenal do desenvolvimento da disfunção

a necessidade de alocação destes doentes em locais

hemodinâmico e diurese horária são pontos chave
quer para solicitar a observação e intervenção do

activação dos receptores A1 aumenta a reabsorção
[47]
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CONCLUSÃO

motivo cardiovascular ou renal foi similar em ambos os
[48]

e para a diminuição das taxas de mortalidade de
internamento, particularmente nos doentes com
redução do tempo de internamento hospitalar e uma

renal parece depender da presença de congestão

dos reinternamentos e nas visitas hospitalares não

alternativo efectivo no

BIBLIOGRAFIA

, recentemente o

e congestão persistente, revelou superioridade da

Mais estudos são necessários, dado os resultados
relativamente incongruentes, no que conta à
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matched study of the effects of chronic diuretic therapy on

heart failure treatment and development of worsening renal

dose of loop diuretics and outcomes in a heart failure population:

venous congestion for worsening of renal function in advanced
of

aggressive

decongestion

during

the

treatment

of

venous pressure is associated with impaired renal function and
and outcomes of patients hospitalized for heart failure in the

mortality in a broad spectrum of patients with cardiovascular

United States: rationale, design, and preliminary observations

A re-appraisal of volume status and renal function impairment
in chronic heart failure: combined effects of pre-renal failure

matrix biomarkers in patients with acute myocardial infarction
complicated by left ventricular dysfunction and heart failure:
insights from the eplerenone post-acute myocardial infarction

diuretic use, and increase in mortality and hospitalization: an
to continuous versus bolus intravenous diuretics in acute heart
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between loop diuretic-associated mortality and blood urea

clinical effects of tolvaptan, an oral vasopressin antagonist,

tolvaptan in patients hospitalized for worsening heart failure: the

care for hospitalized patients with heart failure: the Relief

versus intravenous diuretics for patients hospitalized for acute
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ABSTRACT

RESUMO

Introduction. Spondylodiscitis is an uncommon

Introdução. A espondilodiscite infecciosa é uma

infection mostly caused by the hematogenous spread
of Staphylococcus aureus. Patients frequently develop
severe sepsis and admission in intermediate or
intensive care units may be required.

entidade rara. A etiologia mais frequente é a infecção
por Staphylococcus aureus disseminado por via
hematogénea. Apresenta-se não raras vezes com
quadros de sépsis grave, com necessidade de
admissão em unidades de cuidados intermédios e
intensivos.

Case

description. A 57-year-old woman was
admitted in our hospital with prolonged low-back
pain. She was previously treated with several oral and
intramuscular analgesics without response. Later she
developed disorientation and inadequate behavior.
At hospital admission she was febrile, with nucal
rigidity and had a right gluteal abscess. Laboratory
Cranial CT scan showed a thin layer of dense liquid
in the posterior horn of lateral ventricles (PHLV).
Diagnostic lumbar puncture showed pleocytosis with
predominant polymorphonuclear neutrophils and
hypoglycorrhachia. Empiric antibiotic treatment with
ceftriaxone and vancomycin was started. Neuroaxis
MRI detected lumbar spondylodiscitis and fracture of
L4, with pachymeningitis and purulent material within
PHLV. Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus was
purulent material from the gluteal abscess. Prolonged
antibiotic treatment and surgical intervention were
necessary.

Discussion / Conclusion. Spondylodiscitis presents
misdiagnosed on presentation. Early diagnosis
is crucial for adequate treatment and its delay
contributes to increased risk of serious complications.

Descrição do caso. Apresentamos uma mulher de
57 anos, com dor lombar prolongada após tratamento
com sucessivos analgésicos, orais e intramusculares.
Observada
após
desenvolver
prostração
e
comportamento
desadequado.
Encontrava-se
desorientada, febril, com rigidez da nuca e apresentava
um abcesso na região glútea direita. Analiticamente
Realizou TC cerebral que mostrou conteúdo
líquido denso decantado nos cornos posteriores
dos ventrículos laterais (CPVL). Seguiu-se punção
lombar, com saída de líquor purulento com pleocitose
neutrofílica e hipoglicorráquia. Iniciou empiricamente
ceftriaxone e vancomicina. Realizou iRM do
neuroeixo que revelou fractura e espondilodiscite
em L4, paquimeningite e pús decantado nos CPVL.
no pús do abcesso, líquor e hemoculturas. Assumida
espondilodiscite e paquimeningite com ponto de
partida em abcesso glúteo. Realizada antibioterapia
prolongada e tratamento cirúrgico com boa resposta.

Discussão / Conclusão. A espondilodiscite é

spondylodiscitis.

uma entidade de difícil diagnóstico. O atraso na
antibioterapia condiciona aumento da gravidade clínica
e de complicações. A administração de injectáveis
constitui um factor de risco para espondilodiscite.

