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SANARFLIX MEDICINA - CLUBE DE CASOS

CASO CLÍNICO 1

Paciente do sexo masculino, 26 anos, chega à emergência trazido por familiares com 
história de que há 30 minutos apresentou abalos nos 4 membros por aproximadamente 2 
min que cessaram espontaneamente. 

Paciente apresenta-se sonolento, queixando-se de dores em todo o corpo.

Questão 1: Alguma medicação deve ser administrada logo após a chegada 
desse paciente na emergência? 

Resposta: Não. A maior parte dos pacientes com crise única na emergência, ou seja, 
paciente estável, com exame clínico e neurológicos normais, sem nenhuma causa de 
crise provocada, não apresentará recorrência de crises. Logo, a introdução de agentes 
antiepilépticos não está indicada na maioria dos casos. Sua utilização em paciente com 
crise isolada é restrita àqueles casos em que há alto risco de recorrência. (Emergências 
Clínicas – USP,  11aed. p. 730.)

Ao exame físico:

• Pele acianótica, anistérica, quente, ligeiramente sudoreica.

• PA: 130x90 mmHg; PR: 94 bpm; FR: 13 irpm; HGT: 134 mg/dl; T: 37oC;SpO2: 97%

• AR: murmúrio vesiculares presentes e bem distribuídos em ambos hemitórax.

• CV: bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos sem sopros.

• Neurológico: paciente sonolento, lúcido e orientado no tempo e espaço. Pupilas isocóricas e fotorreagentes. 
Ausência de défices focais. Sem sinais de irritação meníngea. 

Familiares afirmam que ele não tem diagnóstico prévio de epilepsia e nunca convulsionou 
antes. Nega hipertensão, diabetes, dislipidemias. Nega uso de medicações de uso contínuo. 
Nega alergias. 

Questão 2: quais exames são necessários para estratificação de risco de 
recorrência de crise nesse paciente?

Resposta: RNM ou TC de crânio + EEG. (Emergências Clínicas – USP,  11aed. p. 730.)
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EXAMES COMPLEMENTARES:

TC de crânio: sem alterações.

EEG: normal.

Hemograma

Hb: 14 (13,5 – 17,5)

Ht: 43 (41 – 53)

VGM: 100 (80 – 100)

HGM: 34 (25 – 35)

RDW: 13 (11 – 15)

Leucócitos: 8.900 (4.500 – 11.000)

Plaquetas: 160.000 (140.000 – 500.000)

Glicemia: 130 mg/dl

VHS: 20 (6 -20) 

PCR: 0,08 (<0,1)

RNI: 1,1 (0,8 – 1,2)

Proteínas totais e frações

PT: 8,7

Albumina: 4,8 (3,8 – 5,2)

Globulina: 3,8 (2,2 – 4,2)

Bilirrubina total e frações

Total: 0,9 (0,2 – 1,3)

Direta: 0,2 (0 – 1,1)

Indireta: 0,1 (0 – 0,3)

TGO: 30 (17 – 55)

TGP: 20 (9 – 52)

GGT: 55 (15 – 73)

FA: 70 (38 – 126)

Ureia: 15,5 (15 – 50)

Creatinina: 0,9 (0,8 – 1,3) 
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Questão 3: deve-se iniciar tratamento com anticonvulsivantes para esse 
paciente?

Resposta: Considerando que a TC e o EEG não apresentam alterações, a chance de 
recorrência de crise é 30% nesse paciente. A introdução de anticonvulsivantes deve 
considerar esse valor e a importância da ocorrência de uma nova crise para esse paciente. 
(Emergências Clínicas – USP, 11aed. p. 730.)

