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SÍNDROME EMBoL1A eoRDuRosA 

I - RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo, apresentação de dois ca 

sos de Síndrome de Embolía Gordurosa da UTI do Hospital de Caridade 

de Florianõpolis. Ao mesmo tempo os autores fazem uma breve revi 

são bibliográfica a respeito do assunto, evidenciando o quadro clí 

nico, laboratõrio, padrão radiolõgico e tratamento; Í

\

í



11 - 1NTRoDuÇÃo 

A Embolizaçao Gordurosa pôs-traumãtica, mais frequente 

mente, chamada de Sindrome de Embolia Gordurosa, tem sido fonte de 
...z A interesse e de concepçao erronea desde 1861 quando Zenker (Z), des

^ creveu pela primeira vez sua ocorrencia depois de um esmagamento to 
rãcico abdominal. 

Apesar de conhecida a tanto tempo, sõ recentemente a sin 

drome vem chamando a atenção dos estudiosos. 

O traumatismo músculo-esquelêtico provoca uma série "Vde 

manifestaçoes patolõgicas que se interrelacionam; sao de ordem 1 lg 

cal e geral. Alguns destes fatos podem ser destacados: zz¬:. l ,z; 

“ '“" a)-perda sanguínea com hipovolemia; 

b) vaso-constrição pulmonar;
V 

c) liberação de tromboplastina; 

d) agregação plaquetãria pela lesão vascular; 

e) acometimento Õsseo que constitui o mais importante 

V elemento da Embolia Gordurosa e outro fator de agrega 

ção~plaquetãria. 

Os efeitos gerais sao: 

- anemia e baixa do débito cardíaco; 

- alterações pulmonares, vasculares e parenquimatosas; 

- coagulopatia de consumo; i 

- hipoxemia
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III - RELATO DOS CASOS CLINICOS 

19 CASO: 

N.B, feminina, 17 anos, branca, data de internaçao
A 9/09/82; deu entrada na emergencia do Hospital de Caridade com per 

da de conciëncía, fratura de acetãbulo, de fëmur direito e tíbia es 

querda. V 

- 4 No dia 10/09/82 foi internada na UTI, pA de 100/60,in 

conciente, agitada, sem sinais de lateralização, pupilas isocõri 

cas, intensa cianose das extremidades, taquipneica e Ltaquicãrdica, 

presença de petêquias InB - conjuntivais. A ausculta pulmonar evi 

denciou sibilos e extertores crepitantes em base pulmonar direita. 
A ' 

Realizada assitencia respiratõria, solucortef 500 mg de 6/6 horas, 

lasix, valium, aminofilina, cedilanide, tagamet e pavulon. 

LABORATÓRIO: ht-36%, leucõcitos de 11.100, glicemia de 148, C tempo 

de sangria de 45", tempo de coagulação de 6' e 30". 

GASOMETRIA DAS 1szoohâz pH 27;413, poz 125,7, pcozy 2%,«biâ;. 17 2; 

co2:tetalÍ¿18.2,`BJí-5,2¿saUfiaçämdeH02á4ó%. 

GASOMETRIA DAS 21:30hS: pH~f7.400,.pO2¬-158¬2,;pco2&137.7,;bic;Í23, 
› co2 total 24.5, B,E -8, saturação total de 

O2 -99%. 
Sõdio- 124, potãssio- 3, fibrinogênio- 180, 

tempo de protrombina- 15", atividade de pro 
trombina- 62%, ureia- 47, creatinina- 1.18. 

No dia 11/09/82 paciente se encontrava em como medica 

mentoso sem sinais de lateralizaçao, pA- 130/80, FC- 160, com respi 

ração controlada pelo Bird, acianõtica; RX de tõrax - condensãção 

vascular no campo médio de ambos os pulmoes petëquias sub-donjunti 

vais. .
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GASOMETRIAS: I - pH «7.518, po2 -358,4, pco2 -30.5, ,bic. '24.5L 

Vco2 total ~25.7, B.E- +3.2, saturação de02+100%. 

