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SÍNDROME PAPULOPURPÚRICO EM LUVA E PEÚGA
PAPULAR-PURPURIC “GLOVES AND SOCKS SYNDROME”

AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DE DOENTES
PROPOSTAS PARA PUNÇÃO FOLICULAR: IMPACTO
ECONÓMICO PRÉ- E PÓS-IMPLEMENTAÇÃO DE
PROTOCOLO
Preoperative assessment of patients proposed for follicular puncture: Economic impact pre- and post-implementation
of a guideline
ANA FILIPA RIBEIRO1, TERESA LUGARINHO M ONTEIRO2, LIUBA GERMANOVA1, SOFIA M ARQUES2, PIEDADE GOMES3

RESUMO

ABSTRACT

Introdução: A realização indiscriminada de meios
complementares de diagnóstico na avaliação pré-anestésica
de doentes saudáveis é desprovida de interesse e pouco
ou nada altera o plano anestésico ou o prognóstico do
doente, sobretudo em cirurgia de baixo risco. A avaliação
pré-anestésica deve incluir uma história clínica completa,
exame físico e estudo complementar selecionado. Neste
estudo pretendeu-se verificar se o pedido de meios
complementares de diagnóstico para a avaliação préanestésica em doentes submetidas a punção folicular se
rege de acordo com as diretrizes apresentadas no protocolo
do Serviço e avaliar a sua repercussão económica.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo e descritivo
re alizado durante 6 mese s, ante s e após a
implementação de um protocolo no Serviço de Medicina
Reprodutiva para a requisição de meios complementares
de diagnóstico na avaliação pré-anestésica de utentes
propostas para punção folicular.
Resultados: No período analisado foram efetuadas 342
punções foliculares, 179 antes e 163 após a
implementação do protocolo clínico. 100% das utentes
foram submetidas a exames pré-operatórios previamente,
comparativamente com 11% no período pós
implementação (p<0,001). Apesar de 16% das utentes
apresentarem resultados alterados não houve adiamento
ou cancelamento de nenhum procedimento.
Discussão e Conclusões: A implementação deste
protocolo no Serviço permitiu uma redução anual de 91%
dos custos associados à requisição de me ios
complementares de diagnóstico. É de destacar, a
importância de linhas orientadoras, para uma prescrição

Introduction: Performing routine screening tests in
patients who are otherwise healthy is invariably of
limited value in detecting diseases, changing the
anesthetic management or the patient outcome,
espe cially in low risk surgery. The basis of the
preoperative evaluation is a comprehensive history, a
detailed physical examination, and selected laboratory
and other tests. The purpose of this study was to verify
if preoperative testing for assessment of patients
proposed for in vitro fertilization followed the guideline
of the department and the evaluation of its financial
repercussion.
Methods: Retrospective study carried out during 6
months, before and after the implementation of a guideline
on preoperative testing for assessment of patients
proposed for follicular puncture at Reproductive Medicine
Department.
Results: 342 in vitro fertilization were performed, 179
before and 163 after implementation of the guideline.
Prior to its implementation, 100% of the patients
underwent preoperative screening tests, compared to
11% thereafter (p<0,001). Although 16% of patients had
abnormal results, no procedure was postponed or
canceled.
Discussion and Conclusions: The protocol
implementation at the Department allowed an annual
costs re duction of 91% re late d to preope rative
investigations. This study pretended to emphasize the
importance of adoption of guidelines for a rational
prescription of tests, improving preanesthetic evaluation
and preventing waste of resource and time, without

1. INTERNA DO INTERNATO COMPLEMENTAR EM ANESTESIOLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR E U NIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.
2. ASSISTENTE HOSPITALAR DO SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR E U NIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.
3. ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA DO SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR E U NIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.
SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E M EDICINA REPRODUTIVA DO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA
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racional dos mesmos, com o objetivo de orientar e
otimizar a preparação pré-anestésica, contribuindo assim
para uma melhor gestão dos recursos humanos e
financeiros disponíveis, sem colocar a doente em risco.
Palavras-chave: Avaliação pré-operatória, meios
complementares de diagnóstico, protocolo, punção
folicular, recursos financeiros
Autor Correspondente:
Ana Filipa Ribeiro: ana.filipa.ribeiro@gmail.com