Keywords: Spondylodiscitis; Pachymeningitis

Palavras-chave: Espondilodiscite; Paquimeningite
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INTRODUÇÃO
A espondilodiscite infecciosa consiste na infecção
de uma ou mais vértebras e discos intervertebrais
adjacentes.[1, 2] Constitui 3 a 5% do total de casos de
osteomielite.[3] A sua incidência é relativamente baixa,
estimada em 1:450.000, mas nas últimas décadas temse assistido a um aumento da sua frequência, devido
ao envelhecimento da população e consequente
aumento na prevalência de doenças crónicas e
ao número crescente de actos médicos invasivos,
diagnósticos ou terapêuticos.[2-6] A idade média de
diagnóstico situa-se nos 50 anos podendo, no entanto,
acometer indivíduos de qualquer faixa etária.[1-3] A
incidência é duas vezes superior nos homens, facto
que ainda não é bem compreendido.[2, 3]
Em cerca de metade dos casos a infecção do corpo
vertebral ocorre pela disseminação hematogénea
de agentes microbiológicos a partir de um foco que
poderá situar-se em qualquer outro sistema.[1-7] Por
esta razão, a porção mais posterior do corpo vertebral,
menos vascularizada, é habitualmente poupada.[2, 3, 5]
Outras possíveis vias de disseminação são a infecção
a partir de tecidos contíguos e a inoculação directa,
após traumatismo ou procedimento invasivo, como
punção lombar ou colocação de catéter epidural.[2, 3,
6] A coluna lombar é a mais frequentemente acometida,
seguida pela coluna cervical e depois torácica.[2, 3]
O

Staphylococcus

aureus

é

o

agente

mais

das espondilodiscites.[1-7] A espondilodiscite bacilar é
a segunda causa mais frequente, especialmente em
países de elevada prevalência de tuberculose, como
Portugal.[2, 3] Nesta, a coluna torácica é o segmento
mais acometido, provavelmente pela disseminação
de micobactérias por via linfática a partir do pulmão
e mediastino.[10,11] As lesões de espondilodiscite
bacilar geralmente são de maiores dimensões,
envolvendo mais do que um disco e corpo vertebral.
[10, 11] Os bacilos Gram-negativos (por exemplo
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, Escherichia
coli) podem causar espondilodiscite em até 30% dos
casos, habitualmente após infecção gastrintestinal
ou do tracto urinário.[1-4] Menos frequentemente
Streptococcus spp, Enterococcus spp e agentes
anaeróbios causam espondilodiscite.[1-4] Raramente,
os fungos como Candida albicans causam infecção
vertebral, em particular em toxicodependentes por
via endovenosa ou doentes imunodeprimidos com
catéteres de longa duração.[1-4]
A espondilodiscite manifesta-se clinicamente por dor
persistente no segmento afectado ou segue o percurso
correspondente à raíz nervosa atingida, apresentando

Cuidados Intermédios em Perspectiva

intensidade crescente ao longo de semanas ou
meses.[2, 5, 9] A febre é frequente mas pode não estar
presente.[1-4]
de serem interpretadas como patologia osteodegenerativa, e as alterações analíticas inconsistentes
[1-4, 9]

Os exames de imagem são uma ferramenta

da coluna é anormal, podendo mostrar destruição
da cortical do osso e colapso vertebral.[1, 12, 13] Na
lesões com erosão óssea, eventualmente associadas a
traço de fractura.[1, 2, 12, 13] A imagem por ressonância
magnética (iRM) é o método gold standard, na qual são
evidentes lesões no corpo vertebral com hipossinal
em T1 e hiperssinal em T2 e aumento da captação
de contraste.[2, 12] Os falsos negativos são mais
frequentes na presença de meningite associada.[12]
A abordagem terapêutica pode ser conservadora
ou invasiva. O tratamento conservador inclui a
antibioterapia e medidas gerais, de imobilização e
estabilização da coluna vertebral.[1-9] A antibioterapia
empírica deve incluir antimicrobianos com espectro
para Staphylococcus aureus como os beta-lactâmicos,
boa tolerabilidade e aceitável biodisponibilidade a
nível ósseo.[1-6, 14] A infecção por S. aureus resistente
à meticilina (MRSA) tem adquirido uma importância
crescente e deve ser ponderada a antibioterapia
empírica com vancomicina de acordo com a
epidemiologia local e características do hospedeiro.
[1-6]
Para os Gram-negativos as quinolonas
vitro) constituem uma boa opção pela sua elevada
penetração no tecido ósseo.[2, 3] As cefalosporinas
também podem ser usadas com segurança.[1-3]
Nas infecções por anaeróbios estão indicados a
clindamicina ou metronidazol.[1-3]
O tratamento cirúrgico é recomendado quando se
dor intratável, quando a infecção é refractária ao
tratamento médico ou na presença de abcesso
epidural.[1-4, 17, 18]
O prognóstico da espondilodiscite é tanto melhor
quanto menor o tempo de latência até ao diagnóstico
e início de tratamento.[1-6]
Apresentamos de seguida um caso clínico que
demonstra a importância do diagnóstico atempado da
espondilodiscite.
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DESCRIÇÃO DO CASO
Mulher de 57 anos, com litíase renal e perturbação
depressiva,
habitualmente
medicada
com
clomipramina 25mg e alprazolam 1mg. Apresentava
dor lombar com cerca de três meses de evolução,
com intensidade crescente e progressivamente mais
incapacitante. Algumas semanas após o início da
sintomatologia, referência a sensação de diminuição
da força muscular dos membros inferiores. Nas
últimas duas semanas de evolução, detectada
tumefacção dolorosa na região glútea direita. Negada
clínica respiratória, gastrintestinal ou urinária. Sem
referência a febre ou sintomas constitucionais. Ao
não esteroides (orais e intramusculares), opiáceos,
corticosteróides (prednisolona 20mg por dia durante 1
semana), relaxantes musculares e anti-espasmódicos
(na presunção de cólica renal) e com curso curto
destas medidas resolveu as queixas.
Três
dias
de
comportamento

alterações
neuropsiquiátricas,
desadequado,
desorientação,

consciência motivaram recurso ao nosso Serviço
de Urgência. À admissão, febril e com drenagem
espontânea de material purulento na região nadegueira.
Ao exame neurológico, de destacar rigidez da nuca e
ligeira parésia dos membros inferiores mais acentuada
à direita (4/5).
Analiticamente apresentava elevação de parâmetros
mg/L e leucocitose de 12.200/µL com 81,8%
normocítica e normocrómica, trombocitose 760.000/µL
e discreta elevação do INR (1.4). A análise sumária de
urina não mostrou alterações e a pesquisa de drogas
de abuso na urina foi positiva para benzodiazepinas.
Realizada TC crânio-encefálica que revelou conteúdo
líquido denso decantado nos cornos posteriores
dos ventrículos laterais, inicialmente descrito como
conteúdo hemático (Figura 1).

