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O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu é a maior
instituição pública vinculada ao Sistema Único de Saúde na região. A
abrangência populacional de atendimento do HC é de 1,5 milhão de pessoas
oriundas de 68 municípios. A unidade conta com 415 leitos e realiza
aproximadamente 600 mil consultas, 20 mil internações e 11 mil cirurgias
por ano. A Disciplina de Pneumologia conta com três docentes em regime de
dedicação integral ao ensino, pesquisa e extensão e dois médicos
pneumogistas. Desenvolve programas de Residência médica e Pósgraduação. O serviço é referência regional no atendimento de Hipertensão
pulmonar, Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada e Tabagismo entre outros.
A Disciplina de Cirurgia Torácica conta com três docentes e um médico
cirurgião torácico. No quinto ano da graduação em medicina é responsável
pelo internato em Clinica Cirúrgica I, além de manter programas de Residência
médica na especialidade e na Cirurgia Geral e de Pós-graduação em Bases
Gerais da Cirurgia. O serviço é referência regional em Cirurgia Torácica e
Endoscopia respiratória do adulto e da criança.
Hugo Yoo
hugo@fmb.unesp.br
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PALAVRA DO PRESIDENTE

SPPT 2009:
ações e reconhecimento
Prezados associados,
É com grande satisfação que publicamos a 2a. edição da
Revista “Pneumologia Paulista” de 2009.
Nessa edição optamos por focar algumas das principais
Emergências Respiratórias, tais como, a Síndrome da Veia
Cava Superior, Insuficiência Respiratória Aguda na Criança,
Ventilação Não Invasiva na Emergência, Exacerbação de
Asma, Hemoptise e Trauma Torácico, temas de grande
importância prática no nosso dia a dia.
Dentro da programação científica de 2009, realizamos em
25 de abril, a Jornada de “Marketing e Finanças Médicas”.
Através de palestras apresentadas por diferentes
profissionais, pudemos aprender e discutir com especialistas
nas áreas de marketing, informática, contabilidade e limites
éticos. Essa Jornada foi excelente e pretendemos repetir os
mesmos temas no 13º Congresso Paulista de Pneumologia e
Tisiologia.
No dia 6 de junho realizamos a Jornada de “Distúrbios
Respiratórios do Sono”, na sede da APM de São Paulo, com
parte teórica pela manhã e um workshop, à tarde. Os
participantes aproveitaram para se atualizar, tirar dúvidas e
trocar experiências, além de ter contato e manusear os
principais dispositivos intra-orais e, aparelhos de CPAP,
BiLEVEL utilizados, entre outros, no tratamento das apnéias
do sono.
“Emergências Respiratórias” será também o tema de nossa
próxima Jornada da Capital, agendada para dia 15 de agosto,
na sede da APM. Você não pode ficar fora, faça sua inscrição
antecipadamente e com desconto.
Realizamos também Jornadas em várias Regionais e outras
já estão agendadas, confira a programação completa, acesse
nosso site: www.sppt.org.br.
Recentemente,
nosso
site
para
leigos,
www.pulmonar.org.br, recebeu o selo de qualidade HONCode
(Health On The Net Foundation). Criado em 1995 pela
organização não-governamental européia, o HONCode
promove o uso eficaz e confiável de novas tecnologias de
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telemedicina nos cuidados com a saúde no mundo. Assim
há melhora das informações tanto para paciente como para
médicos. O selo nos foi concedido pela ONG por o site
www.pulmonar.org.br cumprir os princípios necessários
estabelecidos, o que é motivo de orgulho à toda Diretoria e
colegas que têm contribuído, aumentando cada vez mais a
credibilidade da SPPT e seus associados.
Aproveitamos essa oportunidade para cumprimentar e
parabenizar todos os colegas pneumologistas do Estado de
São Paulo, que no dia 02 de junho, comemoram o seu dia.
Também na primeira semana de junho, comemoramos a
“Semana de Educação e Conscientização sobre as Doenças
Respiratórias”, duas Leis sancionadas pelo governador do
Estado, em 2007, e é mais uma conquista dos pneumologistas
paulistas.
Em homenagem a essas datas, realizamos um grande
evento, no Parque do Ibirapuera, no dia 7 de junho. Associado
às atividades desenvolvidas pela equipe da SPPT (aplicação
do questionário do GOLD, realização de espirometria,
orientação e distribuição de materiais educativos sobre as
principais doenças respiratórias), e tivemos a participação
do grupo musical “Assobio a 4”, composto de quatro
instrumentistas de sopro, que atraíram o público, levaram
música de qualidade ao parque e chamaram a atenção para a
respiração e os problemas respiratórios.
Ainda como novidade, recentemente colocamos no ar o
Hot Site do 13º Congresso Paulista de Pneumologia e
Tisiologia; acesse através de nosso site www.sppt.org.br
ou diretamente no www.inscricaofacil.com.br. Nele você vai
encontrar todas as informações, datas, convidados
internacionais, prazos e normas de apresentações de
trabalhos.
Boa leitura e até breve,
José Eduardo Delfini Cançado
Presidente da SPPT
presidente@sppt.org.br
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TEMAS EM DESTAQUE

Insuficiência respiratória aguda na criança –
avaliação diagnóstica
AUTORA:

Flávia Andréa Krepel Foronda

SERVIÇO:

Instituto da Criança – Hospital das Clínicas
Sociedade Beneficiente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês

INTRODUÇÃO
A insuficiência respiratória aguda na criança é muito
frequente sendo a principal causa de óbito em crianças
menores de 5 anos. Cerca de 2 a 3 milhões de crianças morrem
por ano no mundo em decorrência de problemas
respiratórios.1,2
Essa alta suscetibilidade para desenvolver falência
respiratória pode ser explicada pelo fato das crianças
possuírem uma via aérea menor, uma demanda metabólica
maior, uma reserva respiratória menor e mecanismos
compensatórios inadequados, o que pode levar uma
evolução mais rápida para fadiga.3
Além disso, nas crianças, a insuficiência respiratória aguda
pode rapidamente progredir para falência respiratória e
posteriormente parada cardíaca. O prognóstico da criança
após uma parada cardiorrespiratória é muito ruim. Na maior
parte das vezes, se sobrevivem, apresentam sequelas
neurológicas graves. Pode-se melhorar muito esse
prognóstico através de um reconhecimento e tratamento
precoce da insuficiência respiratória aguda.4
A avaliação da criança com insuficiência respiratória
aguda inclui a determinação da gravidade bem como da
etiologia do quadro subjacente. Portanto vamos tratar nessa
revisão da avaliação primária da criança com insuficiência
respiratória aguda e os possíveis diagnósticos diferenciais.
AVALIAÇÃO DAGRAVIDADE
A insuficiência respiratória pode ser caracterizada por um
aumento na frequência respiratória (taquipnéia) e aumento
do trabalho respiratório resultando em batimento de asa de
nariz, retrações e uso de musculatura acessória. Enquanto a
falência respiratória está associada, além desses sinais, à
alteração na coloração da pele e alteração do estado mental.
A insuficiência respiratória pode variar de leve a grave de
acordo com a intensidade dos seguintes sinais:
• Taquipnéia (vide tabela 1)
• Taquicardia
• Aumento do trabalho respiratório
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

• Alterações da ausculta pulmonar (estridor, sibilos,
roncos)
• Pele pálida e fria
• Alteração do estado mental
Mas se o indivíduo evolui para bradipnéia ou apnéia,
bradicardia, cianose, diminuição da entrada de ar, coma ou
torpor, ele está em franca falência respiratória e uma
intervenção urgente precisa ser iniciada.5
Tabela 1: Taquipnéia
Idade

Respiração por minuto

Menos de 2 meses
2 a 12 meses

> 60 respirações/minuto
> 50 respirações/minuto

1 a 5 anos
Mais de 5 anos

> 40 respirações/minuto
> 20 respirações/minuto

World Health Organization, Geneva, 1995

TIPOS DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS
Os problemas respiratórios nem sempre ocorrem
isoladamente. A criança pode desenvolver um ou mais tipos
de insuficiência respiratória, porém, didaticamente podemos
dividir os problemas respiratórios nos seguintes grupos:
• Obstrução de Via Aérea Superior (OVAS)
• Obstrução de via aérea inferior
• Doença do parênquima pulmonar
• Alteração do controle da respiração
OVAS
Obstrução das vias aéreas superiores, ou seja, das vias
áreas extra torácicas podem ocorrer por comprometimento
do nariz, faringe ou laringe. Além dos sinais gerais de
insuficiência respiratória alguns sinais típicos são
observados especialmente durante a inspiração e incluem:
• Alterações na voz ou no choro (rouquidão)
• Tosse ladrante
• Estridor
• Baixa expansibilidade pulmonar
5

Tabela 2: Causas de OVAS
DOENÇA

IDADE

SINTOMAS

CRUPE

3m-3 anos

Quadro de IVAS seguido de
estridor e tosse ladrante

ANGIOEDEMA

Escolar,

Início súbito após contato com

adolescentes

substâncias alérgicas

ABCESSO RETROFARÍNGEO

Até 3anos

Febre, toxemia e dispnéia

CORPO ESTRANHO

1-4 anos

Sufocação seguida de dispnéia
imediata ou após período de

DIAGNÓSTICOS
DIAGNÓSTICO
Achados clínicos, Radiografia cervical:
estreitamento da traquéia (figura 1)
História clínica
Radiografia cervical lateral (figura 2)
Tomografia cervical
História clínica
Radiografia tórax

latência
EPIGLOTITE

2-7 anos

Início súbito e progressão rápida Visualização direta da epiglote,
do desconforto respiratório
hemocultura, Radiografia cervical
lateral (fígura3)

• Entrada de ar diminuída na ausculta
Algumas causas comuns desse tipo de Insuficiência
respiratória estão listadas a seguir (Tabela 2):
OBSTRUÇÃO DE VIAAÉREA INFERIOR
Corresponde ao comprometimento da vias aéreas intra
torácicas. Pode acometer a parte mais inferior da traquéia,
os brônquios e os bronquíolos. Os sinais característicos
desse tipo de patologia são:
• Sibilos
• Expiração prolongada
• Aumento do trabalho respiratório na expiração tornando
a expiração um processo ativo e não passivo como na
respiração normal.
• Tosse

Os exemplos mais comuns desse tipo de patologia são: a
bronquiolite e a asma.
A bronquiolite viral aguda caracteriza-se por uma
inflamação dos bronquíolos e obstrução das vias aéreas
decorrente de infecção por vírus respiratórios. Os principais
agentes envolvidos são: o vírus respiratório sincicial (VRS)
e o rinovírus. Outros vírus, como adenovírus, influenza e
parainfluenza, também podem estar envolvidos menos
frequentemente.6 A bronquiolite pode ser classificada em
leve, moderada ou grave conforme tabela 3. O diagnóstico é
principalmente clínico, porém, você pode fazer teste para
VRS através de um swab nasal. A Radiografia de tórax ajuda
no diagnóstico de possíveis complicações tais como
atelectasia, hiperinsuflação ou pneumonia.7

Tabela 3: Escore de gravidade de bronquiolite
SINAIS E SINTOMAS

LEVE

MODERADA

Desconforto respiratório

Mínimo, boa atividade, pode se
deitar sem problemas

Choro curto e interrompido, dificuldade para se
alimentar, prefere ficar sentado

Consciência

Normal ou agitado

Agitado

Cor

Normal

Palidez

Ausculta pulmonar

Expiração prolongada ou sibilos

Sibilos durante toda a expiração e sibilos

no final da expiração

inspiratórios

Uso de musculatura acessória

Sem uso ou leve retração
intercostal ou subcostal

Retrações intercostais moderadas, de fúrcula e
subdiafragmáticas

SpO2 (Ar Ambiente)

> 95%

91 a 95%

SpO2 – saturação periférica de oxigênio por oximetria de pulso
6
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Fíg. 3: Epiglotite
Radiografia cervical. O sinal clássico conhecido como do dedo de
luva indicativo de uma epiglote espessada e aumentada. Porém
cerca de 20% dos pacientes não apresenta esse sinal.
Fíg. 1: Crupe Viral
Radiografia cervical : Estreitamento na região subglótica chamado
sinal da ponta de lápis ou torre de igreja. Porém cerca de metade
dos pacientes não apresenta esse sinal.

Fíg.2: Abscesso retrofaríngeo
Radiografia cervical: Espessamento do espaço retrofaríngeo que
normalmente não deve exceder o tamanho do corpo vertebral
contíguo. Espessamento retrofaríngeo é visto em cerca de 88 a
100% dos casos. A tomografia pode ajudar a diferenciar entre
uma celulite e um abscesso real.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Já a asma é uma doença inflamatória crônica
caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas
inferiores e por limitação ao fluxo aéreo.6 O diagnóstico e a
avaliação da gravidade da crise aguda de asma baseiam-se
na história clínica, no exame físico, na medida da saturação
arterial de oxigênio e quando possível em medidas da
função pulmonar. Vide tabela 4.6
DOENÇA DO PARÊNQUIMA PULMONAR
Esse é o termo utilizado para um grupo bem heterogêneo
de condições que alteram o parênquima pulmonar. Os sinais
clínicos característicos do comprometimento do
parênquima incluem:
• Gemido expiratório (produz fechamento precoce da
epiglote na tentativa de manter uma pressão positiva no
final da expiração e prevenir colapso)
• Hipoxemia
• Diminuição dos sons pulmonares
• Estertores
Patologias que exemplificam esse tipo de
comprometimento são: pneumonia (de qualquer etiologia),
edema pulmonar (associado à insuficiência cardíaca
congestiva ou por aumento da permeabilidade vascular
como acontece na sepsis), contusão pulmonar (trauma),
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) entre
outras. O diagnóstico desse grupo de patologias é
essencialmente radiológico onde podemos visualizar
opacidades de extensão variável podendo acometer mais
de um segmento pulmonar. Quando há suspeita de derrame
pleural uma radiografia de decúbito lateral pode ajudar a
avaliar sua presença e extensão. A ultrasonografia (USG)
7

Tabela 4: Classificação da crise de asma
ACHADO

GRAVE

MODERADA

LEVE

Geral

Cianose, sudorese, exaustão

Sem alterações

Sem alterações

Estado mental

Agitação, confusão, sonolência

Normal

Normal

Dispnéia

Intensa

Moderada

Ausente/leve

Fala

Frases curtas
Lactente: dificuldade para se alimentar

Frases incompletas Lactente: choro Frases completas
curto, dificuldade para se alimentar

Musculatura acessória

Retrações acentuadas ou em declínio
(exaustão)

Retrações subcostais ou de
fúrcula acentuada

Retrações
intercostais leves ou
ausentes

Sibilos

Ausentes com murmúrio vesicular
diminuido

Localizados ou difusos

Ausentes/localizados
ou difusos

f

Aumentada

Aumentada

Normal ou
aumentada

fc

> 140bpm ou bradicardia

> 110bpm

< 110bpm

PFE (% do previsto)

< 30%

30 a 50%

> 50%

SpO2

< 90%

91 a 95%

> 95%

PaO2

< 60mmHg

Em torno de 60mmHg

normal

PaCO2

> 45mmHg

< 40mmHg

< 40mmHg

f – freqüência respiratória; fc – freqüência cardíaca; PFE – pico de fluxo expiratório; SpO2 – saturação
periférica de oxigênio por oximetria de pulso
bpm - batimentos por minuto

de tórax também é um método diagnóstico interessante na
complementação do diagnóstico do derrame pleural.
Através da ultrasonografia podemos ter a informação da
quantidade de líquido, sua localização e características tais
como presença de traves. A tomografia de tórax raramente
está indicada na avaliação da pneumonia e edema pulmonar,
porém, pode ajudar em situações como trauma, SDRA e em
situações onde ocorrem complicações como, por exemplo,
evolução para formação de abscesso pulmonar. O
isolamento do agente etiológico das pneumonias é
complexo na prática clínica. A presença de derrame pleural
aumenta consideravelmente a possibilidade de isolar agente
etiológico em cultura com uma positividade que pode
chegar a 70%. A hemocultura tem baixa positividade. Pode
ainda ser colhidas sorologias para Mycoplasma
pneumoniae e Chlamydia pneumoniae. Além dos agentes
bacterianos podem ser identificados diversos vírus em vias
aéreas superiores. Através da imunofluorescência direta
em swab nasal podemos identificar VRS, parainfluenza,
influenza A e B e adenovírus.7,8, 9
ALTERAÇÃO DO CONTROLE DA RESPIRAÇÃO
É caracterizado pela presença de um padrão respiratório
8

anormal e normalmente está associado a condições que
alteram a função neurológica e, portanto, comprometem o
nível de consciência. Os sinais clínicos sugestivos desse
tipo de patologia respiratória são:
• Frequência respiratória irregular
• Esforço respiratório variável
• Respiração superficial
• Apneia central, ou seja, sem nenhum esforço respiratório
Causas comuns desse tipo de afecção são: Convulsões,
Infecções do sistema nervoso central, Tumores cerebrais,
hidrocefalia, doenças neuromusculares. Nas patologias em
que o controle da respiração está comprometido
normalmente ocorre insuficiência respiratória por
hipoventilação, ou seja, redução do volume minuto. Essa
redução pode ser tanto pela diminuição da freqüência
respiratória como do volume corrente e isso pode ser
observado na gasometria através do aumento dos níveis
de gás carbônico e redução do oxigênio. A radiografia de
tórax em geral é normal. Na investigação desse tipo de
afecção a tomografia de crânio ocupa papel importante.
Segue um algoritmo das diferentes causas de
insuficiência respiratória aguda na infância bem como dos
principais exames complementares utilizados.10
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

ALGORITMO: DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIAAGUDA NA CRIANÇA

Trauma

Sim

Sim

OVAS

Secreções/ sangue
Língua (hipotonia)
Lesão traqueal
(queimaduras)

Não

Pneumonia ou
hemotórax,
Tamponamento
cardíaco, tórax flácido,
fratura de costela,
contusão pulmonar,
TCE, lesão medular,
choque hemorrá gico
ou trauma abdominal

Não

OVAS

Sim

Não

Febre

Ausculta simétrica

Sim

OVAS ,
Epiglotite
Crupe
Traqueíte
Abscesso
retrofaríngeo

Não

Corpo
estranho
Anafilaxia
Crupe

Sim

Não

Sibilos/ roncos

Sibilos/ roncos
Sim

espasmódico
OVAS
crônica

Atelectasia
Derrame
pleural
Pneumotórax
Tumor

Febre

Sim

Não

Pneumonia
Empiema
Sim

Bronquiolite
Pneumonia
Asma
Miocardite
Corpo
estranho

Taquipnéia
Não

Bronquiolite
Asma
Corpo
estranho
Anafilaxia
Massa
mediastinal
ICC
Pneumonia
atípica
Atelectasia

Sim

Não

Febre
Sim

Febre
Não
Sim

Pneumonia
Sepse
Empiema
Encefalite
Embolia

Exame
cardiológico
anormal

Sim

Cardiopatia
congênita
ICC
Arritmia
Miocardite
Derrame
pericárdico
pericardite

Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Corpo
estranho
Asma

Não

Febre
Sim

Não

Meningite
encefalite

Não

Não

Doença
neuromus
cular
Sedação
Apnéia

Embolia pulmonar
Distúrbio
metabólico
Dor
Hemoglobinopatias
Deformidade ou
massa torácica

9

EXAMES COMPLEMENTARES NAINSUFICIÊNCIARESPIRATÓRIAAGUDA

Exames à beira do leito
TESTE
Oximetria de puls o

ETCO2 (medida do CO2
expirado)

Eletrocardiograma

Exames Laboratoriais
Gasometria art erial
Eletrólitos, glicemia e amônia.
Perf il t oxicológico

Monóxido de carbono, nível
met ahemoglobina.

INDICAÇÃO
Método não invasivo de medir a
saturação da hemoglobina.
Deve ser realizado em todos os
pacientes com insuficiência
respiratória aguda
Medida não invasiva da
ventilação

COMENTÁRIOS

Pode ser usada para confirmar
posição da cânula endotraqueal
após intubação. Existe
tecnologia para medidas em
crianças não intubadas

Pacientes com exame
cardiológico alterado

Informação sobre oxigenação e
ventilação
Informação diagnóstica nos
pacientes com acidose
metabólica
Importante realizar nos
pacientes sem febre c/
insuficiência respiratória
resultante de alteração do nível
de consciência
Insuficiência respiratória com
história clínica compatível e
PaO2 normal

Importante na avaliação do
equilíbrio ácido-básico
Os eletrólitos podem ser usados
para calcular o anion gap

Avaliação da OVAS
Deve ser realizado em todos os
pacientes com ausculta
pulmonar assimétrica e
naqueles com desconforto
respiratório importante
Avaliação de corpo estranho

O diagnóstico em geral é clínico

Pacientes c/ intoxicação por
monóxido de carbono não tem
cianose diferente daqueles com
metahemoglobinemia

Ex ames de Imagem
Radiografia cervical lateral
Radiografia de tórax

Radiografia de tórax expirado
Radiografia de tórax decúbito
lateral
Radiografia de abdome
USG Tórax
Tomograf ia de Crânio
Angiotomografia de t órax
Tomograf ia de abdome

Cint ilograf ia: ventilação
perfusão
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Vai apresentar hiperinsuflação
localizada

Avaliação do derrame pleural
Sinais de obstrução ou
perfuração
Avaliação do derrame pleural
Tumor, hidrocefalia ou trauma
crâniano
Embolia pulmonar
Avaliação de causas
abdominais de insuficiência
respiratória
Embolia pulmonar
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CONCLUSÃO
A insuficiência respiratória aguda na infância deve ser
precocemente diagnosticada e um rápido restabelecimento
de uma oxigenação e ventilação adequada é essencial para a
boa evolução da criança. Com a oxigenação e a ventilação já
restabelecidas a identificação da causa pode facilitar o
direcionamento e adequação do tratamento.
Na criança a reavaliação frequente é essencial para
observação da resposta terapêutica.
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INTRODUÇÃO
A asma é uma doença crônica caracterizada por
exacerbações agudas.1 É pouco provável que um médico de
unidade de urgência complete seu dia de trabalho sem prestar
assistência a um paciente com exacerbação de asma.
De acordo com o DATASUS, cerca de 376 mil pessoas
são internadas por ano por exacerbação de asma no Brasil,
correspondendo à terceira maior causa de hospitalização.
Isso impõe altos custos aos sistemas de saúde e reflete o
ainda longo caminho para o controle da fase estável da
doença.
O diagnóstico das exacerbações é baseado na presença,
isolada ou combinada, de dispnéia, sibilância, tosse, opressão
torácica e aumento da necessidade de β2-agonistas,
associada à evidência de obstrução ao fluxo aéreo. As
medidas do volume expiratório forçado no primeiro segundo
(VEF1) ou do pico de fluxo expiratório (PFE) são mais
confiáveis que a intensidade dos sintomas para classificar a
gravidade e monitorar a resposta ao tratamento.2,3 Entretanto,
no início da exacerbação reduzem-se após os sintomas
clínicos, e após o tratamento podem permanecer alterados
por semanas após a resolução destes.4
As apresentações mais graves constituem situação clínica
dramática, com alta morbimortalidade, e as ferramentas
fundamentais para a melhora desses desfechos são a
avaliação rigorosa da gravidade da exacerbação e o
tratamento precoce e agressivo, realizado de forma
padronizada.
ABORDAGEM PRÁTICA
Avaliação inicial
Sem atrasar o atendimento inicial, a história clínica e o
exame físico devem determinar a gravidade da exacerbação,
possíveis complicações e a existência de fatores de risco
para morte relacionada à asma (quadro 1).3,5 Merecem atenção
especial o nível de consciência, a capacidade de falar, o uso
de musculatura acessória, os sinais vitais e a ausculta
pulmonar.3,5
Antes do tratamento avalia-se objetivamente a obstrução
12

ao fluxo aéreo através do PFE. No entanto, em pacientes
com intenso desconforto respiratório a realização da
manobra expiratória forçada pode ser difícil e de baixa
reprodutibilidade.3
A oximetria de pulso tem indicação precisa na
indisponibilidade do PFE e nos casos mais graves, com PFE
menor que 40% ou sinais de insuficiência respiratória franca.
Quadro 1 - Fatores de risco para morte relacionada à asma.
• História de intubação orotraqueal ou internação em UTI
por asma aguda
• Internação recente por exacerbação de asma
• Duas ou mais hospitalizações por asma no último ano
• Uso de dois ou mais aerossóis dosimetrados de β2agonistas por mês
• Presença de comorbidade psiquiátrica, pulmonar ou
cardiovascular