INTRODUÇÃO
A evidência aponta para a ausência de interesse na
re alização rotineira e indiscriminada de me ios
complementares de diagnóstico (MCDT’s) como
elementos de avaliação pré-anestésica.1-8 Tratam-se de
exames que fornecem pouca informação adicional em
doentes saudáveis e, que em nada alteram a prática
anestésica, principalmente quando são propostos para
procedimentos de baixo risco, como as punções
foliculares,9 traduzindo-se, igualmente, por uma oneração
excessiva para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Apenas nos casos em que as utentes propostas para a
intervenção apresentem dados na história clínica ou
exame físico que apontem uma hipótese de diagnóstico
específica, existe vantagem na realização deste tipo de
exames.10-16
O Serviço de Anestesiologia do nosso hospital colabora
com o Serviço de Medicina de Reprodução na realização
de punções foliculares, no âmbito da reprodução
medicamente assistida. Na maioria dos procedimentos
realizados, a técnica anestésica utilizada é a sedoanalgesia, sob monitorização standard da American Society
of Anesthesiology (ASA).
Em dezembro de 2014 foi implementado no Serviço um
protocolo com orientações, que pretendia estabelecer
linhas orientadoras de ação por parte dos profissionais
do Serviço de Medicina de Reprodução, na abordagem
pré-operatória das utentes propostas para punção
folicular, nomeadamente no que diz respeito à requisição
de MCDT’s. Este protocolo é baseado na Norma da
Direção Geral da Saúde (DGS) nº029/2013 2 e nas
recomendações do National Institute for Clinical Excellence
(NICE) 2003.17 Inclui também a realização de um inquérito
(anexo 1), que é entregue pelos ginecologistas às utentes
propostas para este procedimento, permitindo
simultaneamente averiguar a patologia associada e
auxiliar na classificação do estado físico da ASA. Face
ao poder discriminativo deste inquérito e com base nas

compromising quality of care.
Keywords: Preoperative evaluation, preoperative tests,
guideline, follicular puncture, financial resources
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respostas apresentadas pelas utentes, são então
solicitados os MCDT’s necessários para a avaliação préanestésica. Segundo este protocolo, utentes com
classificação ASA I, sem alterações sugestivas na história
clínica e exame físico, não precisam de ser submetidas a
estudos complementares. Se ASA>I por patologia
cardiovascular devem realizar eletrocardiograma (ECG)
de 12 derivações se não tiverem realizado nenhum no
último ano; e de ve -se ponderar a re alização de
hemograma; estudo de função renal, que inclui caliémia,
natrémia, creatininémia e urémia; e sumária de urina. Nos
casos de utentes com patologia respiratória, deve-se
ponderar a realização de hemograma, sumária de urina
e gasometria. A radiografia torácica só é indicada se
suspeita de infeção respiratória recente ou insuficiência
cardíaca agudizada. Se patologia renal, realizar estudo
da função renal e ponderar a realização de hemograma
e sumária de urina. O estudo da coagulação, que inclui
tempo de protrombina, índice internacional normalizado
(INR) e tempo de tromboplastina ativado, deve ser
ponderado nos casos de suspeita clínica de discrasia
sanguínea ou terapêutica com anticoagulantes orais
(anexo 2).
Este estudo teve como objetivos principais:
-Averiguar o número e tipo de MCDT’s requisitados para
a avaliação pré-operatória de doentes propostas para
punção folicular antes e após a implementação do
protocolo referido, em dezembro de 2014, visando
realizar um estudo comparativo dos dois períodos.
-Verificar se o pedido de MCDT´s no período pósimplementação do protocolo se rege de acordo com as
diretrizes do mesmo.
-Avaliar a repercussão económica da diminuição
expectável dos custos associados ao pedido de MCDT’s
após a implementação do referido protocolo.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospetivo descritivo e
7

