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Apresentação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As queixas respiratórias são uma parte muito importante do trabalho 
dos Clínicos Gerais. Entre as manifestações das infecções respiratórias 
altas aparecem quadros clínicos com história natural, clínica e 
terapêutica distintas que é necessário actualizar continuamente. Para 
tratar dos grandes quadros pneumológicos concebemos o Curso 
Interactivo que iniciamos com esta monografia.  

O objectivo que nos propomos atingir com o CURSO INTERACTIVO 
DE PNEUMOLOGIA é o de difundir entre os clínicos gerais os 
conhecimentos necessários á melhoria da qualidade de atendimento dos 
doentes respiratórios..  

O programa do curso consta, para já, de três temas: DPOC (Isabel 
Gomes ), Asma Brônquica (Maria João Marques Gomes ), Câncro do 
Pulmão (Renato Sotto Mayor), a que se seguirão outros.  

Cada monografia acompanha-se de um Questionário de Auto-avaliação 
sobre o tema apresentado. A originalidade deste Curso é o seu carácter 
inter-activo que pretende a participação activa do médico que não se 
limitará ao papel de leitor passivo.  

Estas monografias serão complementadas com a edição de um livro de 
soluções onde se apresentarão as respostas comentadas ao questionário 
de auto-avaliação, para além duma selecção de casos clínicos 
relacionados com o tema e provenientes da experiência dos Clínicos 
Gerais participantes. O envio do Caso Clínico deverá fazer-se segundo 
o formulário que acompanha a monografia.  
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Dado o carácter interactivo do Curso, põe-se à disposição dos médicos 
a comunicação directa com a Secretaria do curso, através do telefone 
21-3156081 ou do Fax 213540252, para eventuais consultas. 
Garantimos a resposta célere por parte dos Coordenadores do Curso. 

Com a realização do Curso obtem-se um diploma comprovativo para 
cada tema, sendo para tal imprescindível o envio do questionário de 
auto-avaliação. Atribuir-se-à, também, um prémio especial para os 
participantes que cumpram os seguintes requesitos: 

 Envio rápido do questionário 

 Pontuação elevada 

 Aporte de casos clínicos próprios 

(estes poderão ser seleccionados para publicação, conforme a 
qualidade). 

O prazo de recepção dos questionários e casos clínicos será de 2 meses 
a partir da data de entrega desta monografia. 

A SOCIEDADE PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA (SPP) 
agradece à ASTRA ZENECA PORTUGUESA o financiamneto do 
Curso e à PERMANYER PORTUGAL o apoio editorial, em perfeita 
sintonia de objectivos. Todos juntos confiamos que prestaremos um 
bom serviço aos médicos e aos doentes. 

 

O Coordenador do Curso 

 
J.Agostinho Marques 

Presidente da SPP 
(Triénio 1996-1998) 
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Particularidades do ensino e da aprendizagem do método 
clínico 
 

Para observar um doente com competência é necessário talento e muita 
aprendizagem. Sem a predisposição natural para a entrevista, o médico não 
chega nunca a atingir um nível de excelência, qualquer que seja o esforço 
dispendido na aprendizagem; inversamente, o talento para o diálogo e a 
observação não dispensam nunca um longo, dedicado e generoso percurso de 
aprendizagem ao longo do curso de Medicina, dos Internatos de graduação e 
da restante vida profissional. A qualidade basilar do médico é o gosto e 
disponibilidade para o ser humano em sofrimento, a consciência de que todo o 
trabalho terá uma marca específica e exclusiva da profissão, definida pela 
acção de cuidar generosamente de pessoas numa relação de profunda 
intimidade. Quem não se dispuser para esta atitude errou seguramente a 
escolha que fez no fim do 12ª ano da escolaridade.  

O ensino da metodologia clínica tem especificidades que o distinguem 
de qualquer outra acção pedagógica. É fácil transmitir conhecimentos, mas a 
aquisição da atitude clínica pelo aluno requer muito mais do que ouvir ou ler. 
Requer o treino monitorizado da entrevista ao doente com a sua carga 
afectiva, os seus medos e os seus preconceitos, sempre diferentes de doente 
para doente, de acordo com a idade, sexo, nível de educação, grupo social, 
etc. A competência adquirida pelo médico é repetidamente posta em causa na 
consulta imediata, representando o trabalho um desafio diário.  

Durante a observação do doente é necessário proceder à cadeia de 
decisões que a situação aconselhar. De novo, a aquisição das capacidades de 
julgar, decidir e executar, desde as tarefas mais elementares às mais 
diferenciadas, é um processo de aprendizagem moroso, tão complexo como a 
aquisição de atitudes e igualmente exigente em matéria de talento e sabedoria. 
O ensino da Medicina é inevitavelmente muito complexo; apesar da evolução 
dos métodos pedagógicos, o modelo hipocrático com a participação directa do 
formador, em relação pessoal com o formando, continua a ser incontornável.  

Quando  se  pretende  fazer  a  avaliação do aproveitamento do ensino 
clínico  dispomos  de  meios  diferentes  conforme  os  parâmetros  a  avaliar.  
Os testes de resposta múltipla são satisfatórios apenas para avaliar 
conhecimentos. Para  valorizar  as  atitudes  e  as  capacidades  do  aluno  é 
imprescindível um exame prático, formal ou contínuo. Pensamos que  a  
redução da avaliação ao preenchimento de cruzes num teste de resposta 
múltipla, apesar da elegância, comodidade e objectividade ( e moda) do 
método não é pedagogicamente aceitável. Preferimos declaradamente provas 
de  avaliação que sacrifiquem essas qualidades a favor da apreciação (e 
estímulo) das vertentes práticas da Medicina. A avaliação do nível de 
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competência global do aluno requer a presença de formadores a observar o 
decurso normal da entrevista clínica. Esta avaliação tem de ser exercida com a 
parcimónia adequada para não prejudicar a relação do médico com o doente.  

Esta monografia é dedicada à  semiologia do aparelho respiratório. A 
atitude geral nesta matéria é a mesma de qualquer área da Medicina. A 
limitação do texto a este aparelho é, portanto, artificial, imposta pelo carácter 
disciplinar do nosso plano de estudos. Na prática médica, mesmo perante 
doentes com queixas respiratórias muito óbvias (infecção aguda das vias 
aéreas, por exemplo), o exame é sempre global.  
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I. Introdução  
 
Quando conduzimos uma entrevista e procuramos recolher a história 

clínica segundo uma ordem que estabelecemos, o próprio doente pode sempre 
intervir e desviar o curso do diálogo para problemas inesperados. Temos de ser 
capazes de manter um diálogo fluente e aberto a todas as queixas, atentos ao que é 
importante e acessório, restando a certeza de que se recolhe toda a informação 
relevante. Para isso é necessário ouvir o que o doente nos quer confiar, tendo 
presente que muitas vezes os doentes fazem juízos sobre as suas queixas que 
devem ser escutados com atenção, embora judiciosamente criticados. Pode 
sempre haver pequenos detalhes omitidos involuntariamente ( ou não) que temos 
de procurar aclarar.  

Na observação (exame físico) podemos ser intervenientes muito mais 
activos, conduzindo todo o curso do exame segundo metodologia 
predeterminada. No exame de rotina, é necessário observar o doente com critério 
para evitar o risco de perder algum sinal importante. N o processo de 
ensino/aprendizagem importa considerar como objectivo duplo a atingir:  

Aprender a executar correctamente cada tarefa (palpação, auscultação).  • 
• Interiorizar a sequência de tarefas, ou esquema de observação.  
Em princípio, qualquer esquema de observação é satisfatório para estudar o 

doente. O esquema que propomos foi consagrado pelo uso, recolhendo por isso a 
aceitação mais generalizada.  

Nesta monografia seguimos um determinado esquema de observação e 
adoptamos a terminologia própria deste grupo docente, procurando sempre o 
máximo rigor filológico, nomeadamente na acentuação das palavras. As 
diferentes terminologias em uso derivam das pequenas diferenças entre as várias 
escolas médicas portuguesas e da confusão gerada pela importação de informação 
francesa até há alguns anos, substituída depois progressivamente pela influência 
anglo-saxónica, agora dominante. Não há problemas importantes derivados destes 
desencontros, embora se reconheça a utilidade do uso de um quadro de 
referências comum para o registo e troca de informação. O entendimento de 
outras terminologias é muito fácil porque os termos vêem sendo cada vez mais 
descritivos.  

Como apêndice incluímos 2 relatórios exemplares. São casos clínicos reais, 
cujos relatórios foram elaborados como parte da prova de avaliação anual do 
aproveitamento dos seus autores, durante o Internato Complementar de 
Pneumologia. Pretende-se ilustrar que o relatório clínico das doenças 
respiratórias, mesmo no interior da própria especialidade, se distingue das outras 
áreas da Medicina apenas por se referirem a doenças desse aparelho. O método é, 
obviamente, o mesmo.  
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2. Ordenação das tarefas do exame clínico  
 

 
Desde o primeiro encontro do doente com o médico até ao fim do 

tratamento percorre-se um caminho de extensão variável, conforme os casos, 
mas obedecendo a algumas regras bem definidas. E necessário resistir à 
tentação precipitada de formular diagnósticos por palpite, fazendo curto-
circuito do procedimento regular; por intuição, é possível fazer um ou outro 
diagnóstico brilhante, mas é uma forma irresponsável de trabalhar porque se 
faz à custa de erros graves para outros doentes. Importa salientar que as 
decisões quanto ao diagnóstico, tratamento ou prognóstico são baseadas 
fundamentalmente em probabilidades, comportando inevitavelmente alguma 
margem de erro que é preciso assumir e reduzir ao mínimo.  

1. Em primeiro lugar, a recolha da anamnese completa e judiciosa 
faz-se em todos os casos. Do mesmo modo procede-se ao exame objectivo do 
doente por compartimentos anatómicos, cumprindo também em todos os 
casos o conjunto de tarefas que se descrevem nos capítulos seguintes. 

Tendo presente informação colhida no diálogo e na observação 
objectiva do doente, formula-se uma ou hipótese de diagnóstico. 

Na Medicina de ambulatório, o exame clínico do doente esclarece 
satisfatoriamente o médico na grande maioria das doenças do aparelho 
respiratório. Quando assim acontece, é altura de decidir se se propõe uma 
terapêutica e, nesse caso, qual a terapêutica a instituir.  

3. Em algumas situações é necessário realizar exames complementares 
de diagnóstico. Nos casos mais complexos cada exame a realizar permite 
excluir ou reforçar algumas hipóteses de diagnóstico, concentrando as 
probabilidades em universos de menor extensão. Nestes casos, o próprio 
resultado de um exame sugere o passo seguinte, que pode ser um novo exame, 
uma manobra invasiva ou o início da terapêutica. Este progresso em etapas 
exprime-se bem com uma árvore de decisão, como se apresenta no quadro I.  

Quando se recorre a qualquer exame complementar de diagnóstico é 
necessário ter resposta para as perguntas seguintes:  

Os resultados do exame não podem ser atingidos pelo exame clínico ?  
Que quantidade e qualidade de informação esperamos obter ?  
Que efeitos adversos, morbilidade e custos representa o exame em 

causa?  
Que atraso vai causar ?  
A informação a obter compensa os inconvenientes expressos na 

pergunta anterior ?  
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Este raciocínio repete-se perante cada novo exame a propor ao doente e 
deve estar presente no espírito do médico, mesmo que não seja questionado 
pelo doente.  

 
 
 

Quadro I - Arvore de decisão a partir do sintoma hemoptise. O quadrado representa o 
ponto de decisão e os círculos representam os acontecimentos possíveis. 