DETERMINAÇÃO DA GRAVIDADE
O tratamento da exacerbação de asma é baseado na
gravidade do quadro inicial, e a principal fonte de erros no
manejo terapêutico é subestimá-la.4 Por isso, é fundamental
a utilização de parâmetros clínicos e funcionais combinados
para determinação da gravidade.
Quadro 2 – Determinação da gravidade da crise de asma (fc
– freqüência cardíaca em batimentos/min; f – freqüência
respiratória em movimentos respiratórios por minuto; PFE –
pico de fluxo expiratório em % do previsto; SpO2 – saturação
periférica de oxigênio por oximetria de pulso)
MODERADA GRAVE

fc

100 – 120

> 120

FALÊNCIA
RESPIRATÓRIA
IMINENTE
Bradicardia

f
PFE

< 30
40 - 69 %

> 30
< 40%

< 25%

FALA
SpO2

Frases
92-95%

palavras
< 92%

Obnubilação
< 92%
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Além dos sinais e sintomas descritos no quadro 2, os
pacientes podem apresentar agitação psicomotora, uso de
musculatura acessória, sibilos inspiratórios e expiratórios,
tórax silencioso e pulso paradoxal acima de 25 mmHg.
Os pacientes devem ser avaliados obrigatoriamente após
a primeira nebulização, após o término da primeira e da
terceira horas e sempre que houver qualquer sinal de
deterioração. Em qualquer etapa da avaliação podem ser
solicitados exames complementares para avaliação adicional
da gravidade e identificação de complicações. Pode-se
resumir algumas de suas indicações2,3,5:
• Gasometria arterial: nos casos com rebaixamento do
nível de consciência, PFE < 25% após a primeira hora,
manutenção de SpO2 menor que 92% após oxigenoterapia,
sinais de insuficiência respiratória franca ou suspeita de
hipoventilação.
• Eletrólitos: se houver uso de altas doses de β2agonistas, especialmente em pacientes com doença
cardiovascular ou uso crônico de diuréticos.
• Radiograma de tórax: na suspeita de insuficiência
cardíaca ou de complicações como pneumonia e
pneumotórax.
• Eletrocardiograma: em pacientes com comorbidade
cardiovascular ou para diagnóstico diferencial.
• Hemograma: na presença de febre ou escarro purulento.
• Dosagem sérica de teofilina quando houver uso
ambulatorial
TRATAMENTO ATUAL
O tratamento das exacerbações de asma pode ser
resumido em três objetivos principais: reversão da
hipoxemia (quando houver), redução da obstrução ao fluxo
aéreo e prevenção de recaídas (quadro 3). Para a maioria
das medidas terapêuticas, a evidência de seu benefício é
proveniente de estudos clínicos de boa qualidade e revisões
sistemáticas, enquanto outras têm indicação incerta ou para
subgrupos específicos de pacientes.
Oxigênio (O2)
O2 suplementar deve ser oferecido para a maioria dos
pacientes, através de cânula nasal ou máscara, com o
objetivo de manter a saturação periférica (SpO2) acima de
92% em adultos, 95% em crianças, gestantes ou na presença

de comorbidades cardiovasculares.2,3,5 A oximetria de pulso
é suficiente para indicar, titular e monitorar a oxigenoterapia,
e deve ser avaliada até que ocorra a broncodilatação
desejada.
β2-agonistas de curta ação
O uso de β2-agonistas de curta ação por via inalatória é
recomendado para todos os pacientes, como a medida mais
rápida e eficiente para reverter a obstrução. Após o tratamento
inicial, independente da gravidade, até 70% dos pacientes
apresentam resposta suficiente para permitir a alta.6,7
Há semelhança no efeito broncodilatador quando se
compara o uso de nebulizadores com os aerosóis
dosimetrados, mas prefere-se a nebulização em casos mais
graves ou para pacientes pouco cooperativos. A nebulização
contínua pode ser vantajosa no início do tratamento e pode
ser realizada com nebulizador de grande volume,
nebulizador pequeno com bomba de infusão ou nebulizador
convencional em freqüência superior a quatro por hora.8 O
uso de β2-agonistas injetáveis associa-se a mais efeitos
colaterais e não demonstrou benefício.9
Brometo de ipratrópio
A associação do brometo de ipratrópio com os β2agonistas por via inalatória resulta em efeito
broncodilatador adicional, com melhora do PFE e redução
do risco de admissão hospitalar. Não há evidência de
benefício após a internação, sendo indicado na unidade de
urgência em exacerbações moderadas ou graves e quando
não há resposta satisfatória após o tratamento inicial com
β2-agonistas.3
Corticosteróides sistêmicos
Recomendados para a grande maioria dos casos, por
acelerar a resolução da obstrução, reduzir o risco de
hospitalização e de recaídas.10,11 Apenas os pacientes com
exacerbações leves, com resposta rápida e completa aos
β2-agonistas, podem ser tratados sem corticosteróides
sistêmicos.3,12
A administração por via oral tem algumas vantagens,
como ser menos invasiva, mais barata, e com eficácia similar
à endovenosa; esta deve ser reservada para os pacientes
com dificuldade para deglutir, vômitos, rebaixamento da

Quadro 3 - Medidas terapêuticas nas exacerbações de asma, divididas pelos objetivos principais do tratamento (VNI –
ventilação não-invasiva; VM – ventilação mecânica).
Objetivos do tratamento Reversão da Hipoxemia
Oxigênio
Medidas Terapêuticas
VNI
VM
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Redução da Obstrução ao Fluxo Aéreo
β2 de curta ação
Brometo de Ipratrópio
Corticosteróides
- Sistêmicos
- Inalados
Sulfato de Magnésio
Metilxantinas
Heliox

Prevenção de Recaídas
Corticosteróides
- Sistêmicos
- Inalados
β2 de longa ação
Educação
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consciência ou sinais de insuficiência respiratória franca.
O uso deve ser mantido durante a internação e por mais
cinco a dez dias após a alta, sem necessidade de redução
progressiva da dose. Nos pacientes com alto risco de má
aderência ao tratamento domiciliar, o uso de corticosteróide
intramuscular de depósito pode ser benéfico.10,12
Corticosteróides inalados
Há evidência incipiente da eficácia de altas doses de
corticosteróides por via inalatória, mas ainda sem força
suficiente para substituir os corticosteróides sistêmicos ou
para sua inclusão na rotina do tratamento.13,14,15
Os pacientes que recebem prescrição de corticosteróides
inalados na alta apresentam menor risco de recaídas e sua
prescrição pode ser aproveitada para revisar a técnica de
uso dos dispositivos inalatórios e orientar a importância
do seguimento ambulatorial.16
â2-agonistas de longa ação
Apesar de ter início de ação rápido, o custo do formoterol
limita seu uso no tratamento da asma aguda. Salmeterol não
deve ser usado devido ao seu início de ação tardio. 3,5
Entretanto, ambos podem ser usados em associação com
os corticosteróides inalados no momento da alta. Ainda
não há evidência de redução da recorrência de exacerbações,
mas de melhora da qualidade de vida nos pacientes que já
usavam corticosteróides inalados.
Sulfato de magnésio
O sulfato de magnésio atua como broncodilatador no
sistema respiratório através de ação no músculo liso das
vias aéreas, inibindo o influxo de cálcio, além de possível
efeito antinflamatório.17 Apesar da ausência de evidências
conclusivas em relação a seu benefício, tem sido usado nas
exacerbações mais graves, por via endovenosa, com poucos
efeitos colaterais.
Além de melhorar as medidas de função pulmonar, pode
reduzir a necessidade de internação.18 Sua indicação é mais
precisa quando há apresentação inicial com PFE menor que
25%, sinais de falência respiratória iminente, ou manutenção
de critérios de gravidade após uma hora de tratamento
convencional.3,19,20 O uso de sulfato de magnésio isotônico
por via inalatória, em associação aos β2-agonistas, parece
melhorar a função pulmonar, mas tem impacto clínico ainda
pequeno. Além disso, não parece reduzir a necessidade de
admissão hospitalar e as doses não estão bem definidas.17
OUTRAS MEDIDAS
• Heliox: mistura de hélio e oxigênio que, com densidade
menor que a do ar ambiente, pode reduzir a resistência das
vias aéreas e o trabalho ventilatório quando usada para a
nebulização com β2-agonistas. Sua indicação ainda é
incerta, com maior potencial nos casos mais graves, com
falência respiratória ou má resposta ao tratamento
convencional. 21
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• Metilxantinas: tem pequeno efeito broncodilatador
quando comparadas aos β2-agonistas e seu uso pode levar
a efeitos colaterais potencialmente letais. Não há evidência
suficiente para seu uso de rotina na exacerbação aguda de
asma.22
• Adrenalina: indicadas no tratamento agudo da anafilaxia
e angioedema, sem papel na rotina de tratamento da asma
aguda.3
• Antagonistas dos receptores de leucotrienos: estudo
mostrou melhora da função pulmonar com montelukast por
via endovenosa, mas essa formulação ainda não está
disponível e não há evidência de benefício quando
associado ao tratamento convencional.3,4
TRATAMENTO DAS EXACERBAÇÕES GRAVES
Tratamento na primeira hora
Quando realizadas de forma precoce e sistematizada, as
medidas iniciais solucionam a maioria das exacerbações de
asma. As respostas clínica e funcional a este tratamento
são bons preditores da permanência na unidade de
emergência, da necessidade de admissão ou da
possibilidade de alta. Um estudo destacou que o valor do
PFE inicial e sua variação após 30 minutos de tratamento
(especialmente quando acima de 90L/min) são os principais
fatores para prever quais pacientes serão hospitalizados.7
O objetivo inicial do tratamento é reverter a obstrução ao
fluxo aéreo e a hipoxemia, por meio das seguintes medidas:
• Oxigenoterapia através de cateter ou máscara.
• Broncodilatadores de curta ação por via inalatória
β2-agonista:
- nebulização com fenoterol 2,5-5,0 mg a cada 20
minutos, em 3-5 ml de solução fisiológica, com
fluxos de 6 a 8 L/min;
- nebulização contínua (mais de 4 nebulizações
por hora);
- aerosol dosimetrado (fenoterol ou salbutamol
100mcg por puff) com espaçador (4 a 8 puffs a
cada 20 minutos).
Brometo de ipratróprio:
- nebulização com 0,5mg a cada 20 minutos,
associado a β2-agonista;
- aerosol dosimetrado (20 mcg por puff) em dose
de 8 puffs a cada 20 minutos, associado ao β2agonista.
• Corticosteróide sistêmico23:
Prednisona 40 a 80 mg por via oral, ou
Hidrocortisona 300 a 400 mg por via intravenosa,
ou
Metilprednisolona 60 a 80 mg por via intravenosa
• Sulfato de magnésio19: dose única de 2g, diluída em 100
ml de salina, em 20 minutos, por via intravenosa, em 20
minutos, se houver sinais de falência respiratória iminente.
Após a primeira hora, os pacientes com resposta
completa sustentada, ou seja, PFE acima de 70% e ausência
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de sintomas por 30 a 60 minutos sem broncodilatador,
podem receber alta.3 Os demais devem continuar na unidade
de urgência sob supervisão clínica cuidadosa e manutenção
do tratamento broncodilatador.
Tratamento entre a primeira e terceira horas
Pacientes com PFE acima de 40% e ausência de fatores
de risco para morte por asma devem continuar a receber
oxigenoterapia, β2-agonista inalatório a cada hora e
corticosteróide sistêmico. Aqueles com PFE abaixo de 40%
ou fatores de risco para morte por asma devem receber,
além do tratamento convencional, brometo de ipratrópio a
cada hora e sulfato de magnésio caso ainda não o tenha
usado.
Ao término da terceira hora, poderão receber alta os
pacientes com resposta completa sustentada e, a critério
clínico, aqueles sem fatores de risco para morte relacionada
à asma, PFE entre 40 e 69% e ausência de sinais e sintomas
de exacerbação moderada ou grave. Devem apresentar
condições de tratamento domiciliar e retorno rápido à
unidade de urgência caso seja necessário.
Ventilação não-invasiva
As evidências para o uso são escassas, mas a experiência
bem sucedida com outras causas de insuficiência
respiratória, especialmente exacerbações de DPOC, permite
seu uso nas exacerbações de asma. 24 Os melhores
candidatos são os pacientes sem resposta satisfatória ao
tratamento da primeira hora. A revisão sistemática mais
recente mantém sua indicação controversa.25
Ventilação invasiva
Devem ser intubados e submetidos à ventilação
mecânica os pacientes com parada respiratória,
rebaixamento da consciência ou insuficiência respiratória
progressiva a despeito do tratamento, geralmente com
hipercapnia.3,5 A estratégia ventilatória recomendada é a
hipercapnia permissiva (ou hipoventilação controlada), que
garante oxigenação e ventilação adequadas enquanto evita
altas pressões em vias aéreas e barotrauma.
CRITÉRIOS PARA HOSPITALIZAÇÃO
Serão internados após a terceira hora de tratamento os
pacientes com PFE entre 40 e 69% com sinais e sintomas de
exacerbação moderada ou fatores de risco para morte
relacionada à asma. Aqueles que permanecerem com
sintomatologia grave ou PFE < 40% deverão ser admitidos
em uma Unidade de Terapia Intensiva.
Também serão internados pacientes com resposta
satisfatória, dependendo de julgamento clínico. Levar-seá em consideração a duração dos sintomas antes da
admissão, a resposta ao tratamento, a possibilidade de
rápido acesso à unidade de urgência e a presença de
comorbidades.
Aqueles que forem hospitalizados deverão continuar
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recebendo oxigenoterapia, β2-agonistas, corticosteróides
sistêmicos (dose equivalente a 100 a 200 mg de
hidrocortisona a cada 6 horas).15 Não há evidência de
benefício de uso de brometo de ipratrópio ou doses
adicionais de sulfato de magnésio em pacientes internados.
ORIENTAÇÕES PARAAALTA
• Corticosteróides sistêmicos por via oral: prednisona 40
a 60 mg ao dia por 5 a 10 dias.2,10,16
• Considerar via intramuscular em pacientes incapazes
de receber corticosteróide sistêmico por via oral ou com
risco de má-adesão.10
• Corticosteróides inalados: evidências apontam para
redução ainda maior do risco de recaídas com a associação
de corticosteróides inalados aos sistêmicos na alta.2,3,12,16
• β2-agonistas de longa ação: nos casos que
desenvolveram exacerbação de asma apesar do uso regular
de corticosteróides inalados (que devem, no entanto, ser
mantidos).
• Seguimento ambulatorial precoce, com consulta médica
agendada em no máximo quatro semanas após a alta, para
reavaliação clínica e ajuste do tratamento de manutenção.
• Orientações sobre técnica de uso dos dispositivos
inalatórios, necessidade de adesão ao tratamento, sinais
de alerta para novas exacerbações e plano de ação escrito.26
CONCLUSÃO
A morte por asma é uma situação clínica dramática,
especialmente por ser, atualmente, uma situação
potencialmente evitável. O uso adequado do tratamento de
manutenção, baseado na utilização de corticosteróides
inalatórios, a educação do paciente para aumentar sua
sensibilidade às crises e para saber como proceder nesta
situação pode minimizar o risco de exacerbações graves.
Pacientes acostumados com seus sintomas e limitações tendem
a minimizá-los, ficando mais susceptíveis a crises graves.
A avaliação clínica cuidadosa na unidade de urgência,
se possível com medidas objetivas quanto à gravidade (PFE,
SpO2), tem eficácia na maioria dos casos de asma grave.
Outro ponto importante é a necessidade de reavaliar estes
pacientes repetida e frequentemente enquanto
permanecerem no pronto socorro, pois o tratamento deve
ser intenso nas primeiras três horas, ao final das quais
define-se qual a melhor conduta quanto à necessidade de
internação (fluxograma 1).
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HISTÓRIA CLÍNICA
EXAME FÍSICO
PFE

TRATAMENTO 1
(1a. hora)

REAVALIAÇÃO 1

TRATAMENTO 2
(1a. a 3a.horas)

REAVALIAÇÃO 2



FATORES DE RISCO
PARA MORTE POR
ASMA(FRMA)

Oxigenoterapia
B2-agonistas em altas doses
Corticosteróide sistêmico precoce
Considerar brometo de ipratrópio











DETERMINAÇÃO
DA GRAVIDADE

PFE
>70%
<70%

PFE
>40%
<40%

Sinais de Gravidade
Conduta
ausentes
alta
presentes
tratamento 2

FRMA
+

Conduta
O2, B2, corticosteróide
associar ipratróprio e Mg

PFE
Gravidade
>70%
40-69%
+
40-69%
mod
<40%
grave

FRMA
-/+
+
+/-

Conduta
alta
cons alta
internação
UTI

Fluxograma 1 – abordagem prática e tratamento das exacerbações graves de asma (FRMA = fator de risco para morte por asma; + =
presença; - = ausência; cons alta = considerar alta)
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INTRODUÇÃO:
A veia cava superior é um grande vaso, com cerca de 7 cm
de comprimento, localizada no mediastino superior direito. É
responsável pela drenagem de todas as estruturas acima do
diafragma, com exceção do pulmão e do coração (isto é,
cabeça, pescoço, membros superiores e parede torácica).
Ela se forma atrás da primeira cartilagem costal, através da
união das veias braquiocefálicas direita e esquerda descendo
em direção ao átrio direito, onde entra pela sua face superior.
Situa-se entre a traquéia, a aorta ascendente e a artéria
pulmonar direita. Corresponde a um terço do retorno venoso
do coração. Sua obstrução, quer seja extrínseca ou intrínseca,
leva a uma série de sinais e sintomas que caracterizam a
síndrome da veia cava superior. Quando a luz está obliterada,
o sangue é drenado através da vasculatura colateral para as
veias ázigo ou cava inferior. Geralmente leva algumas
semanas para que a rede venosa colateral esteja dilatada o
suficiente para acomodar o fluxo sanguíneo proveniente da
veia cava superior.
Em situação de normalidade, a pressão venosa cervical
varia entre 2 – 8 mmHg. Quando há compressão da veia cava
superior, esta pressão se eleva a 20 – 40 mmHg. A gravidade
dos sintomas irá depender do grau de obstrução e da sua
velocidade de instalação.
FATORES ETIOLÓGICOS:
Causas infecciosas, como o aneurisma sifilítico de aorta e
a tuberculose, eram responsáveis pela maioria dos casos de
obstrução da veia cava há aproximadamente 50 anos.
Atualmente, as causas malignas correspondem à maioria dos
casos. Com os avanços tecnológicos da medicina e o
desenvolvimento de diversos dispositivos intravasculares,
como cateteres e marcapassos, aumentou a incidência de
obstrução da veia cava superior por trombose.9 Causas não
malignas, como mediastinite fibrosante, somadas a trombose
do vaso correspondem a aproximadamente 35% dos casos.
Dentre as causas malignas, o carcinoma de pulmão de células
não pequenas é responsável por metade dos casos, seguido
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pelo carcinoma de pulmão de células pequenas, linfoma e
doenças metastáticas (Tabela 1).¹ A síndrome da veia cava
superior (SVCS) possui uma incidência de 2 – 4% entre os
casos de câncer de pulmão, principalmente nos de células
pequenas, chegando a estar presente em mais de 10% deles.
Nos linfomas não-Hodgkin a incidência é de 2 – 4%, sendo
sua apresentação rara nos linfomas de Hodgkin.²
Tabela 1 - Causas malignas de SVCS.¹
TIPO DE TUMOR

%

Câncer de pulmão células não pequenas
Câncer de pulmão células pequenas

50
22

Linfoma
Câncer metastático

12
9

Tumor de células germinativas
Timoma

3
2

Mesotelioma
Outros cânceres

1
1

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico clínico é baseado na somatória de sinais e
sintomas (Tabela 2), levando-se em conta sua duração e
comorbidades. Em alguns casos, pode haver melhora
espontânea devido ao desenvolvimento de uma adequada
rede de drenagem colateral.
É a gravidade dos sintomas que irá determinar o tipo de
tratamento a ser instituído. Quando rouquidão e estridor laríngeo
estão presentes, denotando edema de laringe, ou sintomas de
edema cerebral, como confusão mental e obnubilação, uma
rápida intervenção faz-se necessária.1-2-3-4-5
A Universidade de Yale, como forma de graduar a gravidade
dos sintomas e a necessidade de abordagens desobstrutivas
em caráter de urgência, propôs uma classificação para
padronizar a avaliação, da forma a seguir: assintomático (grau
0), leve (grau 1), moderado (grau 2), grave (grau 3), risco de
vida (grau 4) e fatal (grau 5). Edema cerebral, edema de laringe
e comprometimento hemodinâmico são classificados como
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Fig. 1a – Compressão da veia cava por carcinoma de células
pequenas.

Fig. 1b – Resultado após radioterapia e quimioterapia sequencial

graus 3 ou 4, sendo recomendado tratamento imediato.²
O exame mais utilizado para o diagnóstico é a tomografia
computadorizada de tórax com contraste, devido à vantagem
de avaliar o grau de compressão da veia cava superior, sua
etiologia e relação anatômica com outras estruturas
mediastinais. Associada com a história clínica do paciente,
poderemos identificar se a obstrução é secundária a
trombose da veia cava superior ou compressão extrínseca.
Venografia é realizada quando há intenção de abordagem
cirúrgica ou implante de stent para desobstrução.
Ressonância magnética pode ser útil na avaliação quando o
paciente possui alergia a contraste ou alteração de função
renal. A tomografia com emissão de positrons (PET)
eventualmente pode ser utilizada quando a etiologia da
obstrução é doença maligna, sendo útil no delineamento da
área a ser irradiada.
Quando há uma massa comprimindo a veia cava, é
necessário a realização de biópsia tecidual para confirmar
malignidade. O exame com maior acurácia para diagnóstico

nesta situação é a mediastinoscopia, com um rendimento
diagnóstico de mais de 90%. Outras estratégias diagnósticas
são: a biópsia de linfonodo periférico, quando devidamente
aumentado de volume; citologia de escarro, caso o tumor seja
endobrônquico; e, na presença de derrame pleural,
toracocentese com citologia do material aspirado associada a
biópsia pleural. A broncoscopia oferece uma rentabilidade
diagnóstica entre 50% – 70% e a punção aspirativa
transtorácica em torno de 75% de acurácia. Um exame que tem
sido utilizado cada vez com maior freqüência é a biópsia guiada
por ultra-som endobrônquico (EBUS), mas por se tratar de
uma nova técnica ainda não há estatísticas confiáveis na
literatura com relação a sua acurácia diagnóstica.²

Tabela 2 – Quadro clínico relacionado a SVCS.¹
SINAIS E SINTOMAS

FREQÜÊNCIA (%)

Edema facial
Edema de membro superior

82
46

Dilatação de vasos cervicais
Dilatação de vasos do tórax

63
53

Pletora facial
Sintomas visuais

20
2

Dispnéia
Tosse

54
54

Rouquidão
Estridor

17
4

Síncope
Cefaléia

10
9

Tontura
Confusão mental

6
4

Obnubilação

2
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TRATAMENTO
Quando a SVCS está relacionada a doença maligna a
abordagem terapêutica envolve tanto a desobstrução quanto
a neoplasia em si.
A expectativa de vida entre os pacientes com a síndrome
é de aproximadamente 6 meses, mas essa estimativa varia de
acordo com a neoplasia em questão. Todavia, na revisão da
literatura, a sobrevida não parece ser muito diferente quando
comparada aos pacientes que possuem a mesma neoplasia,
mas sem a compressão da veia cava superior. Sua abordagem
varia de acordo com a gravidade dos sintomas.
Raros são os casos em que condutas emergenciais são
necessárias.6-7 De uma forma geral, medidas conservadoras
como elevação do decúbito a 45º, dieta hipossódica, restrição
hídrica e diuréticos são úteis para diminuir a pressão
hidrostática no terço superior do tórax. Corticóides são
usados para reduzir o edema e alguns sintomas relacionados,
mas seu benefício ainda é controverso sendo a classe e
dosagem empregadas ainda não padronizadas. Sua
administração deve ser feita apenas no início do quadro e
por curto período, pois o uso crônico pode promover
síndrome de Cushing e retenção hídrica, agravando ainda
mais os sintomas da compressão. O uso de anticoagulantes
é recomendado na presença de trombose da veia cava, mas
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seu uso é controverso quando não há trombo visível. Sabese que a incidência de embolia pulmonar em pacientes com
SVCS é algo em torno de 38%, portanto, esta é uma medida
empregada rotineiramente.²
O conjunto dessas medidas auxilia na estabilidade e
melhora parcial dos sintomas, pelo tempo suficiente para
que o diagnóstico etiológico seja alcançado. Nos casos de
neoplasia maligna, o conhecimento do tipo histológico é de
fundamental importância. Sabidamente alguns tipos de
cânceres são extremamente sensíveis à quimioterapia
convencional, principalmente o câncer de pulmão de células
pequenas, linfomas e tumor de células germinativas, não
necessitando abordagens mais invasivas.
Radioterapia e Quimioterapia
Quando a causa da obstrução da veia cava é neoplásica,
a radioterapia é uma estratégia terapêutica para reperfusão
rápida. O alívio dos sintomas ocorre em duas semanas em
aproximadamente 78% dos casos de câncer de pulmão de
células pequenas e em 63% dos casos de câncer de pulmão
de células não pequenas. Alguma melhora já pode ser
observada em 72 horas.1-2 Quando a obstrução da veia cava
superior é mensurada objetivamente, observa-se que a
melhora dos sintomas é desproporcional à diminuição da
massa 1-4 . Atualmente a radioterapia é empregada em
situações onde é imprescindível uma resposta mais rápida,
devido à gravidade dos sintomas, ou naqueles casos que a
quimioterapia não foi efetiva. A resposta para essa
abordagem é de aproximadamente 80% nos pacientes que
apresentam linfoma não Hodgkin ou câncer de pulmão de
células pequenas e, em torno de 40%, nos pacientes com
câncer de pulmão de células não pequenas. Recomenda-se
que seja administrado corticóide durante a radioterapia para
diminuir o edema intralesional provocado pela ação ionisante
sobre a neoplasia². Revisão da literatura indica que não há
diferença significante em relação ao alívio dos sintomas
entre radioterapia, quimioterapia ou quimioterapia e
radioterapia concomitantes.
Dispositivos intravasculares
Stents implantados de forma percutânea para reperfundir
a veia cava são empregados quando há sintomas graves e o
diagnóstico anatomopatológico ainda não está disponível.
Seu uso é recomendado, também, quando a obstrução é
devida a tumores que tradicionalmente possuem baixa
resposta à quimioterapia, radioterapia ou ambos, como o
mesotelioma e timoma, além de casos de doença trombótica
associada a cateter intravascular. O alívio dos sintomas
ocorre em algumas horas.1-2-3-5-8 Complicações acontecem
em 3-7% dos casos, tais como: infecção, embolia pulmonar,
migração do stent, sangramento, hematoma no local de
inserção e perfuração vascular. Sempre que um stent é
implantado deve-se proceder a anticoagulação prolongada,
embora essa conduta aumente a comorbidade para o paciente.
Recorrência ocorre em 20% nos casos de câncer de
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Fig. 2a – Massa perihilar com linfonodo paratraqueal direito.