comparativo entre dois períodos (abril a junho de 2014
e os mesmos meses de 2016), pré- e pós-implementação
de um protocolo para realização de MCDT’s no préoperatório. A amostra consistiu em utentes submetidas
a punções foliculares nos períodos referidos, no Serviço
de Medicina Reprodutiva do nosso hospital, sob sedoanalgesia. Foram excluidas doentes submetidas a outros
procedimentos no Serviço, com idade e”40 anos, ASA
>III e não submetidas a sedo-analgesia, como técnica
anestésica. Foram utilizados os registos da base de dados
do Serviço de Anestesiologia referentes a doentes
submetidas a procedimentos anestésicos no Serviço de
Medicina Reprodutiva e consulta dos re spetivos
processos clínicos, com a autorização dos Serviços
envolvidos. As variáveis estudadas foram: idade,
patologia associada, classificação do estado físico da
ASA, discriminação dos MCDT’s realizados para avaliação
pré-anestésica e alterações encontradas nos mesmos.
Para análise dos resultados foi realizada consulta do
preço dos MCDT’s no site da Administração Central do
Sistema de Saúde, IP (ACSS), segundo a tabela de preços
do SNS 201518 (anexo 3).
Realizada análise estatística e descritiva dos dados
obtidos com recurso ao IBM SPSS versão 23.0 ®. As
variáveis quantitativas foram apresentadas como
mediana [amplitude interquartil]. Procedeu-se a análise
bivariada com recurso a testes não paramétricos,
nomeadamente, Qui-quadrado para variáveis nominais e
Mann-Whitney para variáveis ordinais ou contínuas. Um
valor p<0,05 foi considerado e statisticame nte
significativo.

Quadro I: Comparação dos dois grupos de acordo com a idade e classificação do estado
físico da ASA

coagulação, 179 ECG, 2 radiografias torácicas e 2
exames sumários de urina. Em 2014 foram realizados
exames para avaliação pré-anestésica em todas as
doentes; no me smo pe ríodo de 2016, após a
implementação do protocolo, estes só foram
requisitados em 18 doentes (11%), com uma diferença
estatisticamente significativa no número de MCDT’s
realizados nos dois períodos (p<0,001).
No período analisado, quer antes, quer após a
implementação do protocolo e respetivo inquérito,
verificou-se que apesar das alterações detetadas em 33
MCDT´s (27 hemogramas, 5 estudos de coagulação e 1
ECG), não houve adiamento, alteração ou cancelamento
de nenhum procedimento, sendo que 46,9% das utentes
eram ASA I (quadro II).

RESULTADOS
No período analisado foram efetuadas 342 punções
foliculares, 179 nos três meses estudados no ano de
2014, antes da implementação do protocolo clínico e,
163 nos mesmos meses referentes a 2016, após
implementação do referido protocolo. De mencionar que
em 2014 foram realizados 585 procedimentos e em
2016 registaram-se 601.
A idade mediana das doentes dos dois grupos (antes e
após implementação do protocolo) foi 35 [5] anos, com
69,9% ASA I; 29,2% ASA II; e 0,9% ASA III. No quadro I
estão discriminadas estas variáveis para cada um dos
grupos, que se mostraram homogéneos (quadro I).
Nos seis meses analisados foram requisitados, para
avaliação pré-anestésica, os seguintes MCDT’s: 194
hemogramas, 190 análises bioquímicas e estudos de
8

BQ: análise bioquímica; EC: estudo da coagulação; ECG: eletrocardiograma de 12 derivações; HG: hemograma;RT: radiografia torácica; SU: análise sumária de urina

Quadro II: Meios complementares requisitados, resultados alterados e custo associado
aos exames requisitados

O quadro III demonstra que em 2014 foram solicitados
MCDT’s de forma indiscriminada, independentemente da
classificação do estado físico da ASA e patologia
associada, enquanto que em 2016 se verificou uma
tendência ao pedido de MCDT’s para avaliação préanestésica, de acordo com a patologia associada das
doentes, segundo o algoritmo do protocolo instituído
no Serviço (anexo 2).