  
Normal  

> 45 anos – Broncoscopia 
 
< 45 anos Vigilância 

 
HEMOPTISES 
 

 
Rx 

 

  
Anormal 

Suspeita de neo 
Suspeita de TP – Baciloscopia 
Sequelas – Exame bacteriológico 
Bronquiectasias - TAC 

 
 
 

2. Anamnese  
 

 
A observação clínica consiste na recolha e caracterização dos 

sintomas e dos sinais, passados e presentes. Os sintomas são as manifestações 
clínicas subjectivas, sentidas e referidas pelo próprio doente ( dor, prurido ). 
Os sinais: são as manifestações directamente observadas pelo médico ( 
tumefacção, turgescência vascular). A mesma manifestação clínica pode ser 
referida pelo doente (sintoma) e evidente para o médico (sinal); é o caso da 
dispneia, sentida pelo doente e não passando despercebida geralmente ao 
médico.  

Um conjunto de sintomas e sinais característicos de uma entidade 
clínica, doença ou quadro fisiopatológico, chama-se síndrome.  

O  momento  mais  difícil  e  mais  nobre  do  exame clínico é a 
entrevista inicial médico-doente. Ao médico o doente surge geralmente como 
um desconhecido, portador de um suposto problema de  saúde completamente 
por  identificar  e  esclarecer. Para o doente, pelo contrário, o médico 
tradicional  
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era uma personagem conhecida e recomendada a que recorria porque confiava 
na sua reputação pública. No nosso tempo, o médico é muitas vezes 
completamente desconhecido do doente, sendo-lhe atribuído pela organização 
do serviço de saúde. Nestas condições, o estatuto do médico está desprovido 
da aura que teve no passado mas, apesar das vicissitudes, do ponto de vista do 
doente, o médico é a pessoa em quem está determinado a confiar um 
problema que o preocupa (nessa altura geralmente o problema mais premente 
da sua vida) e a quem reconhece competência suficiente para aceitar as 
consequências da consulta.  

A anamnese é o primeiro momento do acto médico. Importa reconhecer 
que, para o doente, a consulta representa uma parte muito importante da 
solução do seu problema, podendo produzir alívio imediato das suas queixas 
pelo efeito tranquilizador que formos capazes de proporcionar. Para gerar este 
efeito, a consulta decorrerá em ambiente de diálogo sereno, iniciado às vezes 
por conversa informal sobre banalidades, outras vezes entrando directamente 
na abordagem das preocupações do doente, conforme a personalidade da 
pessoa que nos procura. É condição primordial à boa prática médica a criação 
de ambiente de diálogo confiante, com entendimento claro entre os dois 
intervenientes. Os doentes constituem o elemento variável deste encontro, 
competindo ao médico ser capaz de ajustar o estilo e o modelo de linguagem 
mais apropriada a cada caso. Na prática médica a sintonia desejável obtem-se 
em poucos minutos, sendo depois aprofundada no decurso do exame.  

Da anamnese constam quatro fases que se organizam sucessivamente, 
embora possam ocorrer por ordens diferentes: motivo da consulta, história 
clínica, antecedentes pessoais e antecedentes familiares.  

O motivo da consulta exprime a razão efectiva que trouxe o doente ao 
médico. Pode ser um sintoma respiratório como dor torácica (toracalgia) ou 
dispneia, pode ser apenas uma queixa vaga, como mal estar ou astenia, ou 
apenas a necessidade do doente de procurar apoio emocional. Neste grupo de 
motivos inclui-se o exame de rotina, em que o paciente (nem sempre doente) 
pretende assegurar-se de que está bem de saúde.  

Na entrevista, a procura do motivo da consulta pode levar à primeira 
pergunta directa do médico: "então qual é o seu problema?". No relatório 
clínico, o motivo de consulta exprime-se com a enumeração sumária da 
queixa que determinou efectivamente a procura do médico.  

A recolha da história clínica consiste no registo ordenado das queixas 
clínicas que se encadearam até conduzirem à situação actual. Na elaboração 
do relatório constarão todos os detalhes relevantes, adquirindo importância 
relativa os mais recentes que receberão maior relevo descritivo 

Seria  ideal o registo das queixas nos  termos usados  pelo  próprio  
doente. Contudo, muitos doentes não são capazes de reproduzir com 
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coerência lógica a sequência e a hierarquia das suas queixas. Nestes casos, o 
médico tem de procurar discernir entre as informações, observando e 
valorizando as componentes emocionais que o doente exibe ao descrever os 
pormenores da doença. Detalhes de mímica do doente podem significar uma 
escala de intensidade da dor que sentiu ou da dispneia que lhe pode ter dado a 
consciência de morte iminente, nem sempre expressas claramente no seu 
discurso. Importa reflectir que o doente valoriza os seus problemas em base 
mais emocional do que racional, podendo atribuir muita importância a coisas 
negligenciáveis e ignorar acontecimentos realmente determinantes. Estas 
falhas resultam da ignorância dos doentes ou mesmo da necessidade de 
ocultar pormenores cuja revelação possa diminuir-lhe a auto-estima. Estão 
neste grupo os comportamentos reprovados pela sociedade em geral ou pelo 
agregado familiar restrito. O médico tem de ser capaz de conduzir o diálogo 
com habilidade, em condições de total privacidade, de modo a recolher o que 
for importante e elaborar um relatório que, lido por outro médico, transmita 
com fidelidade a história verdadeira da doença actual seu paciente.  

Os sintomas que dizem respeito ao aparelho respiratório são a tosse, a 
expectoração, a dispneia, a toracalgia e a hemoptise.  
 
Tosse  

A tosse é o sintoma respiratório mais frequente. A sua utilidade 
fisiológica é a defesa das vias aéreas, limpando-as de secreções e de materiais 
estranhos à árvore traqueobrônquica.  

Mecanismo. A tosse ocorre voluntariamente ou como reflexo. O 
reflexo da tosse compreende uma via aferente, centro reflexo central (bulbar) 
e via eferente. A via aferente começa em receptores periféricos e inclui os 
nervos  trigémio, glossofaríngeo, laríngeo superior e vago. A via eferente é 
constituída pelo nervo laríngeo recorrente, nervos espinhais (para os músculos 
abdominais e intercostais) e o frénico. Na sequência de um estímulo 
periférico, inicia-se uma inspiração profunda seguida de oclusão da fenda 
glótica, relaxamento do diafragma e contracção da musculatura até produzir 
um gradiente de pressão máximo entre a cavidade torácica e o exterior. A 
tensão intratorácica elevada determina colapso parcial das vias aéreas centrais 
por prolapso das paredes posteriores membranosas. Quando a glote se abre 
bruscamente ocorre a saída de ar a grande débito, com o seu som peculiar.  

Os estímulos desencadeantes da tosse podem ser periféricos ou 
centrais.  Nas  vias  aéreas, parênquima pulmonar e pleura pode ser 
desencadeada por   inflamação,   estímulos  mecânicos  (corpos  estranhos,  
secreções)  agentes físicos, como poluentes (gases irritantes, fumo de tabaco ), 
ou pela inalação  de arfrio ou quente. Os factores neuropsíquicos apenas 
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devem ser responsalizados pela tosse, depois de excluídas todas as 
possibilidades de serem estímulos periféricos.  

Apreciação da tosse. Perante um doente com tosse é necessário 
definir as suas características.  

Aguda ou crónica  • 
• 
• 
• 

Associação com outras queixas  
Seca ou produtiva  
Horário e sazonalidade  
A tosse aguda relaciona-se frequentemente com infecções víricas das 

vias aéreas. De início é seca ou irritativa, sendo o seu estímulo a irritação da 
mucosa, mas tende a tornar-se produtiva à medida que a inflamação aumenta. 
A tosse de timbre grave associada a episódios febris (tosse rouca) sugere 
laringotraqueo-bronquite. Na tosse convulsa descreve-se como quintosa, 
sendo caracterizada por acessos de tosse sucessivos e muito próximos. 
Quando a inspiração destes doentes é sibilante a tosse diz-se coqueluchóide.  

As características da tosse podem sugerir a sua origem anatómica e 
mesmo a patologia subjacente. Se o doente tem tosse rouca (tosse de "cão") o 
estímulo tem origem em processos altos, à entrada da laringe; nas situações 
extremas, com grande enrouquecimento, diz-se tosse afónica. A tosse áspera 
sugere irritação das grandes vias aéreas. Na paralisia da corda vocal por lesão 
do nervo laríngeo recorrente ouvem-se dois sons distintos de tonalidade rouca 
(tosse bitonal). Em alguns doentes, principalmente em crianças, os acessos de 
tosse despertam vómitos (tosse emetizante), dificultando muito o uso de 
terapêuticas por via oral.  

Quando ocorre predominantemente durante a noite sugere 
insuficiência cardíaca congestiva ou asma brônquica. Se se apresenta 
imediatamente à ingestão de alimentos pode tratar-se de fístula 
traqueoesofágica. Nos doentes com abcessos pulmonares ou bronquiectasias 
pode ser despertada por mudanças de posição. A repetição de períodos de 
tosse na primavera relaciona-se muitas vezes com alergia a pólens de 
gramíneas; a relação exógena verifica-se sem calendário fixo quando se 
relaciona com produtos inalados ocasionalmente no trabalho ou com a 
ingestão de fármacos (captopril).  

Importa ainda salientar que, nos doentes com tosse crónica 
(fumadores com bronquite crónica), a alteração das características da tosse 
pode ser indiciadora de novo processo mórbido. Do mesmo modo, é preciso 
notar que alguns doentes não são capazes de expectorar (mulheres), 
deglutindo as secreções. Nestes doentes a tosse produtiva pode ser 
erradamente caracterizada como tosse seca.  
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Expectoração  
As vias aéreas normais são revestidas por epitélio ciliado. Sobre esta 

camada de células e a separá-las da coluna de ar, há uma película de 
secreções, continuamente segregadas pelas células epiteliais caliciformes e 
pelas glândulas da submucosa da traqueia e grandes brônquios. Com o 
batimento regular e orientado dos cílios, há deslizamento das secreções no 
sentido ascendente, sendo vertidas na faringe e deglutidas. A camada de 
secreções traqueobrônquicas contínua e em movimento lento chama-se tapete 
mucociliar. O seu papel fisiológico, além da proteção da camada celular do 
contacto directo com o ar e os seus poluentes, consiste na remoção das 
partículas inaladas que aí vão sedimentando.  

Em condições fisiológicas, o volume de secreções serosas e mucosas 
está na proporção de 1:1. Quando há inflamação das vias aéreas, a 
hipersecreção ocorre à custa da componente mucosa. Com a alteração do 
volume ou das características das secreções brônquicas o doente passa a 
expulsá-las com a tosse e diz-se que tem expectoração. É importante 
caracterizar cuidadosamente as suas particularidades:  

Aspecto macroscópico • 
• 
• 

Volume  
Circunstancias de aparecimento  

Na bronquite crónica há hipersecreção de muco, aparecendo tosse 
produtiva de expectoração mucosa. Nas formas iniciais os doentes referem de 
manhã (tosse produtiva dos fumadores), mas com a sua evolução passa a ser 
mais abundante e a ser referida durante todo o dia. Quando estes doentes 
infectam, a expectoração adquire cor amarelada (expectoração muco-
purulenta) ou mesmo aspecto purulento, passando a ser mais grumosa. Este 
aspecto sugere a presença de piócitos e indica infecção; contudo nos doentes 
asmáticos, a expectoração pode ter coloração amarelada devido à presença de 
eosinófilos abundantes.  

No caso particular do edema pulmonar agudo, a expectoração 
abundante tem aspecto fluido, homogéneo e espumoso, com tonalidade 
levemente rosada. Chama-se expectoração serosa.  

Quando há presença de sangue a expectoração diz-se hemoptóica, 
podendo ter apenas alguns laivos de sangue ou ser francamente hemoptóica 
ou apenas constituída por sangue (hemoptise). Nas pneumonias 
pneumocócicas a presença de sangue alveolar parcialmente metabolizado 
confere-lhe um aspecto ferruginoso, cor de ferrugem ou de tijolo. Nos 
mineiros de carvão pode ser escura pela abundância de partículas de carvão 
(antracoptise).  