Fig. 2b – Linfonodo paratraqueal
superior.

comprimondo veia cava

pulmão após quimioterapia, radioterapia ou ambos. Nos
casos de implante de stent a recorrência dos sintomas ocorre
em 11%, mas destes, 78% podem ser reabordados com nova
intervenção vascular.
Procedimentos cirúrgicos
As estratégias utilizadas são basicamente o bypass e a
ressecção em bloco da veia cava superior, com reconstrução
a partir de um enxerto. 3-4 Com o advento de stents
intraluminais, essas abordagens têm sido mais utilizadas para
as doenças benignas, como mediastinite fibrosante e
trombose espontânea ou secundária a dispositivos
intravasculares. Nos casos de neoplasia, a tendência é que
a cirurgia seja realizada apenas quando o tratamento inicial
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

com quimioterapia e radioterapia já foi realizado e ainda há
sintomatologia importante secundária à obstrução.
OBSERVAÇÕES:
O benefício da anticoagulação, por curtos períodos ou
prolongada, nos casos de síndrome da veia cava superior é
incerto, apesar de agentes trombolíticos serem utilizados
quando sua etiologia é trombose. Outro ponto controverso,
ainda sobre anticoagulação, é dirigida àqueles casos onde a
neoplasia comprime a veia cava superior causando graves
sintomas em presença de uma metástase cerebral. Nesses
casos, sabe-se que o aumento da área de edema cerebral
agravará ainda mais os sintomas neurológicos, caso não haja
uma rápida desobstrução. Se o stent for implantado e realizada
a obrigatória anticoagulação pelo risco de trombose, eleva-se
a incidência de sangramento no sistema nervoso central.
CONCLUSÃO
A síndrome da veia cava superior é uma condição
frequentemente diagnosticada e relacionada a uma doença
maligna, mas raramente necessita de abordagens emergenciais.
Apesar de ser considerada uma urgência oncológica, na
maioria das vezes, há tempo suficiente para que seja
identificado o tipo histológico da neoplasia. Os principais
tumores responsáveis pela obstrução da veia cava superior
costumam ser muito sensíveis à radioterapia, quimioterapia
ou terapia combinada, e o paciente assim tratado costuma
apresentar rápida e importante melhora dos sintomas.
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INTRODUÇÃO
A utilização da Ventilação Não Invasiva (VNI) em
ambientes de Pronto Socorro e Sala de Emergência é,
atualmente, uma importantíssima ferramenta para o
tratamento de pacientes com Insuficiência Respiratória
Aguda ou Insuficiência Respiratória Crônica Agudizada,
sendo responsável pela diminuição da necessidade de
Intubação Orotraqueal (IOT), mortalidade e custos
hospitalares.1
Devido ao grande número de publicações a respeito na
literatura recente, seu benefício está comprovado em várias
patologias clínicas específicas, motivo pelo qual seu uso
vem se tornando cada vez mais frequente.2-3
Amplamente utilizada há anos em ambientes de Terapia
Intensiva (UTI), seu uso não é tão disseminado em
Enfermarias e, principalmente em Unidades de Emergência e
Pronto Socorro, locais onde ocorre o primeiro atendimento
ao paciente com Insuficiência Respiratória que, se bem
realizado, diminuem a morbimortalidade dos mesmos.1
O sucesso da utilização da VNI depende basicamente de
saber indicar e contra indicar seu uso, material adequado e
principalmente equipe multidisciplinar treinada e com
monitorização e metas objetivas a serem atingidas num prazo
definido, sem o que, estará indicada a IOT.4
A VNI é um tipo de ventilação que não requer a
implementação de uma via aérea artificial, portanto um fator
importante é a escolha de uma boa interface que seja
adequada às necessidades do paciente. Atualmente, estão
disponíveis no mercado máscaras dos tipos: nasal, oronasal,
facial (Respironics Total® Face Mask), além de bocais e
capacetes.
Alguns estudos já fizeram comparações entre os diferentes
tipos de interface, não sendo observadas diferenças
significantes entre elas. Toda escolha dependerá das
condições do paciente, necessidade terapêutica, pessoal
capacitado para realizar o atendimento e manuseio do
equipamento e local onde o paciente receberá esta
abordagem. O volume interno das máscaras não interfere na
22

troca gasosa, na ventilação ou no esforço do paciente,
sugerindo que na prática clínica, podemos utilizar a interface
que melhor se adaptar ao paciente, sem prejuízo ao mesmo.
A VNI ainda pode ser suplementada com uma fonte externa
de oxigênio, associada com drogas inalatórias, além de
umidificação e aquecimento com dispositivos acoplados.5-6
Os melhores resultados encontrados estão entre as
exacerbações de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) e nos pacientes com Edema Agudo de Pulmão
Cardiogênico (EAPC). 7
A escolha do ventilador é crucial para o sucesso da VNI,
devido à baixa tolerância do paciente e ao excessivo escape
aéreo. A assincronia entre paciente e respirador, bem como o
desconforto respiratório excessivo, também podem ocorrer
se a equipe não estiver bem familiarizada com o equipamento
ou mesmo não escolher o ventilador adequado, que devem
ser capazes de ofertar uma entrega de fluxo adequada à
demanda do paciente.1, 8, 9
Ventiladores específicos para VNI possuem algumas
vantagens, tais como: tolerância ao vazamento apresentado,
sincronia com o paciente, circuito único e mais leve e preço
competitivo. Entretanto, observamos algumas limitações
como número reduzido de alarmes e dificuldade no ajuste da
Fração Inspirada de Oxigênio (FiO 2 ). Atualmente,
observamos no mercado o advento de novos ventiladores
que possibilitam tanto o uso invasivo quanto o não invasivo.3
INDICAÇÕES
Exacerbação da DPOC
As indicações clínicas com alto grau de evidência para
pacientes que apresentam exacerbação de DPOC são
atualmente baseadas em revisões sistemáticas com metaanálise, com inclusão de estudos multicêntricos controlados
e randomizados. O grau de recomendação atual para esta
situação é A, devendo a VNI ser optada como terapia inicial
de escolha para melhora da insuficiência respiratória.
A DPOC é uma das mais freqüentes causas de admissão e
procura aos pronto-socorros, sendo seu manejo e
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prognóstico bem diferente a partir da instituição cada vez
mais constante da VNI nos últimos anos.
A VNI deve ser utilizada como tratamento de primeira
escolha para pacientes com insuficiência respiratória devido
à agudização de DPOC, principalmente para pacientes com
exacerbação moderada e grave caracterizada pela presença
de acidose respiratória (pH < 7,35) persistente mesmo após
o tratamento medicamentoso e oxigenoterapia.3, 10
O uso da VNI diminui a necessidade de IOT, mortalidade
e tempo de internação em unidades de terapia intensiva
(UTI) e hospitalar.11, 12, 13 Além disso, a utilização da VNI
está associada à rápida melhora da oxigenação, troca gasosa
e pH (principalmente na primeira hora), devido ao aumento
da ventilação alveolar e diminuição da hiperinsuflação
dinâmica, respectivamente pela ventilação por pressão de
suporte (PSV) e pressão positiva ao final da expiração
(PEEP).4
EDEMAAGUDO PULMONAR CARDIOGÊNICO
O uso de VNI em pacientes com EAPC é sustentado por
diversos estudos multicêntricos controlados e
randomizados 14,15,16,17 e revisões sistemáticas com
metanálises18, 19, 20. A recomendação para sua utilização em
pacientes com EAPC também se encontra com grau A, sendo
extremamente preconizada sua instituição para este evento.
O mecanismo de ação da VNI está no aumento da
capacidade residual funcional que reabre alvéolos
colapsados e melhora a oxigenação, além de aumento da
complacência pulmonar com redução do trabalho respiratório
e aumento da pressão intratorácica, favorecendo desta forma,
o desempenho do ventrículo esquerdo.8
A VNI com PSV associada à PEEP e a pressão positiva
contínua nas vias aéreas (CPAP) apresentam diminuição da
taxa de IOT e mortalidade quando comparados à terapia
medicamentosa associada com oxigenoterapia.12 Ambas
modalidades podem ser utilizadas com eficácia, porém
pacientes hipercápnicos parecem se beneficiar mais da PSV
associada à PEEP. 13
CONDIÇÕES NAS QUAIS A VNI DEVE SER
CONSIDERADA E ANALISADA
Exacerbação Asmática
O quadro de exacerbação de asma (geralmente em
indivíduos jovens), apesar de não tão frequente quanto o de
DPOC, representa um grande desafio no nas salas de
emergência, devido à gravidade e possibilidade de rápida
deterioração clínica.
A literatura atual ainda apresenta poucos e inconclusivos
estudos 21, 22 com baixo impacto para a tomada de decisão a
partir de revisão sistemática com metanálise23 a respeito da
VNI.
A VNI pode ser utilizada em conjunto com terapia
medicamentosa para melhora à obstrução ao fluxo aéreo e
diminuir esforço respiratório. Pacientes devem ser
monitorados e a intubação prontamente recomendada se não
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

obtiverem melhora na primeira ou no máximo segunda hora
de terapia, ou ainda apresentarem piora clínica súbita
(rebaixamento no nível de consciência, utilização de
musculatura acessória à respiração).
INSUFICIÊNCIAS RESPIRATÓRIAS HIPOXÊMICAS
A Insuficiência Respiratórias Hipoxêmica cujo diagnóstico
muitas vezes é feito ainda na sala de emergência, comumente
cursam com rápida piora do quadro clínico.
Estudos na literatura são ainda inconclusivos, não se
definindo ainda o real benefício do uso de VNI para
insuficiências respiratórias hipoxêmicas grave devido a
grupos heterogêneos estudados.17
Os casos de pneumonia adquirida na comunidade grave
podem se beneficiar da VNI após criteriosa seleção, porém
com cuidados de monitoração devido ao alto risco de falência
de musculatura respiratória.24, 25
Nas situações de lesão pulmonar aguda (LPA) e Síndrome
do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), a VNI não é
recomendada de rotina pela literatura atual devido à alta taxa
de falência respiratória e necessidade de IOT.26
A utilização de VNI como modalidade inicial em pacientes
imunossuprimidos com insuficiência respiratória pode
diminuir a taxa de IOT e suas consequências (pneumonia
associada à ventilação, choque séptico), além de diminuição
de mortalidade e tempo de internação.27
Pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA), pneumonia por Pneumocystis jirovecii 24 e
transplantados de medula óssea ou órgãos sólidos28,29,
aparentam benefícios com VNI, porém deve-se tomar cuidado
para não se postergar uma IOT em caso de piora clínica.
CONCLUSÃO
A VNI pode ser tentada em pacientes com Insuficiência
Respiratória Hipoxêmica ou Hipercápnica desde que o
paciente não apresente contra-indicações a seu uso (Fig.1)
e possua causa potencialmente reversível. No entanto, sua
utilização deve ser feita em ambiente com supervisão médica
constante, equipe multidisciplinar treinada, material adequado
e possibilidade de monitoração de sinais vitais (monitor
multiparamétrico com oximetria), além de facilidades para
IOT.3
Apesar de tantos benefícios da VNI, de sua eficácia e
eficiência incontestável para um Pronto Socorro ou Sala de
Emergência, atualmente apenas uma minoria de Hospitais
dispõe de condições ideais para sua realização, com
consequente aumento nas taxas de IOT (nem sempre
eletivas), sobrecarregando os poucos leitos de UTI
disponíveis e com evidente risco para o paciente (desmame
difícil, pneumonia associada à ventilação, choque séptico,
insuficiência de múltiplos órgãos).
Será que já não está na hora de discutirmos com os
gestores a possibilidade de melhor utilização desta preciosa
ferramenta, de baixo custo e muitos benefícios em nossos
Prontos Socorros?
23

f > 25 rpm
Desconforto Respiratório
7,25 > pH < 7,35
SaO2 < 90%
Necessidade de O2

Contra indicação para VNI
Agitação
Glasgow < 12
Tosse ineficaz
Obstrução via aérea
Distensão abdominal
Vômito
Sangramento digestivo alto
Instabilidade hemodinâmica
Sind. coronária aguda
Arritmias complexas
Trauma de face
Cirurgia de esofago
Pneumotórax não drenado

CONSIDERAR
INTUBAÇÃO

SIM

DPOC agudizada
PSV + PEEP
PS = Vt 6-8 ml/kg
PEEP = 6 cmH2O
Nasal/Facial

PIORA

NÃO

EAP
CPAP = 10 cmH2O
ou
PSV + PEEP
PS = Vt 6-8 ml/kg
PEEP = 10 cmH2O
Nasal/Facial

Hipoxemia
PSV + PEEP
PS = Vt 6-8 ml/kg
PEEP > 8 cmH2O
Facial/Facial Total

REAVALIAR EM
2 HORAS

Fig. 1. f (freqüência respiratória); SaO2 (saturação arterial de oxigênio); PSV (ventilação por pressão de suporte), PEEP (pressão
positiva no final da expiração), Vt (volume corrente)
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INTRODUÇÃO
Hemoptise significa eliminação de sangue pela tosse,
proveniente das vias aéreas inferiores (VAI), que vai da
laringe até os pulmões, enquanto que a eliminação de escarro
com laivos de sangue é chamada de escarro hemóptico.
A hemoptise maciça (HM) é considerada como um sinal e
sintoma clínico que coloca em risco a vida do paciente. Sua
definição, pela quantidade de sangue eliminada nas 24 horas,
não tem sido satisfatória, por isso na literatura são
encontrados valores diversos desde 100 até 1000mL. Mesmo
os valores mais comumente encontrados, que variam de 400
a 600mL, não levam em consideração o tamanho do indivíduo.
Sabe-se que a árvore traqueobrônquica tem um volume
aproximado em mililitros que é 2,2 vezes o peso corpóreo,
portanto uma pessoa com 100kg teria sua árvore
traqueobrônquica inundada com 220 ml, enquanto que um
indivíduo menor, com 50kg, necessitaria da metade desse
volume. Por outro lado, se o sangramento for contínuo, 600mL
em 24 horas, representam 1mL a cada 2,4 minutos que pode
ser eliminado com a tosse, sem perigo algum para o paciente.
Entretanto, um sangramento agudo de 150mL, que ocorra de
uma só vez e pare em seguida, pode asfixiar o indivíduo. Por
isso alguns autores preferem definir HM como aquela em
que a perda é de 150 a 200mL de sangue de uma só vez.
Apesar de mais lógica, essa definição também é muito relativa,
pois a perda de 100mL ou menos, de uma só vez, por um
indivíduo pequeno, já com insuficiência respiratória ou
inconsciente, pode ser muito pior, levando alguns autores a
classificar a HM também como qualitativa, que seria qualquer
hemoptise em paciente com má função pulmonar.
Assim, independente do volume, a HM deve ser
considerada como aquela suficiente para provocar a asfixia,
podendo levar a morte devido à obstrução da via aérea, mais
que a exsanguinação e hipotensão. Nesse momento, o único
tratamento imediato para salvar a vida do paciente é a
manutenção da permeabilidade da via aérea através do
tamponamento do sangramento, e a seguir, com as condições
ventilatórias mais adequadas podem ser tomadas as medidas
para contenção do sangramento.
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A mortalidade na HM pode variar de 7% a 50% 1,2,
dependendo da sequência de casos relatados, e se realizado
tratamento conservador exclusivo pode aumentar para 50%
a 85% ainda na primeira hora.3 Felizmente a HM não é muito
freqüente, mas sua incidência é difícil de ser quantificada
devido à heterogeneidade das diversas séries.
A causa mais comum de HM em nosso meio é a
tuberculose, tanto ativa quanto sequelar. O Instituto de
Tisiologia e Pneumologia da UFRJ, hoje denominado
Instituto de Doenças do Tórax, localizado no estado
brasileiro onde a incidência da tuberculose é a maior do
país, tem uma das maiores casuísticas, com mais de 500 casos
de HM tratados de 1978 a 1998, onde 85,5% foram devidos à
tuberculose.4
ETIOLOGIA
Diversas doenças podem causar a HM, contudo, as mais
comuns são as infecciosas (tuberculose, bronquiectasia e
abscesso pulmonar) e inflamatórias (vasculites) juntamente
com as neoplásicas (carcinoma broncogênico). Pode ter
origem em causas raras como, por exemplo, o corpo estranho
torácico 5 , a aspiração de corpo estranho 6 e até como
complicação do transplante pulmonar.7 O quadro 1 mostra
as causas comuns e raras de HM.
A etiologia tuberculosa é a primeira causa de hemoptise
nos países em desenvolvimento e a evolução desse quadro
até a hemoptise franca é imprevisível, não havendo como
dizer quando ou se evoluirá para maciça.8 A fisiopatologia
do sangramento das VAI causada pela tuberculose é
explicada pela deformação da anatomia e neovascularização
da área doente, que ocorre através da artéria brônquica ou
de colaterais sistêmicas que atravessam as sínfises pleurais
ou o ligamento pulmonar. Estas artérias estão dilatadas
devido à perda da artéria pulmonar. Nessas áreas, a
inflamação crônica e a destruição celular do parênquima
pulmonar podem evoluir para a necrose de ramos arteriais
ou venosos e para a formação e rotura de pseudo-aneurismas,
levando ao sangramento intra-alveolar.
A infecção por fungos ou bactérias, também é uma causa
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importante da hemoptise. Os micetomas formados pelo
Aspergillus sp, geralmente encontram-se no interior de
cavidades, onde mantêm intensa reação antígeno-anticorpo
com a parede hipervascularizada, produzindo toxinas e
substâncias fibrinolíticas que levam ao sangramento crônico,
que é facilitado pelo traumatismo freqüente produzido pela
bola fúngica atritando-se com a parede da caverna. Já as
bactérias, podem tanto colonizar o parênquima pulmonar,
perpetuando abscessos residuais, quanto causar infecções
de repetição das VAI, sendo ambos os processos agressores
responsáveis por sangramento abundante. A alteração
anátomo-estrutural e a existência de bronquiectasias,
ulcerações ou perfurações também leva ao sangramento da
mucosa brônquica.
As neoplasias pulmonares são responsáveis por 23% dos
casos de sangramento na América do Norte.9 A fisiopatologia
do sangramento dá-se secundariamente à invasão superficial
da mucosa, a erosão de vasos ou ao sangramento da própria
neovascularização do tumor.
Quadro 1. Causas de hemoptise maciça

ABORDAGEM
Deve-se lembrar que geralmente o paciente apresenta
dificuldade em discernir a origem do sangramento, se
decorrente das vias aéreas superiores ou exteriorizado após
vômitos ou a tosse. Assim, uma anamnese adequada deve
ser realizada para que não seja desvalorizado um
sangramento de VAI, já que o volume normalmente é
subestimado tanto pelo médico como pelo paciente.
A avaliação inicial da HM nos pacientes estáveis deve
compreender uma rotina, com historia e exame físico,
radiografia de tórax e exames laboratoriais gerais. Outros
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exames específicos devem ser solicitados na investigação
como citopatológico, cultura e pesquisa de bacilos e fungos
no escarro.
A abordagem emergencial envolve reanimação e como o
sangramento causa asfixia, devem ser tomadas medidas de
proteção das vias aéreas. Enquanto é preparado o material
para intubação, o paciente deve ser colocado com a cabeça
em um plano levemente inferior ao do tórax, deitado do lado
do pulmão doente, na tentativa de preservar a ventilação do
pulmão sadio. A intubação oro-traqueal (IOT) com sonda
de duplo lúmen só deve ser tentada por pessoas experientes.
A maioria dos intensivistas está habituada a passar uma
sonda comum, que pode ser seletivada para o lado do
pulmão sadio com mais facilidade do que locar
adequadamente e sem risco uma sonda de duplo lúmen.
Todo paciente com HM deve ser mantido em unidade de
cuidados intensivos para reposição sanguínea e
estabilização do quadro enquanto medidas emergenciais
simultâneas são tomadas para definição diagnóstica e
tratamento da causa base do sangramento.
O manejo do sangramento depende da avaliação de vários
fatores, como comorbidades associadas, etiologia e prática
do médico assistente. Dentre as várias opções de tratamento,
estão a lavagem endobrônquica com solução salina gelada,
o tamponamento endobrônquico com balão, a instilação de
drogas vasoativas ou soluções de fibrinogênio-trombina
via endoscópica10, a fotocoagulação a laser, a radioterapia,
a embolização da artéria brônquica11, o tratamento tópico
com anti-fúngicos, o tamponamento endobrônquico com
malhas absorvíveis (Surgical-Ethicon)12 e a cirurgia. A maioria
deles é paliativo até a tomada da conduta definitiva.
BRONCOSCOPIA
A broncoscopia é um importante exame diagnóstico e
terapêutico na HM pois, além de definir o local do
sangramento, pode-se realizar a aspiração do sangue da árvore
traqueobrônquica, bem como levar substâncias coagulantes
e vasoconstritoras e guiar a locação de cateteres e balões.
O endoscopista deve ser experiente tanto em
broncoscopia rígida como flexível, pois o broncoscópio
rígido (BR) deve ser sempre empregado, podendo o flexível
(BF) ser utilizado através do canal do BR, para exames em
regiões mais periféricas. Há alguns autores que afirmem que
se é possível localizar o sítio de sangramento somente com
o BF, o paciente não tem HM.13,4
O BR, além de permitir a ventilação, possui a vantagem
de possibilitar a aspiração de grandes volumes de sangue e
coágulos, com sondas grossas, o que é impossível de ser
feito com o BF, bem como realizar o tamponamento
endobrônquico. Pode também ser utilizado para a realização
de lavagem com solução salina gelada, na tentativa de conter
temporariamente o sangramento.14 A lavagem com soro
fisiológico gelado através da broncoscopia rígida tem sido
eficiente no controle imediato do sangramento. O
procedimento é seguro e pode ser repetido em caso de
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recorrência do sangramento, permitindo que o tratamento
definitivo possa ser realizado em melhores condições clínicas.
Marsico et al15 utilizaram alíquotas de 30 a 50ml de soro
fisiológico a 4oC aspirados a intervalos sucessivos de 10 a
20 segundos, sendo as lavagens repetidas até que cessasse
o sangramento. O volume utilizado variou de 160 a 2500ml
(média = 852ml), tendo o sangramento cessado durante o
procedimento em 100% dos 94 pacientes tratados.
Outra grande vantagem da broncoscopia rígida é que por
ser realizada sob anestesia em centro cirúrgico, dá ao
examinador a segurança da boa ventilação durante o exame
e se necessário, imediatamente pode ser realizada a IOT
seletiva brônquica com cânula de duplo-lúmen pelo
anestesista, de modo a impedir a inundação dos dois pulmões.
Pode ser usada para locação de balão de Forgaty para
controle do segmento sangrante ou para compressão direta
do foco de sangramento16, ou juntamente com o BF para
tamponamento endobrônquico com malhas absorvíveis(12).
TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA
A tomografia computadorizada (TC) só deve ser realizada
em pacientes estáveis hemodinamicamente.Tal exame,
isoladamente, auxilia no possível diagnóstico e na provável
localização do sangramento, enquanto que se for associado
à broncoscopia, apresenta uma melhor sensibilidade(11).
Quando associada à angiografia possui ótimo rendimento
diagnóstico permitindo também a realização do tratamento
por embolização endovascular seletiva, método de escolha
em pacientes sem condições cirúrgicas.3,17-19
Alguns autores advogam que com as modernas técnicas
de estudo angiográfico através da TC, não há mais
necessidade da realização de broncoscopia diagnóstica,
desde que o sangramento seja de causa infecciosa, vascular
e principalmente por bronquiectasia, pois há possibilidade
de identificação exata do local sangrante e assim, realiza o
tratamento por embolização.3
ARTERIOGRAFIA
Entre os tratamentos paliativos, temos a embolização da
artéria brônquica como uma boa alternativa em pacientes
que se encontram muito debilitados, com doença
disseminada e múltiplos focos de sangramento ou que não
apresentem condições cirúrgicas. Consiste na identificação
e embolização do foco de sangramento, através de
cateterização da artéria brônquica por arteriografia. Apesar
de parecer simples, não é livre de complicações graves, como
a síndrome medular, a estenose brônquica, a fístula broncoesofágica e o infarto brônquico.20 O método apresenta falha
entre 10 e 25%, e recorrência de até 65%, dependendo da
experiência do profissional e da localização do vaso
sangrante, portanto, a ressecção cirúrgica, ainda é o melhor
método desde que haja condições clínicas para tal.20,21 Mas
ainda há autores que afirmem que o acompanhamento da
embolização arterial a longo prazo também apresenta bons
resultados.22 Poyanli et al.3 referem 98,5% de sucesso imediato
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na embolização da artéria brônquica realizada em 140 pacientes
com hemoptise severa, sendo 136 devido à tuberculose. Após
um mês, só houve recidiva em 8,5% dos casos.
CIRURGIA
A abordagem cirúrgica também pode ser encarada como
técnica de diagnóstico quando há falha de todos os outros
métodos e a HM é localizada. Nesse caso, o tratamento
definitivo deve ser realizado no mesmo ato.2,23,24
A cirurgia, em relação às outras modalidades terapêuticas,
é a única solução efetiva para a erradicação da hemoptise.20
Quando eletiva, é o tratamento de escolha para a prevenção
das recorrências, em virtude dos baixos índices de novo
sangramento quando comparada ao tratamento clínico
exclusivo. 20 Contudo, se indicada na urgência, a
morbimortalidade da ressecção aumenta assustadoramente
(10% a 38%), principalmente pela aspiração de sangue e
material contaminado para o restante do pulmão, levando a
hipoxemia e a auto-infecção. Dessa forma, a partir da
identificação de um foco sangrante, o paciente deve ser
conduzido como um potencial candidato à ressecção
pulmonar, desde que haja sangramento localizado.
O procedimento cirúrgico na urgência deve ser evitado,
de forma que haja tempo hábil para o preparo do paciente e
a avaliação da função pulmonar, sendo somente realizado
em casos de impossibilidade de controle clínico do
sangramento, de piora da perda sanguínea em 24 horas com
ou sem instabilidade hemodinâmica e de presença de bola
fúngica ou abscesso pulmonar com comprometimento de
um grande vaso.
A técnica cirúrgica utilizada dependerá exclusivamente
do comprometimento pulmonar, mas dificilmente será menor
que uma segmentectomia. O principal cuidado no intraoperatório será a identificação do segmento sangrante e
ligadura de seus ramos vasculares.
PERSPECTIVAS
As perspectivas, apresentadas na literatura para o
diagnóstico e tratamento da HM, estão no aperfeiçoamento
dos métodos já existentes, como melhoria da aplicação da
angiografia e embolização do sítio de sangramento17 e menos
invasivos com a radiologia intervencionista 25 , e
tamponamento brônquico com malhas absorvíveis.12
CONCLUSÃO
A HM é uma situação clínica grave, de alta mortalidade,
que requer materiais, equipamentos e pessoas altamente
especializadas, sendo que os pacientes devem ser tratados
em Unidades de Terapia Intensiva, de hospitais adequados,
para melhorar o prognóstico e sobrevida dos mesmos.
A broncoscopia, a TC e a angiografia representam a melhor
abordagem diagnóstica da HM, sendo que a BR ou a IOT
seletiva são os procedimentos de escolha para manter o
paciente vivo. A broncoscopia rígida com o auxílio da flexível
deve ser o procedimento inicial de escolha, pois consegue
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manter a via aérea pérvia, enquanto o tratamento com soro
gelado, vasoconstritor, balão oclusivo ou tamponamento
com malha absorvível, é realizado. Caso nenhuma das
manobras sejam eficientes, esse procedimento ainda permite
a IOT seletiva, para que o paciente seja encaminhado com
segurança para a embolização da artéria brônquica ou
colaterais.
O melhor tratamento definitivo para sangramentos
localizados em pacientes passíveis de tratamentos cirúrgicos
continua sendo a cirurgia, de preferência, eletiva.
A literatura não apresenta novidades no diagnóstico e
tratamento da HM, apenas melhorias e avanços nos
equipamentos já conhecidos.
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INTRODUÇAO
O trauma representa uma das principais causas de
invalidez e é sem dúvida a principal causa de morte na
população jovem na atualidade, No Brasil é a quarta causa
de morte em geral e a primeira entre a população
economicamente ativa.1
O traumatismo torácico faz parte desse contexto e embora
responda diretamente por 20 a 25% das mortes dos
politraumatizados atendidos nos serviços de emergência1,3,
80 a 85% dos casos podem ser adequadamente tratados
apenas com suporte ventilatório, reposição volêmica,
analgesia e drenagem torácica. A toracotomia fica restrita a
10 - 15% das vítimas de trauma fechado e no máximo 15 -30%
das vítimas de ferimentos penetrantes torácicos.4,5
Pode ser classificado em contusões (trauma fechado) e
ferimentos, sendo esses penetrantes ou não, em função da
violação da pleura parietal. Ambos podem causar lesões da
parede torácica e arcabouço ósseo, pulmão, estruturas
mediastinais (vasos, vias aéreas, coração, ducto torácico e
esôfago) e, em alguns casos podem inclusive lesar o
diafragma caracterizando o trauma tóracoabdominal.
Os acidentes automobilístico e motociclístico representam
a causa mais comum de trauma torácico fechado em nosso
meio (70 a 85% dos casos), seguidos dos atropelamentos e
quedas de alturas.
O atendimento inicial do traumatizado de tórax deve
obedecer as prioridades de atendimento de qualquer
traumatizado sendo orientado pelo mecanismo de trauma, pela
gravidade e pela presença ou não de lesões associadas.4
O fator decisivo entre a vida e a morte de muitos desses

pacientes é a atitude médica correta do socorrista, com diagnóstico
rápido de possíveis lesões fatais ou potencialmente fatais.
OBJETIVOS
A abordagem adequada do tramatizado de tórax deve
cumprir os seguintes objetivos:
1. Sistematização do atendimento inicial do paciente
2. Identificação das condições que exigem tratamento
imediato
3. Identificação das condições potencialmente fatais
4. Orientação terapêutica nas lesões torácicas mais comuns
O principal objetivo no atendimento inicial desses
pacientes é detectar, prevenir e combater a mais séria
alteração fisiopatológca que é a hipóxia. (Quadro1)
Destacamos que os fatores citados atuam isoladamente
ou em conjunto. A insuficiência respiratória deve ser
rapidamente identificada e tratada pois o intervalo de tempo
entre o trauma, o aparecimento da hipóxia e a falência
respiratória pode ser muito curto.
Do ponto de vista prático, conforme as condições
respiratórias e hemodinâmicas à admissão e de acordo com
a gravidade das lesões, os pacientes podem ainda ser
classificados como instáveis ou estáveis.1
PACIENTES INSTÁVEIS: (10 a 15%)
Representam os pacientes com lesões fatais, nos quais o
diagnóstico e a conduta do médico socorrista devem ser
definidos em função do mecanismo de trauma e do quadro
clínico; não há lugar para exames subsidiários. A conduta
deve ser imediata.

