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Tromboembolismo pulmonar com evolução fulminante.

Pulmonary thromboembolism with fulminant evolution.
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

Tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma 
condição comum e potencialmente letal em todos os 
grupos etários. Uma história e exame clínico adequados 
podem conduzir ao diagnóstico tão logo alguma 
suspeita tenha sido detectada. O diagnóstico preciso, 
associado ao tratamento imediato, podem reduzir 
dramaticamente as taxas de mortalidade e morbidade. 
Infelizmente, essa é uma doença subdiagnosticada, já 
que o paciente acometido geralmente apresenta 
sintomas inespecíficos. As grandes informações obtidas 
s o b r e  T E P  s ã o  p r o v e n i e n t e s  d e  e s t u d o s  
anatomopatológicos realizados em salas de necropsia. 
Trombose venosa profunda (TVP) e TEP são muito mais 
comuns do que se imagina e a grande maioria dos 
pacientes com TVP desenvolve TEP sem que esses casos 
sejam reconhecidos clinicamente. Relatamos um caso de 

TEP, cujo diagnóstico não foi realizado em vida, tendo 
sido constatado apenas em estudo de necropsia.

Pulmonary thromboembolism (PT) is an 
extremely common and highly lethal condition that is a 
leading cause of death in all age groups. A good 
clinician actively seeks the diagnosis as soon as any 
suspicion of PT whatsover is warranted, because 
prompt diagnosis and treatment can dramatically 
reduce the mortality rate and morbidity of the disease. 
Unfortunately, the diagnosis is missed more often than 
it is made, because PT often causes nonspecific 
symptoms. The most sobering lessons about PT are 
those obtained from a careful study of the autopsy 
literature. Deep vein thrombosis (DVT) and PT are 
much more common than usually realized. Most 
patients with DVT develop PT and majority of cases are 
unrecognized clinically. We report one case of PT 
diagnosed in autopsy study.

Tromboembolismo pulmonar (TEP) é a 
obstrução aguda da circulação arterial pulmonar pela 
instalação de coágulos sanguíneos, com redução ou 

1cessação do fluxo de sangue para a área afetada . É 
consequência de um trombo formado no sistema 
venoso profundo, que se desprendeu e alcançou as 
câmaras cardíacas direitas e posteriormente o 

2pulmão . Devido à presença de regiões pulmonares não 
funcionais, a principal complicação em longo prazo do 

3TEP é a hipertensão pulmonar . A doença possui uma 
alta morbidade. A incidência na população geral é de 

25/10.000 pacientes . Em aproximadamente 10% dos 
casos a embolia pulmonar manifesta-se como morte 

3súbita . Deste modo, o diagnóstico não é feito em uma 
boa parte dos casos, por ser uma doença que apresenta 
sinais e sintomas pouco específicos, e, além disso, 
muitos exames complementares essenciais para o seu 
diagnóstico não se encontram disponíveis na 
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com analgésicos. Ao exame físico, apresentava-se 
hipocorada (2+/4+), anictérica, acianótica e 
taquidispneica. A pressão arterial era inaudível, com 
frequência cardíaca 109 bpm, frequência respiratória 
26 irpm e saturação de O  de 75% em ar ambiente. 2

Presença de estase jugular importante à 45º, murmúrio 
vesicular diminuído bilateralmente com crepitações 
difusas, presença de massa com aspecto endurecido em 
hipogastro, com hipoperfusão periférica, mas sem sinal 
de trombose venosa profunda em membros inferiores. 
Eletrocardiograma demonstrou taquicardia sinusal, 
inversão de onda T em V1 a V6; radiografia de tórax 
demonstrou derrame pleural bilateral; exames 
laboratoriais com uréia de 31 mg/dl, creatinina de 0,9 

3
mg/dl, leucócitos de 13.900 células/ìl . A paciente foi 
admitida em choque e insuficiência respiratória, 
necessitando de ventilação mecânica não invasiva. A 
despeito do uso de drogas vasoativas, manteve-se 
hipotensa com baixa saturação de oxigênio (75%). Em 
seguida, apresentou parada cardiorrespiratória por 
atividade elétrica sem pulso e, apesar da tentativa de 
reanimação, evoluiu para óbito. Foi encaminhada ao 
Serviço de Verificação de Óbitos, que constatou na 
cavidade torácica: pleuras aderidas posteriormente, 
trombos maciços no pulmão esquerdo e presença de 
vários trombos nas artérias brônquicas segmentares 
(Figura1) e principais direitas (Figura 2). Secreção 
espumosa rósea e exsudato purulento intrabrônquico; 
abdome com útero aumentado (2.100g) apresentando 
contornos bocelados, com vários nódulos de tamanhos 
variados, firmes, brancos e intramurais, subserosos e 
submucosos (Figura 3), medindo o maior 11 cm; o 
nódulo intramucoso apresentou-se mole, com áreas 
císticas e conteúdo vinhoso (Figura 4); ovário direito 
aumentado, bocelado, com várias áreas císticas de 
conteúdo lipídico e presença de um cisto com parede 
espessada, alaranjado e conteúdo sólido, róseo, 
medindo cerca de 1 cm.