cirúrgico proposto.1,9 Deve-se ponderar a sua
realização, considerando a possível alteração na
conduta anestésica e prognóstico do doente.11,19
Além disso, há a considerar questões médicolegais em que se incorre quando se obtêm
resultados alterados e sobre os quais não se
tomam quaisquer atitudes que, muitas das vezes,
nem são documentadas no processo clínico do
doente. 6,12
No período analisado, antes e após a
implementação do protocolo e respetivo inquérito,
BQ: análise bioquímica; EC: estudo da coagulação; ECG: eletrocardiograma de 12 derivações; HG: hemograma; RT: radiografia torácica; SU: análise sumária de urina
verificou-se que apesar de 16% das utentes
Quadro III: Exames complementares requisitados em 2014 e 2016 de acordo com a classificação
submetidas a MCDT’s apresentarem resultados
do estado físico da ASA e patologia associada
alterados (27 em 179 doentes pré-protocolo e 5
em 18 pós-protocolo), não houve cancelamento
de nenhum procedimento, à semelhança de outros
Em 2014, o preço médio por utente no total de MCDT’s
requisitados correspondeu a 25,6€. Com base no
estudos,4,11,20 o que reflete o poder discriminativo do
número total de punções foliculares realizadas nesse
inquérito e laborado. 14 Os re sultados alterados no
ano, o custo médio anual previsto seria de 14.976,0€.
hemograma foram ligeira leucocitose em 6 utentes,
No mesmo período de 2016, após implementação do
trombocitose/trombocitopenia em 3, anemia em 17 e
protocolo, verificou-se uma significativa redução na
prolongamento do tempo de tromboplastina ativado ou
prescrição de MCDT’s, com uma tradução
tempo de protrombina em 4 utentes. Na análise bioquímica
correspondente no custo associado, totalizando apenas
verificou-se elevação da glicemia em jejum numa doente
2,2€ por utente, com um custo médio anual previsto
e noutra ligeira alteração das enzimas hepáticas. Num ECG
de 1.322,2€.
solicitado por antecedentes de patologia cardiovascular
foi verificada extrassistolia ventricular pouco frequente. É
DISCUSSÃO
de referir que, nenhuma destas alterações justificou
qualquer intervenção terapêutica, nem alteração no plano
Antes da implementação do protocolo no Serviço de
anestésico. Os resultados laboratoriais alterados
Me dicina Reprodutiva, todas as ute ntes foram
encontrados em doentes ASA I podem ser explicados pelo
submetidas a um ou mais MCDT’s no período préfacto do intervalo considerado normal na maioria destes
operatório, verificando-se uma redução significativa da
testes incluir apenas 95% da população saudável. Se fossem
sua prescrição após a sua implementação. Houve um
realizados mais exames em indivíduos saudáveis seriam
decréscimo de 95% de ECG pedidos, 94% de estudos
encontrados mais resultados fora desse intervalo. Outro
de coagulação, 93% de análises bioquímicas e 92% no
dos motivos apontados são os resultados falsos
pedido de hemogramas, o que representa uma redução
positivos.11 A prevalência de doenças subdiagnosticadas
anual de 91% dos custos associados à requisição de
que possam influenciar o risco cirúrgico em doentes
MCDT´s. Como já referido anteriormente, a realização
saudáveis é baixo e, como tal, o valor preditivo de
de estudos complementares na avaliação pré-anestésica
resultados alterados nestas doentes é também baixo. Esta
baseado em “rotinas” pré-operatórias leva a uma
re alização desnecessária numa pe rcentagem
constatação leva a falsos positivos em número substancial,
com significância clínica incerta. Não será surpresa,
significativa de doentes. Desta forma, a prescrição
portanto, que a probabilidade de obter resultados
racional destes exames contribui para a melhor gestão
dos recursos humanos e financeiros disponíveis.19 Vários
alterados aumenta com o número de exames solicitados,
um facto que amplifica o problema de resultados falsos
estudos mostram que a prescrição de MCDT´s para
positivos. Além disso, existem custos e riscos associados
avaliação pré-operatória de todos os doentes, como
ferramenta de rastreio, é ineficiente e dispendioso. Os
à realização destes exames, tanto diretos como indiretos.21
Os efeitos diretos incluem custos aumentados associados
MCDT´s de vem ser requisitados com base em
aos cuidados de saúde ou tratamentos desnecessários,
alterações encontradas na anamnese e exame físico,13,15
assim como risco associado a exames adicionais. Da et
considerando o tipo e invasibilidade do procedimento
9

