
Diagnóstico de infecção pulmonar metastática secundária à 
abscesso hepático por Klebsiella pneumoniae através da 
ultrassonografia point of care na UTI 

Introdução: A literatura recente mostra aumento da incidência de casos de abscesso 
hepático por Klebsciella pneumoniae (KP) com comportamento metastático 
(invasive Klebsiella pneumoniae liver abscess syndrome), acomentendo entre outros 
órgãos, o pulmão. O diabetes mellitus e cepas específicas de KP são descritos como 
fatores de risco associados à síndrome. O diagnóstico desse relato de caso foi 
realizado através da ultrassonografia point of care (UPC). 

Relato de caso: Homem de 41 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 2, sem outras 
comorbidades é admitido com queixa de 3 dias de queda do estado geral, calafrios e 
dor ventilatória dependente em hemitórax e hipocôndrio direitos. Apresentava 
pressão arterial=120x90 mmHg, frequência cardíaca=112 bpm, frequência 
respiratória= 28 ipm, temperatura axilar= 36,8°C, com estertores em base pulmonar 
direita, e dor à palpação de hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal.  

Após 24 horas do tratamento para septicemia de provável foco pulmonar evolui com 
piora da dor em hipocôndrio direito, com sinais de irritação peritoneal ao exame, 
episódio de bacteremia associado à insuficiência respiratória, e aumento da 
lactatemia arterial (2,3 para 5,9mmol) com necessidade de intubação orotraqueal e 
ventilação mecânica, apresentando relação PaO2/FiO2= 218. A Tomografia de 
abdômen evidenciou lesão hepática hipoatenuante heterogênea, medindo 8,1x 5,7x 
5cm, sugestiva de abscesso. As duas hemoculturas coletadas na admissão foram 
positivas para KP multi sensível.   

Durante a UPC para avaliação pulmonar e hemodinâmica, observamos sinais de 
edema pulmonar em hemitórax direito (predomínio de padrão B), com imagem 
anecóica de bordas regulares em ápice de pulmão direito. Pulmão esquerdo estava 
sem sinais de edema pulmonar (predomínio de padrão A). 

Paciente evolui com piora do quadro clínico e óbito por choque refratário. Realizada 
necrópsia, com avaliação macroscópica compatível com múltiplos abscessos 
hepáticos, e abscesso pulmonar em ápice de pulmão direito. 

Comentários: Descrevemos um caso no qual a avaliação rápida com a UPC foi útil no 
diagnóstico de complicações pulmonares inicialmente não previstas no caso, ou seja, 
a infecção pulmonar metastática secundária ao abscesso hepático por KP. 
Consideramos a avaliação pulmonar e hemodinâmica através da UPC essencial na 
avaliação inicial de todo paciente grave, com grande impacto na confecção do plano 
terapêutico. 

 