1maioria dos serviços médicos . A mortalidade é quatro 
vezes maior quando o tratamento adequado não é 
instituído, fato que demonstra a importância de um 

2diagnóstico precoce e terapêutica adequada . Situações 
propícias ao desenvolvimento de trombose são: 
distúrbios da coagulação, como a deficiência da 
antitrombina; história de TVP, devido à lesão endotelial 
formada; imobilização prolongada e longas viagens 
aéreas; neoplasias de pulmão, pâncreas e trato 

2gastrointestinal . As manifestações clínicas são, na 
maioria, inespecíficas e dependem principalmente da 
localização e tamanho do trombo, além do estado 
cardiorrespiratório prévio do paciente. O TEP pode se 
apresentar através de dor torácica do tipo pleurítica (se 
houver infarto pulmonar), dispnéia não explicada 
(quando há tromboembolismo submaciço) e choque 

2circulatório (no caso de embolia maciça) . São nove os 
exames complementares que nos auxiliam na avaliação 
inicial do TEP. Quatro deles são inespecíficos: ECG, R-X de 
tórax, Gasometria arterial e Dímero-D. Os demais são 
específicos: Cintilografia pulmonar (um dos mais 
importantes) ,  Ecocardiograma,  Tomograf ia  
Computadorizada Helicoidal, Duplex Scan de membros 

3inferiores e Arteriografia Pulmonar (padrão-ouro) . A 
abordagem terapêutica inicial tem por objetivo obter a 
estabilidade clínica e hemodinâmica oferecendo, se 
necessário, suporte farmacológico, com agentes 

2inotrópicos e vasoconstritores e suporte ventilatório . A 
heparina não fracionada é a abordagem terapêutica 
mais frequente e de comprovada eficácia. A 
anticoagulação reduz a mortalidade do TEP, reduz a 
incidência de um novo TEP, evita a progressão do êmbolo 
e permite a recanalização espontânea da artéria 

3pulmonar . A indicação absoluta do uso de trombolíticos 
1no TEP é a presença de instabilidade hemodinâmica . 

Nos últimos anos, tem-se observado acentuada e 
progressiva queda do número de necrópsias que não 
sejam de interesse médico-legal. Numerosos trabalhos 
vieram reafirmar a importância da necrópsia como 
meio de aferição do diagnóstico clínico, mediante a 
impossibilidade, por motivos diversos, de uma conclusão 

4diagnóstica anterior . A suspeita clínica de TEP ainda se 
encontra abaixo da considerada desejável, com um 
número considerável de pacientes evoluindo para o 
óbito sem a suspeita clínica prévia, o que impede a 
tomada de estratégias diagnósticas e terapêuticas 

5eficazes . Assim, o objetivo deste estudo foi relatar um 
caso de tromboembolismo pulmonar com evolução 
fulminante.

Mulher, 47 anos, hipertensa, dislipidêmica, 
apresentou quadro de dispneia aos pequenos esforços há 
três dias associada à fraqueza, com piora poucas horas 
antes de chegar ao Hospital. Relatou que há cerca de 
vinte dias apresentou dor no flanco direito e tórax, com 
irradiação para membro inferior direito, que não cessou 
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CASO CLÍNICO

Figura 1: Presença de vários trombos em artérias brônquicas 
segmentares (seta).
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sempre é fácil e sua primeira manifestação pode ser 
fatal. Pacientes podem ser totalmente assintomáticos 
ou apresentar discretos sintomas tais como dispneia, 
taquipneia ou dor torácica de localização central ou 
tipo pleurítica. Frequentemente apresentam hipoxemia 
e hipocapnia secundária à hiperventilação. Podem 
apresentar também sinais inespecíficos como 
taquicardia, e sinais de sobrecarga ventricular direita 
no ECG ou ecocardiograma. A embolia maciça pode 
apresentar-se com colapso cardiovascular súbito e 
atividade elétrica sem pulso. As cirurgias predispõem à 
embolia pulmonar até mesmo um mês após a 
intervenção, estando entre os fatores de risco mais 
significativos, juntamente com a imobilização 