mesma forma, resultados normais não parecem reduzir
substancialmente a probabilidade de complicações pósoperatórias.5 Os efeitos indiretos, que são particularmente
desafiantes de avaliar, incluem desperdício de tempo,
na tentativa de realizar uma avaliação posterior, e a
ansiedade causada aos doentes podendo conduzir a
resultados alterados.14
Este protocolo foi fundamentado nas guidelines NICE
2003,17 que foram revistas recentemente.1 Segundo a
última revisão, para procedimentos de baixo risco, como
as punções foliculares, só está indicado o ECG de 12
derivações em doentes ASA III ou IV, que não tenham
realizado nenhum nos 12 meses prévios. O estudo de
função renal deve ser requisitado em doentes ASA III ou
IV com risco de lesão renal aguda. Doentes diabéticos
devem ter um doseamento da hemoglobina glicada há
menos de 3 meses, em contrário este deve ser realizado
antes da cirurgia. Outros MCDT´s, nomeadamente,
radiografia torácica, testes de função respiratória,
gasometria arterial, hemograma ou estudo da coagulação
não devem ser requisitados como procedimentos de
rotina para proce dime ntos de baixo risco,
independentemente da classificação ASA).
O Serviço de Anestesiologia do nosso hospital, por
carência de recursos humanos não disponibiliza um
anestesiologista para realizar uma consulta de avaliação
pré-anestésica das utentes propostas para punções
foliculares. Como tal, esta avaliação é realizada no
próprio dia da intervenção. Tal facto pode também
justificar o número de MCDT´s prescritos antes da
implementação deste protocolo, dado que sendo os
mesmos solicitados pelos gine cologistas, é
compreensível o receio de cancelamento ou adiamento
do procedimento proposto, pela inexistência de MCDT’s
conside rados
imprescindíve is
por
alguns
anestesiologistas. Esta questão foi abordada nalguns
estudos, que verificaram que o pedido criterioso de
MCDT’s
pelos
anestesiologistas
re duziu
significativamente o número e custo associado,22 sem
aumento de complicações perioperatórias ou alteração
do prognóstico dos doentes.3,23 Contudo, não sendo isso
possível, a existência de recomendações pode auxiliar
nesta questão, apesar de não ser a solução ideal. Nesse
sentido, a implementação deste protocolo visou
uniformizar a prática clínica através da criação de um
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consenso entre anestesiologistas e cirurgiões, de forma
a ultrapassar as limitações referidas.
Como principal limitação deste estudo, há a referir o facto
de se tratar de um estudo retrospetivo e, de este
procedimento ser realizado em regime de ambulatório,
onde não existe uma consulta pós-anestésica. Como tal,
houve dados que não foram possíveis de recolher,
nomeadamente a existência de complicações pósoperatórias e a sua possível correlação com alterações
encontradas nos exames realizados no pré-operatório.
Como tal, sugere-se a realização de um estudo prospetivo,
que permita avaliar a questão referida e, simultaneamente,
averiguar se a segurança dos doentes está assegurada,
com a implementação do protocolo na nossa instituição,
à semelhança dos dados constantes na literatura.

CONCLUSÕES
Fica então por mais evidenciada a importância de linhas
orientadoras, na prescrição de MCDT’s para avaliação
pré-anestésica. A simples implementação de protocolos
permite uma redução marcada dos custos globais
associados, constituindo um contributo relevante para
uma melhor gestão dos recursos humanos e financeiros
disponíveis, tendo como finalidade orientar e otimizar a
preparação pré-anestésica, sem colocar a doente em
risco. Deve contudo, proceder-se a uma revisão
sistemática das recomendações implementadas, que
devem ser auditadas periodicamente.
Conflito de interesses: As autoras declaram não
possuir qualquer conflito de interesse.
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PNEUMOMEDIASTINO, QUANDO O IMPROVÁVEL
ACONTECE
Pneumomediastinum, when the improvable happens
AMANDA