Figura 1 | Imagem axial de TC mostrando material denso decantado
sangue intraventricular. Não se observam outras lesões no parênquima
cerebral.

exuberante acompanhada de alterações neurológicas,
decidido realizar punção lombar, com saída de líquido
francamente purulento com pleocitose neutrofílica
>1000/mm3 e hipoglicorráquia (7mg/dL). Enviado
líquor para exame microbiológico, tendo sido
Colhidas hemoculturas (HC) e iniciada antibioterapia
empírica com ceftriaxone 2g/dia e vancomicina 2g/
dia. Pela gravidade do quadro e necessidade de
vigilância apertada a doente foi admitida na Unidade
de Cuidados Intermédios Polivalente. Realizada
TC da coluna lombar e posteriormente iRM do
neuroeixo (Figura 2 – A) que revelaram alterações
compatíveis com fractura e espondilodiscite em L4,
fenómenos de paquimeningite e presença de material
purulento decantado nos cornos posteriores dos
ventrículos laterais. Colocou-se colete de Jewett para
estabilização da coluna e instituiu-se repouso absoluto
no leito. A antibioterapia empírica foi mantida até à
Staphylococcus aureus meticilinosensível no pús do abcesso nadegueiro, líquor e HC,
altura em suspendeu vancomicina (cumpriu seis dias).
Durante a primeira semana de internamento a doente
de consciência mas analiticamente com paulatina
foi submetida a cirurgia de estabilização da coluna e
drenagem do abcesso glúteo. Permaneceu internada
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Figura 2 | Imagens sagitais de ressonância magnética. Na imagem A, com ponderação em T2, visível lesão com hiperssinal em L4 que se
encontra colapsada por fractura (seta branca); evidente também compressão anterior do cordão medular por material purulento (seta laranja).
A imagem B, em ponderação T1, após contraste, mostra fenómenos de paquimeningite traduzidos por hiperssinal com captação de contraste
e espessamento da dura e pia-máter (setas laranja); persiste ainda compressão anterior e irregularidades do cordão medular (seta branca).
Na imagem C, em ponderação T1 com contraste, visível lesão com hipossinal em L4, traduzindo espondilodiscite e fractura em resolução (seta
branca), após cirurgia de estabilização da coluna e 6 semanas de antibioterapia.

na Unidade de Cuidados Intermédios durante 14
dias e posteriormente 36 dias na enfermaria geral.

atribuídos à drenagem incompleta do abcesso glúteo
e à instrumentação cirúrgica. Foram realizadas no
total quatro intervenções cirúrgicas de drenagem do
abcesso até se conseguir o encerramento da ferida.
Paralelamente foi repetida iRM (Figura 2 – B) para
avaliar a resposta local, que mostrou melhoria das
lesões medulares, mantendo ainda paquimeningite
a nível dorsal e lombar e pequenas colecções
abcedadas epidurais.
Perante estas alterações foi decidido prolongar
antibioterapia com ceftriaxone em dose meníngea. À
data de alta repetido o exame de imagem
(Figura 2 – C)
residuais nas meninges, disco intervertebral e corpo
vertebral. Assumida osteomielite vertebral crónica. A
doente cumpriu no total 52 dias de ceftriaxone e teve
alta medicada com amoxicilina e ácido clavulânico
que manteve até completar 6 meses de tratamento. À
apreciáveis.
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DISCUSSÃO
O diagnóstico de espondilodiscite infecciosa requer
um elevado índice de suspeição e persistência
na investigação diagnóstica. Além de pouco
frequente, as manifestações clínicas podem
facilmente ser enquadradas noutras síndromes
clínicas, nomeadamente alterações osteoarticulares
degenerativas, muito frequentes na faixa etária em
que estes doentes habitualmente se encontram.
espondilodiscite se apresenta com complicações,
como a infecção do sistema nervoso central (SNC), ou
como as micobactérias. Habitualmente é a elevação
Sedimentação (VS)], associada ou não a leucocitose,
que levam à investigação de dor prolongada da
coluna vertebral.[1-5, 9]
de risco para espondilodiscite, como a Diabetes
mellitus
adquirida ou neoplasias, assim como o uso de
fármacos imunossupressores em doentes com história
típica contribui para um diagnóstico atempado.
[2-6, 9] A colheita de HC é fundamental e permite a
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casos, habitualmente S. aureus.[1-4] Na presença de
lesões vertebrais com HC negativas a biópsia guiada
por TC pode permitir o diagnóstico, além de excluir
lesão neoplásica, osteoporose, osteocondrose erosiva
e espondilite anquilosante.[1, 2, 15] As técnicas de