Quadro 1. Fatores determinantes de hipóxia no trauma de tórax

→

OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS
ALTERAÇÕES NA
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→

HIPÓXIA

→

PRESSÃO INTRATORÁCICA
(Pneumotórax)

HEMORRAGIA
( Hemotórax)

→

ALTERAÇÕES NA
VENTILAÇÃO- PERFUSÃO
(Contusão Pulmonar)
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São os portadores das seguintes condições: obstrução de
vias aéreas, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto,
tórax flácido, hemotórax volumoso e tamponamento cardíaco.
O risco de morte é iminente, sendo esse, o grupo de maior
mortalidade (30 a 40%). As lesões de vasos sistêmicos,
coração e vias aéreas são as causas mais comuns e respondem
pela hemorragia, choque e fístula aérea persistente.1 Exceção
feita à obstrução das vias aéreas todas as demais condições
são torácicas.
PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
Resulta do fluxo unidirecional de ar para o espaço pleural,
sem saída, proveniente de uma lesão pulmonar, de vias aéreas
ou mesmo de parede torácica.Determina o colapso
homolateral do pulmão e aumento progressivo da pressão
intratorácica com desvio do mediastino para o lado oposto.
Na evolução ocorre o comprometimento ventilatório do
pulmão contralateral agravando a insuficiência respiratória
(Fig. 1).

como uma toracotomia traumática. O ar entra no espaço
pleural sem resistência, resultando em grave
comprometimento ventilatório devido ao equilíbrio das
pressões pleural e atmosférica.
Há o colapso do pulmão homolateral e prejuízo da
insuflação do pulmão contralateral agravando o quadro.
QUADRO CÍNICO: A inspeção do tórax faz o diagnóstico
através da visualização de uma ferida aberta muitas vezes
com traumatopnéia ou seja, um ruído característico na
passagem do ar pelo defeito da parede torácica. Observa-se
ainda em algumas situações movimentos insuficiência
respiratória.
TRATAMENTO: Oclusão do ferimento e drenagem
intercostal imediata até o tratamento definitivo. Tão logo
possível esse paciente deverá ser levado ao centro
cirúrgico para avaliação adequada do ferimento sob anestesia
geral com limpeza, hemostasia e correção de eventuais lesões.
Caso o médico socorrista não tenha condições de realizar
a drenagem torácica deve fazer um curativo com gaze ou
tecido fino, preso em três pontas e livre na outra, de forma a
limitar a entrada de ar durante a inspiração sem prejudicar
sua saída na expiração. (Fig. 2)

Fig. 1 – Pneumotórax hipertensivo direito com deslocamento do
mediastino para o lado contra lateral

A pressão intratorácica aumentada prejudica o retorno
venoso e o próprio desempenho do coração levando à
instabilidade hemodinâmica.
QUADRO CLÍNICO: agitação, dispnéia, taquicardia e
hipotensão arterial. O exame clínico mostra timpanismo à
percussão do tórax e murmúrio vesicular abolido. A sensação
do paciente é de morte iminente
TRATAMENTO: Descompressão imediata por punção
com agulha de grosso calibre no segundo espaço intercostal
na linha hemiclavicular; seguida da drenagem intercostal;
tão logo possível.
PNEUMOTÓRAXABERTO
Também chamado de pneumotórax aspirativo, resulta de
um trauma na parede torácica com ampla comunicação do
meio ambiente com o espaço pleural. Às vexes apresenta-se
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Fig. 2 – Curativo de 3 pontas

TÓRAX FLÁCIDO COM GRAVE CONTUSÃO
PULMONAR
Também chamado de tórax instável, caracteriza-se pela
perda da continuidade de um segmento da parede torácica
com o restante do arcabouço ósseo devido a fratura de
múltiplas costelas (pelo menos dois pontos de fratura em
duas costelas consecutivas).
Há instabilidade da caixa torácica e consequente prejuízo
da ventilação podendo resultar na chamada respiração
paradoxal, com a retração do segmento fraturado à cada
inspiração, ao contrário da fisiologia normal.
A dor torácica também restringe a ventilação agravando
ainda mais a condição clínica dos pacientes.
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O principal fator determinante de hipóxia é o aumento do
shunt pulmonar resultante da contusão do parênquima
pulmonar subjacente às fraturas.2 Em alguns casos ainda
existe pneumo e/ou hemotórax associado o que representa
mais um fator de hipóxia.
Normalmente as contusões pulmonares aparecem à
radiografia de tórax dentro de 4 a 6 horas do trauma, aumentam
e tornam-se mais visíveis em até 48 horas e a resolução
radiológica pode demorar 4 ou mesmo 6 semanas.2
Merece destaque a melhor definição dos atuais aparelhos
de tomografia com tecnologia helicoidal e com múltiplos cortes
(“ multislice”) permitindo avaliação mais rápida e fidedigna
desses doentes”.15
A extensão da contusão avaliada pela tomografia de tórax
tem sido vista como fator preditivo da necessidade de
ventilação mecânica.14
QUADRO CLÍNICO: Dispnéia, taquicardia, respiração
paradoxal. O murmúrio vesicular em geral está presente. Ao
exame clínico pode-se observar a instabilidade e assimetria
da parede torácica.
TRATAMENTO:Analgesia( parenteral, bloqueio
intercostal ou mesmo peridural contínua), oxigenoterapia,
fluidificação das secreções e fisioterapia respiratória. A
antibioticoterapia, o uso de pequenas doses de diurético e
de corticóide por 2 a 3 dias são medidas controversas.8,9, 17
Outra medida polêmica é a fixação cirúrgica das costelas
para pacientes selecionados que têm dificuldade para o
desmame ventilatório em função da dificuldade em
recuperar a mecânica ventilatória, mas não como forma de
otimizar o tratamento da contusão pulmonar.8,9
A ventilação mecânica está indicada na vigência de critérios
objetivos de insuficiência respiratória ou na fadiga clínica.1
INDICAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NO
TÓRAX FLÁCIDO2,4
• Fadiga clínica
• f > 35ipm ou f < 8ipm
• PaO2 < 60 mmHg com FiO2 > 50
• PaCO2 > 55mmHg com FiO2 > 50
• Shunt > 0,2
• Choque
• Lesões associadas e de tratamento cirúrgico
O grande risco desses pacientes é a infecção da contusão
que determina aumento da mortalidade.

Fig. 3 – Tórax flácido
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HEMOTÓRAX MACIÇO
Representa um sangramento volumoso para o espaço
pleural (1500 ml ou mais) tendo como causa comum o
ferimento penetrante torácico, particularmente com lesão
mediastinal (coração ou grandes vasos), lesão de vasos
sistêmicos (intercostal ou mamária interna) ou mesmo de
ferimentos tóraco abdominais sendo o sangue das vísceras
lesadas aspirado para o tórax.
A lesão pulmonar que responde por 90% dos hemotórax
traumáticos dificilmente causa sangramento de grande volume.
QUADRO CLÍNICO: Alteração da consciência; sinais
clínicos de choque e em insuficiência respiratória, com
murmúrio vesicular abolido ou quase.
TRATAMENTO: Drenagem de tórax e reposição volêmica
estando a indicação cirúrgica na dependência do volume
drenado, da resposta clínica à reanimação e da persistência
do sangramento. Sangramento de 200-300ml/h ou superior a
1500ml nas 24 horas pelo dreno de tórax, caracteriza ainda a
progressão do hemotórax e portanto necessidade de
tratamento operatório.
TAMPONAMENTO CARDÍACO
É a condição na qual ocorre um acúmulo rápido de sangue
no saco pericárdico (150-200 ml), determinando o aumento
da pressão intrapericárdica com redução do retorno venoso
e do débito cardíaco. A causa mais comum é o ferimento
penetrante torácico, especialmene na chamada Zona de
Ziedler, mas pode também resultar de um trauma fechado.
Limites Anatômicos da Zona de Ziedler
1. Linha horizontal que passa pelo ângulo de Louis
2. Linha horizontal que passa à altura da extremidade anterior
da décima costela
3. Linha paraesternal D
4. Linha axilar anterior E.
QUADRO CLÍNICO: Sudorese fria, agitação e em 1/3 dos
casos podemos encontrar a clássica tríade de Beck (hipotensão
arterial, abafamento de bulhas cardíacas e estase jugular).
Caracteriza-se pelo choque refratário à reposição volêmica.
TRATAMENTO: Tratamento operatório e, na sua
impossibilidade, deve ser realizada a pericardiocentese de
alivio ( punção pericárdica) como medida de emergência para
manter o paciente vivo até o tratamento definitivo.
PACIENTES ESTÁVEIS
Representam a maioria das vítimas de traumatismo torácico
que chega ao serviço de emergência. Não há risco imediato
de morte, mas pode haver lesões potencialmente fatais caso não
diagnosticadas e tratadas. A mortalidade desse grupo é de 10%.
Fazem parte desse grupo os portadores de pneumotórax,
hemotórax e hemopneumotórax simples que exigem
analgesia, oxigenação, reposição volêmica e eventualmente
drenagem torácica.
Em alguns casos a drenagem não é necessária como nos
hematomas de pulmão e em fraturas simples de costelas.
As fraturas de costelas representam as lesões mais comuns
no traumatismo torácico (35 a 75%) e além da contusão
pulmonar podem determinar pneumo e/ou hemotórax.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Atenção especial deve exigir a fratura dos dois primeiros
arcos costais pela possibilidade de lesões da via aérea e vasos
importantes. As últimas costelas quando fraturadas podem
produzir lesões abdominais.2,17
As fraturas múltiplas de costelas representam importante
indicador da gravidade do trauma. Na presença de 7 ou mais
costelas fraturadas a chance de lesão intratorácica é de 50 a
70%.2, 10
Há lesões pouco freqüentes mas quando presentes devem
ser valorizadas pois em geral traduzem a intensidade do trauma.
Fraturas de esterno, escápula e coluna podem ter lesões graves
associadas abdominais, vasculares e mesmo cardíacas. O
diagnóstico exige atenção ao mecanismo de trauma para
procurar especificamente essas lesões.
A valorização do exame clínico e seu significado representam
importante ferramenta na avaliação dos pacientes. O encontro
de enfisema de tecido celular subcutâneo e pneumomediastino,
por exemplo; não representa uma condição de risco para o
paciente e não exige uma conduta específica para tratá-lo, mas
sempre que presentes devem levantar a suspeita para lesões
internas como pneumotórax, lesão de via aérea ou mesmo de
esôfago. São as lesões subjacentes que exigem tratamento e
não o enfisema.
No grupo de pacientes estáveis ainda existem situações
especiais como os ferimentos da zona de transição
toracoabdominal, ferimentos transfixantes de mediastino e
ferimentos da Zona de Ziedler com possibilidade de lesões de
esôfago, ducto torácico, diafragma e até coração. O tratamento
operatório muitas vezes se impõe mas não é de indicação
imediata como nos pacientes instáveis. Há tempo para exames
complementares de investigação diagnóstica (broncoscopia,
arteriografia ou mesmo a endoscopia digestiva, além dos
métodos de imagem).
O paciente pode apresentar-se assintomático, portanto,
atenção ao mecanismo de trauma para suspeitar dessas lesões
e procurá-las.
Com o advento da vídeo-cirurgia e sua aplicação no trauma
hoje sabemos por exemplo, que no caso dos ferimentos da
transição toracoabdominal em pacientes estáveis e sem
sintomas; a lesão do diafragma ocorre em 7 a mais de 40% nas
diferentes casuísticas. 11,12,13 Os métodos diagnósticos
convencionas e mesmo o exame clínico seriado desses
pacientes comportam um índice de falso negativo de até 30%.
Com relação aos métodos diagnósticos vale a pena ressaltar
que o uso da tomografia computadorizada helicoidal com
múltiplos cortes e possibilidade de reconstrução em 3
dimensões, tem representado importante avanço na avaliação
das vítimas de trauma torácico, com maior sensibilidade e
especificidade que a radiografia de tórax convencional na
detecção e avaliação da extensão e gravidade das lesões
traumáticas.6,7
Apesar do grande avanço nos conhecimentos de
fisiopatologia, nos métodos diagnósticos e na sistematização
do atendimento; os traumatizados de tórax continuam
morrendo. Portanto, o alto índice de suspeita de lesões
representa nossa melhor ferramenta na abordagem do
traumatizado de tórax.
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CONCLUSÃO
O trauma torácico é comum e pode matar. A sistematização
do atendimento facilita o reconhecimento das lesões que
representam risco imediato de morte como também daquelas
potencialmente fatais. No entanto, é importante destacar que
a maioria dos pacientes traumatizados de tórax pode ser
adequadamente tratada com medidas relativamente simples.
REFERÊNCIAS
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Junior, R. S.; Giannini, J. A.; Rasslan, S. Sistematização e
Avaliação Inicial. In: Cirurgia Torácica Geral, Roberto Saad
Junior et .al., ed. Atheneu, São Paulo:921-927, 2005.
Junior, R. S.; Neto, D. V.; Rasslan, S. Trauma de Parede
Torácica. In: Cirurgia Torácica Geral, Roberto Saad Junior et
.al., ed. Atheneu, São Paulo: 929-941, 2005.
Fulleton, A. D; Grover, L. F.; Mc Kneally, F. M.
Pathophysiology and Initial Management. In: Thoracic
Surgery, ed.Churchill Livingstone, New York: 1523-1534, 1995
Advanced Trauma Life Support Instructor manual for Doctors,
6nd ed. , American College of Surgeons:147-163,1997.
Marchiori, E., Damas dos Santos, M. S. A. A.; Fontes, P. A. C.
Exame Radiológico do Tórax in: Trauma. A doença dos séculos,
Evandro Freire, ed. Atheneu, São Paulo. Vol.1:819-838, 2001.
Esteves, M.; Damas dos Santos, M. S. A. A; Marchiori, E.
Tomografia Computadorizada de Tórax In: Trauma. A doença
dos séculos, Evandro Freire, ed. Atheneu, São Paulo. Vol.1:
921-927, 2001.
Wisbach, G. G., Sise, M.J., Sack, D. I et, al. What is the Role
of Chest X-Ray in the Initial Assesment of Stable Trauma
Patients? The Journal of Trauma 2007; 62(1): 74-79.
Pettyford B. L. , Lucketich J. D., Landreneau R. J. The
management of Flail Chest. Thoracic Surg. Clin. 2007; 17(1):
25-33.
Richardsn J. D. , Franklin G. A., Heffley S., Seligson, D.
.Operative Fixation of Chest Wall Fractures: An underused
procedure? Am. Surg. 2007; 73 (6): 591-6.
Sirmali, M., Turut H, Topçu S., Gulhan, E., Kaya S. A
Comprehensive Analysis of Traumatic Rib Fractures:
morbidity, mortality and management. Eur. J. Cardiothorac.
Surg. 2003; 24(1): 133-8.
Murray J A, Demetriades D., Cornwell III EE, Asensio J A,
Velmahos G, Belzberg H. Penetrating left thoracoabdominal
trauma: The incidence and clinical presentation of
diaphragmatic injuries. J. Trauma 1997; 624-6.
Leppaniemi A, Haapiainen R. Occult diaphragmatic injuries
caused by stab wounds. J Trauma 2003; 55(4): 646-50
Dorgan Neto, Saad Júnior R, Rasslan S. Vídeotoracoscopia
no trauma de tórax. Rev Col Bras Cir 2001; 3-8
Miller P R, Croce M A, Bee T K, Qaisi W G, Smith CP,
Collins G L, Fabian TC. ARDS after pulmonary contusion:
Accurate measuement of contusion volume identifies highrisk patients. J Trauma 2001; 51(2); 223-8.
Coimbra, Raul. O que há de novo nos traumatismos torácicos.
In: Traumatismo Torácico, Normando Jr., Geraldo Roger;
Rodrigues de Moraes, Juiz Alberto. Visão geral e especializada.
ed. Universitária, Pará:55-65, 2007.
Fatureto, Marcelo Cunha; Franco Tavares, Marco Antônio;
Neto, Gomes, Arthur. Traumatismo da Parede Torácica e
Contusão Pulmonar. InTraumatismo Torácico. Visão geral e
especializada. ed. Universitária, Pará:269-283, 2007.

Jacqueline Arantes Giannini Perlingeiro
jackjack@hydra.com.br
33

Mediastinite aguda
AUTOR:

Ricardo Kalaf Mussi1; Ivan Felizardo Contrera Toro2

SERVIÇO:

Universidade de Campinas
1
2

Doutor em Cirurgia e Professor da Pós-Graduação em Ciências da Cirurgia
Docente e Coordenador da Disciplina de Cirurgia Torácica

INTRODUÇÃO
A mediastinite é definida como um processo inflamatório
do tecido conectivo mediastinal, podendo ser aguda ou
crônica. Ambas usualmente têm origem infecciosa. A
mediastinite aguda (MA) é devido a infecção bacteriana e a
mediastinite crônica relacionada a infecção granulomatosa,
tal como a histoplasmose.
A MA é uma entidade com incidência que pode variar
entre 0,2% e 5% dos pacientes submetidos a esternotomia
mediana. Embora a incidência possa ser considerada baixa, a
elevada mortalidade (14-47%) e a elevada taxa de morbidade
implicam em uma abordagem agressiva pois se trata de uma
condição potencialmente devastadora. A morbidade está
geralmente associada à permanência hospitalar prolongada
e a necessidade de procedimentos cirúrgicos por vezes
repetidos o que pode gerar impacto econômico e atingir 80.000
dólares nos Estados Unidos com um único doente.1
A definição de mediastinite de acordo com os Centro de
Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos requer
um dos seguintes critérios: organismo isolado em cultura a
partir de líquidos ou tecidos mediastinais, evidência de
mediastinite observada durante a cirurgia ou uma das
seguintes condições: dor torácica, instabilidade esternal ou
febre (>38° C) em combinação com: descarga purulenta do
mediastino ou um organismo isolado a partir de
hemocultura.2,3
A mediastinite crônica pode ser conseqüência de uma
mediastinite aguda ou secundária a um processo
granulomatoso, tal como histoplasmose, sífilis, tuberculose,
paracoccidiodomcose, e menos comumente processos
granulomatosos não infecciosos, tal como sarcoidose.
FATORES CAUSAIS
A MA têm quatro possíveis origens: contaminação direta
(pós-esternotomia), extensão linfática ou hematogênica,
extensão por contigüidade de infecções a partir do pescoço
(abscessos odontogênicos, periamigdalianos e cervicais
profundos), retroperitônio (abscessos retroperitoneais e
subfrênicos) e extensão por continuidade de infecções da
pleura (empiema), esôfago (síndrome de Boerhaave,
dilatações, corpo estranho, etc), pulmão e parede4 torácica
(osteomielite de vértebras e costelas). As causas mais
freqüentes e as quais daremos maior destaque são a pós
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esternotomia mediana, relacionadas a lesões esofágicas e
infecções cervicais profundas.
PÓS ESTERNOTOMIA
A mediastinite aguda pós esternotomia mediana (MPE) é
a mais freqüente atualmente. Isto se deve ao grande número
de abordagens cirúrgicas por esta via de acesso.
Tem melhor prognóstico que aquelas causadas por lesões
esofágicas, e apesar do baixo percentil, a mortalidade e os
custos hospitalares são também consideráveis.
A etiopatogênese permanece pouco compreendida,
acreditando-se que a contaminação da ferida operatória
durante o ato cirúrgico, seja o principal fator. Vários estudos
têm demonstrado a interação de fatores de risco pré e
transoperatórios na gênese da mediastinite. El Oakley5 inclui
em sua classificação como fatores de risco para MPE o
diabetes sobretudo os insulino-dependentes, terapias
imunossupressores e obesidade. Outros fatores tem sido
considerados tais como uso de ambas as artérias mamárias
internas nos procedimentos de revascularização miocárdica,
DPOC, desnutrição, fatores técnicos (tempo prolongado de
circulação extracorpórea, uso excessivo de cera óssea,
inadequada síntese óssea e da fáscia do músculo peitoral).
Certamente estes fatores têm efeito cumulativo e
conseqüente elevação dos riscos.
INFECÇÕES CERVICAIS PROFUNDAS
Com freqüência bem menor que a MPE, a mediastinite
necrotizante descendente (MND) pode ter origem nos
abscessos orofaríngeos causando graves infecções
extendendo dos planos fasciais em direção ao mediastino.
O espaço retrovisceral, pré-traqueal e bainha da carótida
facilitam a extensão em direção caudal. A gravidade, a
respiração e pressão negativa intratorácica contribuem para
a extensão intratorácica.6
Outros fatores ainda menos freqüentes na MND são
perfurações orofaríngeas e esofágicas iatrogênicas, trauma
cervical, epiglotite, parotidites, sinusites, infecção da junção
esternoclavicular. Outras ainda mais raras traqueostomias e
mediastinoscopias.
Endo em 1999 7 classificou a MND em difusa ou localizada
de acordo com o grau de difusão da infecção diagnosticada
pela tomografia computadorizada (TC) de tórax. A tipo I está
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localizada no mediastino acima da bifurcação traqueal, a tipo
IIA a infecção está localizada anda no mediastino inferior e a
tipo IIB a extensão do processo infeccioso avança para o
mediastino posterior.e sugere que o tratamento cirúrgico
deve ser diferenciado de acordo com esta classificação como
veremos mais adiante.
LESÃO ESOFÁGICA
Em geral, há evidente relação causal entre manipulação
prévia do esôfago e sinais evolutivos sugestivos de
mediastinite. Trata-se de uma condição pouco freqüente em
nosso meio, mas requer diagnóstico precoce e conduta
imediata da mesma forma que as originadas por outros fatores
causais. Surge em locais de estreitamento anatômico e pode
acontecer em qualquer segmento esofágico sendo a
perfuração instrumental mais freqüente ao nível do
cricofaríngeo. A dor à deglutição apesar de presente após
estes procedimentos, quando persistente deve sempre ser
valorizada para o diagnóstico precoce de mediastinite. São
causas descritas: a erosão da parede esofágica por neoplasia
ou de seu tratamento (radioterapia), pós-operatório de
cirurgias esofágicas, corpos estranhos, instrumentação
endoscópica em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos,
introdução de sondas nasogástricas, ruptura espontânea
(Síndrome de Boerhaave), trauma torácico aberto ou fechado.
ACHADOS CLÍNICOS
Os pacientes com mediastinite aguda usualmente
apresentam sintomas agudos, incluindo febre e leucocitose,
dor torácica, disfagia e desconforto respiratório.
A infecção cervical quando presente é facilmente
reconhecida, através de dor cervical, disfagia e odinofagia.
A disfagia também é característica de perfuração esofágica
enquanto que desconforto respiratório é indicativo de
envolvimento pleural, tanto pneumotórax como derrame
pleural, especialmente em adultos.8
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
Os achados radiográficos podem demonstrar alargamento
mediastinal difuso e achados associados com abscesso mediastinal,
incluindo bolhas gasosas ou nível líquido conforme fig.1.
A tomografia computadorizada (TC) de tórax é o método
diagnóstico de escolha por ser mais sensível que outros
métodos de imagem em determinar o grau de envolvimento
mediastinal. A TC de tórax pode revelar a presença e a
extensão de gases extra luminais, derrame pleural e
pericárdico e edema de tecidos moles. Adicionalmente, pode
também avaliar a relação das coleções fluídas com as
estruturas torácicas e extratorácicas.
A TC cervical é imperativa nos casos de MND, pois pode
detectar o fator causal da infecção.9 A TC pode orientar o
momento adequado da intervenção, a via de abordagem e na
avaliação evolutiva em busca de eventuais complicações
infecciosas (abscessos e coleções pleurais e mediastinais
septadas).
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Fig. 1: TC tórax mostrando coleção líquida retrocardíaca e periaórtico associada com empiema pleural à esquerda e drenagem
pleural.