LISTA

REY1, M ARTA M ATOS PEREIRA1, M IGUEL M ORGADO2, SELMIRA FARALDO3, LOURDES VILARINHO3,

PAULA

BRANDÃO4

RESUMO

ABSTRACT

O Pneumomediastino espontâneo (PE), é uma entidade
pouco frequente e habitualmente infradiagnosticada.
Caracteriza-se pela presença de ar livre no mediastino
sem doenças ou fatores precipitantes que o justifiquem.
É raro em adultos, mas na maioria dos casos relatados,
há evidencia de predomínio e m jovens do sexo
masculino. É descrito o caso de uma mulher de 32 anos
com um quadro sugestivo de PE após um esforço físico.
O diagnóstico é realizado mediante radiografia simples
de tórax e eventualmente tomografia computorizada (TC)
torácica. O tratamento, por sua vez, é conservador,
orientado ao controlo sintomático. A evolução é
benigna, com resolução do quadro em poucos dias e
com uma prevalência de recidivas muito baixa.
Palavras-chave: Pneumomediastino, espontâneo,
enfisema intersticial, enfisema subcutâneo, dor torácica.

Spontaneous Pneumomediastinum (SP) is an uncommon
and usually underdiagnosed entity. It is characterized
by the presence of free air in the mediastinum without
diseases or precipitating factors that justify it. It is
rare in adults, but in most cases reported, there is
evidence of predominance in young males. The authors
present the case of a 32-year-old woman with a
suggestive SP clinical presentation after physical
exertion. The diagnosis is made by simple chest x-ray
and eventually thoracic computed tomography (CT).
The treatment is conservative, oriented to symptomatic
control. The evolution is benign, with resolution of the
condition in a few days and with a very low relapse
prevalence.
Keywords: Pneumomediastinum, spontaneous, interstitial
emphysema, subcutaneous emphysema, chest pain.
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INTRODUÇÃO
O pneumomediastino define-se pela presença de ar
livre no mediastino, e pode ser dividido em dois tipos:
pneumomediastino espontâneo (PE), sem causa primaria
evidente, e pneumomediastino secundário, no qual se
i de nt if ica u m e ve n t o pa t o ló gi co e s p e c íf ic o
responsável.
O PE afeta frequentemente recém-nascidos, sendo raro
em adultos, contudo ocorre mais em adultos jovens.
As manifestações clínicas mais frequentes são a dor
torácica (retrosternal, irradiada para o pescoço, ombro
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ou d or s o , qu e au me nt a co m os mov ime n t o s
respiratórios e do tronco) e a dispneia. O diagnóstico
é r e a li za do p e l o e xame fí s i co e i ma gi ol óg ic o
(radiografia simples de tórax e eventualmente TC
torácico). Na maior parte dos casos o tratamento é
conservador apresentado um prognóstico favorável.

CASO CLÍNICO
Mulher de 32 anos de idade, auxiliar de educação, com
antecedentes de asma brônquica, rinite alérgica e atopia
a ácaros e póle n. Medicada habitualme nte com
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salmeterol + propionato de fluticasona, desloratadina e
anticoncetivo oral.
Após um esforço físico iniciou de forma abrupta
quadro de dispneia com se nsação de tonturas.
Recorreu em duas ocasiões ao Centro de Saúde, sendo
tratada com broncodilatadores e oxigenoterapia. Por
persistência dos sintomas de dispneia, dor retrosternal,
cervical e supraclavicular assim como crepitação na
região cervical direita e supraclavicular de novo,
recorreu ao Serviço de Urgência Básica (SUB). Na SUB,
a doente encontrava-se hemodinamicamente estável
e apirética. Na inspeção, era evidente um enfisema
s ub cu t â n e o n a r e g iã o la t e ro ce r v ica l d ir e it a ,
supraclavicular e ântero-superior do hemitórax direito.
A auscultação cardíaca era normal e a auscultação
pulmonar evidenciava uma diminuição global do
mu r múr io ve s icular as s im como a lguns s ibilos
expiratórios dispersos.
O estudo analítico (hemograma, função renal e PCR) e
gasometria arterial não reve laram alte rações. O
eletrocardiograma em ritmo sinusal, sem alterações do
segmento ST. A radiografia de tórax mostrava um
evidente duplo contorno na silhueta cardíaca, não
s e n do p e r ce t í ve l imag e m compa t í ve l co m
pneumotórax ou condensação. Foi solicitada TC
torácica, que evidenciou enfisema subcutâneo a nível
cervical e da parede torácica anterior, assim como
pneumomediastino sem significativo pneumotórax.
Estas alterações de natureza indeterminada, sugeriam,
em ausência de contexto traumático, uma perfuração
da via aérea por esforço.