Há outras particularidades a registar: alguns doentes têm habitualmente 
tosse produtiva, sendo o agravamento da doença denunciado apenas pelo 
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aumento de volume, mantendo as mesmas características; nas supurações por 
anaeróbios, a expectoração tem um odor fétido intenso, característico.  

Nas bronquiectasias, a expectoração pode ser provocada por mudanças 
de posição do tronco que favoreçam a drenagem postural das colecções 
purulentas. Por vezes, grandes colecções são expulsas bruscamente (vómica ), 
constituindo risco grave de asfixia, embora mais vezes o esvaziamento das 
cavidades pulmonares se faça de maneira fraccionada. Pode ocorrer o mesmo 
com conteúdos líquidos diferentes, como cistos hidáticos ou colecções de 
líquido pleural em casos de fístula bronco-pleural.  

 
Dispneia  

A expressão popular "falta de ar", embora tenha significado 
facilmente compreensível, tem na palavra médica dispneia um sintoma difícil 
de definir. A palavra significa literalmente respiração difícil ou dificuldade 
respiratória. O sintoma refere-se a essa dificuldade ou, mais genericamente, à 
consciência de limitação respiratória ou angústia relacionada com a 
respiração. Neste sentido, a dispneia, tal como a dor, tem um carácter 
emocional muito acentuado, extinguindo-se quando o agravamento da doença 
suprime a consciência.  

Um doente com obstrução das vias aéreas tem dispneia apenas quando 
toma consciência de que a sua respiração está limitada e sofre com esse facto. 
O doente ansioso pode hiperventilar (literalmente tendo excesso de ar, em vez 
de falta de ar) e referir ainda angústia por não ventilar tanto quanto desejaria. 
Esta componente emocional é muito variável de doente para doente. Nas 
obstruções das vias aéreas, por exemplo, a dispneia surge nos indivíduos 
previamente sãos, muito antes de haver compromisso da função respiratória; 
pelo contrário, em doentes crónicos, é possível não haver dispneia (em 
repouso) apesar de já se demonstrarem alterações dos gases do sangue.  

Provavelmente, há diferentes mecanismos capazes de provocar 
dispneia, traduzida sempre como estimulação excessiva ou anormal dos 
centros respiratórios. Algumas causas de dispneia alinham-se no quadro II. 
Verifica-se que o sintoma transvasa do aparelho respiratório e cardiovascular, 
tendo como base fisiopatológica alterações muito diversas. Para o registo 
rigoroso das queixas do doente, é necessário interrogá-lo detalhadamente 
sobre as suas manifestações, a relação com o exercício, a posição do corpo, o 
ritmo diário, a inalação de poluentes, ingestão de alimentos, etc.  

Sempre que for possível devemos exprimir a dispneia em termos 
quantitativos, relacionando-a com o exercício físico que a despertou. Pode 
haver dispneia em repouso, para os pequenos esforços dos cuidados pessoais 
ou em superfície plana, de esforços moderados, de esforços intensos 
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relacionados com o trabalho muscular pesado, ou exercício intenso das 
actividades desportivas.  

 
Quadro II - Origem dos estímulos geradores de dispneia 
1 -Receptores intratorácicos (via vagal)  
2 -Nervos somáticos, principalmente de músculos respiratórios da par 
3 -Quimiorreceptores encefálicos, aórticos ou carotídeos  
4- Centros cerebrais (corticais)  
5 -Fibras áferentes do frénico (?) 

 
Nos doentes com insuficiência cardíaca esquerda, a dispneia é agravada 

com a posição de decúbito (ortopneia). É necessário perguntar ao doente se 
repousa com a cabeça baixa e quantificar o número de almofadas de que 
precisa para ter conforto. A ortopneia verifica-se também em doentes 
respiratórios, nomeadamente na asma. Em alguns doentes cardíacos e 
respiratórios com derrame pleural, o decúbito lateral pode ser insuportável 
(trepopneia). Quando a dispneia ocorre apenas em posição erecta chama-se 
platipneia. 

O ritmo diário permite suspeitar de asma brônquica com o seu 
predomínio durante a madrugada, ou de insuficiência cardíaca congestiva que 
ocorre desde o início da noite acompanhada de outras manifestações de 
doença cardíaca (ritmo de galope, sopros). Igualmente, a relação com as 
tarefas diárias pode ser esclarecedora: a doente que refere dispneia ao varrer a 
casa tem provavelmente asma com alergia a ácaros domésticos; o trabalhador 
da fábrica de isocianatos que refere dispneia durante certos trabalhos poderá 
ter asma ocupacional.  

 
Quadro III- Causas de hemoptises 

1. Inflamatórias  
a. Bronquite  
b. Bronquiectasias  
c. Tuberculose  
d. Abcesso pulmonar  
e. Pneumonia  
2. Neoplásicas  
a. Cancro do pulmão  
b. Adenomas brônquicos  

3. Outras causas  
a. Tromboembolismo pulmonar  
b.Traumatismos (contusão 
pulmonar,  corpo estranho)  
c.Insuficiência cardíaca  
d. Estenose mitral  
e. Patologia vascular pulmonar  
f. Diáteses hemorrágicas 
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Estes doentes referem habitualmente dificuldade respiratória no tempo 
expiratório ( dispneia expiratória); nos doentes com neoplasia ou corpo 
estranho da laringe ou traqueia extratorácica a dispneia é inspiratória, 
acompanhada de estridor e tiragem.  

Alguns doentes com dispneia têm outras manifestações clínicas que 
contribuem para esclarecer facilmente a situação: se ocorrer em episódios 
associada com tosse e pieira, sem febre, a asma é muito provável; se aparecer 
bruscamente depois de um período prolongado de repouso no leito poderá ser 
uma embolia pulmonar; se aparecer com tosse, febre elevada e toracalgia 
localizada poderá ser uma pneumonia. Alguns doentes, contudo, referem 
dispneia aparentemente sem outras queixas. Quando se exclui completamente 
doença orgânica, pode finalmente classificar-se como dispneia funcional ou 
psicogénea. Esta situação verifica-se em indivíduos jovens, ansiosos, ludáveis 
e paradoxalmente é referida preferencialmente em repouso.  
 
Hemoptises  
 

Chama-se hemoptise à emissão de sangue pelas vias aéreas. A primeira 
dificuldade com as hemoptises reside na identificação da origem do sangue, 
para as distinguir de hematemeses ou de hemorragias da boca.  

Quando o sangue provém das vias aéreas o doente refere, como sintoma 
prodrómico, a sensação de calor retroesternal e, de seguida, o aparecimento do 
sangue expulso com a tosse. Este sangue é vermelho vivo e espumoso 
enquanto o das hematemeses é habitualmente escuro e precedido por sensação 
de náusea.  

Perante uma hemoptise, é sempre necessário procurar um diagnóstico 
porque a situação é potencialmente grave e porque o doente e família nos 
aparecem extremamente ansiosos. Mesmo nas hemoptises de repetição é 
preciso estar atento à possibilidade de ser devida a uma nova patologia.  

Algumas causas de hemoptises resumem-se no quadro III. Nas 
inflamações agudas os doentes referem mais vezes expectoração hemoptóica, 
quase sempre sendo distinto o fundo mucoso raiado com laivos 
ensanguentados. As bronquiectasias, a tuberculose e o cancro do pulmão 
podem manifestar-se por essas pequenas hemoptises, por hemoptises médias 
(volume inferior a 500 cm3) ou grandes hemoptises (volume superior a 500 
cm3).  

A sua expressão máxima verifica-se nas hemoptises fulminantes 
devidas a rotura de artéria pulmonar de grande calibre, provocando a morte 
em poucos minutos por encharcamento da árvore respiratória e asfixia.  
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Toracalgia  
Grande parte da patologia respiratória cursa sem dor ou apenas a 

provoca em fases avançadas. A circunstância deve-se a que os brônquios,  
bronquíolos, parênquima pulmonar e pleura visceral não têm sensibilidade 
dolorosa. É por esta razão que o cancro do pulmão ou a pneumonia alveolar 
(lobar) apenas produzem dor torácica quando atingem a pleura parietal. 

Há muitas estruturas torácicas com sensibilidade dolorosa com 
características peculiares, sendo possível obter informações preciosas para o 
diagnóstico a partir da descrição atenta das toracalgias. A dor pode ser 
localizada quando se limita ao local da sua origem, irradiada quando se 
estende por toda a área de distribuição de um nervo, ou reflexa quando é 
sentida no metâmero superficial correspondente ao estímulo doloroso visceral.  

Na caracterização da toracalgia, importa prestar atenção ao seu carácter, 
localização, irradiação, relação temporal com a tosse e os movimentos 
respiratórios e movimentos do tronco, exercício, deglutição. A dor pleural é 
aguda, intensa e em pontada, localizada sobre a área irritada, quando o 
processo  ocorre na pleura parietal costal ( enervada pelos nervos somáticos 
intercostais), ou com irradiação para a parede abdominal anterior e cervical 
quando ocorre na pleura parietal diafragmática ( enervada pelo frénico); em 
ambos os casos é agravada pelos movimentos respiratórios e pela tosse. A dor 
cardíaca é constritiva, opressiva e intensa, sem irradiação ou com irradiação 
para a base do pescoço, epigastro ou membro superior esquerdo. A dor das 
lesões do mediastino é vaga e contínua (referida como desconforto), mas pode 
ser terebrante e latejante quando se trata de aneurisma dissecante da aorta, ou 
referida como ardência mediana anterior na patologia inflamatória esofágica e 
nas traqúeobronquites agudas.  
 
4. Exame físico do aparelho respiratório  
 

O exame físico do aparelho respiratório segue, funda passos do exame físico 
global do doente: INSPECÇÃO, PALPAÇÃO, PERCUSSÃO e AUSCULTAÇÃO. 
Esta sistematização do exame físico (como outra qualquer), quando adquirida pelo 
clínico, ajuda-o não só a seguir uma linha de abordagem do doente, como a não deixar 
passar “em branco" qualquer pormenor que possa ser importante na situação em 
questão. Necessariamente, não impõe atitudes absolutamente estanques (nada impede 
que durante a colheita da história clínica seja feita a inspecção). 

Embora a atenção do médico se dirija predominantemente para o TÓRAX, 
como seria de esperar, não pode ser esquecido que há patologia respiratória que acaba 
por determinar alterações extratorácicas pelo que o exame físico do aparelho 
respiratório se não poderá limitar a este segmento. Um doente com insuficiência 
respiratória e hipóxia apresenta-se com cianose labial e dos pavilhões auriculares e, 
caso tenha simultaneamente hipercapnia, poderá apresentar também congestão 
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conjuntival e sonolência. Se a insuficiência respiratória se instalou 
cronicamente e/ ou o doente não está convenientemente medicado, 
apresentando valores persistentemente baixos de pressão parcial de oxigénio 
no sangue, poderá desenvolver hiperglobulia "compensadora", surgindo com 
aspecto pletórico. Este surge também em doentes com compressão da veia 
cava superior (por uma neoplasia, mais frequentemente), sendo então evidente 
engorgitamento das veias do pescoço e da face.  

Doentes com bronquiectasias, fibrose pulmonar idiopática, neoplasia 
pulmonar ou outras doenças respiratórias podem apresentar dedos em 
"baqueta de tambor" e/ou unhas em "vidro de relógio" nos pés e nas mãos, 
embora estas alterações também acompanhem patologias de outros 
departamentos, ou simplesmente não se associem a estados patológicos.  

Um indivíduo com tuberculose pulmonar pode ter envolvimento de 
cadeias ganglionares extratorácicas, sobretudo cervicais, pelo que estas 
deverão ser sistematicamente pesquisadas, podendo igualmente apresentar 
outras formas de atingimento extratorácico ( ex.: a tuberculose óssea poderá 
dar dor à mobilização passiva ou activa de um membro ou da coluna vertebral 
ou ainda determinar uma deformidade ). As mais variadas formas de 
envolvimento extratorácico secundário podem também surgir em doentes com 
neoplasia pulmonar. Assim, é desejável que, ao avaliar um doente com 
suspeita de doença respiratória, sejam alvo de observação cuidada todos os 
seus segmentos.  