Prescrição:

1. Repouso no leito

2. Dieta zero

3. Monitoração eletrocardiográfica + pressão arterial + oximetria de pulso 

4. Oxigenoterapia via cateter nasal, 3l/min

5. SF 0.9%, 2000 ml --- EV, 28 gts/min

6. Glicemia capilar (HGT) 06/06h

7. Se HGT </= 70 mg% fazer 4 ampolas de glicose a 25% EV 

8. Insulina regular, SC, conforme HGT: </= 200 => não fazer; 201-250 => 02 UI; 251-300 => 4UI; 301-350 
=> 6 UI; 351-400 => 8 UI; >/= 401 => 10 UI

9. Dipirona, 2 ml, EV, se temperatura > 37,5 ou dor

10. Clexane, 40 mg, SC, 24/24h (iniciar se for permanecer mais do que 48h acamado)

11. Pantoprazol, 40 mg, EV, 24/24h

Pacientes com crise única de etiologia não esclarecida idealmente não devem receber 
alta hospitalar até que se tenham dados completos de investigação que forneçam subsídios 
para decidir sobre a introdução ou não de medicação antiepiléptica. (Emergências Clínicas 
– USP, 11aed. p. 731.)
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CASO CLÍNICO 2 

Paciente do sexo feminino, de 23 anos, comparece à emergência com queixa de dor 
abdominal e náusea há 3 dias. Conta que no primeiro dia de aparecimento da dor, ela era 
difusa e melhorou com uso de buscopam. No entanto, no terceiro dia de dor, acordou febril, 
com piora da dor que agora se concentra em quadrante inferior direito do abdome e que 
piora muito à movimentação.

Nega: Comorbidades, alergias, icterícia, diarreia ou obstipação. 
Refere uso regular de ACO. Última menstruação, há 03 semanas.

Ao exame: 

•  Paciente com fácies de dor, febril ao toque, mucosas normocoradas e hidratadas.

•  T: 37,3oC

•  AR: murmúrio vesiculares presentes e bem distribuídos em ambos hemitórax.

•  CV: bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos sem sopros.

•  Abdome: plano, ruídos hidroaéreos presentes, doloroso difusamente à palpação superficial; sinal de 
Blumberg positivo. 

•  Neurológico: paciente lúcido e orientado, colaborativo.

Questão 1: Qual a principal suspeita diagnóstica para esse caso?

Resposta: Apendicite aguda.

“A apendicite aguda é a causa mais freqüente de abdome agudo inflamatório, sendo, 
provavelmente, a doença cirúrgica mais comum no abdome. Incide mais freqüentemente 
entre a segunda e terceira décadas, e reconhece na obstrução do lume apendicular, por 
corpo estranho (fecalito) ou processo inflamatório, seu principal agente fisiopatológico.” 
(Abdome agudo: clínica e imagem/editores Antonio Carlos Lopes, Samuel Reibscheid, 
Jacob Szejnfeld. — São Paulo: Editora Atheneu, 2006)

“A hipótese de gravidez ectópica deve sempre ser aventada em mulheres em idade 
fértil.” (Emergências Clínicas FMUSP – 11aed., pág. 428)

Questão 2: Qual exame complementar está indicado para fechar o diagnóstico 
da doença deste paciente?

Resposta: Ultrassonografia de abdome total.

“Ultrassom (US) de beira de leito (point of care/POC) é uma poderosa ferramenta 
complementar ao exame fisico. Guiado pela anamnese/queixas do paciente, ele pode 
fornecer rapidamente o diagnóstico de várias condições, especialmente no paciente grave, 
ou estreitar significativamente o diagnóstico diferencial. O US POC pode demonstrar 
liquido livre na cavidade abdominal (exame FAST), aneurisma de aorta e/ou sua ruptura, 
patologias do trato urinário (hidronefrose, litíase), gravidez ectópica, patologias de anexos, 
apendicite aguda, colecistite/colangite ou pneumoperitônio, entre outras.” (Emergências 
Clínicas FMUSP – 11aed., pág. 432)
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EXAMES COMPLEMENTARES:

Ultrassom:

Fonte: Abdome agudo: clínica e imagem/
editores Antonio Carlos Lopes, Samuel 
Reibscheid, Jacob Szejnfeld. — São Paulo: 
Editora Atheneu, 2006., pág61.

