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Apresentação
Prezado (a) leitor (a),
O cuidado multiprofissional nas doenças respiratórias permite uma melhor abordagem destes
pacientes e garante a integralidade do cuidado à saúde. Em unidades de terapia intensiva, a
fisioterapia respiratória tem papel importante no manejo da insuficiência respiratória e no
processo de readaptação do indivíduo após o evento agudo.
No PP deste mês, discute-se a abordagem fisioterápica no contexto de exacerbação de doença
pulmonar intersticial.
Espero que tenham uma boa leitura.
Dra. Regina Célia Carlos Tibana.
Editora-chefe do Pneumologia Paulista.
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Manejo da insuficiência respiratória aguda
com fibrose pulmonar complicada por
pneumotórax: relato de caso.
Marcella Marson Musumeci Fagundes de Almeida1,2,3 ; Gezilaine Rodrigues Torres1,2; Luciana Dias
Chiavegato 2,3
1
Disciplina de Pneumologia – Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
2
Serviço de Fisioterapia do Hospital São Paulo – Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
3
Programa de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

Resumo
Pacientes que apresentam fibrose pulmonar avançada
podem evoluir com pneumotórax recorrente em função da
ruptura dos cistos que são comuns nos casos mais
avançados da doença. A presença do pneumotórax
aumenta consideravelmente a morbidade desses
pacientes, sendo necessária rápida intervenção. Diante
do desconforto respiratório que leva esses pacientes a
procurarem a sala de emergência, muitas vezes há
necessidade de administração de suporte ventilatório, o
que pode aumentar a extensão do pneumotórax e agravar
o quadro antes mesmo que o diagnóstico seja
definitivamente realizado.

Caso clínico
Homem de 62 anos, residente em São Paulo, motorista
de ônibus circular, com história pregressa de hipertensão
arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio sem
necessidade de angioplastia, ex- tabagista (carga tabágica
de aproximadamente 30 maços/ano), exposição a mofo e
à poluição.
Procurou pronto-socorro com queixa de dispneia
progressiva (moderado aos mínimos esforços), associada
à tosse seca, dispneia paroxística noturna e dor torácica
ventilatório-dependente há cerca de uma semana. Negou
febre. Referiu quadro semelhante há quatro meses, do qual
apresentava tomografia de tórax com achados
compatíveis à pneumonia intersticial usual. Não seguiu
tratamento recomendado na ocasião.
No momento da internação apresentou-se taquicárdico
(FC 150 bpm), taquipneico (FR 38 irpm), com uso de
musculatura acessória e com provável aumento do
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trabalho respiratório e hipoxêmico (Saturação de pulso
de oxigênio 77% em ar ambiente). Registro de prontuário
relata ausência de melhora com oxigenoterapia (máscara
de Venturi) e tentativa sem sucesso de terapia com
ventilação não-invasiva no modo bi-level porém, sem
descrição de parâmetros utilizados. Visto refratariedade
das estratégias utilizadas, paciente evoluiu para
intubação orotaqueal. Em um primeiro momento foi
ventilado em modo assisto-controlado a pressão, pressão
expiratória final (PEEP) de 8 cmH2O, volume corrente de
aproximadamente 6 mL/kg, fração inspirada de oxigênio
(FiO2) de 70%. Realizada tomografia de tórax na qual foi
evidenciado pneumotórax bilateral, associado a
pneumomediastino, além de sinais de intersticiopatia,
caracterizados por faveolamento predominante em bases
pulmonares, bronquiectasias de tração com gradiente
ápico-basal, associado a atenuação em vidro-fosco nas
bases pulmonares e consolidações apicais bilaterais, que
poderiam estar relacionadas a processo inflamatório/
infeccioso sobrepostos (Figura 1).