Esta atitude é também necessária porque, em muitos casos, há que 
estabelecer diagnósticos diferenciais com doenças de outros aparelhos e 
sistemas, que por vezes se manifestam por queixas respiratórias. A dispneia, 
para além de poder estar presente nas diversas doenças do foro respiratório, 
pode surgir, por exemplo, na insuficiência cardíaca global ou 
tromboembolismo pulmonar, por envolvimento secundário do pulmão. No 
primeiro caso, estão presentes edemas dos membros inferiores ou 
hepatomegalia dolorosa e, no segundo, edema as simétrico de um membro 
resultante de trombose venosa profunda, que auxiliam no diagnóstico 
diferencial com outras situações responsáveis pelo aparecimento deste 
sintoma.  
 
Pontos de referência  

Ao observar o doente deve estar presente a anatomia do tórax para 
poder ser determinada com alguma precisão a localização da doença 
pulmonar, a sua extensão, relação com outras estruturas torácicas, etc.  

A localização das alterações encontradas relativamente aos espaços 
intercostais é importante, pelo que a sua identificação deve ser sempre feita.  
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Anteriormente, tal é possível procurando, na linha médio-esternal, a elevação 
correspondente à articulação entre o manúbrio e o corpo do esterno - "ângulo 
de Louis" (deve ser dito com pronúncia francesa, dado a sua importância ter 
sido sublinhada por P.C.A. Louis, médico, século XIX, discípulo da escola de 
Laennec); caminhando lateralmente encontra-se o 2º arco costal e, abaixo 
deste, o 2º espaço intercostal. Posteriormente, o ângulo inferior da omoplata 
apoia sobre o 7º arco costal, sendo os espaços intercostais identificados a 
partir desse nível; alternativamente, o 12º arco costal (flutuante) é facilmente 
palpável, encontrando-se o 11º espaço intercostal imediatamente acima. 
Convém manter presente que a orientação dos arcos costais ( e dos espaços 
intercostais) se faz de trás para a frente e de cima para baixo.  

São também referências importantes para a localizaçãode alterações 
relativamente à circunferência do tórax, linhas imaginárias referidas longi- 
tudinalmente à superfície, e que incluem a linha médio-esternal, médio-
clavicular, axilar anterior (prega anterior da axila), médio-axilar (“apex” 
axilar), axilar posterior (prega posterior da axila) e linha vertebral (apófises 
espinhosas das vértebras dorsais).  

É possível projectar à superfície do tórax algumas estruturas 
pulmonares. Por exemplo, a apófise espinhosa de D3 corresponde ao nível 
máximo a que as grandes cisuras ascendem posteriormente; a orientação 
destas é descendente em sentido posteroanterior, indo projectar-se, 
anteriormente ao nível do 6º arco costal, na linha médio-clavicular. Por sua 
vez, a pequena cisura encontra-se anteriormente ao nível do 4º arco costal. A 
carina projecta-se anteriormente ao nível do ângulo de Louis e posteriormente 
ao nível da apófise espinhosa de D4. As alterações encontradas ao exame 
físico do tórax na sua face posterior correspondem a patologia dos lobos 
pulmonares inferiores e as encontradas na face anterior originam-se 
geralmente nos lobos pulmonares superiores ou médio (hemitórax direito). A 
doença pleural pode dar origem a alterações em qualquer porção do tórax, 
embora, neste caso, elas sejam mais frequentes nas regiões pendentes, dado o 
derrame pleural ser a consequência mais usual do atingimento da pleura por 
patologia.  

São termos frequentemente usados na descrição e localização de 
alterações ao exame físico do tórax os seguintes:  

Supraclavicular, infraclavicular  
Paraesternal  
Interescapular, subescapular  
Subaxilar  
Bases pulmonares  
Vértices pulmonares  
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Inspecção  
A inspecção do tórax destina-se a detectar alterações da normalidade 

observáveis a olho nú. O doente deverá estar em local bem iluminado e sen- 
tado de forma a permitir a visualização fácil de todo o tórax. Para que tal seja 
possível, o médico não poderá permanecer sempre na mesma posição relati- 
vamente ao doente, devendo deslocar-se à sua volta. Por vezes, o estado geral 
do doente não permite as condições ideais, devendo então o médico procurar a 
observação parcelar do tórax, de acordo com a colaboração prestada pelo 
paciente. Na respiração tranquila, os movimentos do tórax são mais 
proeminentes que os abdominais quando o doente está sentado, acontecendo o 
contrário quando se encontra em decúbito dorsal. A mulher apresenta 
geralmente um padrão respiratório de tipo costal superior, enquanto que o 
homem tem uma respiração predominantemente abdominal.  

A postura do doente por vezes é característica. Um indivíduo com 
dispneia intensa raramente suporta o decúbito, e um enfisematoso 
habitualmente inclina o tronco para a frente, apoia as mãos nos joelhos, 
fixando a cintura escapular, e expira contra os lábios semi-cerrados.  

A forma do tórax, que habitualmente apresenta um diâmetro transverso 
superior ao diâmetro anteroposterior, poder-se-á apresentar inalterada ou com 
modificações consideráveis. Situações que se acompanhem de aumento do 
volume de gás intratorácico, como acontece com o enfisema pulmonar, 
conduzem muitas vezes ao aumento do diâmetro anteroposterior e dos espaços 
intercostais, bilateralmente, assumindo o tórax uma configuação cilíndrica 
"em tonel".  

E importante apreciar a simetria da configuração do tórax e a eventual 
presença de deformidades - retracções ou abaulamentos - que podem ser 
localizadas ou incluírem praticamente todo o tórax, como acontece com a 
cifoescoliose, que condiciona restrição pulmonar considerável. Um exemplo 
de retracção localizada, a maior parte das vezes pouco pronunciada e sem 
significado patológico, é o "pectus escavatum", que se caracteriza por uma 
depressão do esterno mais pronunciada na sua porção média e caudal.  

O tórax em quilha resulta de uma procidência do esterno que se 
encontra avançado relativamente à sua posição normal, e pode surgir em 
indivíduos que tiveram asma brônquica mal controlada durante a fase de 
crescimento. Pode ser observável retracção de todo um hemitórax, com franca 
perda de volume e enfaixamento apreciável dos espaços intercostais, em 
indivíduos com atelectasia, fibrotórax ou pneumectomia homolateral, sendo 
neste caso também visível a cicatriz cirúrgica. Em doentes submetidos a 
toracoplastia para coplapso de uma área pulmonar atingida por tuberculose, e 
em que vários arcos costais podem ter sido retirados, a retracção torácica pode 
ser extrema, por vezes com perda de apoio para a articulação do ombro 
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(habitualmente são retirados os primeiros arcos costais, dado o atingimento 
preferencial dos vértices). Neles, verifica-se retracção da zona de perda de 
arcos costais, enquanto o restante tórax expande durante a inspiração. Algo  
semelhante acontece quando surge um retalho costal por traumatismo com 
fractura de cada arco costal em dois sítios diferentes ("volet torácico” (Fig. 1 
), situação observada com alguma frequência na prática clínica de urgência. 
Por outro lado, em doentes com derrame pleural volumoso ou pneumotórax 
hipertensivo, é possível observar abaulamento do hemitórax hipertensivo 
atingido, o qual apresenta maiores dimensões relativamente ao controlateral 
eventualmente com marcado afastamento dos arcos costais entre si. 

A observação da pele ( coloração, presença de cicatrizes, eczema) 
poderá trazer alguma achega relativamente à patologia pulmonar em questão. 
A presença de cicatrizes e a sua localização podem apontar para determinadas 
intervenções cirúrgicas no passado. A coloração da pele pode a escurecida em 
doentes com neoplasias pulmonares secretoras de hormona melanotrófica e 
doentes submetidos a irradiação do tórax têm hiperpigmentação na pele dessa 
zona. A asma atópica eventualmente também de eczema. A posição e 
configuração das glândulas mamárias e dos mamilos deve também ser sempre 
apreciada.  

A obstrução da veia cava superior por uma neoplasia leva ao 
aparecimento de circulação colateral, com engorgitamento das veias do 
pescoço e do tronco, que não é observável em indivíduos normais - síndrome 
da veia cava superior - e que pode assumir aspectos diferentes conforme a 
obstrução se verifica acima ou abaixo do local de saída da veia ázigos. No 
caso de se situar acima da veia ázigos, parte do sangue deriva para esse vaso 
moderando a exuberância do quadro; quando é abaixo ou a veia é envolvida 
pela neoplasia, o síndrome é mais pronunciado, e com maior desenvolvimento 
da circulação colateral na parede abdominal anterior.  

Para além da morfologia torácica em si, é capital a apreciação do 
comportamento do tórax em cada excursão respiratória. Devem ser 
determinados a frequência, a amplitude e o ritmo dos movimentos 
respiratórios devem ser amplos e simétricos, sendo o tempo de inspiração 
ligeiramente mais curto que o de expiração, habitualmente com uma relação 
de 4/5. A presença de obstrução das pequenas vias aéreas pode levar à 
dificuldade expiratória, com prolongamento do tempo expiratório, embora tal 
possa também ser apreciado em obstruções altas, nomeadamente da traqueia 
intratorácica. Em ambos os casos, a negatividade das pressões intratorácicas 
criadas durante a inspiração, para que seja vencida a obstrução pode levar, à 
retracção das partes moles da parede do tórax, dando origem a tiragem 
intercostal e supraclavicular. Por vezes, a ventilação pulmonar não é uniforme e 
a excursão respiratória é assimétrica. 
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Fig. 1. Deslocação de retalho costal com os movimentos respiratórios. Na 
inspiração, a criação de pressões negativas intratorácicas faz retrair o retalho 
contrariamente ao que acontece na expiração. 

 
Tal acontece, por exemplo, quando há obstrução de um brônquio 

principal ou na presença de derrame pleural ou pneumotórax, que 
condicionam hipoventilação homolateral. Se a dificuldade expiratória é 
acentuada, pode ser visível a contracção dos músculos acessórios da 
expiração, a qual, em condições normais, é passiva.  

 
Palpação  
 

Esta técnica permite a pesquisa de áreas dolorosas e a caracterização de 
anomalias já anteriormente apreciadas à inspecção. Identifica a presença de ar 
no tecido celular subcutâneo ( enfisema subcutâneo ), o qual dá origem a uma 
sensação semelhante à da compressão de neve sob os dedos e que uma vez 
sentida, não mais se esquece.  

Colocando ambas as mãos simetricamente em relação à linha médio-
esternal ou vertebral, permite ainda a confirmação da amplitude dos 
movimentos respiratórios e da sua simetria (Fig. 2), complementando também 
aqui a inspecção.  

Exercendo pressão sobre a parede torácica, simetricamente e em várias 
direcções (Fig. 3), é possível obter informação quanto à compressibilidade ou 
rigidez do tórax, que pode ser ou não adequada à idade.  
As vibrações produzidas em circunstâncias fisiológicas (voz), por secreções 
presentes nas vias aéreas ou ainda por atrito entre os dois folhetos da pleura, 
quando envolvidos por patologia inflamatória, originam pré mitos detectáveis 
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à palpação (na patologia pleural o frémito está caracteristicamente presente 
nos dois tempos respiratórios).  

 

 
 
Fig. 2. Posição correcta das mãos na avaliação da amplitude e simetria dos 
movimentos respiratórios. 

A palpação para a detecção de frémitos deve ser feita apoiando 
firmemente o bordo distal da palma da mão (ou, alternativamente, a face 
cubital da mão) (Fig. 4A e 4B), utilizando preferencialmente uma só mão 
(opção mais morosa que a utilização de ambas as mãos, mas que permite 
maior sensibilidade) e deve percorrer simetricamente todo o tórax, tendo em 
atenção as áreas em que a transmissão é naturalmente atenuada (ex: 
omoplatas, área cardíaca). 