marcados, têm também um papel no diagnóstico,
podendo detectar alterações funcionais do osso antes
de serem evidentes alterações morfológicas.[2, 16] No
entanto, são ainda pouco utilizadas na prática clínica
pela diminuta acessibilidade e custos associados.[2,16]
À semelhança das restantes doenças infecciosas,
a janela temporal entre o início da patologia e do
tratamento tem uma importante repercussão no
prognóstico imediato e a longo-prazo. Ainda que a taxa
óssea que ocorre na espondilodiscite e o processo
cicatricial que se segue provocam destruição da
normal anatomia da coluna vertebral que pode resultar

major, razão pela qual se optou pelo tratamento com
ceftriaxone. A duração óptima de antibioterapia é
também discutível, sugerindo que as recomendações
gerais devem sempre ser adaptadas a cada doente.
Contudo, é relativamente consensual um mínimo de
6 semanas de tratamento, preferencialmente por via
endovenosa nas primeiras 4 semanas, podendo este
tempo ser prolongado na presença de infecção dos
tecidos contíguos.[1-5, 17-18]
A monitorização da resposta ao tratamento é
igualmente sujeita a discussão. Quando elevados, os
[2, 3] Não
se recomenda a realização rotineira de iRM repetidas
uma vez que a resolução imagiológica é mais
lenta que a melhoria clínica, podendo condicionar
um prolongamento desnecessário no tempo de
antibioterapia e internamento.[2, 3, 5] Nos doentes em

vantagens na monitorização da resposta e ser repetida
[2, 3]

Mesmo na ausência de claro substrato
anatómico para sintomas, estes doentes têm uma
[2, 4, 19]

comparados com indivíduos sem esta patologia.[4, 18]
Estas complicações nem sempre são evitadas pelo
tratamento cirúrgico que é necessário em cerca de
40% dos doentes.[17-18]
diagnosticar atempadamente a espondilodiscite e as
consequências clínicas desse atraso, nomeadamente
pela extensão da infecção aos tecidos contíguos como
o SNC. É também evidente o papel não negligenciável
da administração de fármacos intramusculares na
espondilodiscite, já que se admitiu ser este o ponto

O follow-up destes doentes é fundamental, já que o
risco de recorrência é considerável (chegando a cerca
de 10% em alguns estudos[4]) embora seja menor com
a combinação entre cirurgia e antibioterapia.[1-3, 17]
Apesar da mortalidade ser relativamente baixa (entre
0 e 11%), a dor pode ser persistente, condicionando
um grau variável de incapacidade.[2-4] O risco de
complicações é particularmente elevado nos doentes
que à admissão hospitalar apresentam compromisso
neurológico, infecção nosocomial ou cujo diagnóstico
foi muito demorado.[2-4]
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ABSTRACT

RESUMO

Introduction. Acetaminophen is a analgesic and

Introdução. O paracetamol é um analgésico e

antipyretic drug, widely used, effective and safe in
recommended dosages. In supra-therapeutic doses
can cause liver damage, potentially fatal. Another
complication, only present in 2% of cases, is renal
toxicity.

nas dosagens recomendadas. Em doses supraterapêuticas pode provocar lesão hepática, podendo
mesmo ser fatal. Outra complicação, apenas presente
em 2% dos casos, é a toxicidade renal.

Case description. We present a 19-year-old woman,

Descrição do caso. Apresentamos o caso de uma

admitted to Intermediate Care Unit, after ingesting 18
grams of acetaminophen, with 7 hours of evolution.
Featured elevation of liver injury markers and
acetaminophen levels, having begun treatment with
N-acetylcysteine. Progressive worsening of hepatic
and renal injury markers was documented, with
transfer to a tertiary liver transplant referral center, with
the diagnosis of early acute liver failure, acute renal

mulher de 19 anos, admitida na Unidade Cuidados
Intermédios após ingestão de 18 gramas de
paracetamol, com 7 horas de evolução. Apresentava
elevação dos marcadores de lesão hepática e da
paracetamolemia, tendo sido iniciada terapêutica
com N-acetilcisteína. Agravamento progressivo
dos marcadores de lesão hepática e renal, com
transferência para centro de referência com programa
de transplantação hepático, com o diagnóstico de

under N-acetylcysteine protocol however, acute renal
injury worsened (maximum 6.17 mg/dl of creatinine)
but without need for dialysis. Readmitted in Hospital of
origin, with favorable clinical evolution, including renal
function.

Discussion / Conclusion. Early diagnosis is the key
the prognosis. This case illustrates, in addition to the
severe liver damage, kidney failure as a complication
of acetaminophen toxicity. Good communication
between different intermediate care units is an added
value to the therapeutic success of these patients.

Keywords: Paracetamol intoxication; Hepatotoxicity;
Renal toxicity

aguda, sem encefalopatia. Manteve-se sob protocolo
contudo com agravamento da função renal (creatinina
máxima de 6.17 mg/dl), mas sem necessidade
de técnica dialítica. Readmitida no Hospital de
nomeadamente a função renal.

Discussão /

Conclusão. O diagnóstico precoce

N-acetilcisteína, melhorando o prognóstico. Este
caso ilustra, além da lesão hepática grave, a
por paracetamol. A boa comunicação entre diferentes
unidades de cuidados intermédios é uma mais valia
para o sucesso terapêutico destes doentes.