Fig. 1 – Tomografia computadorizada de tórax, evidenciando pneumotórax
bilateral
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Paciente foi encaminhado para unidade de terapia
intensiva (UTI), onde foi recebido sob os parâmetros
ajustados na sala de emergência. Ainda no primeiro dia
de internação na UTI foi realizada a drenagem torácica
bilateral sendo mantida em sistema de aspiração continua
por sete dias. Em relação ao pneumomediatino optou-se
por manter conduta conservadora.
No dia seguinte à intubação, foi realizado despertar
diário. Paciente se manteve calmo e colaborativo sendo
possível alteração para modo espontâneo com PEEP 5
cmH2O e FiO2 40%. Devido à doença pulmonar intersticial,
mantinha-se taquipneico com volume corrente de
aproximadamente 5 mL/kg.
Evoluiu com quadro febril e piora da secreção traqueal
e foi realizada terapia com 14 dias de antibióticos.
Sob vigência de melhora clínica e radiológica, foi realizada
a extubação após 72 horas de intubação e o paciente foi
mantido em oxigenoterapia (cateter nasal de oxigênio – 2 L/
min para o repouso e 3 L/min para o esforço/exercício).
A reabilitação foi otimizada a cada dia, de acordo com a
tolerância do paciente, visto que o mesmo apresentava
dispneia a pequenos esforços. Inicialmente foi realizada a
sedestação a beira leito e treino de controle de tronco,
enquanto paciente ainda encontrava-se intubado. No terceiro
dia de internação na UTI, após a extubação, paciente foi
transferido para poltrona e iniciaram-se exercícios ativos
de membros superiores e inferiores, associados ao treino de
equilíbrio em ortostatismo. Gradativamente o paciente iniciou
a deambulação e aumentou a tolerância ao esforço e distância
caminhada. No momento da alta já estava deambulando
mais que 100 metros, porém com uso de oxigênio. Durante
toda a reabilitação foram associados exercícios respiratórios
no intuito de melhorar a expansibilidade e capacidade
pulmonar.

Fig. 2a - Radiografia quando os drenos foram retirados
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No 3º dia de internação da UTI, diante de melhora
clínica e radiológica, e após ter sido realizado o teste com
os drenos clampeados por 24 horas, a equipe da Cirurgia
Torácica optou pela retirada dos drenos torácicos. Porém,
após 24h de estabilidade clínica, paciente evoluiu com
quadro de desconforto respiratório durante o banho no
leito. Realizou-se uma radiografia de tórax (Figuras 2a e
2b), em que pode-se observar pneumotórax em hemitórax
esquerdo, sendo necessária nova drenagem em aspiração
continua por mais seis dias.
Ainda com a presença do pneumotórax, mas mantido o
padrão de melhora clínica, recebeu alta da UTI no 17º dia
de internação e paciente seguiu em acompanhamento
multiprofissional na unidade de internação da Pneumologia.
Paciente foi de alta hospitalar com pneumotórax
residual em hemitórax esquerdo, apresentando-se
independente para atividades funcionais, porém com
necessidade de oxigenoterapia para os esforços/exercício.

Discussão
Algumas doenças pulmonares intersticiais têm
característica progressiva, crônica e muitas vezes de causa
desconhecida1. O declínio da função pulmonar faz com
que esses indivíduos apresentem sobrevida média de cinco
anos após o período do diagnóstico2. A principal causa de
morte é a insuficiência respiratória, porém diversas outras
complicações podem ocorrer, como tromboembolismo
pulmonar, infecções e pneumotórax, contribuindo para
deterioração clínica e pior prognóstico1.

O paciente com fibrose pulmonar na sala de
emergência
As exacerbações são mais frequentes nos pacientes em
estágios mais avançados da doença, tornando-os ainda

Fig. 2b - Radiografia 24 horas após retirada dos drenos
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mais expostos a novos episódios de exacerbação. Idade
avançada, pior capacidade pulmonar e tratamentos com
imunossupressores são os principais fatores de risco e de
pior prognóstico 3. As agudizações exercem um impacto
importante no curso da doença, comprometendo ainda mais
a função pulmonar e a sobrevida destes pacientes2,3. O quadro
de exacerbação pode ser descrito como piora da dispneia nos
últimos 30 dias, associado à piora radiológica, com ou sem
infecção, cardiopatia, tromboembolismo ou qualquer outra
causa conhecida de descompensação4. Durante a exacerbação
os pacientes buscam serviços de emergência com queixa de
desconforto respiratório intenso, sendo muitas vezes
diagnosticados como Insuficiência Respiratória (IRpA) aguda
ou crônica agudizada2.