Para avaliar a transmissão das vibrações vocasi pede-se ao doente que 
produza repetidamente um som uniforme, de forma a produzir vibrações que 
se sentem à periferia e que em circunstâncias normais se transmitem simétrica 
e uniformemente à superfície torácica. Uma das imagens características do 
exame físico é a do médioc que pede ao doente que repita as palavras “trinta e 
três”, as quais são também usadas habitualmente na avaliação da transmissão 
dos  sons  vocais  à  periferia  através  da  auscultação, como se verá adiante. 
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A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Avaliação da compressibilidade do tórax 

 
palpação da transmissão das vibrações vocais permite detectar patologia que, 
de alguma forma, a modifique, atenuando-a ou intensificando-a. Um doente 
com pneumotórax ou derrame pleural apresentará diminuição ou abolição da 
transmissão das vibrações, por interposição de um meio que as absorve. O 
efeito é o mesmo na presença de fibrose ou massa pleural, ou ainda quando o 
indivíduo a avaliar é obeso e apresenta uma parede torácica espessa. A 
obstrução de um brônquio principal pode também levar à atenuação da 
transmissão das vibrações vocais no hemitórax homolateral. Um indivíduo 
que apresente uma consolidação pneumónica tem, na área envolvida, 
condições de transmissão mais favoráveis que as do pulmão são e 
normalmente arejado, pelo que a transmissão das vibrações vocais pode estar 
aumentada. Deverá ser bem determinada a área com alterações, dado que 
normalmente se relaciona com a extensão da patologia em causa, tendo 
sempre presente que é a observação comparada dos dois hemitóraces que 
permite a detecção de alterações frustes.  
Percussão  

A percussão é mais um passo do exame físico do tórax que pode 
auxiliar na detecção e caracterização de patologia pulmonar. Consiste na 
produção de vibrações sonoras à superfície do tórax e apreciação das suas 
características. Estas variam de acordo com o meio subjacente ao local onde 
as vibrações se produzem, de tal modo que se se alterar a estrutura do pulmão 
normal, as características dos sons normalmente produzidos pela percussão 
serão modificadas.  

A percussão deve ser feita com pancadas secas e vigorosas, aplicadas 
com a ponta do 3.0 dedo de uma das mãos (nos dextros será a mão direita), 
não directamente sobre o tórax, mas sobre a articulação interfalângica distal 
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do 3.0 dedo da outra mão. A única articulação móvel da mão que percute é a 
articulação do punho (Fig. SA e SB). O ponto a percutir deve encon trar-se 

 

 
Fig. 4 - Posições correctas da mão para palpação de frémitos (posições diferentes em 
A e B 

bem apoiado num espaço intercostal, e os restantes dedos um elevados 
para não anularem as vibrações produzidas (Fig. 6). Esta manobra deve 
percorrer todo o tórax e fazer-se simetricamente nos dois hemitóraces, 
tendo em conta que nas áreas escapulares a transmissão de vibrações 
está obviamente comprometida.  
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Fig 5 A única articulação móvel durante a percussão é a do punho que percute 

A percussão do pulmão normal dá origem a uma ressonância 
típica, de alta intensidade, baixo timbre e duração relativamente longa. 
Na presença de perda de arejamento do pulmão normal, como acontece 
com uma consolidação pneumónica ou atelectasia, ou se se trata de um 
derrame pleural, a percussão à superfície produz um som de macicez, 
que pode ser mais ou menos localizado, de acordo com a extensão do 
processo subjacente.  
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Este som tem uma intensidade média, timbre médio-alto e duração curta. Por 
outro lado, a rarefacção do parênquima pulmonar produz hiperressonância 
(som de alta intensidade, baixo timbre e longa duração) e a presença de um 
pneumotórax ou bolha pulmonar gigante dão origem a timpanismo, que 
caracteristicamente tem baixa intensidade e timbre musical.  
 

 
Fig 6 Apoio firme do dedo a percurtir e elevação dos restantes dedos para 
evitar a anulação da transmissão das vibrações 
 
Auscultação  

A auscultação permite, com a ajuda da membrana do estetoscópio, a 
percepção à superfície do tórax dos sons produzidos ao nível das vias aéreas 
ou dos folhetos pleurais. Em circunstâncias normais, apenas são audíveis os 
sons produzidos nas grandes vias aéreas. Diversas patologias podem 
modificar a forma como estes se transmitem ou originar sons adicionais, ao 
nivel das vias aéreas ou da pleura.  

Mesmo sem a ajuda do estetoscópio, pode ser audível, em indivíduos 
com estenose da traqueia, um som rude, agravado na inspiração ou expiração -
estridor - conforme a estenose seja extratorácica ou intratorácica 
respectivamente. Um doente com uma crise de asma pode produzir sons 
agudos e prolongados (pieira), mais evidentes na expiração, também audíveis 
sem o auxílio do estetoscópio, os quais correspondem aos sibilos detectáveis 
com a ajuda deste aparelho e mencionados mais adiante.  
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Tal como os restantes passos do exame físico, a auscultação deve 
contemplar toda a superfície do tórax, tendo em conta a modificação sofrida 
pelos sons respiratórios na área correspondente à projecção do mediastino, 
anteriormente, e deve ser feita de forma simétrica, apreciando completamente 
os tempos inspiratório e expiratório.  

No indivíduo sem patologia pulmonar, a auscultação identifica os sons 
respiratórios ou sons pulmonares, produzidos normalmente ao nível das 
grandes vias aéreas. Quando a membrana do estetoscópio é colocada nas 
regiões centrais do tórax, sobre a projecção à superfície da traqueia e dos 
brônquios de maior calibre (esterno, regiões para-esternais e interescapulares 
), o som audível é rude e soprado - primeiro som respiratório ou ruído 
traqueobrônquico. Quando colocada em zonas mais distantes, o som é grave 
e suave, consequência da sua propagação através do pulmão arejado, que 
dificulta a transmissão dos sons mais agudos até à superfície - segundo som 
respiratório (a designação "murmúrio vesicular" pressupunha o ruído 
produzido pelo ar ao entrar e sair dos alvéolos; sabemos hoje que esse fluxo 
aéreo é insuficiente para produzir som audível). Na ausência de patologia, não 
são audíveis quaisquer outros sons adicionais. Pode ser ou não perceptível um 
curto silêncio entre a inspiração e a expiração, que é mais evidente aquando 
da auscultação do primeiro som.  

Em circunstâncias normais, também a transmissão dos sons vocais é 
mais vigorosa nas regiões centrais do tórax do que nas restantes, fazendo-se 
caracteristicamente, e tal como a dos sons respiratórios, de forma simétrica.  

A presença de patologia pulmonar pode modificar a transmissão dos 
sons respiratórios ou vocais através do parênquima. Uma consolidação 
pneumónica (manutenção da permeabilidade das vias aéreas com preenchi- 
mento dos alvéolos envolventes) leva a um aumento da transmissão dos sons 
respiratórios que adquirem as características de um sopro rude característico, 
chamado "sopro tubar". Esta situação permite um aumento da transmissão dos 
sons vocais, com aumento da propagação dos sons agudos relativamente ao 
pulmão normal, surgindo nessa zona broncofonia. Na presença de uma 
consolidação, pode ser encontrado um aumento da transmissão da voz ciciada, 
sendo possível a percepção clara das palavras pectoriloquia áfona. Uma 
cavitação que se encontre em comunicação com um brônquio pode originar 
um "sopro anfórico" na zona do tórax que se lhe sobrepõe, situação pouco 
encontrada na prática clínica habitual. A rarefacção do parênquima leva, pelo 
contrário, à atenuação da transmissão dos sons à periferia, como é o caso do 
enfisema pulmonar. A diminuição é ainda maior quando se interpõe um meio 
estranho entre o pulmão e a superfície - ar, líquido ou pús, tal como acontece 
respectivamente no pneumotórax, derrame pleural ou empiema. Estes dois 
últimos, quando não se apresentam loculados na pleura, para além destas 
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alterações, originam dois fenómenos à auscultação que os ajudam a identificar 
- egofonia e pectoriloquia áfona. A primeira encontra-se no limite superior do 
líquido e resulta da percepção dos sons vocais com uma tonalidade nasalada. 
A segunda, encontra-se um pouco acima deste nível e provavelmente deve-se 
à atelectasia compressiva  
do pulmão suprajacente. Uma atelectasia por obstrução brônquica pode levar 
a uma franca diminuição da transmissão dos sons no hemitórax 
correspondente, mas uma atelectasia retráctil, por sequelas de tuberculose 
pulmonar, por exemplo, acompanha-se muitas vezes de aumento da 
transmissão dos sons respiratórios desse lado.  

Certas patologias do parênquima ou das vias aéreas, para além de 
modificarem a forma como se transmitem os sons respiratórios, produzem 
sons adicionais que nãó estão presentes no individuo são - ruídos 
adventícios. Podem ser audíveis crepitações, sibilos, roncos ou atrito pleural. 
Não devem ser confundidos com ruídos parasitas dependentes de pressão 
incorrecta do estetoscópio sobre a parede, deslizamento sobre pêlos da parede 
torácica ou trémulo muscular.  
 
Sons descontínuos ( crepitações )  
 

As crepitações são sons breves, descontínuos, que podem resultar de 
fenómenos diversos, sendo geralmente aceite que podem ser provocadas pela 
abertura rápida das pequenas vias aéreas, colapsadas durante a expiração 
(mecanismo implicado nas crepitações inspiratórias que surgem no edema 
agudo do pulmão, em que há edema intersticial, e também nas doenças do 
interstício pulmonar) ou pela passagem de ar através de secreções presentes 
nas vias aéreas. Podem ser finas (breves, suaves e agudas ), situação que se 
encontra com mais frequência no edema agudo do pulmão, pneumonia ou 
fibrose pulmonar, ou ser grossas (graves, com maior duração no tempo e 
maior intensidade), correspondendo geralmente à presença de secreções nas 
vias aéreas. Neste caso, são modificáveis com a tosse, o que não acontece nas 
situações anteriores.  

A localização das crepitações pode dar uma ajuda relativamente à 
patologia subjacente. Se se localizam em ambas as bases pulmonares 
correspondem habitualmente a congestão pulmonar por insuficiência cardíaca 
esquerda. Se são dispersas pelos dois hemitóraces, poder-se-á tratar de fibrose 
pulmonar ou bronquiectasias bilaterais difusas, embora as características das 
crepitações não sejam as mesmas num caso e noutro.  

E importante situar as crepitações relativamente ao tempo respiratório, 
isto é, se predominam na inspiração precoce ou tardia ou se se encontram a 
meio da inspiração e na expiração. As crepitações inspiratórias precoces 
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encontram-se no início da inspiração e surgem mais frequentemente em 
doentes com DPOC ou asma em crise. Por outro lado, as crepitações 
inspiratórias tardias surgem no início da segunda metade da inspiração e 
encontram-se mais frequentemente associadas a congestão pulmonar ou 
fibrose pulmonar difusa. As crepitações associadas à presença de secreções 
nas vias aéreas podem encontrar-se no meio da inspiração ou expiração, sendo 
modificáveis com a tosse.  

 
Sons contínuos (sibilos e roncos)  
 

Os sibilos são sons agudos prolongados no tempo, habitualmente mais 
audíveis no tempo expiratório, e resultam da circulação do ar através das 
pequenas vias aéreas diminuídas de calibre por edema da mucosa, espasmo do 
músculo liso brônquico e presença de secreções, muito perto do ponto de 
encerramento. Os roncos são sons mais graves, também prolongados no 
tempo, produzidos nas vias aéreas de maior calibre, e que resultam da 
passagem do ar por áreas que apresentem diminuição de calibre, 
nomeadamen-te por presença de secreções. Por estas razões, os sibilos é os 
roncos podem ser modificáveis com a tosse. Se a obstrução for grave ou o 
doente apresentar fadiga dos músculos respiratórios, não sendo possível a 
passagem do ar através das vias aéreas de forma a que se produzam estes 
sons, pode estar presente um silêncio auscultatório ( estes doentes apresentam 
também com frequência diminuição da intensidade dos sons respiratórios) que 
chama a atenção para a gravidade da situação. Num indivíduo em que se 
encontrem à auscultação sibilos ou roncos limitados a apenas uma zona do 
tórax, dever-se-á suspeitar de uma obstrução brônquica localizada.  

