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Pneumonias

Dr. José Eduardo Martinelli

Definição

Pneumonia é um processo inflamatório predo-
minante ou exclusivo do parênquima pulmonar.

Pneumonia adquirida na comunidade é aquela
que acomete o indivíduo fora do ambiente hospitalar
ou nas primeiras 48 horas após a internação do paci-
ente.

Diagnóstico Clínico

Pneumonia bacteriana típica:
- início súbito dos sintomas
- febre alta, calafrios
- dor torácica ventilatório-dependente
- tosse pouco intensa
- freqüente precedência de infecção viral de VAS
- exame físico: sinais de consolidação ou ape-

nas crepitações fixas, localizadas.

Pneumonia Atípica:
- início mais insidioso
- febre e comprometimento sistêmico menos os-

tensivos
- tosse pouco produtiva e intensa
- dor torácica mais ligada à intensidade da tosse
- exame físico: roncos e crepitações difusas, difi-

cilmente sinais de consolidação.

Diagnóstico laboratorial primário na inves-
tigação

Hemograma: Leucocitose
RX Tórax (PA +P): utilizado para confirmação

de suspeita diagnóstica, mas principalmente para ava-
liação da extensão e evolução do processo
pneumônico.

Não existem padrões radiológicos diagnósticos;
alguns achados podem sugerir determinadas etiologias.

- Infiltrado alveolar focal →  Pneumococo
- Infiltração ao longo do feixe broncovascular e

focos de consolidação de extensão acinar peribrôn-
quica →  Mycoplasma

- Infiltrado intersticial bilateral, perihilar →
Vírus da Influenza

- Infiltrado assimétrico, de progressão rápida
→  Legionella

Diagnóstico Laboratorial secundário na
investigação:

Revisar o diagnóstico de pneumonia quando não
se obtém evolução satisfatória 72 horas após iniciado
o tratamento

Seguimento Laboratorial:
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NORMAS E ROTINAS

Derrame Pleural

Tuberculose pulmonar

Paracoccidioidomicose

Bronquiectasia

Abscesso Pulmonar

Neoplasia Pulmonar

Linfoma

Corpo estranho

TEP (Tromboembolismo
Pulmonar)

Colagenoses

Rx de tórax (decúbito lateral)
US de tórax
Punção � biópsia

Pesquisa BAAR no escarro,
PPD, VHS

Pesquisa de fungos escarro,
sorologia

TC tórax

TC tórax

TC tórax, broncoscopia
com biópsia

TC tórax, biópsia

Broncoscopia

Cintilografia e arteriografia
pulmonar

Reumatologia

INÍCIO DE TRATAMENTO

Cura Melhora Clínica Persistência ou
piora

Alta RX tórax
15 dias

PS
Critério item 7

Cura/Radiológica Melhora Radiológica

Alta
Acompanhamento

clínico e radiológico S/N

Sem cura radiológica Alta

Pneumologia
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Diagnóstico em casos de urgência ou emer-
gências � indicação de P.S. / internação

a) Presença de doença de base
b) Suspeita de aspiração de conteúdo gástrico
c) Alcoolismo
d) Desnutrição
e) Alteração no nível de consciência � sonolên-

cia � torpor � confusão mental
f) Freqüência respiratória > 30 ipm
g) PA sistólica < 90 mmHg
h) Disseminação da infecção (+ 1 foco além do

pulmão)
i) Hb < 9g/dl
j) Leucócitos < 4.000/mm3 ou > 30.000/mm3

k) PaO2 < 60 mmHg
l) PaCO2 > 50 mmHg
m) Creatinina > 1,3 mg/dl
n) Comprometimento radiológico de + 1 lobo,

cavitação, derrame pleural
o) Piora radiológica dentro de contexto clínico

desfavorável.

� Presença de 2 ou mais dos critérios acima indicam
internação.

Tratamento

Deve ser embasado em alguns aspectos
premilinares:

a) Diagnóstico etiológico só ocorre em 50% dos

casos.
b) Diagnóstico etiológico é estabelecido por

métodos cujos resultados não disponíveis nas primei-
ras 24/48 h após o diagnóstico clínico.

c) Diagnóstico sorológico é estabelecido 3 � 4
semanas após o diagnóstico clínico.

d) Tratamento deve ser iniciado o mais rápido
possível; relação direta com demora no início do tra-
tamento e mortalidade.

e) PACs (pneumonias Adquiridas na Comuni-
dade) sem complicações evoluem favoravelmente com
ampicilina bem como com macrolídeos.

f) Diagnóstico etiológico não é tão importante
no curso da pneumonia quando ela é tratada adequa-
damente.

Grupo 1 → paciente < 60 anos sem comorbidade:
Tratamento ambulatorial: 1%. Amoxicilina ou

macrolídeo por 7 dias.
Necessita internação.
Grupo 2 → paciente > 60 anos, com ou sem

comorbidade:
Tratamento ambulatorial: 20% Cefalosporina

2ª geração ou betalactâmico mais inibidor de
betalactamase, adicionando macrolídeo se houver sus-
peita de Legionella, Mycoplasma ou Chlamídia.

Necessita internação.
Grupo 3 → Tratamento hospitalar:
Paciente que necessita internação quando ava-

liado inicialmente.
Grupo 4 → Tratamento hospitalar (UTI).
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