Palavras-chave: Intoxicação pelo paracetamol;
Hepatotoxicidade; Toxicidade renal
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INTRODUÇÃO
O paracetamol é um fármaco amplamente utilizado,
seja como terapêutica de venda livre ou com prescrição
médica, sendo um medicamento de primeira linha para
controlo da dor e da febre, dado ter boa tolerância e
recomendadas.[1] Apesar de ser considerado um
medicamento com as características assinaladas,
a sua utilização em doses supra-terapêuticas pode
resultar em toxicidade hepática, o efeito adverso mais
comum, numa forma dose-dependente estudada
e previsível.[1] Existem, no entanto, outros efeitos
dos casos) e de origem multifactorial, relacionando-se
com isoenzimas do citocromo P-450 existentes no rim,
acção dos conjugados do paracetamol a nível renal
e ainda das enzimas N-deacetilase e prostaglandina
sintetase.[2]
não só o efeito tóxico do paracetamol a nível hepático
como, também, renal.

CASO CLÍNICO
Mulher de 19 anos de idade, recorreu ao Serviço de
Urgência (SU) após ingestão voluntária de 18 mg de

tonturas e náuseas de instalação aproximadamente
20 minutos após a ingestão. À admissão hospitalar,
comprimidos no seu conteúdo. Não apresentava
antecedentes médico-cirúrgicos de relevo ou hábitos
etílicos, fazia anticoncepcional oral e encontrava-se
com bom estado nutricional.
Objectivamente calma, colaborante, orientada, mas

alterações. Abdómen globoso, ruídos hidroaéreos
timpanismo global, livre e depressível, sem massas,
organomegalias, dor ou defesa. Ausência de edemas
periféricos ou outras alterações no exame objectivo.
Na admissão no SU apresentava hemograma, função
renal, ionograma, aminotransferases, -GT, fosfatase
alcalina
e
bilirrubina (total e directa) normais
(Tabela 1). Realizada lavagem gástrica com NaCl
a 0,9% e, posteriormente, administrados 50 gr de
carvão activado.

e sonolenta, com náuseas e dor abdominal epigástrica.
Análises com elevação dos marcadores de lesão
de provável toxicidade, segundo o normograma de
Rumack-Matthew). Iniciado protocolo de administração
de N-acetilcisteína (NAC), durante 21 horas, na dose
total de 300 mg/Kg (15000 mg), com internamento na
Unidade de Cuidados Intermédios Medicina (UCIM).
com sintomas variáveis de náuseas e vómitos.
dor abdominal no hipocôndrio direito. Permaneceu
consciente, colaborante e orientada, sem evidência
de encefalopatia hepática. Apresentou agravamento
progressivo dos marcadores de lesão hepática e
da coagulação, além da função renal, motivando
transferência para o centro de referência de
transplantação hepática, no Centro Hospitalar do
Porto.
Internada no Centro Hospitalar do Porto (CHP) com o
por ingestão de 18 gr de paracetamol (coagulopatia
com INR>1,5 e ausência de encefalopatia hepática).
Manteve-se sob perfusão de NAC (100mg/Kg/16h),

ingestão), interpretada como necrose tubular aguda,
em relação com toxicidade de paracetamol. O restante
estudo analítico etiológico, nomeadamente serológico
(Reacção Weil-Felix, Reacção Wright, VDRL, FTA-Abs,
Rubéola, Epstein Barr, Herpes simplex I e II, marcadores
de hepatite vírica A, B e C, entre outros) e imunológico
(Anticorpos Anti-Nucleares, Anti-Mitocôndria, AntiLKM, Anti-gp210, Anti-Sp100, Anti-LC1, Anti-Músculo
foi negativo. Transferida novamente para a UCIM do
Hospital de origem, com evolução clínica favorável
e melhoria progressiva da função renal. Alta clínica
com valor de creatinina sérica de 1.24 mg/dl, sem
alterações iónicas, e normalização dos marcadores

através da Consulta Externa.

Posterior reavaliação, cerca de 7 horas após a
ingestão do Paracetamol, apresentando-se prostrada
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Parâmetro
Hemoglobina

1ªhora

7ª hora

3º dia

14.3 g/dL

13.5 g/dL

12.7 g/dL

Leucócitos
42%

Glicose

158 mg/dL

Ureia / Creatinina

67 mg/ dL

40/0.7 mg/ dL

34/0.7 mg/ dL

21/1.19 mg/ dL

Na+/K+

137/4.0 mmol/L

136/3.6 mmol/L

141/3.6 mmol/L

AST/ALT

19/14 UI/L

51/54 UI/L

8657/7208 UI/L

61/18 UI/L

61/17 UI/L

60/32 UI/L

0.7/0.52 mg/dL

1.1/0.37 mg/dL

1.92/0.83 mg/dL

1.7

2.47

TP/APTT

19.9/21seg.

19.9/ seg.

Proteínas totais/ Albumina

7.3/4.4 g/dL

-GT / Fosfatase alcalina
BilirrubinaTotal/ Directa
INR

Amilase

78 UI/L

78 UI/L

86 UI/L

Paracetamolemia

Tabela 1. Evolução analítica nas primeiras 72 horas após a ingestão do paracetamol.