O derrame pericárdico e pleural podem estar presentes.
Na suspeita de perfuração esofágica, esofagograma com
contraste a base iodo é recomendado, apesar da
possibilidade de falso negativo em 10% a 25% dos casos.10
O estudo com bário deve ser evitado devido ao risco de
piora da inflamação por este meio de contraste. Uma
alternativa diagnóstica diante da suspeita de lesão esofágica
pode ser o estudo com azul de metileno por via oral e o
controle da saída pelo sistema de drenagem pleural,
indicando a presença de perfuração esofágica. Quando a
identificação precisa faz-se necessária isto pode ser feito
através de outros métodos de imagem ou pela abordagem
exploratória cirúrgica imediata.
MICROBIOLOGIA
Os agentes bacterianos variam de acordo com a causa da
mediastinite, e usualmente as infecções são polimicrobianas.
Nos doentes pós esternotomia dentre os mais freqüentes,
destacam-se o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus
epidermidis, Bacteroides sp. As infecções mistas por Grampositivos e negativos ocorrem em cerca de 40% dos casos e
os Gram-negativos isoladamente são raros na MPE. Pode
eventualmente ocorrer infecção por Pseudomonas sp e a
Escherichia coli, sendo esta última associada a alto índice
de mortalidade.
As infecções resultantes das perfurações esofágicas ou
secundárias a partir das infecções odontogênicas podem
ser causadas por organismos aeróbicos gram-negativos e/
ou anaeróbicos. As infecções aeróbicas mais comuns são
por Streptococos e Bacteróides sp que são germes
oportunistas do trato aerodigestivo superior e podem tornarse altamente patogênicos em determinadas situações.6
Em alguns casos, a cultura do exsudato mediastinal pode
ser negativa, o que na maioria das vezes se deve ao uso
prévio de antibióticos e pelo não cultivo em meio específico
para germes anaeróbios.
Particular atenção deve ser dada à flora orofaríngea. A
suspeita de infecção por fungos, como Candida e
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Aspergillus deve ser feita em pacientes debilitados. A
mediastinite secundária a osteomielites vertebrais ou de
costela é extremamente rara, mas tem sido descrita em casos
de infecções tuberculosas e fúngicas.3
TRATAMENTO
O tratamento da mediastinite aguda deve sempre ser
individualizado, mas alguns princípios são fundamentais na
conduta: a ampla drenagem do conteúdo purulento, o
debridamento das estruturas desvitalizadas, a
antibioticoterapia adequada preferencialmente orientada por
culturas, o tratamento do agente causal se ainda persistente
(abscesso cervical, lesão esofágica, por exemplo) e a retirada
dos materiais sintéticos quando existentes. São doentes
potencialmente graves e as medidas terapêuticas clínicas
intensivas (hidratação, drogas vasoativas entre outros)
devem ser adotadas quando necessárias.
A conduta empregada nos doentes com MPE deve sempre
ser individualizada. Os diversos serviços e profissionais
geralmente adotam modalidades terapêuticas distintas de
acordo com a experiência do serviço ou individual.
Na deiscência esternal não complicada, sem infecção, o
tratamento efetivo é a re-sutura esternal. O resultado em longo
prazo é bom e deve-se ficar atento para excluir infecção ativa.
Com mediastinite instalada, deve-se promover
debridamento e ampla drenagem regional. Estes tratamentos
incluem irrigação fechada, debridamento parcial ou radical
com procedimentos reconstrutivos utilizando músculo
peitoral maior, reto abdominal ou retalhos de omento. A
fixação esternal após debridamento utilizando irrigação
mediastinal fechada tem sido a opção terapêutica para MPE
na maioria dos serviços de cirúrgica cardíaca há muitos anos.
Embora seja um método relativamente simples, a taxa de
falência pode atingir 52% .11
Os doentes que são suspeitos de MND devem ter
confirmado imediatamente o diagnóstico e tratados pois é a
forma mais agressiva das infecções mediastinais com
mortalidade superior a 50%.12 O retardo no diagnóstico e
consequentemente na terapêutica é uma das principais
razões da elevada taxa de mortalidade. O diagnóstico da
infecção orofaríngea ou cervical é em geral de evidente
percepção clinica. No entanto, o diagnóstico de mediastinite
deve ser avaliado pois esta condição pode ter sua
manifestação superponível com a infecção cervical e por
vezes mascarada pela antibioticoterapia e medicações
sintomáticas que reduzem os sintomas funcionais.
Na MND tipo I, em que a infecção está localizada no
espaço mediastinal superior, acima da bifurcação traqueal,
recomenda-se a abordagem por cervicotomia com drenagem
mediastinal por abordagem também cervical. A MND do
tipo IIA (infecção no mediastino anterior inferior) se
beneficiaria pela drenagem através da incisão subesternal.
A MND do tipo IIB (infecção no mediastino postero-inferior),
a completa irrigação e o debridamento de todo o mediastino
através da toracotomia direita, seguida pela toracotomia
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mínima a esquerda, foi demonstrada como efetiva.7
A ampla drenagem e debridamento do componente
torácico através da videotoracoscopia na MND tem sido
uma opção viável e factível para vários autores em recentes
publicações. 13,14,15,16,17 Esta abordagem apesar de
minimamente invasiva não implica em ser menos eficiente ou
efetiva. A via de acesso com menor lesão tecidual pode
impactar positivamente minimizando a resposta inflamatória
sistêmica que já se encontra elevada pelo quadro infeccioso
neste grupo de doentes. Avaliações críticas contínuas deverão
esclarecer melhor esta via de abordagem no tratamento da
mediastinite por infecções primárias do mediastino.
Os pacientes com mediastinite que iniciam primariamente
nas estruturas mediastinais, em torno de 90% são causadas
por lesões esofágicas e apresentam elevada mortalidade.
Burnett e colaboradores 18 analisaram o tratamento e a
evolução da mediastinite posterior devido a perfuração
esofágica e encontraram mortalidade de 38%.
A boa evolução e o tratamento dependem do intervalo de
tempo entre a lesão e o diagnóstico, o local e intensidade de
lesão, a extensão do processo infeccioso (pleural, mediastinal,
pericárdico), lesões esofágicas prévias e sobretudo as
condições clínicas do doente. Em particular, a intervenção
precoce é um fator preditor de boa evolução, embora em
casos muito selecionados o tratamento conservador possa ser
considerado. São várias as opções cirúrgicas, na maioria das
vezes é recomendado o reparo primário da lesão o mais precoce
possível após sua identificação, debridamento dos tecidos
necróticos quando presentes e ampla drenagem do mediastino.
A esofagostomia e jejunostomia para efetivo desvio do
trânsito esofágico adotado por alguns autores após reparo
de lesões esofágicas extensas, ou até mesmo naqueles casos
em que não houve reparo direto da lesão.
Atualmente há certa tendência para abordagem cirúrgica
do local lesado com ráfia primária da lesão e reforço com
retalhos vascularizados ou vitalizados (pleura parietal,
gordura pericárdica, músculos cervicais ou intercostais).
A esofagectomia precoce está indicada geralmente nos
pacientes com lacerações incorrigíveis ou nos casos com
doenças esofágicas severas (estenoses ou necroses
extensas, neoplasias distais, etc). A esofagectomia ao eliminar
completamente o foco contaminante, produz notável
recuperação do quadro séptico na maioria dos doentes.
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INTRODUÇÃO
O manejo da pneumonia adquirida na comunidade (PAC)
tem despertado interesse considerável nos últimos anos e
diversas associações científicas internacionais publicaram
documentos importantes com diretrizes que mudaram, e tem
orientado, a condução dessa doença, a fim de otimizar o seu
controle. (ATS-American thoracic Society- 1993, 2001;
IDSA-Infectious Diseases Society of America 2000, 2003,
2007; BTS-British Thoracic Society 2001,2004).1,2,3,4,5,6,7 A
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)
tem, também, acompanhado essa evolução com as diretrizes
de 1998, 2001, 2004, e a de 2009 que será publicada
brevemente.8,9,10
Os principais fatores que fizeram aumentar esse interesse
foram os custos que a PAC promove em pacientes que
necessitam internação, consumindo os recursos do sistema
de saúde; as taxas elevadas de morbidade e mortalidade,
aumento no arsenal terapêutico para tratamento dessa
afecção, a resistência do S. pneumoniae aos antibióticos,
que é variável, dentro de contexto geográfico, e; apesar dos
recursos tecnológicos para detecção precoce da etiologia, o
tratamento ainda é empírico.11
Os objetivos desses documentos são atualizar dados
epidemiológicos, descrever avanços e controvérsias na
condução dos pacientes com PAC; melhorar o prognóstico;
reduzir a variabilidade no manejo da pneumonia e aumentar
a prevenção.12
A abordagem da gravidade deve ser realizada em todo
paciente com diagnóstico clínico e radiológico de PAC. De
acordo com a gravidade, haverá orientação para o local de
tratamento, estratégia diagnóstica com necessidade de
investigação etiológica e tratamento antibiótico inicial.10
O local de tratamento é o mais importante no manejo de
pacientes com PAC. Vários sistemas de escores foram
desenvolvidos para predizer o risco de morte nesses
pacientes e eles têm sido aplicados para guiar medidas que
orientam o tratamento em domicílio, admissão para o hospital
para tratamento em enfermaria ou para tratamento em unidade
de terapia intensiva (UTI). Esses instrumentos de avaliação
foram, inicialmente, desenvolvidos para predizer o risco de
morte, o que nem sempre, se iguala à necessidade de
hospitalização e cuidados de UTI.13
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Os sistemas de escore mais estudados são o “Pneumonia
Severity Index”- (PSI)14 e o CURB-65 (do inglês: Confusion,
Urea, Respiratory rate, Body pressure, idade 65 anos).15
Cada um tem suas vantagens e limitações. O PSI é mais
complexo, foi desenvolvido para identificar pacientes com
risco baixo de mortalidade e o CURB-65, é mais simples, foi
desenvolvido para identificar pacientes mais graves. Nenhum
sistema de escore pode substituir o julgamento clínico sobre
a decisão de admissão. As limitações desses instrumentos
para prognóstico incluem sua utilidade variável no idoso, e
sua falência para incluir certas co-morbidades e fatores
sociais, no seu cálculo.
A utilização desses sistemas de avaliação em pacientes
com PAC grave, que são aqueles que necessitam tratamento
em UTI, não está bem definida quando se usa PSI ou CURB65. Outras regras foram desenvolvidas com esse propósito,
como critérios de Ewig 200416, critérios recomendados pela
IDSA/ATS 20075 e, mais recentemente, dois estudos; um
deles com acrônimo Smart-COP- “SMART-COP” 17 - Systolic
blood pressure, Multilobar infiltrates, Albumin, Respiratory
rate elevation , Taquicardia, Confusão, low Oxygen e pH
arterial - que é uma nova proposta de avaliação e o outro
estudo é uma validação dos critérios de avaliação
recomendados pela IDSA/ATS 2007.18,5 No Brasil não há,
até o momento, estudos que avaliem o impacto que as
diretrizes adotadas pela SBPT, têm no número e no custo de
pacientes que necessitam internação ou naqueles que são
tratados ambulatorialmente.
CRITÉRIOS DE GRAVIDADE PARAADMISSÃO
EM HOSPITAL
O PSI foi desenvolvido por Fine et al. publicado em 1997,
como parte do estudo de PORT (Pneumonia Outcomes
Research Team) e a descrição original usou um estudo que
envolvia 14.199 pacientes internados com PAC e foi validado,
em 38.039 pacientes internados com PAC e em 2.287
pacientes internados e ambulatoriais, prospectivamente.14
No seu desenvolvimento, o PSI incluía pacientes vistos na
emergência do hospital e incluía poucos pacientes
ambulatoriais que eram avaliados em consultório médico e
liberados para casa. Esse instrumento foi designado para
predizer mortalidade em PAC, para que os pacientes com
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Sistema de escore
________________
pontos
sexo masculino
Idade
sexo feminino
Idade- 10
reside em asilo
+10
doença neoplásica
+30
doença hepática
+20
insuficiência cardíaca
+10
doença cerebrovascular
+10
doença renal
+10
confusão mental
+20
FR>30
+20
+20
PAS<90mmHg
Temperatura < 35°C,>40°C
+15
FC>125bpm
+10
PH<7,35
+30
Uréia>30mg%
+20
Sódio< 130mEq/l
+20
Glicose > 250mg%
+10
Hematócrito < 30%
+10
PaO2 <60mmHg ou SaO2<90%+10
Derrame pleural
+10
Total de pontos obtidos

Algoritmo de Definição
Paciente tem mais de 50
Sim
Não

Apresenta alguma
comorbidade?
1)doença neoplásica
2)insuficiência cardíaca
3)doença cérebro-vascular
4)doença renal
5)doença hepática

Sim

Paciente
alocado nas
classes de
risco II-IV
Conforme
pontuação
cumulativa

Sim
Não

Apresenta alguma das
anormalidades físicas
descritas abaixo?
1)confusão mental
2)FC³ 125 bpm
3)FR³ 30irpm
4)PAS<90mmHg
5)temperatura<35°C ou ³ 40°C

Não

Paciente alocado na classe de risco I

Estratificação por classe de risco
Risco

classe

Pontos
obtidos

Baixo
Baixo
Baixo

I
II
III

Algoritmo 0,1
0,6
£<70
70
71-90
2,8

Moderado IV
Alto
V

91-130
>130

Mortalidade Local de
(%)
tratamento

8,2
29,2

Ambulatorial
Ambulatorial
Breve
internação
Hospitalar
Hospitalar

Fig. 1 - Algoritmo, sistema de escores e estratificação para avaliação do risco do paciente com PAC (critérios de Fine)

risco baixo de morte fossem identificados prontamente e
houvesse orientação de não admissão no hospital. Ele não
foi, portanto, designado para definir necessidade de
internação em UTI e nem definir gravidade da doença.
Essa regra estratifica os pacientes em cinco grupos, com
diferentes estimativas de risco de morte. Para isso, um sistema
complexo foi desenvolvido usando um processo dividido
em duas etapas que avalia fatores demográficos, doenças
associadas, achados de exame físico, dados de laboratório e
radiográficos. Atribui-se pontuação a cada alteração e os
pacientes são alocados em cinco classes de risco. Os
pacientes com risco baixo de mortalidade encontram-se nas
classes I e II (mortalidade 0,1- 0,6%-considerar tratamento
ambulatorial) e III (mortalidade 2,8%-considerar internação
breve/observação na emergência); aqueles pacientes com
risco moderado são alocados na classe IV (considerar
internação hospitalar – mortalidade 8,2%) e pacientes com
risco alto são alocados na classe V ( internação hospitalar –
mortalidade de 29,2%).
O modelo proposto foi amplamente utilizado, mas
mostrou-se pouco prático e falho. Diversos estudos
mostraram sua limitação. Alguns demonstraram que não
seguiram as recomendações do modelo e internaram
pacientes que poderiam ser tratados em regime ambulatorial
(19,20)
e outros mostraram que os pacientes necessitaram
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internação por motivos que não constava da regra, tais como,
pacientes jovens e graves, necessidade de ventilação
mecânica por falência respiratória, pacientes com doenças
pulmonares, pacientes com náuseas e diarréia, fatores
psicossociais e socioeconômicos, falência do tratamento
ambulatorial, complicações da PAC como empiema.13,21,22,23
A diretriz da SBPT 2004, também, descreveu esses problemas
e adotou outra regra para avaliação da gravidade.10 (Fig. 1)
O CURB-65 é um acrônimo de um dos sistemas de escore
mais utilizado. É uma modificação da regra da Sociedade
Britânica Torácica. Ela é simples, usa somente cinco fatores
na sua abordagem: C=confusão mental; U=uréia elevada >
7mmol/L (>50mg/dL), freqüência Respiratória > 30cpm,
B=Body pressure (hipotensão arterial-Pressão arterial
sistólica < 90 mmHg e /ou Pressão arterial diastólica
<60mmHg, e idade > 65 anos. Cada um dos cinco critérios
recebe um ponto, e o escore está entre 0 e 5. O risco de morte
aumenta com escore.7,15
Inicialmente descrito por Lim e colaboradores,15,24 com
dados derivados de de três estudos prospectivos grandes
em PAC e aplicou o modelo em estudo prospectivo para
validação. O objetivo era classificar pacientes com risco de
morte alto e baixo, orientando-se pela regra, que era mais
simples que o PSI. Os cinco fatores estavam relacionados
com a mortalidade em 30 dias. Quando o escore era 0-1, a
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mortalidade no estudo de validação, era 0,7-3,2%, para um
escore de 3 ou mais, a mortalidade era maior que 20% (317%,4-41,5%,5-57%) aqueles com escore de 2, tinham
mortalidade de 13%. Baseados nessa informação, os autores
sugeriram que aqueles com escore de 0-1, poderiam ser
tratados em casa, aqueles com escore de 2, considerar
tratamento internado por período curto e alta breve,se
estável; e, aqueles com escore de 3 ou mais deveriam ser
internados como doença grave.
O critério CURB-65 foi simplificado para incluir somente
dados clínicos, omitindo-se a uréia e aplicando-se o critério
CRB-65 que foi efetivo para predizer mortalidade em 30 dias.
Utilizando-se, também, de um sistema de escore de cinco
pontos, com risco de mortalidade para cada escore de 1,2%
para escore 0, escore 1-5,3%,escore 2-12,2%,escore 3-32,9%,
escore 4-18,2%. Os pacientes com escore de 0-1, podem ser
tratados em domicílio. Aqueles com escores maiores devem
ser internados. Um estudo mostrou que tanto o CURB-65 e
CRB-65 podiam predizer a mortalidade em 30 dias, mas CRB65 teve uma tendência a subestimar o risco de mortalidade,
com 26% dos pacientes que morreram, foram considerados
como de baixo risco. Os autores sugerem que CRB-65 deve
ser usado para pacientes ambulatoriais e CURB-65 para
pacientes que farão o tratamento internados.13,25
A SBPT em 200410, adotou e modificou o critério britânico.
Recomendou que, além dos cinco fatores adversos iniciais,
fossem avaliadas a presença de doenças associadas, a
extensão da pneumonia através do comprometimento
radiográfico e da oxigenação arterial e os fatores psicossociais

para ajudar a decidir qual melhor local para tratamento para
os pacientes com PAC. (Figura 2)
CRITÉRIOS DE GRAVIDADE PARAADMISSÃO EM
UNIDADE DE TERAPIAINTENSIVA
Define-se pneumonia adquirida na comunidade grave,
aquela com potencial de evoluir com deterioração do quadro
clínico, com alto risco de mortalidade e necessidade de
tratamento em UTI.26 A decisão de admitir um paciente na
UTI não pode ser feita usando somente um sistema de
escores, requer abordagem clínica cuidadosa.
A sociedade torácica americana em 1993 definia PAC grave
através de 10 fatores.1 Em 1998, Ewig et al estudaram esses
critérios e observaram que a necessidade de internação em
UTI era definida pela presença de dois de três dos critérios
menores (pressão arterial sistólica < 90mmHg, doença
multilobar, PaO2 / FIO2 < 250), ou um de dois critérios maiores
(necessidade de ventilação mecânica ou choque séptico).26
Essa regra foi adotada e recomendada na diretriz para PAC
da ATS publicada em 20012 , posteriormente, foi validada em
estudo publicado em 2004 por Ewig et al.16 Na diretriz de
2004 da SBPT essa foi a regra adotada para avaliação dos
pacientes com PAC grave.10 (Quadro 1)
Na última diretriz da IDSA/ATS publicada em 20075, há
recomendação para utilizar para admissão direta em UTI,
além da necessidade de ventilação mecânica por insuficiência
respiratória aguda ou choque séptico que necessita de
drogas vasopressoras; a presença de pelo menos, três de
nove critérios menores – frequência respiratória > 30 cpm,

Fatores prognósticos adversos
· Confusão mental recente
· Uréia > 50mg/dl
· Freqüência Respiratória ³
30cpm
· PAS < 90mmHg ou PAD
<60mmHg
· Idade > 65 anos

Comorbidades
Saturação de Oxigênio £ 90%
recente
RX multilobar ou bilateral

Fatores Psicossociais
Sócio-econômicos

Tratamento
Ambulatorial

Julgamento
Clínico

CURP-65

COX

PS

Tratamento
Internado

Fig. 2 - Critérios para avaliação do paciente de risco sugeridos pela SBPT 2004
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Quadro 1 - Critérios para avaliação de PAC grave. ( Critérios
de Ewig)
Critérios menores: pelo menos 2 critérios
- PaO2 /FiO2 < 250
- Radiograma de tórax com envolvimento de mais de 2 lobos,
- PAS < 90mmHg
Critérios maiores: pelo menos 1 critério
- Necessidade de ventilação mecânica, choque séptico).

mas não avalia co-morbidades, não avalia fatores
psicossociais. Esses sistemas de escore são instrumentos
que auxiliam na decisão e não podem servir como regra
absoluta para o local de tratamento. Outros sistemas de
escore foram desenvolvidos e são recomendados para avaliar
necessidade de tratamento em UTI, tais como, critérios de
Ewig 2004, IDSA/ATS 2007, SMART-COP. Todos com
limitações, o que sempre requer do médico, avaliação e
aplicação cuidadosa para o paciente com PAC.
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INTRODUÇÃO
A hemorragia alveolar (HA) pode ser manifestação de um
espectro variado de doenças sendo o processo comum a
todas elas um sangramento difuso nos ácinos pulmonares.
Esta heterogeneidade de doenças capazes de cursar com
hemorragia alveolar faz com que esta síndrome seja estudada
por diversas especialidades médicas. É importante seu
conhecimento pois inúmeras vezes a gravidade do
sangramento requer cuidados em Unidade de Terapia
Intensiva, não sendo rara a evolução fatal, principalmente
se retardados o diagnóstico, suporte e tratamento
adequados.1,2,3,4
RELATO DE CASO
Paciente feminina, 34 anos iniciou quadro de artralgia e
escarros hemoptoícos Atendida no Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo com quadro de insuficiência
respiratória aguda e sangramento pulmonar necessitando de
intubação e ventilação mecânica. Foi constatado PaO2/FIO2
de 180 e tomografia de tórax com infiltrado interstício alveolar
de predomínio central (figura1), nível de hemoglobina de 6 g/
dL (necessitou de transfusão de 3 concentrados de hemácia)
com coagulograma e plaquetas normais. Na avaliação da
função renal foi constatado níveis de uréia de 280mg/dL e
creatinina de 7 mg/dL. Iniciado hemodiálise e ventilação
mecânica protetora ( PEEP de 18 cmH20 e volume corrente de
6 mL/Kg, f = 20irpm e FIO2 de 60%). Sorologia para leptospirose
negativa. ANCA-c (anticorpo anticitoplasma de neutrófilos,
padrão citoplasmático): 1/1256. Com o diagnóstico de
Poliangeíte microscópica foi iniciada pulsoterapia com 1 grama/
dia de metilprednisolona, pulso de ciclofosfamida 600mg/m2
mensais. Evoluiu com melhora progressiva do quadro
pulmonar, sendo extubada da ventilação mecânica no sexto
dia de UTI. Evoluiu com necessidade de hemodiálise
crônica. Recebeu 6 pulsos de ciclofosfamida e após
ciclofosfamida via oral por 1 ano após melhora do quadro
pulmonar. Recebeu prednisona 1 mg/kg por 6 semanas com
retirada progressiva de 2,5 mg por semana sem
intercorrências. Permanece em hemodiálise em programação
de transplante renal.
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Fig.1 - Tomografia Computadorizada de tórax mostrando
infiltrado interstício- alveolar de predomínio central secundário a
Hemorragia Alveolar grave.