 
Atrito pleural  

 
Quando os folhetos pleurais apresentam inflamação ou, por qualquer 

razão, a sua superfície deixa de ser lisa, pode surgir um som áspero, 
tradicionalmente comparado com o som produzido pelo raspar de couro novo 
- atrito pleural. Este som é bem audível na área atingida e tipicamente está 
presente nos dois tempos respiratórios. Se o processo inflamatório dá origem a 
derrame pleural, o afastamento dos folhetos pleurais leva ao desaparecimento 
do atrito, muito embora não se tenha verificado melhoria da situação. Neste 
caso, surgem então as alterações ao exame físico características de derrame 
pleural. Muitas vezes é difícil de distinguir o atrito pleural das crepitações, 
embora assuma um carácter mais contínuo do que estas.  

Outros ruídos adventícios podem surgir à auscultação pulmonar, não se 
encontrando enquadrados nos anteriormente descritos. É o caso de um som 
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semelhante a um "marulhar", produzido sincronamente com os movimentos 
respiratórios, e que pode surgir em doentes com hidropneumotórax, 
resultando os sons perceptíveis da agitação do líquido na cavidade pleural.  
 
5. Síndromes semiológicos em pneumologia  
 

Há alguns conjuntos de sinais (síndromes) bem definidos que 
denunciam com nitidez as situações fisiopatológicas subjacentes. A sua 
importância didática reside na síntese que realizam, demonstrando que o 
exame físico cuidadoso pode avançar muito na caracterização da patologia do 
aparelho respiratório. São os síndromes semiológicos da Pneumologia.  

 
Síndrome de derrame pleural  

 
Verifica-se quando há acumulação de líquido na cavidade pleural, 

qualquer que seja a sua etiologia. No nosso meio, as causas mais vulgares são: 
a tuberculose, as neoplasias primárias e secundárias do aparelho respiratório, 
as insuficiências cardíaca, hepática e renal, e muitas outras.  

Inspecção - abaulamento e redução da mobilidade do hemitórax 
correspondente.  

Palpação - diminuição da expansibilidade com redução ou abolição da 
transmissão das vibrações vocais a esse nível (por vezes com aumento acima 
desse limite). .  

Percussão - macicez na zona correspondente.  
Auscultação - abolição do segundo som respiratório e atrito pleural nas 

formas iniciais, com egofonia e pectoriloquia áfona no seu limite superior.  
 

Síndrome de pneumotórax  
 
Encontra-se quando há acumulação de ar na cavidade pleural com 

afastamento das duas superfícies pleurais e colapso do respectivo pulmão. Na 
forma mais corrente ocorre por rotura espontânea de bolhas subpleurais em 
adultos jovens sem patologia respiratória. Pode aparecer também como 
complicação de doença pulmonar (tuberculose, traumatismo) ou de manobras 
invasivas (toracocentese, pleuroscopia, biopsia aspirativa transtorácica).  

Inspecção - redução da mobilidade do tórax do lado da colecção de ar.  
Palpação -diminuição da expansibilidade com abolição da transmissão 

das vibrações vocais; por vezes, enfisema subcutâneo.  
Percussão - hipersonoridade ( timpanismo ).  
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Auscultação -ausência de segundo som respiratório. Quando há fístula 
broncopleural importante pode ouvir-se sopro anfórico característico.  

 
Síndrome de condensação pulmonar  
 

Encontra-se nas infecções agudas com substituição do ar alveolar por 
exsudado inflamatório, com manutenção da permeabilidade das vias aéreas 
até à periferia. A causa mais comum é a pneumonia lobar (alveolar).  

Inspecção - redução da mobilidade do hemitórax afectado.  
Palpação - diminuição da expansibilidade da mesma região, com 

aumento das vibrações vocais.  
Percussão - submacicez ou macicez do lobo ou pulmão atingido.  
Auscultação - diminuição ou abolição do segundo som respiratório,  
substituído por sopro tubar e crepitações. Quando o doente fala, ouve-

se broncofonia e pectoriloquia na zona condensada.  
 

Síndrome de atelectasia  
 

Quando há obstrução brônquica com interrupção da ventilação e 
reabsorção do ar verifica-se perda de volume pulmonar e aumento da sua 
densidade (atelectasia obstrutiva). As causas mais vulgares são as neoplasias 
pulmonares, corpos estranhos inalados e rolhões de secreções.  

Inspeccão - redução da mobilidade com retracção do hemitórax cor- 
respondente.  

Palpação - redução da expansibilídade e diminuição da percepção das 
vibrações vocais.  

Percussão - macicez ou submacicez da mesma zona.  
Auscultação – abolição ou diminuição muito acentuada do segundo 

som respiratório. Importa lembrar que, por vezes, os sons respiratórios rudes 
são audíveis à distância, induzindo em erro o médico.  
 
Síndrome de enfisema  
 
Quando há destruição importante dos septos alvéolo-capilares ou hiper- 
insuflação pulmonar verifica-se este síndrome.  

Inspecção - abaulamento bilateral com horizontalização dos arcos 
costais, aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax e redução da 
mobilidade.  

Palpação - redução da expansibilidade torácica e redução simétrica 
das vibrações vocais.  
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Percussão - hipersonoridade generalizada.  
Auscultacão - quase silêncio auscultatório por abolição da 

transmissão dos sons das vias aéreas centrais e do coração.  
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HISTORIA CLINICA I  
(Dr. Pedro Silveira)  
 
Identificação  
 

JCS, 53 anos, sexo masculino, raça caucasiana, casado, reformado da 
construção civil, natural e residente em Vila do Conde.  
 
Motivo de internamento  

 
Dispneia e tosse com expectoração amarela.  

 
História da doença  

 
Doente saudável até há cerca de 20 anos, altura em que iniciou um 

quadro de dispneia para grandes esforços, por vezes acompanhada de pieira e 
com agravamento progressivo. Por volta de 1980 (5 anos após o início dos 
sintomas), surgiu tosse, por vezes produtiva e com expectoração que variava 
entre o amarelo e o branco, de predomínio nocturno. Manteve este quadro até 
1989, altura em que esteve internado pela primeira vez no Hospital de S. João, 
por agravamento súbito da dispneia e da pieira.  

Desde essa data, refere uma maior limitação na realização das suas 
tarefas diárias, por aparecimento de dispneia para pequenos esforços. Há 3 
anos, começou com ortopneia e, no final de 1993, apareceram edemas dos 
membros inferiores, de predomínio vespertino, bilaterais e simétricos, bem 
como nictúria. Nestes últimos 5 anos, esteve internado várias vezes, quer no 
Serviço de Pneumologia, quer em Serviços de Medicina Interna do Hospital 
de S. João, por agravamento da dispneia, da pieira e da tosse. Os 
internamentos têm sido cada vez mais frequentes e de maior duração.  

No dia 06/01/95, foi enviado da Consulta Externa ao Serviço de Urgência, por 
dispneia em repouso, tosse com expectoração amarelada e dor na face anterior do 
hemitórax esquerdo, sem irradiação, agravada pelos movimentos respiratórios e pelo 
esforço da tosse, sem posição antálgica, motivo pelo qual foi internado no 
Serviço de Pneumologia, onde actualmente se encontra. Nega expectoração 
hemoptóica, hemoptises e hipertermia.  
 
Antecedentes pessoais  
 
 Hábitos alimentares - cumpre regularmente uma dieta hipossalina.  
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 Hábitos etílicos -nega ingestão de bebidas alcoólicas.  
 Hábitos tabáquicos - fumou durante 2 anos e meio, cerca de 50 cigarros 

por dia (enquanto cumpria o Serviço Militar). Desde aí, nunca mais 
fumou.  

 Hábitos medicamentosos  
Oxigenoterapia domiciliária - ventimask a 24%, 4L/m, irregularmente 
ao longo do dia.  
Ventilan® (salbutamol) sol. respiratória - 4 nebulizações/dia Beclotaide 
forte® (beclometasona) -2 inalações 4 vezes/dia  
Atrovent® (brometo de ipatrópio) - 2 inalações 4 vezes Lepicortinolo@ 
(prednisolona) -5 mg/dia p.o.  
Filotempo®(aminofilina) -1 comp. de 12 em 12 h p.o.  
Lasix® (furosemida) -1 comp./dia p.o.  
Gastridina 300® (ranitidina) -1 comp./dia p.o.  

 História profissional -exerceu sempre a profissão de trolha, encontrando-se 
reformado desde 1977.  

 Más condições sócio-económicas.  
 Foi criador de pombos, periquitos, galinhas, corvos e outras aves durante 

vários anos. Actualmente, não tem contactos com animais domésticos.  
 Nega mudanças de região geográfica.  
 Nega intervenções cirúrgicas ou história de traumatismos. Nega 

tuberculose pulmonar, hipertensão arterial, diabetes ou 
hipercolesterolemia. Nega história de alergias.  

 
Antecedentes familiares  
 
 Mãe falecida aos 76 anos por bronquite (SIC)  
 Pai falecido aos 77 anos, por motivo que desconhece  
 1 irmão saudável  
 5 filhos saudáveis  
 3 netos saudáveis  

 
Revisão de sintomas por aparelhos e sistemas  

 
Síntomas gerais. Astenia, anorexia e incapacidade de realizar as tarefas 

habituais. Nega emagrecimento recente, arrepios, hipersudorese, prurido, 
alterações do sono ou da sede.  

Aparelho respiratório. Dispneia, pieira, tosse produtiva e dor torácica, 
já caracterizadas na história. Nega rouquidão, estridor, hemoptises ou 
expectoração hemoptóica.  
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Aparelho cardiovascular. Dispneia de esforço, ortopneia, edemas e 
nictúria, já descritos na história. Refere ainda palpitações que surgem após o 
esforço e de remissão rápida e espontânea. Nega dispneia paroxística 
nocturna, tonturas, lipotímias ou claudicação.  

Aparelho digestivo. Epigastralgias pós-prandiais, com duração 
aproximada de 30 minutos e sem irradiação. Enfartamento pós-prandial. Nega 
náuseas, vómitos, pirose, disfagia, eructações, hematemeses, melenas ou 
alterações do trânsito intestinal ou das características das fezes.  

Aparelho urinário. Nictúria. Nega disúria, polaquiúria, hematúria, 
alterações do volume urinário, tenesmo ou lombalgias.  

Aparelho hemolinfopoiético. Sem petéquias, equimoses, 
gengivorragias, epistáxis, adenopatias ou dor óssea provocada.  

Aparelho locomotor. Sem dores articulares, ósseas ou musculares.  
 
Exame objectivo  
 
Aspecto geral  
 

Doente preferencialmente sentado no leito, com fixação da cintura esca  
pular, emagrecido, com mau estado geral, cianosado e dispneico. Idade 

aparente superior em cerca de 10 anos à idade real. Apresenta-se consciente, 
colaborante, orientado no tempo e no espaço. Pele e mucosas coradas e 
hidratadas. Marcha com dificuldade e lentamente.  

Peso = 52 kg  
Altura = 169 cm  

 
Parâmetros vitais  
 

Temp. axilar = 36,6 °C  
Frequência respiratória= 26 ciclos/min  
Pulso radial = 92 ppm, arrítmico, regular e amplo  
Tensão arterial = 110/65 mmHg. (membro sup. esq., sentado)  

 
Cabeça  
 

Sem dismorfias, assimetrias ou tumefacções. Distribuição pilosa sem 
alterações. Escleróticas anictéricas. Conjuntivas coradas. Apresenta lesão 
elevada, hiperpigmentada, bem delimitada, arredondada, indolor, com 4 mm 
de diâmetro na região malar esquerda e de aparecimento recente. Ouvidos, 
nariz, boca, dentes e orofaringe normais. Cianose labial.  
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Pescoço  
 

Mobilidade conservada. Sem dismorfias ou assimetrias. Tiragem supra- 
esternal e supraclavicular. Pulso carotídeo arrítmico, regular, amplo e 
simétrico. Sem frémitos ou sopros. Tiróide não palpável. Sem desvio da 
traqueia. Turgescência venosa das jugulares de 5 cm, a 45 graus, bilateral. 
Refluxo hepatojugular presente. Cadeias ganglionares não palpáveis.  
 