II L pH 7.418, po2 42.6, pco2 36.8, bic. 29.7,co2 

total 25.1, B.E- +0.4, saturação de 02- 77%. 

III - pH 7.301, po2 192.6, pco2 52.1, bic.25.8, co2 

total 26.6, B.E- -0.4, saturaçao de 02- 99%. 

IV - pH 7.516,.po2 210.6, pco2 31.4, bic- 25.5,co2 
9 total 26.7, B.E+-+4.1, saturação de 02- 99%. 

V ~- pH 7.67, po2- 325, pco2 20, bic. 23.5, co2 to 

tal¿;z,IB.E«'-, saturação de 02- 100%. 

12/09/82 - pA-~110/70, como medicamentoso, respiração 

controlada pelo Bird movimentandoxusquatro.membros quando estimula 

da, pulmões com raras crepitações em base, petëquias 3.sub¬conjunti- 

vais. '

- 

LABORATÓRIO; Ht- 32, glicose- 146; 

GAsoMETR1Asz 1 - pH 7.óóz, poz 525.9, pooz 20.4, bit; z5.5,to2 

total '24.4, BIE- +4z7, saturação de 02- 100%. 

II- - pH 7.555, po2 227.1, pco2 28.9, bic. 25.3,co2 

total 2ó.3, B.E- +4.5, saturação do_o2--10o%. 

III - pH 7.473, po2 40, pco2 39.2, bic. 24.9, co2 
. 

\
¡ 

- total 26.2, B.E- +2.6, saturaçao de 02- 75%. 

IV - pH 7.393, po2. 38.6, pco2 40.4, bic. 24.7, co2 

total 26.2, B-E- +0,7, saturação de 02- 66%. 

Rx de tõraxz condensaçao vascular no campo médio de ambos os pul 

ITIOGS. '
. 

13/09/82 - pA--130/80, taquicãrdica, taquipneixa, aus. 

culta pulmonar - diminuiçao do murmurio vesicular em tõrax esquer 

do, petëquias sub-conjuntivais, acianõtica, no Bird, sem sinais fo
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cais e sem sinais de lateralizaçao, como medicamentoso. 

LÊBORATÕRIO: Ht- 23%, plaquetas -60.000, TAP- 15", KPTT- 28". 

GASOMETRIAS: I - pH 7.32, po2 127.3,'pco2 48.7, bic. ;25.4, co2 

total 27.2, B.E- ¬0.1, saturação de 02¬ 82%. 

II -›pH 7.661, po2 395.7, pcoZ 22.5, bic. 25.3,co2 

total 26.3, B.E- +6.4, saturação de 02- 100%. 

Rx de tõraxz condensaçao vascular-no campo médio de ambos os pul 
moes.

f 

14/09/82 - pA- 150/90, FC 96, hipertermia, discreta 

anisocoria a esquerda,vagabundeio ocular, como medicamentoso, respi 

raçao controlada, presença.de petëquias sub-conjuntivais. 

LABORATÓRIO; Ht- 23%, leucõcitos -9.900 com predomínio de bastões e 

segmentados, tempo de.sangramento- 61, KPTT- 30,TAP-13,
A fibrínogenio- 240. 

GAsoMETR1Asz 1 _ pH 7.54, pøz 211, péoz 30.8, bic. zó.5, . . 

II - pH” 7.558, po2 -40.8, pcoZ 28.4, bic. 24.9, co2 

total `26, B.E- +4.3, saturaçao de O2- 80%. 

III - pH 7.490, po2 236.9, pco2 35.1, bic. 26,& co2 

total 28.1, B.E- +4.7, saturaçao de 02- 99%. 

iv - pH 7.521, po2 44.4, peoz 51.4, biz.-26.5, zoz 

total 26.8, B.E- +4.2, saturação de 02- 84%. 

Rx de tõraxz pulmões normoaerados. 

15/09/82 - coma medicamentoso, no Bird, Babinsk bila 

teral, acianõtica, corada, petêquias sub-conjuntivais. ' 

LABoRATÓR1oz Ht- zó%, TAP- 15, fibrinogêni0¬»24o, plaquetas-1mLooo, 
7 

tempo de coagulação- 62.,
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GASOMETRIAS: I - pH 7.56, po2 255, pco2 28.2, bic. 25.3, co2 

total ;26.4, B.E- +4.9, saturação de 02 99%. 

