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QD:  Falta de ar há uma semana com intensificação há um dia. 
 
HMA: Refere dispneia aos esforços moderados há uma semana com importante intensificação há 
um dia, onde passou a ser observada mesmo em repouso. Refere edema de membros inferiores 
bilateral, vespertino, há cerca de 2 meses. Procurou atendimento em UBS onde foi observado 
quadro de insuficiência respiratória (FR: 42 ipm, saturação oxigênio: 60% (ar ambiente) sendo 
submetido a intubação orotraqueal e iniciado ventilação mecânica) e encaminhado para a 
Unidade de Emergência. 
 
IDA:  
Negava lesões cutâneas.  
Negava sangramentos. 
Negava febre. 
Negava tosse, expectoração. 
Negava disúria e outras queixas infecciosas. 
 
Antecendentes Pessoais:  
Tabagismo (25 anos/maço), etilismo (uso diário de pinga/cerveja, não foi possível melhor 
quantificação), negava outros problemas de saúde. 
 
Exame físico: 
Regular estado geral, hidratado, descorado +/4, acianótico, anictérico, sedado, peso= 60 Kg  
Murmúrio vesicular simétrico com discretos estertores em bases bilateralmente, FR: 16 ipm 
saturação O2: 99% (ventilador = FIO2=100%) 
Ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas normofonéticas, com sopro mesosistólico +++/6 
audível em todos os focos, estase jugular a 45 graus  PA= 50 x 30 mmHg FC: 130 bpm 
Abdome: plano, flácido, indolor, sem visceromegalias, RHA presentes e normoativos 
Extremidades: edema +/4 bilateral, extremidades frias, tempo de reenchimento capilar 
prolongado 
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Exames bioquímicos iniciais: 
 

Exame Resultado Valor de referência 

Hb / Ht 11,1 / 35 13,5-17,5/ 39-50 

VCM/ HCM 115,7 / 36,6 81-95 /26-34 

Glóbulos brancos 8400 3500-10500 

(Bastão/ Segmentado)  (0%/82%)  

Plaquetas 76000 150000-450000 

pH 6,98 7,35-7,45 

PO2 (mmHg) 287 75-100 

PCO2 (mmHg) 14,3 35-45 

Bicarbonato 3,2 25 

BE -26,2 -3 a +3 

Saturação (%) 98,7 >92 

Lactato (mmol/L) 21 0,5-2,0 

Creatinina (mg/dl) 1,42 0,7-1,6 

Ureia (mg/dl) 15 15-50 

Sódio (mmol/L) 135 135-145 

Potássio (mmol/L) 4,1 3,5-5,0 

 

 