6
prolongada e o trauma . A associação entre 
malignidade e fenômenos trombóticos é um 
acontecimento frequente. Qualquer neoplasia aumenta 
o risco de TVP (principalmente tumores do pâncreas, 
pulmão, mama e trato geniturinário), resultante da 
ação de fatores pró-coagulantes e ativadores 

7plaquetários liberados pelas células neoplásicas . As 
doenças cardiovasculares ou pulmonares que 
acarretam dispneia, dor torácica ou comprometimento 
hemodinâmico apresentam sinais e sintomas 
inespecíficos e requerem métodos diagnósticos 
específicos para o diagnóstico correto, como é o caso do 
infarto do miocárdio que exige o eletrocardiograma e 
marcadores de necrose miocárdica; do tamponamento 
cardíaco que, por vezes, necessita a ecocardiografia 
para o diagnóstico e orientação da pericardiocentese; e 
da dissecção aórtica, que requer métodos de imagem da 
aorta como a tomografia computadorizada ou mesmo 
a ressonância magnética. Métodos simples de 
investigação apresentam impacto na capacidade 
diagnóstica, uma vez que os pacientes que não realizam 
eletrocardiograma e radiografia de tórax possuem 
duas vezes mais resultados falso-negativos para 
embolia pulmonar em relação aos pacientes que 
realizam quaisquer dos dois exames. Outro fator 
decisivo no diagnóstico de embolia pulmonar é a 
necessidade de agilidade na confirmação diagnóstica. 
Os estudos da história natural da doença indicam que 
75 a 90% dos óbitos ocorrem nas primeiras horas após o 
evento embólico, enquanto que os óbitos tardios 
ocorrem por episódios recorrentes de embolização. A 
janela temporal para a investigação diagnóstica é 
pequena e por isso é fundamental a suspeita clínica 
precoce para ordenação de uma estratégia racional de 

8testes diagnósticos . Dados clínicos de fácil obtenção 
podem ser muito úteis para um alto índice de suspeição, 
como a presença de dispneia, taquipneia ou dor 
torácica, encontradas em 97% dos pacientes sem 
doenças cardiopulmonares preexistentes com embolia 

9pulmonar confirmada . O perfil das doenças 
equivocadamente diagnosticadas como embolia 
pulmonar é ilustrativo da necessidade de métodos de 
investigação diagnóstica eficazes - edema agudo 
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Figura 2: Presença de vários trombos nas artérias brônquicas 
principais do pulmão direito (seta).

Figura 3: Útero apresentando as boceladuras, com vários 
nódulos de tamanhos variados, firmes, brancos e intramurais, 
subserosos e submucosos (seta).

Figura 4: O nódulo uterino intramucoso apresentou-se mole, 
com áreas císticas e conteúdo vinhoso (C).

Achados de autópsia demonstram que 73% de 
casos de embolia pulmonar não são diagnosticados 
clinicamente. O diagnóstico de embolia pulmonar nem 
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Em conclusão, a embolia pulmonar ainda 
constitui um significativo problema diagnóstico, com um 
grande número de condições interferindo na capacidade 
de diagnóstico acurado. A suspeita clínica ainda se 
encontra abaixo da considerada desejável, com um 
número considerável de pacientes evoluindo para o 
óbito sem a suspeita clínica prévia, o que impede a 
tomada de estratégias diagnósticas e terapêuticas 
eficazes. É imperioso o desenvolvimento de uma 
mudança de atitude do profissional que está envolvido 
no cuidado ao paciente e uma maior disponibilidade de 
recursos diagnósticos mais eficazes, para que esta 
realidade se modifique e um maior número de pacientes 
possa se beneficiar dos recursos terapêuticos específicos 
para essa grave afecção.
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pulmonar, broncopneumonia, infarto do miocárdio, 
insuf ic iência  cardíaca,  dissecção aórt ica e  
tamponamento cardíaco são condições que determinam 
sinais e sintomas cardíacos e pulmonares similares aos 
da embolia pulmonar. No entanto, cada uma delas 
apresenta terapêuticas específicas e algumas 
antagônicas ao tratamento da embolia pulmonar, como 
é o caso da anticoagulação ou trombólise em pacientes 
com tamponamento cardíaco ou dissecção aórtica. A 
importância destes achados nos leva à reflexão quanto à 
prática indiscriminada de anticoagulação em casos de 
suspeitas de baixa probabilidade de embolia pulmonar, 
que se apóia no aforisma “uma vez que se pense no 
diagnóstico de embolia pulmonar está indicado o início 
do tratamento anticoagulante com heparina”. A 
ausência de métodos com maior acurácia disponíveis 
para o diagnóstico de embolia pulmonar, como a 
cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão no 
hospital estudado, colaborou de modo importante para 
que os diagnósticos recaíssem sobre condições clínicas 
mais comuns e com o êxito letal.
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