II - pH 7.357, po2 303, pco2 23.4, bic. ,21.8, co2 

total 22.9, B.E- +1.5, saturação de 02- 100%. 

Rx de tõraxz lesao pleural direita organizada 
lesao residual de lobo superior direito. 

16/O9/82 - pA- 130/90, FC- 96, apresentou crise con 
vulsiva focal em membro superior direito, no Bird, foi dado' valium 
onde tornouaseresistente-sendo entao medicada com Hidantal, petš 
quias sub-conjuntivais, acianõticaä atitude de decorticação, pul 
mões limpos. ~ 

LÊBORATÕRIO: Ht- 29%, plaquetas- 120.000, leucõcitos- 9.500, TAP-74. 

GASOMETRIAS: I - pH 7.64, po2 366.8, pco2 18.7, bic. 20.5, co2 

total -, B.E- +2.4, saturaçao de 02-,100%. 

II - pH 7.332, po2 65.9, pco2 37.4, bic. 20, co2;to 
tal 21.3, B.E- ;4.ó, saturação de oz- 89%. 

17/09/82 - pA- 120/80, FC- 96, acianõtica, ex. neuro 
logico- sp, pulmões limpos, hipertermia, coma superficial, ;:ä;pet§ 
quias sub-conjuntivais, retirada do Bird e retirada da prõtese res

A piratõria, Rx de tõrax normal, colocada na mascara de oxigenio ;com 

alto fluxo. 

LABORATÓRIO; Hr-136%, glicose- 235, areia- 38. 2 

GAsoMETR1Asz 1. - pH 7.534, paz óo, pcaz 31.6, bic. 27, zaz tg 

'tal 28, B.E- +5.7, saturação de 02- 91%. 

II - pH 7.537, po2. 70.8, pco2 31.9, bic. 27.3, co2 

total- 28.5, B.E- +6, saturaçao de 02-98%. _ 

III - pH 7.515, po2 `67.5, pco2 32.2, bic. 26.3, co2 

total -27.5, B.E- +4.8, saturação de 02- 94%.
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_ 18/09/82 - como superficial, sem sinais de lateraliza 
cao, taquípneica, taquicãrdica, hipertermia, acianõtica, raros ron 
cos e sibilos, petëquias sub-conjuntivais, agitaçao zpsico¬motora, 
sudorese. _ 

GAsoMETR1Asz I _ pH 7.565, poz 811527, pcozr 38.7,1bi¢-« 28, coz 

total 29, B.E- +5, saturaçao de O2- 98%. ~ 

II - pH 7.558, po2_ 182.7, pco2 32, bic. 28, co2 

total 30.6, B.E- +7.5, saturaçao de 02- 99%. 

111 _ pH 7.535, poz 121.1, pcoz 31.8, -bic. ¢<2ó.8, 

co2 total 27.9, B.E- +5.3, saturação de 02-99%. 

Rx de tõrax: normal. 

19/09/82 - ex. neurolõgico normal, com periodos de lu 
cidez e períodos de depressao, acianõtica, roncos e estertores de 

base pulmonar, petëquias sub-conjuntivais. 

GASOMETRIA: pH 7.499, po2 114.3, pco2 37, bic. 28.5, co2 total 

29.8, B.E-.+ó, saturação de oz- 98%. 

20/09/82 - movimentando os quatro membros, Babinskí 
bilateral, pupilas ok, pulmões limpos, iniciado dieta liquida oral, 
Rx de tõrax- derrame pleural a direita devido acidente de punção de 
veia sub-clãvia. . 

'

‹ 

LABORATÓRIO: Ht- 37%, sõdío- 136, potássio- 3.6, cãlcioê 8.7, glicg 
_ se- 125, ureia- 20, tempo de protrombina- 12", cultura 

de urina- negativa. 