DISCUSSÃO
O Paracetamol é um dos fármacos mais usados
em todo o mundo dadas as suas propriedades
analgésicas e antipiréticas, assim como possuindo um
em doses recomendadas. Contudo, a intoxicação por
[1]

A intoxicação por paracetamol é uma causa importante
de falência hepática aguda nos países ocidentais.
Na Grã-Bretanha, a intoxicação por paracetamol é a
principal causa de falência hepática com necessidade
de transplante de fígado. Nos EUA, a toxicidade por
paracetamol ultrapassou a infecção vírica como a
principal causa de falência hepática e é a segunda
transplante.[3, 4]
A dose recomendada de paracetamol é dependente
da idade variando, nos adultos, entre 325 a 1000
mg, administrada cada 6 a 8 horas, não devendo
ultrapassar a dose diária de 4 gramas. A utilização
em doses supra-terapêuticas resulta potencialmente
em toxicidade hepática, o efeito adverso mais comum.

superior a 150 mg/Kg ou 7.5 gramas.[5]
O paracetamol é principalmente metabolizado no
fígado, sendo conjugado em metabolitos inactivos.

Cuidados Intermédios em Perspectiva

paracetamol em doses elevadas leva à saturação
da via de conjugação, aumentando assim os níveis
de NAPQI, levando ao consumo do glutatião, com
esgotamento das suas reservas, e a persistência de
NAPQI conduz a lesão hepatocitária com necrose (o
principal mecanismo de lesão hepática).[6]

(malnutrição, distúrbios alimentares, infecção HIV,
citocromo P-450 como a carbamazepina, fenobarbital,
fenitoína e rifampicina; alterações renais e hepáticas
na admissão.[7]
renal (descrita apenas em 1 a 2% dos casos de
sobredosagem), podendo resultar em necrose tubular
aguda. A toxicidade é dependente da actividade das
enzimas microsomais e disponibilidade do glutatião. A
renal existindo, no entanto, acumulação dos seus
conjugados.[2]
Em casos pontuais estão descritos outros efeitos
adversos tais como hematológicos, pancreatite ou
reacções de hipersensibilidade.
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A apresentação clínica é variável, dependendo da dose
ingerida e do tempo entre a ingestão e a observação
médica. Os sintomas têm início nas primeiras 14
horas após a ingestão, com descrição clássica em
Estadio I – Nas primeiras 24 horas, com
anorexia, náuseas, vómitos, diaforese, dor abdominal
podendo haver elevação discreta de transaminases.
Estadio II (Fase Latente) – Entre as 24 e as 72 horas,
com melhoria clínica, mas com elevação dos valores
séricos de transaminases, bilirrubina e aumento do
tempo de protrombina, sendo possível o aparecimento
de icterícia e oligúria (sinal de nefrotoxicidade).
Estadio III (Fase Hepática) – Entre as 72 e as 96
horas, com clínica dependente da gravidade da lesão
hepática. Aparecimento/agravamento de icterícia,
transaminases séricas muito elevadas, podendo ser
fatal. Estadio IV (Fase de Recuperação) – Até 7 a 8
dias, podendo perdurar até 2 semanas.[8]
O tratamento da intoxicação por paracetamol consiste
na descontaminação gastrointestinal com carvão

até 1 hora após a ingestão podendo, contudo, ser
administrado até 4 horas após, sobretudo se a
ingestão do fármaco foi feita concomitantemente com
do paracetamol[9]; no antídoto N-acetilcisteína e em
medidas de suporte, de acordo com as disfunções
A NAC é o antídoto disponível para o tratamento da
percursor para a síntese de glutatião, reduzindo a
NAPQI responsável pela lesão hepática. A decisão
para se tratar a intoxicação por paracetamol é baseada
no risco de hepatotoxicidade. Quando o tempo de
evolução é desconhecido, o antídoto deverá ser
administrado o mais cedo possível, independentemente
do nível de paracetamolemia. A partir das 4 horas de
evolução, o doseamento da paracetamolemia é útil e
o Normograma de Rumack-Matthew é uma ferramenta
útil na previsão de hepatotoxicidade (Figura 1). Assim,
linha de “possível toxicidade”, deve ser iniciada a
terapêutica.[10, 11]

Figura 1. Normograma de Rumack-Mathew (Adaptado com autorização Ref. 12)
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A NAC pode ser administrada por via oral ou perfusão
endovenosa. Num grande estudo retrospectivo,

deverão ser direccionados para centros hospitalares
de referência com programa de transplante hepático,

a administração de NAC por via endovenosa é melhor
12 horas de evolução, sendo a via oral a preferível
a partir das 18 horas; entre as 12 e 18 horas não há
diferenças entre as duas vias de administração.[13]
O caso clínico apresentado passou pelos 4 estadios
clássicos, a salientar o estadio III (fase hepática),
transaminases, bilirrubina e aumento do tempo de
protrombina), mas sem evidência de encefalopatia,
precoce. Apresentou lesão renal, com muito provável
na dependência do metabolito do paracetamol. Não

CONCLUSÃO
O paracetamol é o fármaco de primeira linha na
abordagem da maioria das situações de febre e
pastilhas orais, xaropes, comprimidos ou formulações
endovenosas e o facto de ser o fármaco de eleição nas
formulações compostas analgésicas, torna-o muito
presente e de fácil acesso, condicionando risco para a
sobredosagem, seja intencional ou não. A explicação
ao doente da posologia e do risco da toxicidade, é
um facto relevante para evitar a sobredosagem não
intencional. Deverá ser ainda alertado para o facto

recuperação total da função renal.
A terapêutica com N-acetilcisteína, a única arma
para travar a lesão hepática, terá contribuído para o
deve ser iniciada é de grande importância para
evitar a deplecção das reservas de glutatião e, como
potencialmente evitando hepato e nefrotoxicidade
algum atraso no início do tratamento com NAC, o

recomendadas.
O aspecto mais importante na intoxicação por
paracetamol é o reconhecimento precoce do
com o respectivo antídoto (NAC), sendo esta a
única forma de minorar ou prevenir a toxicidade do
paracetamol. Outro facto a salientar é a comunicação
com os centros de referência, sendo estes uma mais
valia para o sucesso terapêutico.