DISCUSSÃO
O pneumomediastino é a presença de ar livre no
mediastino. O quadro foi descrito por Laennec no início
do século XIX, e posteriormente por Hamman. Em
19 94 , Ma ck li n e xp l i co u a s u a f i s io p a t o l o g i a ,
relacionando-o com o aumento brusco da pressão
intraalveolar que leva à sua rutura 1,2. A integridade
da pleura visceral obriga o ar a constituir um enfisema
intersticial, e, seguindo ao longo da bainha dos vasos
s a n g u í n e o s p u l mo n a r e s c h e g a a o h i l o e a o
me d i a s t i n o . C o mo t o d o s o s p l a n o s d o t e c id o
conjuntivo se intercomunicam, o ar expande-se pelos
tecidos moles e pode propagar-se para fora do
mediastino, resultando em enfisema subcutâneo e
e ve n tu alme nt e do e spaço re t roper it one al e /ou
intraperitoneal2,3.

O ar pode entrar nos tecidos mediastínicos por rutura
alveolar, por laceração da árvore traqueobrônquica ou
trato gastrointestinal (particularmente o esófago) ou
ainda pela passagem do gás extraluminal para o tórax
em consequência de lesões traumáticas da face ou
pescoço, do retroperitoneu (perfuração de úlcera ou
divertículo) ou da parede torácica (peri dreno torácico).
A causa mais habitual de pneumomediastino, a rutura
alveolar secundária à pressão intraalveolar elevada,
e s t á f r e q ue nt e me n t e a s s ocia da a q ua dr os d e
obstrução da via aérea, ventilação mecânica, manobra
de Valsalva, tosse ou vómitos de repetição. Outro
mecanismo possíve l para o desenvolvimento de
pneumomediastino é a lesão da parede alveolar, como
sucede nas pneumonites, fibrose pulmonar e síndrome
de distress respiratório3,4.
A lesão traqueobrônquica e a perfuração esofágica,
pode m te r origem t raumática, iatrogén ica ou
espontânea. Em alguns doentes o fator causal não é
identificado.
No caso descrito a doente é asmática, com bom
controlo sintomático, e foi, presumivelmente, o
esforço físico (pegar ao colo uma criança), o fator
precipitante.
O PE como complicação de uma crise asmática é mais
frequente em crianças 4,5, no caso de adultos, é mais
habitual em adultos jove ns do sexo masculino.
Clinicamente caracteriza-se pela instalação de dor
torácica aguda, dispneia, disfagia, odinofagia e
enfisema subcutâneo. A dor torácica é o sintoma mais
frequente, tipicamente retrosternal que agrava com as
manobras inspiratórias, podendo irradiar para os
ombros ou dorso. O sinal mais frequente é o enfisema
subcutâneo, que pode estar limitado ao pescoço e
região supraclavicular ou progredir para a face, axilas
e parede toracoabdominal 2,4,6. Alguns autores sugerem
q ue o S in a l d e Ha mman é p at og no mó n i co d e
pneumomediastino, caracteriza-se por uma crepitação
na auscultação na região esternal, síncrona com o
ba t ime nt o ca r d ía co e v a r iá ve l co m os cic lo s
respiratórios e posição do doente. A presença de um
pulso paradoxal e alterações eletrocardiográficas com
elevação do segmento ST ou inversão da onda T
também estão descritas 2,7.
A variabilidade clínica na sua forma de apresentação,
implica um alto índice de suspeita para se considerar
este diagnóstico.
A confirmação imagiológica assenta na identificação na
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radiografia de tórax de imagem de duplo contorno a
delimitar a silhueta cardíaca e grandes vasos. A TC
torácica deve ser realizada quando temos suspeita
clínica e a radiografia de tórax não é conclusiva. O
estudo pode ser completado com outras técnicas,
nomeadamente esofagograma, ecocardiograma, etc.,
que permitam estabelecer um diagnóstico diferencial
ou etiológico1,4,6,7.
O tratamento preconizado é conservador: baseado no
repouso, corticoides endovenosos, â-2 agonistas,
o xi ge n o t e r a pi a e an al ge s i a. A e vo lu çã o é
habitualmente favorável, com resolução em dias e a
recidiva é pouco frequente. Excecionalmente podem
surgir complicações como o pneumomediastino
h ip e r t e n s iv o, p ne u mot ór ax o u pn e u mo t ó ra x
hipertensivo1,2,3,4,6,8.
O PE é uma entidade infradiagnosticada habitualmente
benigna, e deve ser considerado entre os diagnósticos
diferenciais de dor torácica aguda em doentes jovens.
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Imagem 1
Radiografia de tórax em posição póstero-anterior mostrando a presença de
pneumomediastino.
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Imagem 2
Radiografia de tórax em posição lateral mostrando pneumomediastino
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Imagem 3
Tomografia computorizada de tórax mostrando pneumomediastino e enfisema
subcutâneo na região cervical e axilar mais acentuado à direita