21/09/82 - ex. neurolõgico normal, taquicãrdíca, hi 
pertermia, acianõtica, raras petëquias sub-conjuntivais. 

LABORATÓRIO: TAP- 12", sõdio- 136, cãlcio- 8.7, leucocitose- 20.000 
' com 7% de bastoes. 

Rx; de tõräxf derrame pleural a direita.
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22/09/82 - paciente conciente, agitada, com hemipare_ 

sia discreta a esquerda, pulmões limpos. V 

lõgico - sp 

23/09/82 - alta da UTI. Ex. físico - sp. Ex. neurg



9 

29 CASO: 

L.S.G., feminina, 23 anos, branca, data da internação 

18/05/82. Deu entrada na emergência do Hospital de Caridade Í, ãs 

15:30hs em função de um acidente automobilístico. Encontrava-se in 
conciente, PAS de 50, FC 130, TCE, fratura de pubis, fratura de fê 

mur direito, hipovolemia. Na UTI apresentava ex. neurolõgico nor 

mal, com intensa palidez cutâneo-mucosa, eupneica, acianõtica, aus 

culta pulmonar normal, taquicãrdica. 

PAS 70, FC- 164, Fr- 22, foi introduzido S.G $%1500ml; 

sangue total 1000ml, haemacel 500ml, solucortef 3g de 4/4 hs,Keflün 

tagamet, Revivam._ Ãs 21 horas a pA- 80/40, cíanose das extremida 

des, ausculta pulmonar- estertores crepitantes em pulmão esquerdo. 

LABORATORIO: Ht- 33%, apõs reposição de sangue Ht- 38%, glkmse-134, 

Rx de tõrax sem alterações. 

19/O5/82 - pA- 100/60, FC- 132, PVC- 11, ex. neurolš 
gico normal, cíanose deextremidades, estertores pulmonares bilate 

rais, dificuldade respiratõria sendo colocada no Bird. Rx de tõrax 

consolidação alveolares difusas bilateral, derrame pleural a direi 

ta, pulmao de choque. HComeçou a fazer cedilanide e Pavulon. 

LABORATÓRIO; 1. _ pH z7.59s, poz 4ó.2, pcoz .21.4, biz. 28.5, coz 

total 29.4, B.E+ +3.7, saturação de 02- 77%. 

II - 'pH 7.347, po2 35, pco2 25.8, bic. n27;9, co2 

;totálL28.9, B.E- +1.8, saturaçao de 02- 62%. 

III - pH 7.300, po2¿ 55.1, pco2 26.5, bic. 20.8,co2 

total 21.7, B.E- -4.8, saturação de 02- 85%. 

IV _ pH 7.265, poz 50.9, pcoz 41.4, bic. 31.ó,¢o2 

total 32.9, B.E- +2.5, saturaçao de 02- 76%- 

V - pH 7.157, po2 50.3, pco2 53,4, bic. 31.8,co2 
total 33.6,.B.E- -1, saturação de 02-;7Z%.
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20/05/82 - pA- 100/70, PVC- 8, comatosa, sedada, res 
pondendo mais ou menos aos estímulos dolorosos, anisocoria a direi 

ta, no Bird, cianose de extremidades, petëquias em região axilar e 

sub-conjuntivais, ausculta pulmonar- roncos e, estertores crepitan 
tes mais intensos a esquerda, Rx de tõrax compativel com SARA,7 der 
rame pleural a direita. .

' 

LABORATÓRIO: Ht- 50%, leucõcitos-_15.400 com predomínio de se menta ___________ g _ 
dos e bastões, glicose- 154, ureia- 47, tempo de pro 
trombina- 12.5", atividade de protrombina- 93%, plaque 
tas- 210.000. . 

GAsoMBTR1Asz 1 _ pH 7.390, poz 53.3, pçoz; 33.6, bic. 28.7, coz 

total 30, B.E- 43.7, saturação de 02- 83%. 

II - pH 7.432, po2 87.7, pco2 37.3, bic. 33.1, co2 

total 34.4, B.E- +8.4, saturação de O2- 96%. 