DISCUSSÃO
A Poliangeíte Microscópica é vasculite necrotizante não
granulomatosa de pequenos vasos que apresenta HA em 10
a 50% dos casos. O rim é afetado em quase 100% das vezes,
podendo haver também artralgia e mialgia (50 a 65%),
envolvimento cutâneo (50 a 65%), mononeurite multiplex (15
a 50%) e envolvimento do trato gastrointestinal (30 a 45%).
Laboratorialmente caracteriza-se por insuficiência renal,
sedimento urinário com proteinúria e hematúria. ANCA-p
(anticorpo anticitoplasmático de neutrófilos, padrão
perinuclear) é positivo em 50 a 75% e ANCA-c em 10 a 15% (
2, 5). O principal diagnóstico diferencial a ser feito é com a
Granulomatose de Wegner (GW) - vasculite de pequenas e
médias artérias que se caracteriza por uma inflamação
granulomatosa necrotizante do trato respiratório superior e
inferior e glomerulonefrite necrotizante focal ou segmentar.
Desta maneira clinicamente há envolvimento pulmonar e de
vias aéreas superiores em 70 a 95% dos casos, com história
de infecções de repetição e a presença de nariz “em sela” que
é praticamente diagnóstica. O acometimento renal ocorre em
50 a 85% das vezes no decorrer da doença, não estando
necessariamente presente na abertura do quadro, mas sendo
mais freqüente e geralmente de evolução mais grave quando
na presença de HA. Pode haver ainda acometimento cutâneo
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(40 a 60%), músculo-esquelético (30 a 70%) e ocular (25 a
55%). Lesões de SNC e cardíacas são mais raras.
Laboratorialmente, a análise do sedimento urinário mostrando
hematúria e cilindros hemáticos falam a favor de lesão renal
associada. Na vigência de atividade da doença, o ANCA-c
tem sensibilidade de 90 a 95% e especificidade de 90%, e o
ANCA-p pode estar presente em 20% dos casos. Fator
reumatóide pode se positivo em até 60% dos casos. Provas
de atividade inflamatória devem estar elevadas. Nos casos de
ANCA-c negativo e dúvida diagnóstica, deve-se indicar
biópsia tecidual. Apesar da menor sensibilidade, biópsia de
lesões cutâneas e de via aérea superior devem preceder a
pulmonar por serem menos invasivas. Nos casos com
acometimento renal, a biópsia deste órgão evidencia uma
glomerulonefrite focal necrotizante pauci-imune e é útil,
principalmente como diferencial de síndrome de Goodpasture,
púrpura de Henoch-Scholein, nefropatia por IgA e outras lesões
não glomerulonefrite. A biópsia pulmonar, se necessária e na
vigência de HA, deve ser realizada a céu aberto ou por vídeotoracoscopia, devendo-se evitar a via transbrônquica, como
ressaltado anteriormente. A hemorragia alveolar associada à
capilarite é o achado mais comum nestes casos.1,2,3,5
Já a Síndrome de Goodpasture se caracteriza pela
apresentação de hemorragia alveolar associada a insuficiência
renal aguda onde se pode demonstrar a presença de anticorpos
anti-membrana basal circulantes, geralmente da classe IgG.
Estes anticorpos são direcionados contra a cadeia alfa-3 do
colágeno tipo IV presente na membrana basal principalmente
de rins e pulmões. A detecção destes anticorpos em pacientes
com quadro clínico sugestivo é diagnóstica, e o tratamento
deve ser prontamente instituído a fim de se preservar a função
renal do paciente. Aproximadamente 10 a 20% dos pacientes
terão função renal normal no diagnóstico, mas mesmo nestes,
hematúria, proteinúria e hipertensão são achados quase
obrigatórios. Biópsia renal mostra deposição linear de IgG,
sendo a demonstração de crescentes epiteliais em mais de
50% dos glomérulos amostrados considerado fator de mal
prognóstico renal assim como uma creatinina >7g/dL ao
diagnóstico. Complemento sérico geralmente é normal. Pode
haver associação com doenças ANCA-relacionadas e, nestes
casos, geralmente há outras manifestações de vasculites. O
tabagismo, assim como outros fatores desencadeantes, parece
estar ligado ao sangramento pulmonar, visto que a ocorrência
de HA em pacientes não fumantes é rara. A biópsia pulmonar
mostra, à imunofluorescência, depósito linear de anticorpos
antimembrana basal na parede alveolar.2, 3
Finalmente, o Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) pode ter
sua primeira manifestação sob a forma de hemorragia alveolar
em até 30% dos casos de LES e, apesar de ser uma complicação
pouco freqüente (2 a 5,4% dos doentes), responde por 22%
das complicações pulmonares e apresenta taxa de mortalidade
bastante alta na maioria das séries (23 a 92%), com apenas
uma série até hoje com sobrevida de 100%. A manifestação
extra pulmonar mais comum associada a HA é a nefrite lúpica.
Laboratorialmente apresenta complemento baixo, proteínas
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de atividade inflamatória elevadas,ANA e anti-dsDNA em altos
títulos. Amostra de tecido pulmonar com presença de depósito
de IgG de maneira granular na membrana basal ajuda a
diferenciar LES de GW, poliangeíte microscópica e síndrome
de Goodpasture.3
O tratamento das síndromes hemorrágicas imunes consiste
em pulsoterapia com metilprednisolona ( 500-1000 mg /dia por
3 dias) associado a ciclofosfamida intravenosa (pulso de
600mg/m2 mensal ou 3-5 mg/dia até controle da doença),
plasmaferese e reposição com gamaglobulina humana
policlonal são necessários nos casos mais graves e ou
refratários. Há relatos recentes de utilização de oxigenação
extra-corpórea para tratamento de hemorragia alveolar grave.
Se necessidade de intubação orotraqueal e ventilação
mecânica níveis de PEEP altos (entre 15 e 25 cmH20) são
necessários para estancamento mecânico do sangramento
enquanto é administrado tratamento sistêmico.2,6,7,8,9,10,11,12
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A tromboembolia pulmonar aguda (TEP) é uma doença
comum, que acomete cerca de 600.000 pacientes nos Estados
Unidos, com 50.000 a 200.000 mortes por ano. É a terceira
doença cardiovascular mais incidente, depois do infarto do
miocárdio e acidente vascular cerebral, sendo a causa mais
freqüente de morte seguida de cirurgia eletiva. O diagnóstico
precoce e a terapia de anticoagulação podem reduzir a
mortalidade de 30% para 2 a 10%.
A TEP possui um grande espectro de manifestações
clínicas. Alguns pacientes podem ser assintomáticos ou
apresentar dispnéia, taquipnéia e dor pleurítica. Na grande
parte dos casos, a combinação dos achados clínicos e
laboratoriais é insuficiente para o correto diagnóstico da
doença. Por tal motivo, métodos de imagem, como a
tomografia computadorizada (TC) helicoidal,
preferencialmente com técnica multislice, têm sido cada vez
mais empregados para o diagnóstico da TEP e estratificação
da sua gravidade.
PAPEL DOS MÉTODOS DE IMAGEM
A radiografia simples de tórax tem baixas sensibilidade e
especificidade para avaliação diagnóstica da TEP. Sua
principal função é descartar diagnósticos alternativos, como
pneumotórax ou pneumonia. Achados que podem ser
encontrados são: oligoemia focal (sinal de Westermark),
opacidade triangular com base pleural (corcova de Hampton),
aumento do tronco da artéria pulmonar, aumento da artéria
pulmonar descendente direita (sinal de Palla) e elevação do
diafragma.
A cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão pode
auxiliar em muitos casos de TEP aguda, mas tem limitações,
como alto número de casos não diagnósticos, menor
disponibilidade na urgência e baixos valor preditivo positivo
e reprodutibilidade.
A angiografia pulmonar já foi considerada padrão ouro
para diagnóstico de TEP aguda. Entretanto, é uma técnica
invasiva, mais cara, que também pode ter resultados falsospositivos e falsos-negativos.
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A angiografia por ressonância magnética permite a
visualização do trombo e avaliação da distribuição da
ventilação e perfusão pulmonar. Porém, seu uso não é muito
difundido devido à menor disponibilidade, tempo longo do
exame e dificuldades para monitorização do paciente.
O exame de imagem atualmente considerado como de
escolha para avaliação da TEP aguda é a TC helicoidal de
tórax, preferencialmente realizada em aparelhos multislice.
Este método permite a demonstração direta do trombo (figura
1), além de excluir diagnósticos alternativos, como dissecção
de aorta, pneumonia, pneumotórax e carcinoma pulmonar.
Outros achados que podem estar presentes são derrame
pleural, atelectasias laminares e infarto pulmonar,
caracterizado como opacidade periférica com base pleural
(figura 2).
Outra vantagem da TC é a estratificação da gravidade do
episódio de TEP aguda. Sinais que indicam gravidade são o
aumento do ventrículo direito, desvio do septo
interventricular para a esquerda, dilatação do tronco da
artéria pulmonar e refluxo do contraste para as veia cava
inferior ou ázigos (figura 3).
Com o advento da tomografia computadorizada multislice,

Fig. 1 - Trombo agudo (seta) na artéria pulmonar direita.
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Fig.2 - Consolidação periférica no lobo inferior direito,
justapleural, compatível com infarto.

o estudo do tórax pode ser feito com cortes milimétricos, em
apenas uma apnéia. Isso permite a avaliação de artérias
pulmonares subsegmentares e aumenta a detecção de êmbolos
segmentares (figura 4). Além disto, torna-se possível, no
mesmo exame, descartar 3 causas importantes de dor torácica
aguda: TEP, dissecção aórtica e obstrução coronariana.
Outra vantagem da TC é a pesquisa de trombose venosa
profunda (TVP), através da aquisição de imagens tardias
após a administração do meio de contraste, chamada de
venografia por TC (figura 5).
O estudo PIOPED II, prospectivo e multicêntrico,
demonstrou que a TC tem uma sensibilidade de 83% e
especificidade de 96% para a detecção da embolia pulmonar.
Quando associada à venografia por TC, apresenta
sensibilidade de 90% e especificidade de 95% para a detecção
da doença tromboembólica venosa. Algoritmos para
investigação de TEP aguda, propostos pelos investigadores
da PIOPED II, podem ser encontrados nas figuras 6 a 8.
A TC tem algumas contra-indicações, que devem ser
sempre consideradas. Como utiliza contraste iodado,
pacientes com histórico de alergia a iodo não devem ser
submetidos ao exame. Para pacientes gestantes, deve-se
sempre ponderar o emprego do método, por conta da dose
de radiação ionizante.
Perspectivas para avaliação por imagem da TEP aguda
são o desenvolvimento de novos aparelhos de TC, com maior
número de detectores, permitindo melhor estudo de vasos
de menor calibre, além da realização simultânea do estudo
de perfusão pulmonar.

Fig. 3 - Paciente com TEP agudo, com dilatação do ventrículo
direito (setas), denotando gravidade.

Fig. 4 - Reformatação coronal de TC multislice, demonstrando
trombos segmentares em artérias pulmonares direitas.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Fig. 5 - Trombo na veia poplítea (seta), demonstrado em venografia
por TC.
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Fig. 6 a 8 - Algoritmos de investigação de TEP aguda.
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Na última edição do Pneumologia Paulista, vimos que os
modelos multivariados podem ser entendidos como uma
versão simplificada da realidade. Através dos modelos
multivariados, podemos associar uma variável de desfecho
(ou dependente) a certo número de variáveis preditoras (ou
independentes), conhecendo a influência isolada ou
“líquida” de cada uma dessas variáveis independentes.
Podemos construir modelos multivariados com objetivo de
esmiuçar fatores associados a determinado desfecho – os
chamados modelos explanatórios, ou com o objetivo de
predizer determinado desfecho, em função de variáveis
independentes – os chamados modelos preditivos.
É preciso ter em mente que os modelos multivariados não
são como fórmulas da física. As fórmulas da física são exatas,
as equações multivariadas são sempre aproximações e assim
devem ser entendidas, um resumo empírico dos dados
observados.
A regressão linear segue a equação geral: Y= β0 + β1 * X1
+ β2 * X2 + … + βk * Xk. Y é a variável de desfecho (ou
dependente). X1, X2, ..., Xk são as variáveis preditoras (ou
independentes). β0 é o chamado intercepto – é o valor de Y
se todos os X’s forem zero. β1 a βk são os coeficientes da
regressão – o valor “líquido” de cada X. Usando o mesmo
exemplo da última edição, o modelo preditor da capacidade
vital forçada (CVF).
Y = β0 + β1 * X1 + β2 * X2 + β3 * X3, onde
Y= CVF; β0 = 510mL; β1 = 110mL; X1= sexo (masculino= 1,
feminino= 0); β2 = 22; X2= altura (em cm); β3 = 18mL; X3=
idade (em anos).
CVF= 510 + 110* (sexo) + 19* (altura) – 18*(idade)
Assim, de acordo com o nosso modelo, ser do sexo
masculino confere, em média, 110mL à CVF. Cada centímetro
a mais de altura acrescenta, em média, 22mL à CVF. Cada
ano de vida reduz a CVF em 18mL, em média.O modelo pôde
ser derivado, conhecendo-se CVF, sexo, altura e idade (ou
seja, Y, X1, X2 e X 3) de uma boa amostra de pessoas.
Conhecendo Y, X1, X2 e X3 , podemos chegar a β0, β1 , β2 e β3.
O que o software estatístico faz é encontrar os melhores
valores de β0, β1 , β2 e β3 para acomodar os Y, X1, X2 e X3
observados na amostra.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

O termo regressão foi descrito em um estudo que associou
as alturas de pares, pai – filho, conduzido por Pearson e Lee.
O objetivo do estudo foi avaliar a lei de Galton da regressão
universal, segundo a qual, cada peculiaridade em um
indivíduo é herdada por seus filhos, mas, em média, em
menor grau. Neste estudo, a equação de regressão foi Y=
33,73 + 0,516 * X, onde Y é a altura do filho e X é a altura do
pai (em polegadas). Esta equação determina uma reta, que é
a melhor estimativa capaz de explicar o conjunto de dados
obtidos. Se voltarmos às medidas originais das alturas dos
pares, pai - filho, veremos que existe uma diferença entre
essas e as alturas dos pares, pai – filho preditas pela equação.
Por isso, os modelos de regressão sempre devem ser
considerados uma aproximação. Essa aproximação será
tanto melhor, quanto mais próximos os valores preditos dos
medidos. A propósito, a análise da equação acima nos leva a
concordar que existe, sim, o fenômeno de regressão da altura
dos filhos à média – o coeficiente que multiplica a altura do
pai é bem menor que 1.
Na regressão linear, a variável dependente (o Y) é sempre
contínua e as variáveis preditoras (os X’s) podem ser
contínuas ou categóricas. É preciso compreender que, para
que o modelo de regressão linear seja válido, ele precisa
obedecer a algumas premissas. Essas premissas podem ser
resumidas no mnemônico LINE.
As variáveis dependente e independente têm associação
Linear?
Para responder a essa pergunta, é necessário colocar os
valores dessas duas variáveis em um gráfico e avaliar sua
associação. Muitas vezes, a associação entre variáveis não
é linear. Ela pode ser exponencial, por exemplo. Ainda assim,
podemos descrever uma equação linear para essa
associação. É possível? Sim, mas será uma equação de valor
preditivo ou explanatório baixo.
Na Figura 1, podemos observar que as variáveis X e Y
não têm uma associação linear. Os valores de Y não parecem
aumentar ou diminuir em função dos valores de X. Podemos
obrigar nosso computador a modelar uma equação de
regressão linear associando essas duas variáveis? Podemos,
sim, mas essa equação não teria muita utilidade.
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Fig.1- Associação entre as variáveis X e Y

Observemos agora a Figura 2:
Na Figura 2, as variáveis X e Y têm associação linear – os
valores de Y aumentam, linearmente, com o aumento dos
valores de X. Podemos desenvolver uma equação do tipo Y
= β0 + β1 * X1, que será útil para predizer valores de Y,
conforme valores de X.

Fig. 2- Associação entre variáveis X e Y

distribuição normal, utilizando alguns truques simples, como
a transformação logarítmica.
A variabilidade de Y é constante para todos os valores
de X (“Equal Variance”)?
Esta premissa da regressão linear garante que a exatidão
da estimativa de Y seja a mesma em toda a faixa de valores
de X. Ela recebe o nome artístico de homocedasticidade.
Para verificar se a variabilidade de Y (medida pelo desvio
padrão, ou seu quadrado, a variância) é a mesma ao longo
da faixa de valores de X, é necessário construir o gráfico do
resíduo. O resíduo é a diferença entre os valores de Y medidos
e esperados, em função dos valores de X. Se a variância for
constante, o que é o desejável, esse gráfico não demonstrará
tendência nem de aumento, nem de redução e nem seus pontos
tenderão à dispersão, conforme os valores de X.
As premissas do mnemônico LINE devem ser respeitadas
para que o modelo de regressão seja válido. Por isso, a
compreensão dos princípios estatísticos que norteiam a
análise é tão importante. Os cálculos envolvidos na
regressão linear e nos métodos multivariados, de modo geral,
já foram considerados muito complicados. Eles tornaram-se
acessíveis, a partir do aumento da capacidade de
processamento dos computadores e do desenvolvimento
dos softwares estatísticos. No entanto, a popularização dos
softwares estatísticos não foi acompanhada pela
popularização do conhecimento estatístico – o que pode
levar a graves erros de interpretação de dados,
particularmente quando se utilizam métodos multivariados,
que são ferramentas estatísticas sofisticadas. Dessa forma,
termino a edição convidando os interessados em conhecer
os princípios que norteiam a análise estatística para o próximo
curso do MECOR – Methods in Epidemiological Clinical
and Operational Research, a se realizar de 19 a 24 de
outubro de 2009, na Faculdade de Medicina de Botucatu.
Maiores informações em http://www.thoracic.org/sections/
meetings-and-courses/mecor-courses/courses.html. Até lá!
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INTRODUÇÃO
A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA)
é caracterizada por um quadro de Insuficiência Respiratória
Aguda com infiltrado pulmonar bilateral difuso, de origem
não cardiogênica.1 Apesar dos avanços feitos na elucidação
de sua fisiopatogenia, e de novas estratégias ventilatórias
para seu tratamento, a SDRA ainda apresenta alta
morbimortalidade. Um estudo americano de 2005 estimou a
incidência ajustada por idade em 86 casos por 100 mil
habitantes ao ano, e a mortalidade em 38,5%, podendo variar
entre 34% e 60%.2 Os sobreviventes têm uma permanência
prolongada na UTI e no hospital e estudos mostram que
mesmo após um ano há seqüelas físicas e psicológicas
importantes, com piora da qualidade de vida.3
A Conferência de Consenso Européia-Americana de 1994
classifica a síndrome em dois espectros: Lesão Pulmonar
Aguda (LPA), uma versão mais branda da síndrome, e
Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA)
propriamente dita.4 A diferença entre as duas é a gravidade
da hipoxemia avaliada pela relação PaO2/FIO2 (Quadro 1).
Essa definição não leva em conta os parâmetros
ventilatórios a que o paciente está submetido na hora da
coleta da gasometria, como os valores da PEEP e da FIO2.
Estudos recentes sugerem que a relação PO2/FIO2 pode ser
subestimada quando a PEEP é muita baixa e superestimada
quando FIO2 de 1.0 é utilizada.5
A LPA/SDRA não é uma doença e sim uma síndrome, que
pode surgir como conseqüência de outras doenças ou fatores

Quadro 2 - Fatores de risco para LPA/SDRA
Sepsis
Pneumonia
Politrauma
Aspiração de conteúdo gástrico
Múltiplas transfusões de hemoderivados
Queimaduras
Pancreatite
Contusão pulmonar
Quase afogamento
Transplante de Medula Óssea
Embolia de líquido amniótico
Reação a drogas
Embolia Gasosa
Inalação de fumaça
Pneumonia Eosinofílica Aguda
Edema pulmonar neurogênico
Circulação Extra-corpórea

de risco.6 Mais de 60 fatores de risco já foram descritos, os
mais comuns estão listados no Quadro 2. A associação de
dois ou mais fatores de risco aumenta a incidência de LPA/
SDRA.
TRATAMENTO DA LPA/SDRA
Uso de PEEPS altas:
O que sabemos hoje:
O uso de baixos volumes correntes (6 mL/kg de peso ideal)

Quadro 1 - Critérios para definição de LPA e SDRA pela Conferência de Consenso de 1994
Instalação

Oxigenação

Radiografia de Tórax

LPA

Aguda

PaO2/FIO2 ≤300

Infiltrados bilaterais

SDRA

Aguda

PaO2/FIO2 ≤200

Infiltrados bilaterais

Pwedge

≤18
≤18

mmHg
mmHg

LPA – Lesão pulmonar aguda; SDRA – síndrome do desconforto respiratório agudo; Pwedge – pressão de oclusão da artéria pulmonar;
PaO2/FIO2 – relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio.
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é comprovadamente associado à redução de mortalidade de
pacientes com SDRA, e sua eficácia foi demonstrada pela
primeira vez por um grupo de pesquisadores brasileiros em
1998.7 Foram utilizados volumes correntes baixos (6 mL/kg)
associados à PEEP elevada, em comparação com ventilação
convencional com altos volumes correntes (12mL/kg de peso)
e PEEP baixas. Em 2000, o ARDS Network (ARDSnet)
publicou um estudo multicêntrico com 861 pacientes
reproduzindo os bons resultados obtidos pelos brasileiros
com uso de baixos volumes correntes, porém sem o uso de
PEEP alta.8 Atualmente, o uso de baixos volumes correntes
para limitar o platô de pressão é considerado Standard of
care para pacientes com SDRA. O papel da PEEP na estratégia
protetora, entretanto, ainda é bastante debatido.9
PERSPECTIVAS FUTURAS
Há três estudos randomizados e controlados que
compararam PEEP “alta” e PEEP “baixa” para pacientes com
LPA / SDRA, que já recebiam baixos volumes correntes. O
primeiro desses estudos, de 2004, apelidado de ALVEOLI,
incluiu 549 pacientes, ventilados com baixos volumes correntes,
randomizados para receberem PEEP alta ou baixa (determinada
por duas tabelas de combinação de PEEP e FIO2).10 Não houve
diferença de mortalidade entre os dois grupos.
Em 2008, dois outros estudos comparando PEEP alta e
PEEP baixa em pacientes com LPA / SDRA já utilizando baixos
volumes correntes foram publicados, e apelidados de
EXPRESS e LOVS. Apesar de não terem mostrado diferenças
de mortalidade entre as duas estratégias, ambos os estudos
mostraram vantagens com o uso de PEEP mais alta: o LOVS,
que incluía o uso de manobras de recrutamento, mostrou
redução do uso de necessidade de manobras de resgate (como
uso de posição prona e oxido nítrico) e o EXPRESS mostrou
redução do número de dias sob ventilação mecânica e
redução do número de dias com disfunção de outros órgãos
no grupo de PEEP alta, sugerindo que esta estratégia seria
superior, apesar de não reduzir a mortalidade.11,12
Com a publicação desses dois novos estudos sugerindo
que a PEEP mais alta, preferencialmente associada a manobras
de recrutamento pode ser benéfica, a discussão sobre o nível
ideal de PEEP na LPA / SDRA continua em aberto.13-15 Em
2007 iniciou-se um estudo multicêntrico, randomizado, com
centros no Brasil, EUA, Europa e Ásia, apelidado de OLA
TRIAL, que vai comparar a estratégia protetora do ARDSNet,
com PEEP baixa, com uma estratégia protetora que utiliza
manobras de recrutamento alveolar e PEEP alta.16 Até que os
resultados desse estudo estejam disponíveis, o uso de PEEP
alta ainda é controverso, apesar de muito utilizado por alguns
grupos, especialmente aqui no Brasil.

multicênctricos falharam em mostrar benefício em termos de
mortalidade em pacientes com SDRA17-20 Defendida por
alguns, especialmente por Gattinoni, da Itália, como uma
boa alternativa para pacientes com SDRA e hipoxemia
refrataria, para “ganhar tempo” até que o processo
inflamatório esteja menos intenso e que a causa
desencadeadora da SDRA esteja controlada. Seu uso tem
sido cada vez menos comum em adultos pelas dificuldades
de execução sem benefício comprovado.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Um estudo multicentrico italiano, mais uma vez lideradp
por Gattinoni, foi recentemente finalizado, mas os resultados
não foram ainda divulgados. Os resultados desse estudo
podem esclarecer melhor a eifcácia dessa estratégia para
pacientes com SDRA grave.21
OUTRAS MEDIDAS
Uso de dieta rica em Omega 3 não trouxe benefício de
mortalidade em dois estudos recentes apresentados na
Conferencia Internacional da American Thoracic Society
(ATS) em maio de 2009.22,23 Um deles, conduzido pelo ARDS
Network, foi interrompido em análise interina por futilidade
com 200 pacientes, assim como o estudo clínico de uso de
albuterol em LPA/SDRA.24 Tambem foi apresentado na ATS
um estudo piloto canadense de ventilação de alta
freqüência, que deve começar o recrutamento de pacientes
em breve. Entre outros estudos clínicos em andamento, há
um avaliando o uso da modalidade ventilatória APRV (Airway
Pressure ReleaseVentilation) em pacientes com LPA/SDRA
e outro de uso precoce de bloqueadores neuromusculares.25,26 Os resultados desses e de outros estudos
clínicos podem mudar a história do tratamento da LPA/SDRA
e ajudar a diminuir a morbimortalidade desta síndrome.
REFERÊNCIAS
1.
2.

3.
4.

5.

6.

POSIÇÃO PRONA
O que sabemos hoje:
Apesar do racional fisiológico, vários estudos
52

Ashbaugh, DG, Bigelow, DB, Petty, TL, et al. Acute
respiratory distress in adults. Lancet 1967; 2:319.
Bernard, G, Artigas, A, Carlet, J, et al. The American-European
consensus conference on ARDS: Definitions, mechanisms,
relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir
Crit Care Med 1994; 149:818.
Rubenfeld, GD, Caldwell, E, Peabody, E, et al. Incidence and
outcomes of acute lung injury. N Engl J Med 2005; 353:1685.
Villar, J, Perez-Mendez, L, Lopez, J, et al. An early PEEP/
FIO2 trial identifies different degrees of lung injury in
patients with acute respiratory distress syndrome. Am J
Respir Crit Care Med 2007; 176:795.
Hudson, LD, Milberg, JA, Anardi, D, Maunder, RJ. Clinical
risks for development of the acute respiratory distress
syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:293.
Cheung, AM, Tansey, CM, Tomlinson, G, et al. Two-year
outcomes, health care use, and costs of survivors of acute
respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med
2006; 174:538.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Amato, MB, Barbas, CS, Medeiros, DM, et al. Effect of a
protective-ventilation strategy on mortality in the acute
respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998; 338:347.
Ventilation with lower tidal volumes as compared with
traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute
respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory
Distress Syndrome Network. N Engl J Med 2000; 342:1301.
Villar, J, Kacmarek, RM, Perez-Mendez, L, Aguirre-Jaime,
A. A high positive end-expiratory pressure, low tidal volume
ventilatory strategy improves outcome in persistent acute
respiratory distress syndrome: a randomized, controlled
trial. Crit Care Med 2006; 34:1311.
Brower, RG, Lanken, PN, MacIntyre, N, et al. Higher versus
lower positive end-expiratory pressures in patients with
the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med
2004; 351:327.
Mercat, A, Richard, JC, Vielle, B, et al. Positive endexpiratory pressure setting in adults with acute lung injury
and acute respiratory distress syndrome: a randomized
controlled trial. JAMA 2008; 299:646.
Meade, MO, Cook, DJ, Guyatt, GH, et al. Ventilation
strategy using low tidal volumes, recruitment maneuvers,
and high positive end-expiratory pressure for acute lung
injury and acute respiratory distress syndrome: a
randomized controlled trial. JAMA 2008; 299: 637-645.
Slutsky, AS, Hudson, LD. PEEP or no PEEP—lung recruitment
may be the solution. N Engl J Med 2006; 354:1839.
Borges JB, Okamoto VN, Matos GF, et al. Reversibility of
lung collapse and hypoxemia in early acute respiratory
distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med
2006;174(3):268-78.
III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica J Bras
Pneumol. 2007;33(Supl 2):S 119-S 127
ARDSnet Protocol vs. Open Lung Approach in ARDS http:/
/www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00431158?term=ola&rank=8
Gattinoni L, Tognoni G, Pesenti A, Taccone P, Mascheroni
D, Labarta V, Malacrida R, Di Giulio P, Fumagalli R, Pelosi
P, Brazzi L, Latini R; Prone-Supine Study Group. Effect of
prone positioning on the survival of patients with acute
respiratory failure. N Engl J Med. 2001 Aug 23;345(8):568-73.
Mancebo J, Fernández R, Blanch L, et al. A multicenter trial
of prolonged prone ventilation in severe acute respiratory
distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2006;
173:1233–1239
Fernandez R, Trenchs X, Klamburg J et al. Prone positioning
in acute respiratory distress syndrome: a multicenter
randomized clinical trial. Intensive Care Med 2008; 34:1487–
1491
Guerin C, Gaillard S, Lemasson S, et al. Effects of sytematic
prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: a
randomized controlled trial. JAMA 2004;292:2379–2387.
Prone-Supine Study II: The Effect of Prone Positioning for
Patients Affected by Acute Respiratory Distress Syndrome
h t t p : / / w w w. c l i n i c a l t r i a l s . g o v / c t 2 / s h o w /
NCT00159939?term=ARDS+AND+prone+position&rank=1
A Phase II, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled
Trial of Fish Oil (Eicosapentaenoic Acid and Docosahexanoic
Acid) on Lung and Systemic Inflammation in Patients with

Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

23.
24.
25.

26.