para o correcto doseamento de paracetamolemia, e
interpretação segundo o normograma de RumackMatthew para um inicio atempado da terapêutica com
NAC.
propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas
desempenhou seguramente um papel na sonolência
apresentada inicialmente pela doente, não lhe estando
contudo atribuídos casos de toxicidade hepática ou
renal.
Relativamente à abordagem e orientação deste tipo
de doentes, as Unidades de Cuidados Intermédios,
com monitorização contínua e vigilância médica e
de enfermagem permanentes, revelaram-se locais
de eleição para os doentes sem necessidade de
suporte orgânico. Além do mais, as reacções de
perfusão de acetilcisteína, apesar de raras (cerca de

nas actuais Unidades Intermédias.[14] Os pacientes
Cuidados Intermédios em Perspectiva
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RESUMO

Introduction.

Spontaneous

pneumothorax

is

a

Introdução. O Pneumotórax espontâneo é uma
patologia frequente que requer uma abordagem

approach. Primary pneumothorax (PSP) occurs in
healthy people and secondary pneumothorax (SSP) is
associated with underlying lung disease. The typical
leads to the diagnosis.

O seu diagnóstico assenta em dados clínicos e
imagiológicos.

Cases description. Case 1: 33-year-old healthy female,

Descrição dos casos. Caso 1: Mulher de 33 anos,

with sudden onset of thoracic pain and semiological
large PSP and thoracic drained was necessary. Case
2: 80-year-old man with severe emphysema, was

signs of tension pneumothorax and an emergency
decompression was done. Case 3: 31-year-old man
presented with recurrent pneumothorax due to an
undiagnosed lung cystic lesion.

Discussion. The initial approach depends on the
pneumothorax type, the size and the degree of
clinical compromise. Small PSP don’t need additional
procedures than vigilance, but in large PSP oxygen
supply, needle aspiration or small-chest drains are
recommended. Almost all patients with SSP require
the insertion of a chest drain. An emergency needle
decompression is necessary in tension pneumothorax,

anos com pneumotórax recidivante, subsequente a

Discussão. O tipo de pneumotórax, o tamanho e a

pneumothorax.

Keywords:
secondary
drainage

spontaneous

pneumothorax,

pleural

Palavras-chave:
pleural
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INTRODUÇÃO
da cavidade pleural.[1, 2, 3] Descrito pela primeira
vez em 1803 por Itard, só anos depois, em 1819,
é que Laennec (professor de Itard) publicou todo
o quadro clínico subjacente a esta patologia.[1]
Naquela altura, a maioria dos casos de pneumotórax
estavam associados à tuberculose pulmonar, embora
[2] Nestes casos, era considerado um
“pneumotórax simples”.[1, 2] Mais tarde, em 1932,

pneumotórax primário

subsequentes a documentar a sua boa aplicabilidade
[2]

abordagem de acordo com o estado da arte, através

CASOS CLÍNICOS
Caso clínico 1

espontâneo
e de biótipo leptossómico, admitida com dor pleurítica
e sem factor precipitante evidente, nomeadamente
pneumotórax secundário espontâneo
traumatismo. Inicialmente de leve intensidade, a dor
[1, 2]

Relativamente à sua epidemiologia, o pneumotórax é
considerado uma patologia frequente, sobretudo no
sexo masculino, embora poucos estudos documentem

funcional nesse contexto. À entrada, apresentava-se

28/100.000 casos em homens e 1,2-6/100.000 casos
ronda os 16,7/100.000 casos anuais em homens e
5,8/100.000 casos anuais em mulheres.[1, 2] O seu

hemitórax esquerdo.
(Figura 1a)

totalmente conhecidos.[2, 3]
esta patologia, nomeadamente tabagismo, síndrome
e história familiar.[1, 2, 4] O tabagismo, em particular,
também tem sido associado a uma maior taxa de
[1, 2]

O diagnóstico é estabelecido com base em dados
clínicos e imagiológicos. Os sintomas típicos do

sem desvio das estruturas mediastínicas.
Tratando-se de um pneumotórax de grande volume
(Figura 1b)

apical (Figura 1c)

Oxigenoterapia adjuvante também foi administrada

pleuríticas e a dispneia cuja intensidade pode ser
[1, 2]

tamanho do pneumotórax.
A variabilidade clínica, o tamanho e gravidade que o
pneumotórax pode apresentar, com morbi-mortalidade
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Figuras 1a, 1b e 1c (da esquerda para a direita, relativas ao caso clínico 1)

Caso clínico 2

obstrutiva crónica grupo D (estadio 3) de Gold, com

pneumotórax – (Figuras 2a e 2b), assistiu-se a

negando outros sintomas, nomeadamente tosse,

respiratória para 40 ciclos/minuto, taquicardia e
ligeira descida tensional. Assumido pneumotórax
hipertensivo, foi efectuada drenagem imediata com

taquipneia (28 ciclos respiratórios/minuto) e
SpO2=87% (FiO2=0,21), ainda hemodinamicamente

(Figura 2c) e
posterior alta para o domicílio, orientado para consulta
externa.