21/05/82 - pA- 90/50, en1coma, sedada, no Bird, com he 
miparesia a esquerda, petëquias subêconjuntivais e axilares, ciang 

se de extremidades, roncos e estertores bilaterais, Rx de tõrax-pio 
ra do padrao SARA.

, 

GASOMETRIAS: I - pH 7.486, po2' 366.6, pco2 40.1, bic. 112.6, 

co2 total 113.7, B.E- +40.6, saturaçãode02-400%. 

11 _ pH 7.498, poz 336.1, pzoz 40.1, bi¢z.35.7, zøz 

total 37.6, B.E- +12.6, saturação de 02- 100%.
| 

22/05/82 - pA- 110/70, PVC- 10, PC- 84, coma,1urBird, 
respondendo aos estímulos dolorosos, roncos e estertores dissemina 
dos em ambos os pulmões, petëquias sub-conjuntivais e axilares e 

ecmoses em abdome e membros inferiores. ' 

GASOMETRIA¿:pH 37.481, po2 441.6, pco2 27.3, bic. 23.6, co2 to 
tal 24.9, B.E- +2.3, saturação de 02- 100%.

V



Rx de tÕrax:~padrão estável da SARA. 

Ãs 21:40 paciente foi ã õbito
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IV - COMENTÁRIO 

A Síndrome de Embolia Gordurosa pode ser definida cicomo 

uma complexa alteração da homeostasia que ocorre como uma complica 

çao nao freqüente de fraturas da pelvis e dos ossos longos. (1, »2, 

Ó)
V 

É evidente em 0,5% a 2% das fraturas dos ossos longos e 

atinge 5% a 10% nas fraturas múltiplas assoaciadas a ferimentos da 

pelvis. (Z) 

A Embolia Gordurosa na ausência de trauma tem sido., dea 
crita em situações como alcoolismo, osteomielite aguda, zwdiabetes 

mellitus, pancreatite, circulaçao extra-corpõrea, terapia por esta 
roides exõgenos. (3), 

Considerada na antiguidade como uma complicação fatal, 

sua mortalidade segundo Peltier (6), encontra-se em 14%. _.. Para 

Dines (1) a mortalidade entre 1959 e 1968 foi de 50%. Depois de 

1968, graças ao progresso realizado a mortalidade desceu para ni 
veis mínimos. '

. 

Em relação ao conjunto de fenômenos, ë importante desta 

car, além do caráter de subintaneidade (24 horas apõs as fraturas 

em 60% dos casos e 48 horas apõs as fraturas em 85% dos casos) (2), 

o aparecimento de dois grupos de manifestaçoes: as pulmonares (ta 

quipnëia e dispnëia) e as ligadasahdisfunção cerebral (agitação,coa 
fusão mental letargia e coma).

¡ 

As fraturas provocam a ruptura das células da medula Õa 
. \ 

. . . . . z sea, ricas em gordura, levando a um aumento significativo dos lipa 
deos no soro (1, 2, 5, 6) baseado da hipõtese de aglutinação dasgor 
duras circulantes (ZÍ ocorrezrformaçäo de macroglõbulos gordurosos

\ 

que juntamente com as plaquetas os eritrocitos e a fibrina sao paa
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sivamente concentrados no pulmao em virtude de sua açao filtradora 

sob o sangue venoso. (1, 2, 6). A presença destes elementos, en1pri 
' 

` ~ A meiro plano acarreta obstruçao mecanica da rede vascular trazendo 
A A 

todas as consequencias funcionais e hemodínamicas. Em wnsegwxk›pla 

no as plaquetas liberam serotinina causando vaso-constrição enquan 
' ~ 

to a histamina liberada produz constriçao das vias aéreas e intensa 

reação inflamatõria (2). Ao mesmo tempo a atividade enzimãtica das 

lipases responsãveis pela hidrãlise enzímãtica do material gorduro 

so levam a formação de grandes quantidades de ãcidos graxos livres,
A que seriam os responsãveis pelos fenomenos tõxicos observados a ni 

vel de pulmao (1, 2, 6). p 

A membrana alveolo-capilar ë lesada em todos os seus com 

ponentes do que resulta profundas alterações na produção de substãn 

cias surfactantes (1, 2, 6).. ' 

› -

A 

Não somente a difusão dos gases se torna difícil, a pr§ 
pria relaçao ventilaçao-perfusao se altera.» Assim podemos imaginar 

A _. toda a seqüencia de alteraçoes - edema intersticial e alveolar, he 
morragias e ãreas de atèlectasias. Todo este quadro poderã ser re 

versivel se a intensidade do processo for pequena. Porëm, sua per 
sistêncía e agravaçao levaram ã insuficiência respiratõria. 