Hemograma:

•  Eritrócitos: 4,20 x 10³/mm³

•  Hemoglobina: 13g/dL

•  Hematócrito: 42%

•  V.C.M.: 95 μ³

•  R.D.W.: 13%

•  Leucócitos: 18.800/mm³

•  Bastonetes: 8%

•  Segmentados: 66%

•  Linfócitos: 19%

•  Monócitos: 7%

•  Plaquetas: 215.000/mm3

Outros exames laboratoriais:

•  HGT: 121 mg/dL

•  β-HCG: Não reagente



7

•  Amilase: 47 U/L                   

•  Lipase: 42 U/L 

•  AST: 57 U/L                          

•  ALT: 81 U/L 

•  FA: 68 U/L                             

•  γ-GT: 36 U/L

•  Cr: 0,8 mg/dL                       

•  Ur: 44 mg/dL 

•  [Na+]: 139 mEq/L               

•  [K+]: 3,3 mEq/L

Questão 3: Qual o tratamento específico para a doença desse paciente?

Resposta: O tratamento é cirúrgico com realização de apendicectomia.

“O tratamento da apendicite aguda e de suas complicações é sempre cirúrgico. Embora 
alguns poucos autores indiquem tratamento inicialmente clínico, essa conduta somente 
deve ser preconizada para raras situações, como em doentes moribundos.” (Abdome 
agudo: clínica e imagem/editores Antonio Carlos Lopes, Samuel Reibscheid, Jacob 
Szejnfeld. — São Paulo: Editora Atheneu, 2006., pág 75.)

Descrição do procedimento cirúrgico:

1. Paciente em decúbito dorsal.

2. Feita antissepsia com degermante e paramentação da equipe.

3. Feita assepsia com álcool iodado. 

4. Colocação dos campos cirúrgicos. 

5. Incisão de McBurney e abertura por planos. 

6. Mobilização e exposição do ceco e exposição do apêndice (Apendicite Fase III / Gangrenosa: áreas 
extensas de necrose da parede). 

7. Laqueação dos vasos do mesoapêndice. 

8. Laqueação e exérese do apêndice. 

9. Sutura em “bolsa de tabaco” na parede do ceco junto à base do apêndice e invaginação do coto apendicular. 

10. Exploração da cavidade abdominal. 

11. Verificação das pinças e contagem das compressas. 
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Prescrição do pós-operatório:

1) Repouso relativo

2) Dieta zero

3) SG 5% 2.000mL, IV, 28 gotas/min + NaCl 10%, 10mL, a cada 500mL SG + KCl 19,1%, 10mL, a cada 500ml 
SG

4) Ceftriaxona 1g, IV, 12/12h por 10 dias

5) Metronidazol 500mg, 8/8h por 10 dias

6) Dipirona 2g, IV, 6/6h

7) Plasil 10mg, I)V, 8/8h se náuseas e/ou vômitos

8) Sinais vitais 6/6h
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CASO CLÍNICO 3 

Paciente, sexo feminino, 21 anos, chega à emergência acompanhada por uma amiga, com 
queixa de falta de ar intensa há 30 min. Paciente conta que estava ajudando a amiga a 
organizar peças de roupa e tapeçaria para um bazar quando começou a sentir falta de ar 
e sensação de opressão torácica. Relata ter apresentado 3 outro episódios semelhantes na 
infância, necessitando de internação em um deles. 

Nega febre, alergias medicamentosas. Refere uso de Anticoncepcional oral há 01 ano.
Ao exame: paciente em posição de ancoragem, fala entrecortada, mucosas coradas e 

hidratadas.

• T: 37,6oC; PA: 120x80 mmHg; frequência respiratória: 35 ipm

• AR: murmúrio vesiculares presentes e bem distribuídos em ambos hemitórax, presença de sibilos 
expiratórios difusamente.

• CV: bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos sem sopros.

• Abdome: plano, ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação.

• Neurológico: paciente lúcida e orientada, colaborativa.

• SatO2: 91%

• Glicemia capilar: 120 mg/dL

Questão 01: A frequência respiratória e a saturação de O2 dessa paciente 
indicam a necessidade de intubação orotraqueal?