Ventilação mecânica na doença pulmonar
intersticial
O melhor manejo da ventilação mecânica invasiva em
pacientes com fibrose pulmonar exacerbada ainda é incerto.
O manejo da IrpA nesses pacientes é desafiador. O uso da
ventilação com pressão positiva pode permitir a espera de
transplante nesses pacientes, bem como ser uma medida
paliativa para aliviar causas de exacerbação reversíveis8.
Uma revisão sistemática reportou mortalidade de mais de
80% em pacientes com fibrose pulmonar que necessitam de
ventilação mecânica 9. Esse fato pode ser explicado pela
gravidade e fragilidade desses pacientes, nos quais situações
como inflamação, lesão de parênquima e/ou ausência de
resposta gasométrica adequadas são comuns, principalmente
nos casos mais críticos10.
Um estudo realizado com mais de 500 pacientes em estágio
terminal sugere que a ventilação não invasiva (VNI) não
melhora a troca gasosa, e está associada a um pior
prognóstico. Os autores sugerem que a razão para tal se dá
em função do perfil pouco complacente do parênquima com
fibrose(5). Em contrapartida, estudos sugerem que a VNI, quando
aplicada de maneira mais protetiva, com baixas pressões e alta
fração de oxigênio, permite repouso da musculatura e melhora
da hipoxemia, prevenindo a intubação orotraqueal6,7.
A administração incorreta da pressão positiva pode levar
à ruptura do parênquima e pneumotórax, quadro conhecido
como barotrauma11. Estes pacientes tem pior complacência
em função da característica da doença e, dessa forma se
tornam mais suscetíveis às complicações secundarias ao
excesso de pressão1. Em geral, pressões de pico em torno de
50 cmH 2O são responsáveis pela ruptura do parênquima
pulmonar em pulmões fibróticos. Devido à fibrose, esses
valores são mais facilmente alcançados, aumentando o risco
de pneumotórax 11,12. O pneumotórax é uma complicação
comum ao uso da pressão positiva em pacientes pneumopatas
graves, devido à fragilidade do parênquima, e ocorre mais
comumente nos primeiros momentos da ventilação12.
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Pneumotórax na doença pulmonar
intersticial
A incidência de pneumotórax na doença pulmonar
intersticial ainda é incerta2. Enquanto os fatores de
risco para pneumotórax primário são bem conhecidos,
fatores específicos para pacientes com fibrose
pulmonar
ainda
não
estão
claramente
determinados1,11. De modo geral, tabagismo, histórico
familiar e doenças como enfisema, fibrose e
tuberculose aumentam as chances de ocorrência11. A
presença do pneumotórax na fibrose causa
exacerbação das manifestações respiratórias da
doença, e a reexpansão pulmonar, mesmo após
drenagem, é mais difícil de ser atingida visto a
tendência contrátil do parênquima, podendo se tornar
uma potencial causa de morte para esses pacientes13.
Depara-se então com um ciclo vicioso, no qual o
pneumotórax é mais provável em pacientes graves e/
ou agudizados e a presença do pneumotórax torna
esses pacientes ainda mais graves e/ou agudizados.

Conclusão
O uso da VNI é uma das primeiras linhas de tratamento
para pacientes com IrpA na sala de emergência, e o mesmo
se aplica aos pacientes com fibrose pulmonar. É
importante a aplicação das terapias com pressão
positiva de maneira mais cuidadosa nesses pacientes,
visto a complexidade na qual o parênquima pulmonar
se apresenta. O principal cuidado é limitar as pressões
administradas, evitando pressão de pico muito elevada
e consequentemente a possibilidade da ocorrência de
barotrauma e pneumotórax. A presença dessas
complicações tem forte impacto negativo na
morbimortalidade dos pacientes.
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