Acute Lung Injury. R.D. Stapleton, T.R. Martin, , S.J.
Gundel, et al. Am J Respir Crit Care Med 179;2009:A2169
Final Results Of Omega-3 Fatty Acids Versus Control In
ALI (OMEGA) Trial. T.W. Rice. ATS Oral session
Final Results Of Albuterol Versus Placebo in ALI (ALTA)
Trial. M.A. Matthay. ATS Oral session
Systematic Early Use of Neuromuscular Blocking Agents in
ARDS Patients http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00299650?term=ARDS&rank=5
Airway Pressure Release Ventilation (APRV) is Superior to
ARDS Net Low Tidal Volume-Cycled Ventilation in ALI/
ARDS Patients http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00793013?term=ARDS&rank=1

Juliana Carvalho Ferreira
juferreira@hotmail.com

53

CONTROVÉRSIA

Trombolítico na Tromboembolia Pulmonar (TEP)
aguda com disfunção de ventrículo direito sem
instabilidade hemodinâmica
AUTORA:

Adriana Ignacio de Padua

SERVIÇO:

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
Médica assistente. Doutora em Clínica Médica pela USP

INTRODUÇÃO
A TEP aguda é comum e frequentemente fatal, com uma
mortalidade de aproximadamente 30% sem tratamento.1 A
maioria das mortes ocorre devido à recorrência do evento
tromboembólico nas primeiras horas do evento inicial.
A gravidade da TEP pode ser variável, indo desde casos
assintomáticos, até pacientes com hipoxemia, falência
ventricular direita, choque e morte.
A terapia com anticoagulantes diminui a mortalidade para
2-8% quando instituída precocemente, além de previnir
fenômenos recorrentes.2
O uso de trombolíticos acelera a lise do trombo na TEP
aguda e pode melhorar parâmetros fisiológicos, como a
função ventricular direita e a perfusão pulmonar. Entretanto,
nenhum estudo conseguiu demonstrar seu benefício sobre
a mortalidade, tornando-se um assunto controverso.3,4
Na suspeita do diagnóstico de TEP aguda, a
anticoagulação plena é indicada e deve ser mantida até a
sua confirmação. Quando a TEP está confirmada a terapia
com trombolíticos deve ser considerada.
Neste artigo iremos abordar a terapia com trombolíticos
na TEP aguda, especialmente nos pacientes com disfunção
de ventrículo direito, sem instabilidade hemodinâmica.
TERAPIA COM TROMBOLÍTICOS NA TEPAGUDA
O interesse pela terapia com trombolíticos iniciou-se na
década de 30, com a descoberta de que certas espécies de
estreptococcus β-hemolítico produziam estreptoquinase e
lisavam coágulos de fibrina.5
Os agentes trombolíticos ativam o plasminogênio para
formar plasmina, resultando na aceleração da lise do trombo.
Como resultado, os agentes trombolíticos têm sido utilizados
em uma variedade de doenças, incluindo o infarto agudo do
miocárdio, tromboembolia pulmonar e trombose venosa
profunda.
Três agentes trombolíticos são atualmente aprovados pelo
FDA para o uso em pacientes com TEP: estreptoquinase,
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uroquinase e o rt-PA. Em 2005 uma metanálise avaliou a
eficácia dos agentes trombolíticos no tratamento da embolia
pulmonar, não identificando nenhuma diferença estatística
relacionada à eficácia, entretanto os autores concluíram que
a pobreza de estudos randomizados e controlados,
prejudicava esta conclusão. Mediante estes dados, a
American College of Chest Physicians (ACCP) sugere a
utilização de agentes trombolíticos com menor tempo de
infusão (rt-PA).6
A utilização de agentes trombolíticos na TEP aguda mostra
benefícios quando indicada entre 48 horas do início dos
sintomas até duas semanas do evento.
A tabela 1 nos mostra os principais trombolíticos
disponíveis para tratamento da TEP aguda, bem como o modo
de sua utilização.
Tabela 1 – Trombolíticos disponíveis para o tratamento da
TEP aguda e doses recomendadas.
DROGA

DOSE RECOMENDADA

Estreptoquinase

250.000 UI em 30 minutos,
após 100.000 UI/h em 24h

Uroquinase

4.400 UI/Kg em 10 minutos,
após 4.400 UI/Kg/h em 12h

rt - PA

10 mg em bolus,
após 90 mg em 2h

Somente os pacientes com diagnóstico confirmado de
TEP podem ser considerados candidatos para o tratamento
com agentes trombolíticos, porque os efeitos adversos da
terapia com trombolíticos podem ser devastadores.
O impacto da terapia trombolítica sobre o tratamento com
anticoagulação oral tem sido muito estudado. As evidências
sugerem que a terapia trombolítica acelera a lise do trombo e
pode relacionar-se com uma melhora dos parâmetros
hemodinâmicos tais como a pressão da artéria pulmonar,
função ventricular direita e perfusão pulmonar, entretanto
não se sabe quanto tempo estes efeitos podem perdurar e
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

nenhum impacto sobre a mortalidade foi demonstrado quando
comparada sua utilização com a anticoagulação com heparina
seguida de anticoagulação oral.3,4
A tabela 2 nos mostra as principais indicações do emprego
de trombolíticos na TEP aguda e a tabela 3 as principais
contra-indicações do seu uso.
Tabela 2 – Possíveis indicações do emprego de trombolítico
na TEP aguda.
1-

Hipotensão persistente (PAS < 90mmHg ou queda
na PAS e” 40mmHg da linha de base)

23-

Hipoxemia Severa
Grande defeito perfusional visto na cintilografia

4-

ventilação-perfusão ou angiotomografia de tórax
Disfunção ventricular direita

5

Fibrilação atrial ou presença ou presença de
trombo no ventrículo

6 - Forame oval patente

Tabela 3 - Contra-indicações absolutas e relativas para o
tratamento com Trombolíticos.
• Contra-indicações Absolutas:
1- História de Hemorragia intracraniana
2- Diagnóstico de neoplasia intracraniana, mal formação
artério-venosa ou aneurisma
3- Traumatismo crânio-encefálico grave
4- Presença de sangramento interno em atividade
5- Cirurgia intracraniana ou intraespinhal nos últimos 3
meses
6- Acidente cérebro vascular nos últimos 2 meses
• Contra-indicações Relativas:
1- História de sangramento interno recente
2- História recente de cirurgia ou biópsia
3- Trauma recente, incluindo ressuscitação cardiopulmonar
4- Punção venosa em local não comprimível
5- Hipertensão incontrolada
6- Retinopatia diabética
7- Gravidez8 – Idade > 75 anos.

Certamente a situação mais controversa no emprego dos
trombolíticos é a presença de disfunção ventricular direita
sem instabilidade hemodinâmica. Estima-se que esta situação
corresponda a 40 a 50% dos pacientes com TEP aguda. Por
ser um assunto muito controverso, estudos clínicos tentam
estratificar os pacientes baseados na gravidade da disfunção
ventricular, pois certamente pacientes com uma disfunção
ventricular grave tem pior prognóstico do que pacientes
com um comprometimento leve da função ventricular direita.7
Konstantinides e colaboradores realizaram um estudo que
envolveu 256 pacientes hemodinamicamente estáveis
(PAS>90mmHg) com TEP aguda e evidencias de disfunção
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ventricular ou hipertensão pulmonar. Os pacientes foram
randomizados e receberam rt-PA e heparina ou placebo e
heparina e foram acompanhados por um período de 30 dias.
Os desfechos principais do estudo eram a mortalidade e
sinais de deterioração clínica que eram definidos como uma
piora dos sintomas, falência respiratória, hipotensão ou
choque com necessidade de vasopressores, nova trombólise,
embolectomia, intubação ou ressucitação cardio-pulmonar.
Os resultados do estudo mostraram que os pacientes
submetidos à terapia trombolítica tiveram significantemente
menos deterioração clínica quando comparados com o grupo
placebo (11% versus 25 %, risco relativo de redução, 55%;
95% CI, 21-75%), entretanto os grupos não diferiram com
relação à mortalidade (3,4% versus 2,2%, p=0,07).8
Atualmente muitos estudos propõem a utilização de
biomarcadores para auxiliar na estratificação de risco destes
pacientes, com o intuito de determinar qual subgrupo tem
maior probabilidade de deterioração clínica e possa se
beneficiar com a terapia trombolítica. Os biomarcadores mais
estudados são a troponina e o BNP. A troponina é um
biomarcador altamente sensível quando ocorre injúria
miocárdica, tendo uma correlação direta nos pacientes com
extensa disfunção ventricular direita, elevações do BNP estão
proporcionalmente correlacionados com a presença de
disfunção ventricular direita na TEP aguda.9,10,11,12,13
A elevação dos níveis séricos de troponina pode
identificar pacientes com diagnóstico de TEP com maior risco
de morte. Em uma metanálise envolvendo 1985 pacientes (20
estudos), uma elevação dos níveis de troponina foi associada
com aumento da mortalidade (OR 5,24, 95% CI, 3,28-8,38).14
Uma elevação dos níveis de BNP e pró- BNP pode ser um
preditor de disfunção ventricular direita e mortalidade. Uma
metanálise de 16 estudos encontrou que a mortalidade em
curto prazo foi aumentada em 6 pacientes com BNP > 100
pg/ml e em 16 pacientes com pró- BNP > 600 ng/ml.15
BNP e pro-BNP podem predizer outros efeitos adversos.
Em um estudo observacional de 73 pacientes com
diagnóstico de TEP agudo, níveis de BNP > 90 pg/ml medidos
após 4 horas do evento tromboembólico, foi associado com
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação mecânica,
necessidade de drogas vasoativas, trombólise, embolectomia
e morte. Níveis séricos de BNP < 50 pg/ml identificou 95%
dos pacientes com uma evolução clínica favorável.13
A associação dos níveis de troponina pode ser
combinada com o BNP determinando um diagnóstico mais
preciso. Em um estudo prospectivo de 100 pacientes com
TEP, valores de troponina > 0,07 mcg/l e pró-BNP > 600 ng/
ml foi associado com maior mortalidade que níveis de
troponina , 0,07 mcg/l e BNP < 600 ng/ml (33% versus zero).16
Todd & Tapson, 2009, propuseram um algoritmo clínico
para incorporação da terapia com trombolíticos nos pacientes
com TEP aguda. Nesta abordagem, os autores propõem o
emprego de trombolíticos nos pacientes com TEP maciça, com
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instabilidade hemodinâmica, onde não haja nenhuma contraindicação para a sua utilização. Nos pacientes estáveis
hemodinamicamente, fica sugerido uma investigação da
presença de disfunção ventricular direita através da
ecocardiografia e dosagem dos biomarcadores, na tentativa
de quantificar o grau da disfunção e avaliar o emprego com
trombolíticos.8
CONCLUSÃO
A utilização de trombolíticos na TEP aguda permanece
um assunto controverso. Devido à associação com várias
complicações graves, como sangramento, deve-se avaliar
com precisão a sua indicação. No subgrupo dos pacientes
com TEP aguda e estabilidade hemodinâmica esta análise
deve ser mais precisa a fim de identificar os pacientes em
que esta terapia apresente um real benefício. A presença de
disfunção ventricular direita identificada pela ecocardiografia
e confirmada pela presença de biomarcadores como a
troponina e o BNP, está associada a um pior prognóstico,
onde a terapia com trombolíticos poderia ser considerada,
desde que não exista alguma contra-indicação.
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INTRODUÇÃO
A asma afeta aproximadamente 14 milhões de adultos
americanos e é responsável por mais de 450000 internações
por ano. Aproximadamente 1,8 milhões de pacientes
asmáticos são atendidos em departamentos de emergência
a cada ano. Como a população carente usa os serviços de
emergência como atendimento primário da asma, este deve
ter uma estratégia apropriada que associe efetividade,
eficácia e baixo custo.

Na asma aguda os β2 agonistas são administrados para
aliviar o broncoespasmo, em geral, com o uso de nebulização
úmida, porém os inaladores de dose fixa com câmara
espaçadora (MDI/espaçador) podem ser igualmente eficazes.
Independente da demonstração de equivalência, rapidez
e redução do trabalho pessoal com a combinação MDI/
espaçador, a nebulização continua sendo a terapia inalatória
de escolha para os pacientes com asma aguda.

ARTIGO 1 - REVISÃO
Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment acute asthma.
Cates CJ, Crilly JA, Rowe BH

Cochrane Datebase Syst Rev. 2006 abr 19;(2):CD000052
O objetivo desta revisão foi comparar os resultados
clínicos depois do uso de β2 agonista na asma aguda
administrado por métodos diferentes: MDI/espaçador e
nebulizador.A revisão reuniu 25 ensaios em serviços de
emergência, 2066 crianças e 614 adultos, e seis ensaios
com 213 crianças e 28 adultos estudados após a internação
hospitalar.
As taxas de internação hospitalar não diferiram
significativamente entre os grupos tanto na população
adulta (RR0,97: IC 95%: 0,63 a 1,49) quanto infantil (RR0,65;
IC 95%:0,4 a 1,06). O tempo de permanência infantil na sala
de emergência foi significativamente mais curto com MDI/
espaçador (DM-0,47horas; IC 95%:-0,58 a -0,37. Nos adultos
a duração do tempo na sala de emergência não teve
diferença entre os grupos (DM 0,02horas; IC 95%:-0,04 a
0,44). Não se demonstrou diferenças entre os métodos de
administração quanto ao pico de fluxo expiratório e VEF1,
aos 30 minutos e ao final do estudo. A freqüência do pulso
foi significativamente mais baixa após o tratamento com
MDI/ espaçador em crianças ( DM-7,9% com relação ao
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

valor inicial; IC95%:-10,2% a -5,6%), em adultos não houve
diferença significativa (DM -1,2% com relação ao valor
inicial; IC 95%:-4,1% a 1,6%). Não se demonstrou diferenças
significativas entre os dois métodos de administração com
relação a saturação de oxigênio, mudança na freqüência
respiratória, tempo de internação e número de participantes
que receberam corticóide.
Em termos gerais, esta revisão apóia a equivalência do
nebulizador e MDI/espaçador para a administração de β2
agonista para o tratamento de asma aguda, quando o
tratamento se repete e se ajusta à resposta do paciente.
Também sugere que os pacientes pediátricos tratados com
MDI/espaçador podem ter permanência mais curta na sala
de emergência e freqüência de pulso mais baixas em
comparação com os que receberam as mesmas doses de β2
agonistas via nebulizadores. Nenhum resultado foi pior com
MDI/espaçador em crianças e adultos, incluindo aqueles
adultos que se apresentavam com asma mais grave.
Conclusões dos autores: implicações práticas
• Entre os adultos com asma aguda, esta revisão não
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encontrou diferenças significativas entre os métodos
administrados. Consequentemente a eleição do método
deve refletir a preferência do paciente, a situação prática e
a avaliação econômica formal.
• Na população pediátrica, os resultados não foram
significativamente piores com os espaçadores e as provas

disponíveis sugerem que MDI/espaçadores podem
substituir os nebulizadores. Outros benefícios observados
(tempo de permanência na sala de emergência, oxigenação
e efeitos secundários) podem favorecer os grupos tratados
com MDI/espaçador.

ARTIGO 2 - Terapia inalatória: diretrizes baseada em evidências
Device selection and outcomes of aerosol therapy: Evidence-based guidelines
American college of chest physicians / american college of asthma, allergy, and immunology
Dolovich MB, et al

Chest 121(1) jan 2005 335-371
A grande variedade de dispositivos inalatórios
disponíveis tem gerado dificuldades entre os médicos para
selecioná-los. Como existem vantagens e desvantagens
associadas a cada categoria específica de dispositivos, o
grupo propõe um guia baseado em evidência para sua seleção
apropriada, levando-se em conta o momento, o local e a
população alvo.
O objetivo principal foi comparar a eficácia e eventos
adversos do tratamento usando nebulizadores, MDI
associado ou não a espaçadores e inaladores de pó seco
como sistema de dispositivos para todas as drogas
disponíveis por via inalatória, e posteriormente elaborar
recomendações para sua escolha.
Foram selecionados 394 estudos realizados entre 1982 e
2001, 59 destes estavam relacionados ao uso de β2 de curta.
Para avaliar o uso de β2 de curta na sala de emergência,
foram analisados 19 estudos, sendo 16 comparando MDI
com ou sem espaçador versus nebulizador, tanto na
população adulta quanto pediátrica. A maioria deles avaliou
a resposta fisiológica aguda e alguns os escores de sinais
ou sintomas de asma, além de tempo de permanência na sala
de emergência, taxa de internações e readmissão da sala de
emergência.

Resumo dos resultados dos estudos controlados e
randomizados:
• Nebulizadores e MDI / espaçador utilizados como
dispositivos de β2 de curta na sala de emergência são
equivalentes em eficácia para melhorar a função pulmonar e
reduzir os sintomas de asma aguda em pacientes adultos e
pediátricos. (qualidade de evidência: boa)
• β2 de curta via nebulizadores são associados a maiores
taxas de freqüência cardíaca sugerindo uma maior absorção
sistêmica. (qualidade de evidência: boa)
Recomendações:
• Tanto nebulizadores quanto MDI / espaçadores são
apropriados para uso na sala de emergência. (recomendação: A)
• Vários fatores devem ser levados em consideração no
momento da seleção do dispositivo inalatório, como
habilidade do paciente e uso correto, preferência do paciente,
tempo para instruir o uso e monitorá-lo, e custo da terapia.
(qualidade de evidência: fraca; recomendação: B)
Não houve diferença significativa com relação à eficácia
dos diversos dispositivos, eventos adversos foram mínimos
e relacionados ao aumento da dose e não ao dispositivo
usado. Todos os dispositivos mostraram resultados similares
quando o paciente realizava a técnica inalatória correta.

ARTIGO 3 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS
Efficacy and cost comparisons of bronchodilatator administration between metered dose inhalers
whit disposable spacers and nebulizers for acute asthma in na inner-city population
Sunil Dhuper, Alpana Chandra, Aziz Ahmed et al

The Journal of Emergency Medicine .2008 Dec 10
Os autores fizeram a hipótese de que β2 de curta
disponibilizado através da combinação MDI/espaçador
possa ser uma alternativa eficiente e custo-efetiva ao
tratamento com nebulizador em adultos asmáticos na sala
de emergência de áreas economicamente desfavorecidas.
O estudo foi prospectivo, randomizado, duplo-cego,
placebo controlado com 60 adultos asmáticos atendidos em
salas de emergência. Um grupo recebeu albuterol via MDI/
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espaçador seguido de placebo via nebulizador e o outro
grupo recebeu placebo via MDI/espaçador seguido de
albuterol via nebulizador. Foram incluídos pacientes de 1870 anos de idade, com diagnóstico de asma exacerbada
conforme a definição da NAEPP ( National Asthma Education
and Prevention Program), capazes de realizar pico de fluxo e
foram excluídos pacientes que requeriam intubação e
ventilação mecânica, tabagistas (>20m/a) e portadores de
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

doença sistêmica coexistente. A análise de custo para cada
grupo incluía o custo com medicação, equipamento
(espaçador & Kit de nebulização) e trabalho (tempo gasto
pelos profissionais para preparar a medicação). Os pacientes
dos dois grupos tinham características de base similares. A
gravidade da exacerbação, média de pico de fluxo e escore
de sintomas não foram significativamente diferente entre os
dois grupos. O custo médio do tratamento por paciente foi
de $10,11 & $ 18,26 no grupo MDI/espaçador e nebulizador,
respectivamente ( p< 0,001).
Os autores discutem que seus resultados foram
comparáveis a diversos estudos prévios que demonstraram
equivalência na eficácia de ambos os métodos, houve
vantagem do MDI/espaçador com relação aos custos, o
principal componente responsável pela diferença de custo
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foi o trabalho necessário para a preparação da medicação.
As limitações foram: a amostra relativamente pequena e a
maioria dos pacientes tinham gravidade leve a moderada,
portanto foram excluídos os casos mais graves.
Concluem que não há evidência de que o tratamento
convencional com nebulizador seja mais eficaz que com MDI/
espaçador em adultos com asma aguda exacerbada.
Adicionalmente, o uso de MDI/espaçador pode resultar em
uma marcante redução do tempo e trabalho exercido pelo
profissional de saúde e, conseqüentemente, redução no custo
total do tratamento da asma na sala de emergência.

Graziela Sgreccia Brasileiro Marcolin
cedarhspe@superig.com.br
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OPINIÕES E AÇÕES
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

O Fisioterapeuta na assistência imediata
ao recém nascido
O profissional fisioterapeuta tem seu conhecimento voltado
à biomecânica das estruturas dos sistemas funcionais
orgânicos. Desta forma, na insuficiência respiratória aguda os
transportes dos gases aéreos estão prejudicados pela alteração
da ação da parede torácica e pelas propriedades físicas do
fluxo de ar dentro das vias aéreas.
No recém nascido prematuro com Síndrome do Desconforto
Respiratório Agudo (SDRA), busca a assistência ventilatória
imediata para obter melhores resultados finais. Entretanto, o
dispositivo não invasivo como a pressão positiva contínua
em vias aéreas (CPAPnasal), vem sendo utilizado de forma
precoce, o qual, estudos atualmente estão sendo
desenvolvidos para sua melhor recomendação, como nas
primeiras horas de vida, após administração do surfactante e
mesmo na sala de parto.
Existem dois sistemas que agregam para amenizar a SDRA,
um deles é a distensão alveolar com pressão positiva gerada
no alvéolo e o outro ponto é a contração eficaz dos músculos
respiratório, cujo qual, oferece maior força de tração alveolar.
Assim sendo, o resultado das técnicas não invasivas
dependem da melhor forma de utilização e de seu
acompanhamento, no entanto, a pronga nasal bilateral (curta)
é o dispositivo mais usado trazendo maior eficácia, pois oferece
baixa resistência ao fluxo, quando comparado a pronga nasal
única e/ou a nasofaríngea (longa), desta forma, resulta em
maiores pressões de entrada das vias aéreas. Entretanto,
podem ser relatadas outras vantagens do dispositivo, como
redução de ocorrências de trauma, menor ocorrência de
obstrução por secreções e de fácil adaptação.
A distensão alveolar com o suporte não invasivo é
diretamente dependente da escolha do diâmetro da pronga, as
recomendações citam que a pronga deverá ser a mais calibrosa,
que se adaptam bem as narinas, sem causar pressão excessiva
sobre as mesmas e ao septo nasal, o uso do hidrocolóide em
toda a narina é de grande aceitação e de bons resultados ao
mesmo tempo colabora para que não haja a fuga de ar. Estes
cuidados favorecem o melhor resultado terapêutico, o qual,
evita o escape de ar e consequentemente reduzem o trabalho
ventilatório do recém nascido, no entanto, sendo um
atendimento imediato, o escape de ar pelo choro poderá ser
uma perda importante de pressão, desta forma, a utilização de
contenção do queixo deverá ser aceita.
Outro ponto importante a ser observado é a distensão
gástrica provocada pela CPAPnasal, pois esta ocorrência
deverá ser evitada com a abertura da sonda orogástrica, o
aumento da distensão abdominal faz com que a fibra
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diafragmática sofre retificação provocando ponto fixo do
centro tendíneo e o gradil costal passa a ser o ponto móvel,
assim sendo resulta desvantagem biomecânica. O trabalho da
musculatura respiratória depende também do posicionamento
corporal, no entanto, para facilitar os cuidados imediatos
dispensados na instalação do dispositivo e na aquisição do
acesso venoso, o decúbito dorsal deverá ser utilizado com
algumas observações como flexão dos membros superiores e
inferiores, podendo ser utilizados dispositivos como rolinhos
e/ou faixas flexoras de estabilização.
Entretanto, para obter a melhor resposta do sistema
respiratório na SDRA com o suporte pressórico positivo, o
grupo de apoio deverá observar a escolha do dispositivo não
invasivo, sua colocação e pontos que favorecem a vantagem
da biomecânica do sistema respiratório, colaborando para o
sucesso da técnica.
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DEPARTAMENTO DE DEFESA PROFISSIONAL

Entenda a Certificação
O que é?
Instituído pela Resolução nº 1772 do Conselho Federal de
Medicina, o Certificado de Atualização Profissional (CAP) é
um documento padronizado emitido pela Associação Médica
Brasileira e Sociedades de Especialidade que atesta os novos
conhecimentos do médico, habilitando-o ao exercício de sua
especialidade. Sua validade é de cinco anos.
Quem participa?
Os médicos que obtiveram Título de Especialista ou
Certificado de Área de Atuação a partir de janeiro de 2006 têm
de obter o CAP a cada cinco anos, sob pena de perda do
registro desses documentos. A participação dos demais
especialistas é opcional.
Quando?
Como o processo de atualização profissional promovido
pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal
de Medicina teve início em janeiro de 2006, os primeiros CAPs
serão emitidos em 2011, com validade de cinco anos.
Como?
Para obter o CAP, o médico especialista tem de acumular
100 pontos ao longo de cinco anos, participando de
diferentes atividades de atualização, devidamente
credenciadas pela Comissão Nacional de Acreditação. Para
efeito de certificação, será considerado apenas um máximo
de 40 pontos por ano.
Onde?
As Sociedades de Especialidade devem proporcionar aos
médicos um mínimo de 40 créditos a cada ano, sendo 20 deles
referentes a atividades de caráter regional ou estadual. Além
disso, têm de disponibilizar um mínimo de 10 créditos anuais
correspondentes a programas à distância (on-line ou
impressos), o que equivale a 20 horas/aula.
Por quê?
Os programas de educação médica continuada são,
mundialmente, práticas obrigatórias para a atualização do
profissional, mantendo suas competências científicas. O
especialista que obtiver o CAP será mais valorizado por seus
pacientes e no mercado de trabalho, pois poderá comprovar
seu aprimoramento constante frente à evolução da medicina.
Dúvidas?
Outras informações podem ser obtidas junto à Comissão
Nacional de Acreditação pelos telefones (11) 3178-6824, 31786828 ou pelo e-mail cna@cna-cap.org.br, com Patrícia ou
Carolina. Ou ainda direto com sua Sociedade de Especialidade.
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O Conselho Federal de Medicina - CFM, através da
resolução nº1755/04 publicado no DOU em 15/12/2004, seção
1, pg. 183 resolveu constituir a revalidação dos títulos de
especialistas e de áreas de atuação para todos os médicos
portadores destes títulos, concedidos no país com a legislação
pertinente.
A revalidação será normatizada através de convênio AMB/
CFM com envolvimento das Sociedades de especialidades,
que devem estabelecer seus próprios critérios para tal. O
processo de revalidação terá início no dia 02 de abril de 2005
e a revalidação terá validade de 5 anos. Baseados nesta
resolução a SBPT após consulta aos seus associados e por
decisão de sua diretoria,
Resolve:
Artigo 1°. - Estabelecer os procedimentos e critérios de
avaliação do desempenho do pneumologista brasileiro para
concessão da Revalidação do Título de Especialista em
Pneumologia e Tisiologia (TE SBPT) e áreas de atuação;
Parágrafo 1º - A avaliação do desempenho será baseada no
Relatório Individual de Atividades dos últimos cinco anos do
candidato, que deverá ser encaminhado a SBPT, contendo
todos os documentos comprobatórios;
Parágrafo 2º - A pontuação das atividades pertinentes à
avaliação do desempenho será efetuada de acordo com o
estabelecido em anexo I;
Artigo 2°. - A solicitação da avaliação do desempenho para
a Revalidação do TE SBPT deverá ser processual, individual
e pessoal, em data previamente definida e divulgada nos órgãos
informativos da Sociedade (Boletim Informativo da SBPT e
site);
Artigo 3°. - A avaliação do Relatório Individual de Atividades
será efetuada pela Comissão de Revalidação da SBPT, criada
especificamente para este fim, que será constituída pelo Diretor
do Departamento de Ensino, homologada pela Diretoria da
SBPT, e constituída por no mínimo 3 membros, indicados entre
os sócios com TE SBPT;
Parágrafo 1º - Não poderão ser membros da Comissão de
Revalidação aqueles sócios que porventura são candidatos a
Revalidação naquela data;
Artigo 4° - Para o candidato considerado Aprovado, a
Associação Médica Brasileira-AMB emitirá o Certificado.
Parágrafo 1º - O certificado de revalidação terá validade
por cinco anos, devendo ser renovado após esse período,
obedecendo aos mesmos critérios aqui estabelecidos;
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

Artigo 5°. - Caso o candidato considere-se prejudicado na
sua avaliação caberá recurso à Comissão de Revalidação e,
em última instância, à Diretoria da SBPT;
Artigo 6º. - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria
da SBPT;
Artigo 7º. - Esta resolução entrará em vigor na data de sua
aprovação.