Tórax  
 

Inspecção. Tórax aumentado no seu diâmetro anteroposterior, sem 
assimetrias. Pele de coloração normal. Distribuição pilosa normal.  

Movimentos respiratórios de amplitude muito reduzida, com um ritmo 
regu!ar. Sem tiragem intercostal.  

Área de impulso máximo não visível.  
Palpação. Sem enfisema subcutâneo ou alterações da sensibilidade. 

Sem adenopatias ou tumefacções palpáveis.  
Expansibilidade torácica diminuída bilateralmente. Transmissão das 

vibrações vocais reduzida em toda a região torácica.  
Choque da ponta palpável no 5.0 espaço intercostal esquerdo, na linha 

médio-clavicular, sustentado. Ausência de frémitos.  
Percussão. Hiperressonância em toda a região torácica.  
Auscultação pulmonar. Sons respiratórios global e simetricamente 

diminuídos. Tempo expiratório prolongado. Sibilos dispersos, inspiratórios e 
expiratórios. Crepitações inspiratórias finas, predominantes na metade inferior 
direita. Atrito pleural ausente.  

Auscultação cardíaca. Sl e S2 diminuídos. S3, S4 e sopros não 
perceptíveis.  
 
Abdómen  
 

Configuração normal, sem assimetrias, cicatrizes ou rede venosa 
visíveis. Mobilidade respiratória presente.  

Dor à palpação profunda da região epigástrica e do hipocôndrio direi- 
to, sem defesa ou contractura. Fígado palpáve18 cm abaixo do rebordo cos- 
tal, na linha médio-clavicular, doloroso, de bordo rombo, sem nódulos 
aparentes. Baço não palpável. Sem outras massas palpáveis.  

A percussão, verifica-se um aumento da área hepática, sem outras 
alterações. Ausência de ascite. Sinal da onda negativo.  

Ruídos hidroaéreos presentes e de características normais.  
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Membros  
 

Distribuição pilosa normal. Apresenta deformidade nos 2.0 e 3.0 dedos 
da mão esquerda, com várias cicatrizes e limitação da mobilidade inter-
falângica.  

Dedos em baqueta de tambor. Unhas em vidro de relógio. Sem varizes 
dos membros inferiores.  

Edemas das extremidades inferiores, até às metades inferiores das 
pernas, simétricos e moles.  

Pulsos periféricos presentes e simétricos.  
 
Exame neurológico sumário  
 

Pupilas isocóricas e reactivas.  
Pares craneanos sem alterações. Sensibilidade conservada.  
Reflexos ósteo-tendinosos e cutâneo-plantares conservados e 

simétricos. Sem alterações da coordenação ou do equilíbrio.  
 
Resumo  
 

Doente do sexo masculino, 53 anos, reformado da construção civil, 
antigo criador de aves, que há cerca de 20 anos inicia um quadro de dispneia 
para grandes esforços, progressiva, por vezes acompanhada de pieira. Pos- 
teriormente, e com o agravamento da dispneia, refere o aparecimento de tosse 
de predomínio nocturno, por vezes produtiva. Em 1989, apresentava um 
quadro de dispneia para pequenos esforços, tosse e pieira. Dois anos depois, 
aparece ortopneia e passados outros 2 anos, surgem edemas dos membros 
inferiores, vespertinos e simétricos, e nictúria. Encontra-se internado desde 
06/01/95 por dispneia de repouso, tosse com expectoração amarelada e 
toracalgia à esquerda de características pleuríticas. Nega história de 
tuberculose pulmonar. Fumou uma média de 50 cigarros/dia durante 2 anos e 
meio.  

Ao exame objectivo, apresenta-se emagrecido, cianosado, com mau 
estado geral e preferencialmente sentado no leito com fixação da cintura 
escapular. Sinais de dificuldade respiratória, com polipneia, expiração pro- 
làngada e tiragem supraesternal e supraclavicular. Tórax com expansibilida- 
de reduzida, aumentado no seu diâmetro anteroposterior. Sons respirató- rios 
globalmente diminuídos, sibilos dispersos e crepitações inspiratórias finas na 
metade inferior direita. Salienta-se ainda a existência de turgescência venosa 
das jugulares, dedos em baqueta de tambor, hepatomegalia dolo- rosa de 8 cm 
e edemas maleolares e pré-tibiais moles.  
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Hipóteses de diagnóstico  
 
 Doença pulmonar obstrutiva crónica, agudizada por infecção respira- 

tona ou pneumoma.  
 Bronquiectasias infectadas. ."Cor pulmonale" crónico. .Doença ulcerosa 

péptica.  
 Gastrite secundária à corticoterapia.  
 Basalioma, carcinoma espinocelular ou melanoma da região malar 

esquerda.  
 
Exames complementares de diagnóstico  
 
 Hemograma com velocidade de sedimentação.  
 .lonograma, glicose, proteinograma e funções renal e hepática. .Exame 

sumário de urina. .  
 Telerradiografia do tórax (face e perfil esquerdo ).  
 Estudo funcional respiratório (gasimetria e provas funcionais -

espirometria, volume residual, prova da broncodilatação e capacidade 
de difusão ).  
 Exame bacteriológico da expectoração com antibiograma. .ECG e 

ecocardiograma.  
 TAC torácica.  
 Doseamento de a-1-antitripsina.  
 Endoscopia digestiva alta ( caso a função respiratória o não permitisse, 

a alternativa seria o Rx esófago-gastro-duodenal).  
 Biopsia da lesão hiperpigmentada da região malar esquerda.  

 
Resultados dos exames realizados  
 
 Hemograma  

Poliglobulia (G.R. = 6,79 x 10-9/L e Ht. = 54,9L/L) e microcitose 
(HGM = 21,9); leucócitos -7.600 com 94,4% de neutrófilos.  
 lonograma  

Hiponatremia; ureia = 0,58g/l. 
 Gasimetria (Ar)  

Insuficiência respiratória com retenção de CO2 (pH = 7,35;  
PaO2=55,1 mmHg; PaCO2= 46,9 mmHg; HCO3= 28,9 mEq/L Sat. = 
88,5% )  

 Telerradiografia do tórax (posteroanterior e perfil) (Fig. 7 A e B). A 
incidência posteroanterior encontra-se bem inspirada, com uma 
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penetração adequada e centrada em relação ao "chassis". Partes moles 
sem alterações, embora o bordo inferior do grande peitoral seja bem 
visível bilateralmente. Existe um alargamento generalizado dos espaços 
intercostais e horizontalização dos arcos costais. As hemicúpulas 
diafragmáticas apresentam-se rectilinizadas evidenciando a direita um 
contorno irregular, com imagem em tenda. O mediastino exibe padrões 
dentro da normalidade. O parênquima exibe hiper- transparência difusa, 
com rarefacção generalizada da trama vascular. Os hilos pulmonares 
encontram-se em posição normal. Na incidência de perfil confirma-se a 
rectilinização das hemicúpulas, sendo notória a hipertransparência 
generalizada do campo pulmonar, o aumento do diâmetro 
anteroposterior do tórax e do espaço retroesternal.  

 
 

 
Fig. 7 
 
 
Diagnóstico definitivo  
 

Insuficiência respiratória crónica por DPOC com componente 
enfisematoso predominante, agudizada por infecção respiratória.  

"Cor pulmonale" crónico.  
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Terapêutica proposta  
 
 Repouso no leito 
 Dieta hipossalina 
 Restricção hídrica.  
 Cinesiterapia respiratória e drenagem postural.  
 Oxigenoterapia contínua, com Fi O2 de 24% (2l/min), por máscara de 

Venturi, com monitorização gasométrica.  
 Terapêutica broncodilatadora e anti-inflamatória  

- Nebulização com ar comprimido, com 0,5 cm3 de salbutamol em 3 
cm3 de soro fisiológico, de 6 em 6 horas.  

- Aminofilina, inicialmente e. v. e posteriormente p.o., de maneira a 
manter níveis séricos entre 10 e 20 ~g/ml.  

- Prednisolona e. v., 25 mg de 6 em 6 horas com posterior passagem 
para p.o. e redução progressiva para a dose mínima eficaz. - Inalação 
de 400 microg de dipropionato de beclometasona de 6 em 6 horas.  

- Brometo de ipatrópio, 2 inalações de 6 em 6 horas 
 Antibioterapia:  

- Iniciar com uma beta-lactâmico e, quer em função da clínica, quer em 
função dos agentes patogéneos isolados, associar outra droga ou 
alterar a inicial.  

 Terapêutica diurética:  
- Furosemida, 20 mg e.v. de 12 em 12 h e posteriormente, ajustar a dose, 

em função da volemia, do ionograma e da tensão arterial.  
 Captopril, 6,25 mg p.o. de 8 em 8 horas e aumentar progressivamente 

consoante a resposta tensional.  
 No caso de existir fibrilação auricular e em função do ecocardiograma:  

- Digitalizar.  
- Hipocoagular.  

 Para prevenção de fenómenos tromboembólicos: 
  - Heparina, 5.000 U de 12 em 12 horas, s.c. . 

Protecção da mucosa gástrica:  • 
- Sucralfate, 1 g p.o. de 6 em 6 h. Iniciar inibidores H2 no caso de se 
confirmar a existência de doença ulcerosa.  

 
Prognóstico  
 

Na doença pulmonar obstrutiva crónica, sobretudo com enfisema pul- 
monar predominante, como parece ser o caso, a insuficiência respiratória com 
retenção de CO2 e o aparecimento de insuficiência cardíaca direita indiciam 
um prognóstico reservado e uma curta esperança de vida.  
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HISTORIA CLINICA II  
(Dra. Ana Rosa Santos )  
 
Identidade  
 

].M.P.S., sexo masculino, 40 anos de idade, raça caucasiana, casado, 
tra- balhador na construção civil, natural de Vila do Conde, residente em 
Barcelos.  
 
Motivo de internamento  
 

Toracalgia à esquerda.  
 
História da doença Aparentemente saudável até Agosto de 1994 altura 

em que começou com anorexia, astenia, hipersudorese acentuada de 
predomínio nocturno, emagrecimento que não sabe quantificar e tosse com 
expectoração muco-purulenta. Recorreu ao médico assistente que o orientou 
para o STDR de Famalicão onde foi diagnosticada tuberculose pulmonar; 
iniciou tratamento com quatro drogas (isoniazida, pirazinamida, rifampicina e 
estreptomicina) em 27 de Setembro, apresentando baciloscopias negativas 
desde 18 de Outubro.  

Em Novembro surge subitamente dor na face anterior do hemitórax 
esquerdo, contínua, de intensidade moderada, agravada pela tosse e pela 
inspiração profunda. Recorreu ao SU do Hospital de Famalicão onde foi 
diagnosticado pneumotórax à esquerda, tendo ficado internado para drenagem 
subaquática. Teve alta passados cerca de sete dias.  

No início de Dezembro surge novamente dor na face anterior do 
hemitórax esquerdo, com as mesmas características, tendo recorrido de novo 
ao SU do Hospital de Famalicão onde lhe foi introduzido dreno de Jolly à 
esquerda. No entanto, como passados três dias o pulmão não expandia, o 
doente foi transferido para o Hospital de S. João com o diagnóstico de 
pneumotórax refractário à esquerda.  
 