A participacao cerebral, elemento comum nesta situaçao, 

pode ir desde letargia, passando pela desorientação, esturpor e co 

ma (1, 2, 6). Crises convulsivas localizadas ou generalizadas po 
dem estar presentes (2). Os sinais de prognõsticos favorãveis são 

o tônus muscular normal, reflexos tendinosos ativos e reação apro 

priada a dor. Presença de Babinski, pupilas não reativas e ausën 

cia de reflexos sugerem trauma cefãlico como fator de cmmfljcaçã>(2L 

O sofrimento cerebral sem evidências de trauma cefãlico.ë devido so 

bretudo a hipõxia. Seu alívio pelo restabelecimento dos niveis nor 

mais da pressao arterial de oxigênio ë o maior argumento (1, 2).
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Um sinal clãssico de Embolismo Gorduroso ë a presença de 
petëquias (1, Z, 3, 6)¿ Segundo Peltier (6), as hemorragias pete 
quiais representam o achado fisico tradicional que afirma o diagnõs 
tico. Estao presentes em 50% a 60% dos casos, e freqüentemente apa 
recem apõs 24 a 48 horas (Z). As lesões individuais aparecem duran 
te e.somente de 4 a 6 horas apõs o trauma. Geralmente são encontra 
das no tõrax, pescoço, axilas e conjuntivais (1, 2, 3, 6). » 

Embora alguns autores apõem uma etiologia dentro do qua 
dro de coagulopatia de consumo, as biõpsias das lesões da pele tem 
mostrado\gordura'embõlica com dano capilar e hemorragia capilar (ZL 

Se a teoria sobre a origem das petëquias são sujeitas a 

discussoes o fato ë que sua presença representa o elemento de maior 
importância na caracterização do diagnõstico. As manifestações res 
piratõrias, cerebrais e petequiais constituem a triade fundamental 
da Embolia Gordurosa, se bem que as manifestações clinicas podemser 
as mais variãveis. A Embolizaçao Gordurosa como acontecimento sub- 

-clinico, ocorre em todas as fraturas de ossos longos, e seu efei 
to clínico ê quantificado mais prontamente controlando os gases do 

sangue arterial (2, 6). *A hipoxemia arterial, a febre e a taquicar 
dia, são as_finicas anormalidades detectadas na Embolização Gordurg 
sa sub-clinica. 

~Existe um interesse clinico experimental crescente' para 
a relaçao entre a hiperlipidemia e as alteraçoes da coagulaçao (2). 

A maioria destes estudos tem feito vãrias observações que sugerem 
um rol significativo de anormalidades da coagulação na Sindrome de 

Embolia Gordurosa. Rãpida queda do hematõcrito, adesividade das 

plaquetas, mbocitopenia relativa, aumento nos produtos de degra 
dação da fibrina, prolongamento do TAP e KPTT, aumento na hepatoglg 
bulinas (alfa 1 e alfa 2) são algumas anormalidades observadas. 
Apesar da freqüência dos-indices de coagulação alterados, uma desor
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dem clínica hemorrãgica raramente toma parte nesta síndrome (2). 