ANEXO I
RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES (Últimos 5 anos)
Pontuação/Créditos
Mínimo de 100 pontos em 05 anos
Participação, como membro efetivo, em eventos científicos pneumologia e em áreas de atuação (congressos, jornadas, etc)
- Eventos internacionais 20 pontos por participação
- Eventos nacionais 15 pontos por participação
- Eventos regionais oficiais/reconhecidos pela SBPT 10 pontos por participação
Participação como conferencista/palestrante em conferências, mesas redondas, painéis e afins, em eventos científicos, em
pneumologia e áreas de atuação, oficiais/reconhecidos pela SBPT
- Eventos internacionais 30 pontos por participação
- Eventos nacionais 20 pontos por participação
- Eventos regionais oficializados 10 pontos por participação
Participação em Cursos em pneumologia e áreas de atuação
- Obtenção de doutorado 70 pontos
- Obtenção de mestrado 50 pontos
- Estágios reconhecidos, por período acima de 3 meses
Atualização/Educação Médica Continuada promovidos ou certificados pela SBPT
- Curso Nacional de Atualização em Pneumologia - 15 pontos
- Cursos em Congressos Nacionais e Regionais em Pneumologia - 10 pontos
- Programa de Educação Continuada da SBPT - 5 pontos
- Pneumo rom; curso on line; curso de imagem; curso função pulmonar; curso de ventilação mecânica - 5 pontos
- Curso de doenças intersticiais - 10 pontos
Orientações/preceptorias em residência médica, na especialidade Pneumologia
- Orientação em doutorado 30 pontos por tese
- Orientação em mestrado 20 pontos por dissertação
- Orientação em monografias de especialização 15 pontos por monografia
- Orientação de monografias em graduação 10 pontos por monografia
- Preceptoria em residência médica reconhecida 10 pontos (10) por ano
Trabalhos publicados, na área de Pneumologia
- Periódicos de circulação internacional 20 pontos por trabalho
- Periódicos de circulação nacionais indexados(LILACS, MED LINE E SCIELO) 20 pontos por trabalho
- Periódicos de circulação nacionais não indexados 5 pontos por trabalho
Trabalhos apresentados em congressos, na área de Pneumologia
- Congressos internacionais no exterior 10 pontos por trabalho
- Congressos nacionais e regionais oficiais 05 pontos por trabalho
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Edição de Livros, na área de Pneumologia
- Publicações internacionais 50 pontos por edição
- Publicações nacionais 30 pontospor edição
Autoria de Capítulos de livros, na área de Pneumologia
- Publicações internacionais 20 pontos por capítulo/edição
- Publicações nacionais 10 pontos por capítulo/edição
Tradução de livros, em Pneumologia: 15 pontos por edição
Participação em conselhos editoriais de publicação indexadas, na área Pneumologia
- Publicações internacionais 20 pontos por volume
- Publicações nacionais 10 pontos por volume
Trabalhos técnicos relevantes na área da Pneumologia (normas, diretrizes, protocolos): 30 pontos
Membro da Comissão científica de eventos em Pneumologia reconhecidos pela SBPT
- Evento internacional 30 pontos por evento
- Evento nacional 25 pontos por evento
- Evento regional 20 pontos por evento
Coordenador/organizador de cursos reconhecidos pela SBPT, na área de Pneumologia: 30 pontos por curso
Participação em Órgãos Técnicos da SBPT, regionais ou Oficiais: (Diretorias, presidência de departamentos e comissões,
editoria de publicações científicas, controle da tuberculose e afins): 10 pontos por participação/ano.

SIMULAÇÃO
02 Congressos Nacionais
02 Congressos Regionais
01 CNSP
02 PEC
01 Curso on-line; pneumo-rom; curso pré; PFR; Imagem etc.
100 pontos em cinco anos - Revalidado!

30 pontos
20 pontos
15 pontos
10 pontos
25 pontos

Fonte: Comissão de Ensino da SBPT
Dra. Ana Luiza Godoy Fernandes
analgf@terra.com.br
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ATUALIDADE

Infecção por influenza A (H1N1)
– situação atual
De acordo com as
informações oficiais divulgadas pela OMS e governos
dos países afetados (114
países), até o dia 28 de junho
de 2009, existem 71.320 casos
confirmados de infecção por
influenza
A
(H1N1)
e 320 óbitos no mundo
(letalidade = 0,46).
Na última atualização do
Ministério da Saúde (28 de
junho de 2009) constam 627
casos confirmados no Brasil,
sendo 49,1% no estado de São
Paulo.
Em 28 de junho de 2009 foi
notificado o primeiro óbito por
influenza A (H1N1) no
território brasileiro, no Rio
Grande do Sul, um homem,
previamente saudável, de 29
anos de idade, que esteve na
Argentina a trabalho e que
retornou no dia 20 de junho
ao Brasil.
Na última atualização há
também recomendações
sobre a suspensão temporária de atividades em
estabelecimentos de ensino, creches, ambientes de trabalho
(empresas, indústrias), asilos, quartéis, ambientes prisionais,
quando a investigação epidemiológica identificar a ocorrência
de agregado de casos suspeitos de Influenza A (H1N1), com
vínculo epidemiológico (temporal e espacial).
Em 23 de junho de 2009, diante da situação epidemiológica
atual, considerando o período de férias escolares, o início do
inverno no Hemisfério Sul, o aumento do fluxo de viajantes
para os países com transmissão sustentada como (EUA,
Canadá, México, Chile, Argentina e Austrália) e o aumento de
casos importados no Brasil, o Ministério da Saúde
recomendou que crianças menores de dois anos de idade,
idosos (acima de 60 anos), gestantes, pessoas com
imunodepressão (por exemplo, pacientes com câncer, em
tratamento para AIDS ou em uso regular de corticosteróides),
hemoglobinopatias, diabetes, cardiopatia, doença pulmonar
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.6/2009

ou renal crônica posterguem a viagem para esses países, tendo
em vista ser o grupo que apresenta maior risco de desenvolver
as formas graves da doença.
O Ministério da Saúde reitera que esta é uma medida de
proteção a estes grupos mais vulneráveis para doença grave,
não significando caráter restritivo ao comércio ou trânsito
internacional.
Caso não seja possível postergar a viagem, o Ministério da
Saúde recomenda que sejam adotadas as medidas de
prevenção disponibilizadas no site www.saude.gov.br.
Viajantes procedentes de países afetados devem procurar
atendimento médico ao apresentarem sintomatologia
compatível com o novo vírus Influenza A(H1N1), até 10 dias
após o retorno desses locais.
Fonte: Ministério da Saúde
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Broncoscopistas

INTRODUÇÃO
O corpo estranho (CE) de vias aéreas ameaça a vida e,
frequentemente, causa a morte. Nos EUA, cerca de 300 crianças
morrem, por ano, por este motivo.1
Se, por definição, CE de vias aéreas é todo material
estranho às vias aéreas que penetra a laringe, isto é, ultrapassa
a glote, praticamente, todos nós experimentamos isto em
algum dia de nossas vidas. Quem na vida não se engasgou
com a saliva ou com alimentos, seguido de tosse em algum
momento de sua existência?
Em 1897, Gustav Killian, realizou a primeira broncoscopia in
vivo, justamente para retirar um CE do brônquio direito. De
método para retirar CE, a broncoscopia evoluiu tanto que levou
Sackner2 a declarar, em 1975, “provavelmente nenhuma outra
técnica diagnóstica ou terapêutica revolucionou tanto a
prática em Pneumologia em tão pouco tempo”.
HISTÓRICO
Claro está que a Broncoscopia criada por Killian foi fruto da
necessidade e do insucesso na retirada de CE apenas via
traqueostomia como se praticava na Alemanha, até então. Pelo
traqueostoma, às cegas, pinças eram introduzidas na traquéia
e, pelo tato, tinha-se sucesso ou não na retirada do CE. Nessa
época, na Alemanha, a realização da traqueostomia só era
permitida aos cirurgiões.3 Ter visibilidade do ato da retirada do
CE era fundamental e essa foi, talvez, a maior importância dessa
nova área da Medicina. O invento obedecia ao postulado
científico de Koch, segundo o qual é ciência se dado
experimento for reprodutível. O sucesso de um procedimento
não dependia apenas de sorte circunstancial ou virtuoses no
manejo de instrumentos.
Antes mesmo de Killian, alguns nomes devem ser lembrados,
por se constituírem verdadeiros alicerces de sua criação.3
Leuret, 1743, em França, desenvolveu um espéculo para a
retirada de pólipos das fossas nasais e da faringe.
Bozini, em 1807, Frankfurt, Alemanha, publicou “The light
Condutor, or a Description of a Simple Apparatus for the
Illumination of Internal Cavities and Spaces in the Human Body”
e logo foi acusado de exercer charlatanice, ao propor o uso de
tubos metálicos para permitir a iluminação das entranhas.
Green, 1828, EUA, notou que a laringe poderia tolerar a
presença de CE.
Green, 1847, New York, entubava a laringe e traquéia com
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uma sonda de borracha, para injetar nitrato de prata nas vias
aéreas, com uma seringa. Isto lhe custou a acusação de efetuar
ato que consistia em “uma impossibilidade anatômica e uma
injustificada inovação na prática médica”, tendo que se desligar
da sociedade médica de New York.
O espanhol Manuel Garcia, professor de canto, em 1854,
realizou a primeira laringoscopia indireta, com um pequeno
espelho atado a uma haste.
O’Dwyer, 1885, aperfeiçoou um tubo para dilatar estenoses
laríngeas secundárias à difteria e também fez referências às
sérias complicações decorrentes dos CE em vias aéreas e
chegou a construir finos tubos para a retirada de CE.
Kirstein, 1895, examinou a laringe, diretamente, com um tubo
de O’Dwyer e também confirmou o pioneirismo de Rosenheim,
de que a traquéia também tolerava um tubo rígido, tal qual o
esôfago (engolidores de espadas), mas chegou a advertir
contrariamente devido ao perigo de avançar à traquéia distal.
Rosenheim criou também endoscópios rígidos para a laringe
e junto com Mikulicz, o esofagoscópio rígido.
De procedimento improvisado, com o seu aperfeiçoamento
e globalização, na esteira de retirada de CE de vias aéreas, a
Broncoscopia se estendeu às diversas áreas de atuação
diagnóstica e terapêutica, como é nos dias atuais, incorporando
novas tecnologias, instrumentais, acessórios e associação com
outras áreas do conhecimento humano (radiologia, Laser,
crioterapia, radioterapia, corantes, autofluorescência, ultrasom, etc).
EPIDEMIOLOGIA DO CORPO ESTRANHO DE
VIASAÉREAS
O CE de vias aéreas pode ocorrer em qualquer idade, mas
tanto a criança, até os dois a três anos, como o idoso, estão
mais sujeitos, além de pessoas com alteração do estado de
consciência (neuropatas, psicopatas, etílicos e
convulsivos), profissionais que têm hábito de manter na
boca utensílios (alfaiate, costureiro, sapateiro, marceneiro)
ou pacientes durante tratamento dentário, constituindo um
grupo com risco aumentado ou de possuírem fator
predisponente à aspiração de CE.
Há, certamente, grande influência cultural e educacional na
origem da aspiração de CE. Certas culturas chegam a considerar
virtuoso o trabalhador que “come rápido”, como se isso
significasse respeito e dedicação a quem lhe emprega. Já se
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viu em programas infantis de televisão, demonstrações de
atores e palhaços abocanhando amendoins e grãos
arremessados ao ar, uma verdadeira afronta à boa educação,
ainda mais quando programas televisivos destinados a público
infantil. Outro traço de má educação é a excessiva conversação
durante uma refeição, por ser fator indutor/predisponente de
má mastigação e deglutição apressada. Tosse e/ou espirro
durante uma refeição, comorbidades (disfagias dependentes
de variadas causas como diabete, esôfago chagásico,
megaesôfago, infecções esofágicas, divertículos esofágicos,
senilidade, neoplasias do orofaringe, laringe, traquéia, esôfago,
estômago e vias aéreas, doença do refluxo gastroesofágico,
hérnias diafragmáticas, úlceras medicamentosas e pépticas,
etc), maus hábitos como ter refeições copiosas próximo à hora
de se repousar, podem ter considerável importância na
aspiração de CE. Fabricantes de balinhas, sementes,
oleaginosas (amendoim, em especial), objetos e brinquedos
que serão utilizados por crianças deveriam preocupar-se com
a responsabilidade civil de seus produtos, por oferecerem
riscos à saúde e à vida; isto não elimina a responsabilidade de
pais e educadores dessas crianças. Tampinhas de canetas
esferográficas, bolinhas e peças de brinquedos que as crianças,
inocentemente, levam à boca, constituem verdadeiras armadilhas
para a ocorrência de CE, justamente porque, nessa idade, a
boca é importante meio de se relacionar com o meio, a idade em
que se inicia a dentição e, instintivamente, a criança “morde”
objetos ao seu alcance.
Já retiramos CE (vértebra de peixe) de vias aéreas de criança
com um mês de vida, por alimento colocado à boca do recémnascido, por carinho do irmão de dois anos.
Crianças com morte súbita, em berçários, tem sido notícia
de jornais e a causa mais comum é a aspiração de vômitos/
regurgitação causando asfixia.
Dessa forma, poder-se-ia definir que a aspiração de CE
ocorre, na maioria das vezes, por erro cultural/pedagógico/
educacional, quer dos educadores, quer dos fabricantes/
comerciantes, na medida da ignorância e irresponsabilidade de
quem por dever deveria zelar pelos vitimados. Na concessão de
licença para fabricar, importar, vender, comercializar objetos e
alimentos e na orientação pedagógica das pessoas educadoras
está a solução da maioria das causas de aspiração de CE.
Campanhas educacionais na media (TV, Radio, jornais,
entrevistas em programas de médicos e educadores para a
comunidade pediátrica), levado a cabo entre 1982 e 1983, em
Israel, reduziu em 35% a ocorrência de aspiração de CE.4
OS CE E O QUADRO CLÍNICO E RADIOLÓGICO
O quadro clínico é muito variável, desde a morte súbita, até
o paciente assintomático, por depender de muitas variáveis,
destacando-se os atributos físicos, químicos, biológicos do
CE, da idade do paciente, do tempo de ocorrência da aspiração
e do local onde e se instalou o CE.
O CE de vias aéreas pode ser classificado em orgânico e
inorgânico, pode ser radiopaco ou não (Figura 1, Figura 2),
pode causar morte súbita ou pode manifestar mínimos sintomas
no início e depois se silenciar (acalmia), ou só muito tempo
depois, como também pode ser um achado fortuito de exames.
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Fig. 1 - Com um corpo estranho metálico

Fig. 2 - CE radiopaco

A anamnese dirigida costuma evidenciar algum momento em
que houve engasgo com objetos ou alimentos, seguida de
tosse1. O sufocamento súbito de causa não-testemunhada é
uma das mais importantes informações para que se faça uma
precoce suspeita de aspiração de CE.5
Em Taiwan, num estudo retrospectivo, das 53 crianças com
aspiração de CE, em 59% os próprios pais suspeitaram
corretamente e os sintomas predominantes foram: tosse súbita
(72%), dispnéia (64%) e chiado (60%).5
Também é importante lembrar o oposto. A aspiração do CE
ocorreu durante uma tosse enquanto o paciente tinha alimento
na boca e, na inspiração que antecede a tosse, ocorreu a
aspiração, mas neste caso o próprio paciente/informante pode
relatar o fato. Cabe ao médico desconfiar e pesquisar a existência
de CE, também nos pacientes com a cronologia “invertida, em
que a tosse ocorreu desde antes da aspiração do CE”.
Além da tosse, periódica, ou não, persistente ou não,
freqüente ou não, seca ou produtiva, purulenta ou não,
hemoptóica ou não, na dependência de tamanho, forma,
localização e tempo de ocorrência, o CE pode causar dispnéia,
dor torácica, febre, halitose, toxemia, arritmia cardíaca,
septicemia, pneumonia de repetição, insuficiência respiratória
aguda ou crônica, escoliose, sifose, síndrome de Cushing e
comprometimento no crescimento e desenvolvimento,
dependendo da idade do paciente e da data do diagnóstico e
tratamento adequados. Com qual quadro clínico o vitimado
pelo CE vai se abrir depende, enfim, da perspicácia e da sorte
dos informantes, como do profissional de saúde. A nosso ver,
o lema é um só: a hipótese de CE deve estar sempre presente
em qualquer manifestação clínica em que a via aérea possa
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Fig. 3A - Radiografia de Tórax, em PA, de paciente com atelectasia de Lobo Inferior Esquerdo, observando-se à esquerda retração do
hemitórax com elevação da cúpula frênica, redução do diâmetro do hemitórax e pinçamento dos espaços intercostais.
Fig. 3B - Aspecto endoscópico evidenciando lesão esbranquiçada que oclui todo o óstio do brônquio lobar inferior esquerdo
Fig. 3C - Parte do CE no frasco de vidro e parte na compressa dentro da cuba

estar envolvida, posto que é comum a ausência de história
voluntária e até mesmo na anamnese dirigida1 (Figura 3). Dizse que há sete sintomas em pneumologia: dispnéia, tosse,
chiado, febre, hemoptise, dor torácica e alteração da voz. O
CE em vias aéreas pode se manifestar com qualquer ou
quaisquer desses sete sinais/sintomas, ou sem eles, como
achados de exames em que o encontro do CE se torna uma
agradável surpresa quando a suspeita era uma neoplasia.
Entretanto essa surpresa “agradável” não descarta a
frustração íntima do investigador que não suspeitou do CE,
principalmente quando o retardo diagnóstico acarretou danos
irreversíveis ao doente.
Tamanho do CE: se grande, pode se entalar na laringe ou
traquéia, causando asfixia tão intensa determinante de conduta
imediata ou morte. Se o CE tem dimensão suficiente para
penetrar a laringe, pode vir a se enroscar na traquéia, ou em
um brônquio central ou periférico, causando atelectasia da
área (obstrução total) ou pode ter mecanismo valvar,
privilegiando a entrada do ar e dificultando a saída do ar,
levando à hiperinsuflação desse território e, no extremo, à
ruptura do pulmão com pneumotórax hipertensivo e morte, se
não tratado de forma adequada e em tempo (CE com
mecanismo valvar). Se houver tempo hábil, as radiografias
podem corroborar no diagnóstico. As radiografias podem
denunciar um CE radiopaco facilmente. Já os CE nãoradiopacos poderão deixar sinais indicativos como
hipertransparências (enfisema localizado) ou o oposto,
atelectasias, ambas com ou sem deslocamento do mediastino,
sendo que na atelectasia o mediastino desloca-se para o lado
doente e na hiperinsuflação, o mediastino se desloca para o
lado são. É bom lembrar que CE, não-radiopaco, com
mecanismo valvar, a radiografia em apnéia inspiratória pode
ser absolutamente normal, incaracterística de qualquer doença,
sendo muito importante a radiografia do tórax, em PA, em
apnéia expiratória6, quando poderá ser observada a dificuldade
de saída do ar no lado doente: enfisema, hipertransparência,
elevação da cúpula frênica (Figura 4). Nas crianças menores,
em que é difícil obter radiografias em apnéias ins e expiratórias,
temos recomendado várias radiografias seqüenciais durante
o choro provocado ou não, objetivando obter,
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randomicamente, a radiografia em ins e em expiração.
Forma do CE: dependendo da forma podem ocorrer
ferimentos das vias aéreas, principalmente os pontiagudos e
cortantes. O CE arredondado tende a dificultar a retirada, na
medida em que arrolha a via aérea e dificulta a passagem de
instrumentos endoscópicos e também a sua apreensão,
principalmente grãos que se embebem na umidade da mucosa
brônquica e aumentam de volume, arrolhando fortemente a
luz brônquica, como ocorre com grãos de feijão e milho.1
Natureza do CE: O CE orgânico costuma causar alterações
inflamatórias mais exuberantes, pela irritação química que
determina nas suas adjacências. É conhecida a bronquite
araquídica causada pelo ácido aracdônico presente no grão

Fig. 4A - Radiografia do tórax evidenciando hiperinsuflação do
pulmão direito.
Fig. 4B - Grão de amendoim retirado
Fig. 4C - Esquema demonstrando o mecanismo valvar, com o CE
arrolhando o brônquio direito (Prakash & Cortese, modificado,
Prakash UBS. Raven Press, Ltd., New York. Chapter 18).
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de amendoim, uma das mais freqüentes aspirações alimentares.
Mas também as aspirações de produtos orgânicos como as
conseqüentes à doença do refluxo gastroesofágico podem
causar alterações pulmonares periféricas de forma lenta,
gradual e progressiva, com quadro clínico “brando” que
dificulta ou retarda o seu diagnóstico.
Entretanto, CE inorgânicos também podem causar irritação
quer através de processo oxidativo (metais) e granulomas a
CE ou formações de úlceras (caso de baterias elétricas que, na
umidade das mucosas, tem o circuito fechado, com descarga
elétrica e queimaduras locais, ou pela liberação de compostos
tóxicos e irritantes à mucosa local). As baterias, em especial,
pela sua forma discóide com um lado plano e o outro convexo,
sem borda saliente como uma moeda, além das eventuais
alterações inflamatórias adjacentes, como friabilidade tissular
e hemorragia, tornam difícil a apreensão com qualquer
instrumento, sendo, em nossa experiência, um dos mais temidos
CE, pelos efeitos mórbidos e de difícil resolução, seguidos de
complicações imprevisíveis.
DIAGNÓSTICO
O diagnóstico presuntivo é tão ou mais importante do que
o diagnóstico final. O médico experiente dificilmente deixa de
fazer essa suspeição, que poderá ser confirmada com
Radiografias do tórax (PA em ins e expiração e Perfil),
tomografia computadorizada do tórax, ressonância magnética
e broncoscopia. A radiografia de tórax é importante
instrumento, na medida em que é popular, barato, “existe em
qualquer lugar” e acessível, mas deve ser bem feito e bem lido.
A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são
solicitadas em casos mais complicados, com broncopatias/
bronquiectasias, nos casos de diagnóstico mais difícil e/ou
para programação e adequação do tratamento, bem como no
seguimento pós-retirada do CE.
TRATAMENTO
A broncoscopia tem finalidade diagnóstica e terapêutica.
Na literatura médica especializada há um consenso de que
a broncoscopia rígida é o método de eleição na retirada do CE
de vias aéreas, principalmente se grande, em traquéia e
brônquios principais, se oferecem dificuldades de apreensão
com instrumentos delicados como os da fibroscopia.
Entretanto, como tática, primeiro, realizamos a broncoscopia
flexível para um inventário e, dependendo do achado
endoscópico, definimos se associamos ou não a broncoscopia
rígida, além da escolha do arsenal a ser empregado. A
broncofibroscopia tática se refere ao bom rendimento
diagnóstico, à pouca exigência de pré-requisitos físicos e
funcionais, que faz com que quase todos os pacientes se
beneficiem de uma broncofibroscopia, inicialmente.
A retirada de CE de vias aéreas pode ser um ato simples e
rápido, mas pode ser até fatal, dependendo de variáveis
imponderáveis e nestes casos, mede bem a qualidade de um
serviço de broncoscopia. Afora o oportunismo, expertise e
sorte na retirada de CE, um CE “difícil” implica o concurso de
vários recursos humanos e materiais e constitui-se um bom
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exemplo de ação multidisciplinar e sinergia, envolvendo
enfermagem, anestesiologista, radiologista, radioscopia,
auxiliares familiarizados com este tipo de procedimento. Dentre
os recursos materiais, o ideal é que se execute em uma sala
cirúrgica, com acesso fácil a todos os instrumentos e materiais
cirúrgicos para executar até uma toracotomia, toda a sorte de
sondas de intubação, bloqueadores brônquicos, dois
aspiradores (um para o endoscopista e outro para o
anestesiologista), pinças especialmente desenhadas para uma
ampla gama de CE, alças de polipectomia, baskets, cateter
extrator, semelhantes aos de Fogarty (Figura 5, Figura 6),
broncoscópios rígidos e flexíveis, cânulas de traqueostomia,
laringoscópios (comuns e de suspensão), fontes de luz para
fibroscópio e tubo rígido independentes. O trabalho sinérgico
e harmônico desse grupo, sem improvisações, obedecendo a
critérios muito bem estabelecidos e treinados, traz bons
resultados mesmo nos “CE difíceis”.
As ressecções pulmonares ou de vias aéreas e as
broncotomias são restritas às complicações decorrentes das
lesões provocadas pelo CE, em geral quando muito antigos1,
correspondendo a cerca de 1%, apenas.
COMPLICAÇÕES
Durante e após a retirada do CE as complicações mais
comuns são a laringite, laringoespasmo, broncoespasmo,
atelectasia, pneumonia, febre, rotura de via aérea (pneumotórax,
pneumomediastino), hemoptise e hipoxemia/dessaturação.1
Há CE que se enroscam próximo à fenda glótica,
principalmente os cortantes e pontiagudos, como uma
vértebra, cujos processos transversos e espinhoso lesariam
a laringe em uma retirada forçada e só pode ser retirada por
uma traqueostomia realizada apenas para esse fim. Neste caso
vivenciado por nós, o canal vertebral serviu como canal de
respiração para o paciente, que apresentava ainda, como
sintoma, uma respiração “em apito”.
Quando usamos broncofibroscópios, frequentemente o CE
tem dimensões que não o deixam passar na luz do tubo
orotraqueal. Neste caso, poderemos retirar, em monobloco, o
CE, a cânula de entubação, após esvaziado o seu cuff e o

Fig. 5 - Cateter balonado, extractor, tipo Fogarty
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Fig. 6 - A) cateter-faca ou estilete para eletrocautério; B) Cateter balonado extrator, tipo Fogarty;
C) Pinça basket (tipo Dormia); D) Alça de polipectomia

endoscópio com a pinça segurando o CE.7 Para evitar esse
problema, temos preferido utilizar a máscara laríngea, cuja
porção tubular é bem mais calibrosa e, porisso permite melhor
ventilação do paciente ao mesmo tempo em que causa menos
resistência aos movimentos e menor dano ao endoscópio
(Figura 7).
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