Figuras 2a, 2b e 2c (da esquerda para a direita, referentes ao caso clínico 2)
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Caso clínico 3

(Figura 3b)

uma imagem arredondada na base do hemitórax direito,
seu interior (Figura 3c)
(Figura 3a). Colocado dreno
assistiu-se a agravamento clínico traduzido por

lesão cística na base
direita, com 9,3 cm” (Figura 3d)

Figuras 3a e 3b (em cima, da esquerda para a direita) e 3c e 3d (em baixo, da esquerda para a direita) referentes ao caso clínico 3.
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DISCUSSÃO
os dois folhetos pleurais for inferior a 2 cm ou, como

Caso clínico 1

superior a 2 cm.[2, 4, 6]
sobretudos jovens na 2ª ou 3ª décadas de vida, e sendo
[2, 4]

pequenos. Assumindo simetria no colapso pulmonar,
altos e longilíneos, uma vez que o gradiente de
deve ser medida ao nível do hilo
a)
intraparenquimatosas e subpleurais aumentando, por
[2, 4]

A história clínica e o exame físico costumam ser
altamente sugestivos do diagnóstico, embora os
ausentes.[1, 2, 4] Alguns estudos relatam um atraso de

b)

superior demonstrada.[2, 6-8].

após o início dos sintomas.[2, 5]

se preconizava).[1-3,

6]

A sensibilidade deste exame

apenas 50ml na cavidade pleural, tendencialmente
[6] O uso generalizado de

todavia, pneumotórax de menores dimensões podem
[1-3, 6]

[2, 6]

sua vez, é o exame “gold-standard” para diagnosticar
pneumotórax de pequenas dimensões e o melhor

conservadora (algoritmo 1) ou seja, analgesia e

[1, 2]

espontaneamente e a sua taxa de recidiva tem-se
a drenagens activas.[1,

ou de mau posicionamento do dreno.[1-3, 6]

2, 4]

no intervalo de uma semana, embora possa tardar
[2, 4, 8] Alguns autores

[2, 8]

pleura parietal e a linha da pleura visceral (Figura
4).[2, 4]
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sendo actualmente o recomendado.[1, 2, 8]
A primeira medida, de suporte, passa por fornecer

correcto posicionamento do dreno (tal como no caso
aqueles e a cavidade pleural o que, por sua vez,

1,8% do volume do pneumotórax em 24 horas.[1-4]
aproximadamente 15-20 l/min, ou seja, recomendapor agulha[1,

2, 8]

[1, 2, 4]

aproximadamente 67% dos casos), sobretudo em

medidas. Os doentes devem ser aconselhados a evitar
seguintes mas, no mínimo, no período de 1 semana

de pequeno calibre (14-16F) tem-se mostrado
[1, 2, 4, 8]

calibre (20F ou maiores), com menor morbilidade
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pelo que se recomenda o uso de agulhas com mais

Caso clínico 2

[1, 2, 8, 9]

que, apesar de pouco frequente (1-2% dos casos),

e em ambiente hospitalar, pela morbimortalidade
associada.[1, 2, 8, 9] Também aqui a primeira medida
recomendada é o aporte de oxigénio, sob maior

do pneumotórax, relaciona-se pouco com os achados
imagiológicos e o desvio da traqueia ou do mediastino
[1, 2,
8] O seu diagnóstico é clínico e requer reconhecimento

embora com menores taxas de sucesso.[1, 2, 9] Assim,
pequeno calibre (Algoritmo 2.) uma vez que, também
[1, 2, 8, 9]

Se for previsível a necessidade de

[2, 8, 9]

O uso de
agulhas standard com 4,5cm de comprimento pode
[1, 2, 8]

[2, 9]
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Caso clínico 3

é a pleurodese química, que pode ser feita através
cirurgia), com tetraciclinas ou talco, ou aquando da
que, nestes doentes com pneumotórax de grande
bons resultados em pneumotórax recorrentes ou
de difícil controlo, quando efectuada por uma
[2, 8]

previamente colapsado é o principal mecanismo
deste edema, que pode surgir entre as 2 e as 24 horas
seguintes à drenagem.[2]

que passa pelo fornecimento de oxigénio, drenagem
gradual do ar pleural, posicionamento do doente

talco.[2, 8-10]
associados a gravidez, ao cataménio, ao vírus

abordagens multidisciplinares.[2]

ventilatório.[1, 2]
Por outro lado, este caso também ilustra que parte

CONCLUSÃO
nomeadamente bolhas, que passam despercebidas

O Pneumotórax é uma patologia frequente, de etiologia
só da sua forma de abordagem como, também, do
reconhecimento de patologias que lhe possam estar

[2]

indicativos da complexidade do pneumotórax que

é de interesse particular para qualquer clínico que
trabalhe com doentes agudos e, em particular,
intensivos.

mais agressiva.[2, 8, 9] O timing

LEARNING - POINTS

recentes apontam que grande parte dos pneumotórax

[2] Actualmente, recomenda-se contacto com

•

•
imagiológicos característicos, sendo por isso

[2, 9,
10]

•
em pneumotórax com mais de 72 horas de

like)
•
dos folhetos pleurais).[2] A técnica mais utilizada na
actualidade é a VATS – Video-assisted thoracoscopic
surgery
menor morbilidade associada (quando comparada
com a toracotomia tradicional) e com taxas de

de ar loculado ou de mau posicionamento do
dreno.
•

Recomenda-se o uso de drenos de pequeno

[2, 8-10]
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sobreponível aos de grande calibre e condicionam
menor morbilidade.
•

pulmonar.
•
pulmonar bolhosa ou cística associada, podendo
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