A presença de gordura na urina ë um elemento constante 

(1, 2, 6). É importante lembrar que alguns não dão importância a 

este dado por julgarem ser a lipemia de origem sobretudo pancreãta 

ca o que roubaria o valor deste dado (1). A monitorização eletra 

cardiogrãfica muito freqüentemente demonstra mudanças no seguimento 

ST, compativeis com a isquemia e outras anormalidades atribuíveisao 

esforço do coração direito (2). As mudanças no Rx de tõrax ocorrem 

somente em 30%ra;50% dos pacientes (2), podendo muitas vezes apra 

sentar aspectos inconsistentes. É possível distinguir três situa 

çoes bem definidas:
' 

a) pulmao branco, traduzindo graves edema pulmonar; 

b) disseminação micronodular, expressão das micro emba 

lias difusas; . 

V' 

c) pulmão aparentemente normal. 

O manejo-definitivo das fraturas e os cuidados pulmona 

res de apoio sao os fundamentos de um tratamento bem sucedido. A ma 
nipulação-excessiva pode resultar em Embolizações recorrentes e epa 

sõdios de falha respiratõria. Da mesma forma, a tecnologia moderna
A de assistencia respiratõria como os respiradores de volume e a prea 

são positiva expiratõria final tem melhorado a habilidade na tera 

pêutica destes pacientes.(1, 2,-6). 

Herrmann (2) em 1933, utilizou pela primeira vez‹›Etanol 

como agente emulsificante nestes casos. Trabalhos posteriores tem 

mostrado que o ãlcool funciona como inibidor da lipase suprimindo o 

aumento dos-ãcidos graxos livres em pacientes com trauma. 

' «Meyers (2) e Taljaard (2) demonstraram uma redução esta 

tisticamente significativa na incidência da Embolia Gordurosa _quaa 

do o nivel de-ãlcool no sangue-ê mantido em 20mg/100mg de sangue.
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Surpreendentemente não tem havido estudos controlados para investi 

gar a eficãcia clinica desta droga na prevenção ou no tratamento da 

Síndrome de Embolia Gordurosa. 
A heparina tem sido usado no tratamento da Síndrome de 

Embolia Gordurosa desde 1943, quando Hahm (2) demonstrou sua eficã 

cia em eliminar uma lipemia pôs-absortiva graças a ativação' subse 

quentemente descoberta da lipase circulante. Depois da demonstra 

çao da toxicidade dos ãcidos graxos livres, tem sido empregada pg 

los seus efeitos anticoagulantes ao diminuir a adesividade plaquetã 

ria e em previnir a liberaçao da serotonina pelas plaquetas. Testes 

clínicos e experimentais não tem conseguido provar os benefícios dqs 
' A 

ta terapia, alguns, de fato, tem demonstrado efeitos danosos (2). 

.A glucose hipertõnica recentemente tem sido incluida na 'xpreveñção 

da Síndrome de Embolia Gordurosa por causa da sua habilidade em re 

duzir os niveis arteriais de ãcidos graxos livres quando administra 

da com insulina (2). Investigações clínicas de prospecção tem de 

monstrado uma significativa melhora na pressão arterial de oxigênio 

sobre os controles em pacientes tratados com destrose, entretanto a 

eficãcia na prevenção não tem sido mostrada (2). 6- 

Numerosos estudos terapêuticos incluindo clofibrate, fg 

noxibenzamina hipotermia e preparados de fosfolipídeos que estãosen 

do testados na Europa são de valor questionável; 

O trabalho mais promissor tem sido feito com .esteróides 

no tratamento do embolismo gorduroso como os casos bem sucedidos de 

Ashbaugh e Petty (2) em 1966. Shier em 1977 informaram sobre . uma 

série de 48 pacientes com fraturas de extremidades sem complicações 

que foram escolhidos ao acaso para serem tratados com glucose hiper 

tônica, aspirina e metilprednisolona em doses de 50mg/kg cada seis 

horas começando no momento da admissão. Nenhum dos acientes desen P _ 
volveu Síndrome Clinica de embolismo gorduroso que necessitasse de
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apoio respiratõrio. Demonstraram uma melhora significativa nos ni 
veis de pressão arterial de oxigênio, com aparente estabilização no 

mecanismo de coagulaçao (2).