Imagem 4
Tomografia computorizada de tórax lateral mostrando enfisema subcutâneo na
região lateral

Imagem 5
Tomografia computorizada de tórax mostrando a presença de ar no mediastino e
discreto enfisema subcutâneo

Imagem 6
Tomografia computorizada de tórax mostrando ar no mediastino e enfisema
subcutâneo.
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SÍNDROME PAPULOPURPÚRICO EM LIVA E PEÚGA
Papular-purpuric “gloves and socks syndrome
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Os autores apresentam um doente do sexo masculino,
de 38 anos de idade, sem antecedentes relevantes, que
recorreu ao Serviço de Urgência por mialgias, febre e
exantema purpúrico em extremidades superiores e
inferiores. O doente encontrava-se febril, evidenciando
edema e exantema purpúrico pruriginoso simétrico nas
plantas e dorso dos pés sem ultrapassar o tornozelo, e
nas mãos sem ultrapassar o pulso. Sem alterações no
restante exame físico. Analiticamente; leucocitose de
14.87 10^9/L, neutrofilia de 85%, Proteína C reativa
17.84 mg/dL e alteração da função hepática. O estudo
imunológico foi negativo e as serologias víricas positivas
para Parvovirus B19 (IgG e IgM positivas) e IgM positiva
para VHS tipo 6. Foi diagnosticado SPPLP, apresentando
boa evolução com terapêutica sintomática.
O Síndrome Papulopurpúrico em luva e peúga (SPPLP) é
uma de rmatose rara, aguda, caracterizada pela
instalação de eritema pruriginoso em mãos (Imagem 1)
e pés (Imagem 2,3,4) que posteriormente progride para
uma erupção eritematopurpúrica, com distribuição típica
em “luva e peúga”1,2. Habitualmente afeta a crianças e
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adultos jovens com predomínio do sexo feminino.
Considerava-se que a entidade era de etiologia exclusiva
do Parvovirus B19. Feldmann em 1994 sugeriu que a
etiologia desta síndrome podia estar relacionada com
outros agentes virais, nomeadamente o Citomegalovirus
(CMV), Vírus Herpes Simplex 6-7 (VHS 6-7)3, Vírus
Hepatite B (VHB), Sarampo e Coxsackie B, Vírus Varicela
Zóster (VVZ), Herpes Vírus I (HVI) e outros agentes como
Mycoplasma pneumoniae2,4. Apesar de ser uma síndrome
ra ra, é import ant e conside ra-lo no diagnós tico
diferencial de doenças dermatológicas com expressão
semelhante.
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