Resposta: Não. “Oxigênio deve ser administrado imediatamente para todos os paciente 
com asma aguda que apresentam satO2 menor que 92%, através de cânula nasal com 
fluxo de 2 a3L/min. No paciente com asma aguda pura o risco de induzir depressão 
respiratória é insignificante.” (Manejo da asma aguda em adultos na sala de emergências: 
evidências atuais. Paulo de Tarso Roth Dalcin, Christiano perin. HCPA; UFRGS.)

EXAMES LABORATORIAIS

Hemograma:

• Hematócrito: 36,0 (40,0 - 54,0)

• Hemoglobina: 12,0 (12,0 - 18,0)

• Leucócitos: 7.500 (4.000 a 10.000)

• Neutrófilos: 78%

• Bastões: 0%

• Plaquetas: 260.000/mm3

• Glicemia: 100 mg/dL
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Outros exames laboratoriais:

• Ureia: 20 mg/dL (15 a 38 mg/dL) 

• Creatinina: 0,8 mg/dL (0,5 a 1,2 mg/dL)

• Na+: 137 mEq/L (135 a 145mEq/L)

• K+: 3,6 mEq/L  (3,5 a 4,5mEq/L)

• Cl-: 99 mEq/L (96 a 109mEq/L)

• Ca++: 1,2 mEq/L (1,1 a 1,3mEq/L)

• Mg++: 0,8 mEq/L (0,7 a 1,1mEq/L)

Questão 02: Está indicada a realização imediata de teste de função pulmonar 
nessa paciente (PFE ou espirometria) para a determinação objetiva da gravidade 
da obstrução do fluxo aéreo?

Resposta: Não. Porque a paciente está intensamente dispneica. “Estes testes são padrão 
ouro para a avaliação de fluxo aéreo e são passiveis de uso em todos os paciente com 
idade maior que 6 anos (...) Embora, em pacientes intensamente dispneicos elas possam 
piorar o broncoespasmo, sendo prudente, nesses casos, postergar a sua realização.” 
(Manejo da asma aguda em adultos na sala de emergências: evidências atuais. Paulo de 
Tarso Roth Dalcin, Christiano perin. HCPA; UFRGS.)

Radiografia de tórax:

Fonte: Google imagens
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Prescrição na emergência:

1. Repouso relativo

2. Dieta zero

3. Oxigênio, via cânula nasal, 3L/min

4. Salbutamol 5mg; em nebulização, 20 gotas diluídas em 5ml de SF a 0,9%, 3 vezes na primeira hora e 
repetir de hora em hora até melhora clínica

5. Brometo de ipratrópio 0,5mg; em nebulização, 20 gotas diluídas em 10ml de SF a 0,9%, 3 vezes na 
primeira hora. Repetir de hora em hora até melhora clínica

6. Prednisona 40mg, via oral, no momento

Questão 03: Essa paciente pode receber alta após melhora clínica?

Resposta: Sim. “Critérios para alta: boa resposta ao tratamento; pouca ou nenhuma 
sintomatologia; VEF >70% do previsto; sem sinais de gravidade. (Manejo da asma aguda 
em adultos na sala de emergências: evidências atuais.” Paulo de Tarso Roth Dalcin, 
Christiano perin. HCPA; UFRGS.)

Recomendações para a alta:

• Prescrever a prednisona oral: 50 mg/dia, por 5-7 dias;

• Orientar quanto ao uso de Beta2 inalatório de resgate; 

• Prescrever ou aumentar a dose do corticoide inalatório;

• Identificar e corrigir o fator desencadeante da exacerbação; 

• Revisar com o paciente a técnica correta para o uso das medicações inalatórias; 

• Checar com o paciente se a técnica para a realização do PFE está correta;

• Confirmar que o paciente compreendeu as orientações, inclusive, se ele apresentar piora;

• Encaminhá-lo para uma reavaliação em 2-7 dias no ambulatório.

(Emergências Clínicas FMUSP – 11aed., pág. 758)