Antecedentes pessoais  
 

 Hábitos alimentares - diversificados.  
 Hábitos alcoólicos - cerca de 20 g de etanol/ dia.  
 Hábitos tabáquicos - 30 cigarros/dia desde os 10 anos de idade; 

deixou de fumar há seis meses.  
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 Antecedentes profissionais - trabalha como pedreiro na construção 
civil desde há cerca de 20 anos; anteriormente trabalhou numa 
serração durante 3 anos e numa fábrica de indústria têxtil durante 
aproximadamente 2 anos.  

 Antecedentes patológicos - pneumotórax à direita há 4 anos, tendo 
estado internado no Serviço de Pneumologia do Hospital de S. João 
para drenagem; internamento curto (não sabe especificar) e sem 
complicações.  

 Hábitos medicamentosos - cumprimento da terapêutica anti-
tuberculosa.  

 Outros antecedentes pessoais irrelevantes.  
 
Antecedentes familiares  
 

 Tem três filhos respectivamente com 9, 5 e 3 anos de idade; a mulher 
e os dois filhos mais novos estão actualmente a fazer tratamento no 
STDR de Famalicão, que iniciaram após o rastreio realizado quando 
foi diagnosticada tuberculose pulmonar ao doente ( em Setembro ).  

 Pai com 74 anos de idade e com antecedentes de tuberculose 
pulmonar há cerca de 20 anos, tendo estado internado no Hospital de 
Eduardo de Santos Silva. Mãe com 72 anos de idade e aparentemente 
saudável.  

 
Revisão de sÍntomas por aparelhos e sistemas  
 

Síntomas gerais. Astenia e hipersudorese nocturna. Apetite 
conservado. Aparelho respiratório. Dor torácica cujo início foi súbito e sem 
relação com o esforço ou com a tosse, contínua, agravada pela tosse e pela 
inspiração profunda, localizada na face anterior do hemitórax esquerdo, sem 
irradiação para a face posterior ou para o membro superior. Tosse com 
expectoração mucopurulenta e espessa. Sem dispneia, sem hemoptises.  

Aparelho cardiovascular. Sem dispneia de esforço, ortopneia, 
dispneia paroxística nocturna, dor precordial, tonturas, palpitações ou 
lipotímias. Sem edemas, sem claudicação.  

Aparelho digestivo. Sem náuseas, vómitos, pirose, intolerância 
alimentar, disfagia, hematemeses ou melenas, alterações do trânsito intestinal 
ou dores abdominais. Sem alterações na coloração das fezes.  

Aparelho génito-urinário. Sem disúria, polaquiúria, hematúria, 
oligúria ou poliúria. Urina de tonalidade alaranjada. Sem outras alterações das 
características do jacto urinário. Sem lombalgias.  
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Aparelho hemolinfopoiético. Sem petéquias, equimoses, hemorragias, 
dores ósseas ou peso no hipocôndrio esquerdo.  

Aparelho locomotor. Sem dor articular, óssea ou muscular, espontânea 
ouprovocada.  

Sistema neurológico. Sem tonturas, vertigens, zumbidos, cefaleias, 
alterações do sono ou da sede.  

 
Exame objectivo  
 

Bom estado geral. Idade aparente de acordo com idade real. Consciente, 
colaborante, orientado no tempo e no espaço. Pele e mucos as coradas e 
hidratadas. Faneras sem alterações.  

Peso -52 kg  
Altura -1 ,64 m  

 
Parâmetros Vitais  
 

Temp. axilar -36,5 °C  
P.R. -78 ppm, rítmico, amplo, regular  
T.A. -118-70 mmHg (membro superior esquerdo, sentado) F.R. -20 

ciclos/minuto  
 
Cabeça  
 

Pele e couro cabeludo sem alterações. Olhos, ouvidos e nariz sem 
alterações. Vários dentes cariados em ambas as arcadas dentárias; lesões de 
piorreia. Pavimento bucal e orofaringe normal.  
 
Pescoço  
 

Sem dismorfias. Sem turgescência venosa jugular a 45°. Boa 
mobilidade. Cadeias ganglionares não palpáveis. Tiróide não palpável. Sem 
desvios da traqueia. Pulsos carotídeos presentes e simétricos, sem sopros.  
 
Tórax  
 

Inspecção. Tórax de configuração normal; coloração normal; sem rede 
venosa colateral visível.  

Expansibilidade normal.  
Sem tiragem ou uso dos músculos acessórios da respiração.  
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Cicatriz devida a introdução de dreno de Jolly na face anterior do 
hemitórax direito a nível do 2.0 espaço intercostal. Cicatriz igualmente de 
introdução de dreno na face anterior do hemitórax esquerdo, no 2.0 espaço 
intercostal.  

Ponto de sutura em bolsa (circlage) a nível do 3.0 espaço intercostal 
esquerdo.  

Dreno torácico oscilante.  
Seios sem alterações.  
Palpação. Sem enfisema subcutâneo. Sem alterações da sensibilidade. 

Sem adenomegalias ou tumefacções palpáveis.  
Palpação das vibrações vocais diminuídas no hemitórax esquerdo. 

Choque da ponta no 5.0 espaço intercostal esquerdo desviado medial-  
mente em relação à linha medioclavicular, sem frémitos. Percussão. 

Normal.  
Auscultação cardíaca. S 1 e S2 normais; sem galopes, sopros ou atrito 

audíveis.  
Auscultação pulmonar. Sons respiratórios diminuídos em toda a 

extensão do campo pulmonar esquerdo; crepitações finas bilaterais 
predominantemente no 1/3 superior do campo pulmonar direito.  

 
Abdómen 
  

Configuração normal. Sem rede venosa colateral visível. Sem cicatrizes 
ou hérnias visíveis.  

Sem dor à palpação superficial ou profunda. Sem hepatomegalia, esple- 
nomegalia ou massas palpáveis.  

Sem alterações à percussão e à auscultação.  
 
Membros  
 

Sem deformidades ósseas ou das articulações.  
Sem limitações dos movimentos passivos ou activos. Sem varizes ou 

edemas.  
Pulsos presentes e simétricos.  

 
Coluna vertebral  
 

Sem desvios. Boa mobilidade.  
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Exame neurológico sumário  
 

Consciente, colaborante e orientado no tempo e no espaço. Pupilas 
isocóricas e reactivas.  

Sem alterações do equilíbrio ou da marcha.  
Boa mobilidade activa ou passiva. Força muscular conservada. Sem 

alterações da sensibilidade superficial ou profunda. Reflexos osteotendinosos 
presentes e simétricos.  

 
Resumo 
  

Doente do sexo masculino, 40 anos de idade, trabalhador na construção 
civil, fumador, a fazer tratamento antituberculoso com 4 drogas desde há 
quatro meses e apresentando baciloscopias negativas desde há três.  

Há dois meses foi internado no Hospital de Famalicão devido a pneu- 
motórax à esquerda, que foi drenado.  

Há um mês sentiu novamente dor, de início súbito, na face anterior do 
hemitórax esquerdo, contínua, agravada pela tosse e pela inspiração pro- 
funda. Recorreu ao serviço de urgência do Hospital de Famalicão onde foi 
diagnosticado pneumotórax recidivante à esquerda, pelo que ficou interna- do 
para introdução de dreno de Jolly. Dado não haver expansão pulmonar 
passados 3 dias foi transferido para o Hospital de S. João.  

A entrada apresentava, à auscultação pulmonar, diminuição dos sons 
respiratórios e da transmissão das vibrações vocais à esquerda.  
 
Hipóteses de diagnóstico  
 

Pneumotórax à esquerda em doente com tuberculose pulmonar.  
 
Exames complementares de diagnóstico  
 
 Telerradiografia do tórax em incidência postero-anterior e perfil (Fig. 8 A 

e B).  
Bem penetrada, centrada e inspirada, ligeiramente rodada para a 

esquerda. Sem alterações das partes ósseos e moles da parede torácica. 
Discreto desvio do mediastino para a direita. Angulo costofrénico esquerdo 
apagado.  

Hipertransparência do campo pulmonar esquerdo, mais marcada no 
terço superior, sendo visível uma linha hipotransparente à periferia, a partir da 
qual não é visível a trama vascular pulmonar; área de opacificação 
heterogénea do terço médio do mesmo campo pulmonar. Imagem de dreno 
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torácico à esquerda. Opacidade heterogénea difusa, mal delimitada e de tipo 
algodonoso, na metade superior do campo pulmonar direito, com pequenas 
imagens hipertransparentes e arredondadas dispersas no seu interior.  

A incidência de perfil confirma a presença de dreno intratorácico, sendo 
visível o apagamento do fundo de saco costofrénico posterior esquerdo.  
 Hemograma  

Leucocitose com neutrofilia. V.S. elevada (74 mm na 1.a hora). Sem 
outras alterações.  
 Bioquímica de sangue  

Ac. úrico ligeiramente elevado. Sem outras alterações (nomeadamente 
da função hepática).  

Bioquimica da urina Normal.  
 Bacteriologia da expectoração No S.U. (16/12) - negativo.  

 

 
Fig. 8 

 
No internamento (21/12,22/12,9/1) - O exame directo após coloração 

pela técnica de Ziehl-Neelsen mostrou alguns bacilos álcool-ácido resistentes; 
leitura da cultura em meio de Lowenstein ao fim de 4 semanas revelou não 
haver crescimento de bactérias (aguarda-se leitura às 8 semanas).  
 
Diagnóstico definitivo  
 

Pneumotórax à esquerda em doente com tuberculose pulmonar.  
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Terapêutica proposta  
 

Drenagem fechada do pneumotórax.  
Manutenção da terapêutica anti-tuberculosa já instituída, mas com 

eventual modificação de acordo com antibiograma, caso haja isolamento do 
bacilo em cultura. Prolongamento da terapêutica por um período de 12 meses, 
pelo menos.  

Vigilância das tomas.  
Considerar a possibilidade de toracoscopia, ou, eventualmente, cirurgia, 

caso não haja resolução do pneumotórax com drenagem torácica fechada.  
 

Prognóstico 
  

O prognóstico da tuberculose pulmonar é em geral bom, desde que seja 
cumprida a terapêutica antituberculosa. Na presença de um pneumotórax, se 
houver expansão pulmonar, as sequelas poderão ser mínimas; contudo, tal 
pode não acontecer e, a manter-se fístula bronco-pleural, a cirurgia poderá ser 
necessária. Havendo concomitantemente destruição macissa do pulmão, com 
ou sem fístula broncopleural, a pneumectomia poderá ser a única solução para 
evitar incapacidade marcada a médio prazo.  
 

No internamento (21/12,22/12,9/1) -O exame directo após coloração 
pela técnica de Ziehl-Neelsen mostrou alguns bacilos álcool-ácido resistentes; 
leitura da cultura em meio de Lowenstein ao fim de 4 semanas revelou não 
haver crescimento de bactérias (aguarda-se leitura às 8 semanas).  

 
Diagnóstico definitivo  
 

Pneumotórax à esquerda em doente com tuberculose pulmonar.  
 

Terapêutica proposta  
 

Drenagem fechada do pneumotórax.  
Manutenção da terapêutica anti-tuberculosa já instituída, mas com 

eventual modificação de acordo com antibiograma, caso haja isolamento do 
bacilo em cultura. Prolongamento da terapêutica por um período de 12 meses, 
pelo menos.  

Vigilância das tomas.  
Considerar a possibilidade de toracoscopia, ou, eventualmente, cirurgia, 

caso não haja resolução do pneumotórax com drenagem torácica fechada.  
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Prognóstico  
 

O prognóstico da tuberculose pulmonar é em geral bom, desde que seja 
cumprida a terapêutica antituberculosa. Na presença de um pneumotórax, se 
houver expansão pulmonar, as sequelas poderão ser mínimas; contudo, tal 
pode não acontecer e, a manter-se fístula bronco-pleural, a cirurgia poderá ser 
necessária. Havendo concomitantemente destruição macissa do pulmão, com 
ou sem fístula broncopleural, a pneumectomia poderá ser a única solução para 
evitar incapacidade marcada a médio prazo.  
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