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Homem, 26 anos, procurou o Pronto Socorro com dispnéia e chiado no 

peito há 1 hora (após uso de maconha e cocaína). Referia cansaço, epigastralgia 

e febre há um dia. Relatava etilismo e uso de drogas ilícitas (maconha, cocaína, 

crack). Ao exame físico, o paciente apresentava sibilos difusos e abdome flácido 

com fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito. Sua pressão arterial era 

de 180x90 mmHg, a frequência cardíaca de 140 batimentos, frequência 

respiratória de 40 incursões por minuto e temperatura de  39°C.  

Aventamos a hipótese de sepse grave, com instituição de 

aitibioticoterapia de amplo espectro para os focos pulmonar e abdominal. Foram 

necessárias intubação orotraqueal e terapia vasopressora devido à piora clínica.   

Realizamos a ultrassonografia point-of-care (UPC) para a avaliação 

hemodinâmica e respiratória. À UPC, são avaliados os pulmões, a veia cava 

inferior (VCI) e o coração.    

As imagens pulmonares revelaram deslizamento pleural em todos os 

campos avaliados. O ápice do pulmão esquerdo continha linhas B grosseiras e 

coalescidas. No restante dos campos estudados, predominava o padrão A, que 

significa pulmão sem edema.   

Na janela ecocardiográfica subxifóidea, encontramos uma imagem 

hipoecogênica com septações em seu interior, sugerindo lesão cística e 

multiloculada. No eixo paraesternal transversal, a contratilidade miocárdica 

estava normal. A VCI tinha diâmetro médio, com boa mobilidade.  

Mantivemos o plano terapêutico com relação a focos e antibioticoterapia. 

Entretanto, a imagem no lobo esquerdo do fígado conduziu à investigação 

complementar  de foco retido.  A tomografia contrastada revelou grande abcesso 

hepático, que foi drenado  

percutaneamente, sob visualização ultrassonográfica. As culturas foram 

negativas. O paciente manteve-se intubado por 15 dias, pois o quadro foi 

agravado por pneumonia associada à ventilação mecânica. Teve alta após 22 

dias, em bom estado geral.  

Em nosso serviço, o diagnóstico ultrassonográfico de patologias hepáticas está 

além das competências preconizadas para o médico emergencista. Entretanto, 

graças à realização rotineira da UPC, fomos capazes de perceber um padrão 



ultrassonográfico que fugia ao habitual, o que nos levou ao diagnóstico 

etiológico. Este caso reforça a necessidade do treinamento médico em UPC, 

bem como do impacto desta modalidade no plano terapêutico, especialmente de 

pacientes graves.  

  