A Stoltenberg (2) e Gustilo (2), em 1979 formaram tres gru 
pos de um total de 64 pacientes com fraturas isoladas das extremida 

des inferiores para tratamento. O primeiro grupo recebeu 50cc de 

dextrose de 4 e 4 horas. O segundo grupo recebeu 1 grama de metil 
prednisolona de 8 e_8 horas, começando no momento da admissao.e o 

_
1

À terceiro grupo ficou como controle. Ao relatar a incidencia os au 

tores encontraram: 21% no grupo tratado com dextrose desenvolveram 
Síndrome de Embolia Gordurosa (3 em 14). Nenhum paciente desenvol 
veu a Sindrome no grupo tratado com esteróides (O em 12) e 29% (Zem 
7) desenvolveram a Sindrome no grupo controle. Houve uma melhora 
significativa na oxigenação arterial. Os esterõides muito provavel 
mente atuam sobre vãrios fatores ao longo da cadeia de acontecimen 
tos que conduzem a Sindrome de Embolia Gordurosa. Geralmente a me 
lhora na oxigenação, obtida através do uso de esterõides êz atribui 
vel a uma reação inflamatõria amenizada nos pulmões. Especificamen

4 
te, pensa-se que a metilprednisolona proteja os endotelios capila 
res preservando a sua integridade, estabiliza as membranas lissosê 

micas dos granulõcitos, estabiliza a ativação do sistema de comple 

mento, retarda a agregação das plaquetas e minimiza o edema itersti 

cial, Fisher (2) acha que a inibição da amina vasoativa produz um 

aumento precoce do oxigênio arterial melhorando diretamente a rela 

çao ventilaçao perfusao.

x

I



1.8 

V - CONCLUSÃO
` 

1)

\ 

2) 

3) 

4) 

5) 

O estudo dos fenômenos relacionados ao embolismo gor 
duroso nao pode ser dissociado de todo um conjunto de 
alterações lesionais que ocorre no traumatismo müscu 

4 ..... z ~ lo-esqueletico. Nao e sem razao que muitos autores 
denominam a Embolia Gordurosa de doença multifato 
rial, tantas são as causas que entram em seu determi 
nismo. ' 

A Embolia Gordurosa constitue complicação dos grandes 
traumas músculo-esquelêticos, sendo que a insuficiên 
cia respiratória de instalação súbita constitui ¿ na 

maioria o elemento chamativo que permite o diagnõsti 
co nos pacientes politraumatizados. 

O vago conhecimento fisiopatolõgico deste processo e 

a dificuldade em se chegar a um diagnostico seguro an 

tes que o quadro critico de insuficiência respiratš 
ria seja evidente, tem tornado os testes terapêuticos 
e clínicos impossíveis. Assim estamos diante de um 
exêrcito de terapêuticas empíricas e ao mesmo tempo 
a insuficiência de `ustificativa clinica e iex erimen P _ 
tal para seu uso. 

A participacao do S.N.C foi sempre presente nos PÉ 
cientes analisados. 

Os fenômenos hemorrãgicos representaram uma constante 
e demonstraramsse segundo as descrições tradicionais.
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O componente pulmonar teve uma participacao constante 
em ambos os casos. 

No caso n9 2 a morte se deu em função da intensa I.R. 

dada pela S.A.R.A. que não respondeu ao tratamentoins 
tituido. 

A A Em ambos os casos a terapeutica baseou-se em assisten 
cia ortopëdica, apoio respiratõrio, corticõides em do 
ses elevadas, combate as infecçoes e medicaçao sinto 
mãtica. " 

Os indices de coagulação alterados se mostraram evi 
dentes no quadro clínico n? 1 se bem que uma desordem 
clínica hemorrágica nao tenha tomado parte. 

Gordura na urina nao ficou evidenciado em nenhum dos 

casos clínicos. 

O diagnostico emzambos os casos foi eminentemente clí
\ 

nico apoiado em dados gasomëtricos. 

A precariedade na organizaçao e no fornecimento de 

informaçoes dos prontuários observados, dificultou em 
muito as comparações com a Bibliografia pesquisada.
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VI - SUIVIMARY
` 

_ 
Our study repoits on the two cases of fatImbolí¶mSyndnmm 

observed in the intensive care unit of the Hospital de Caridade in 

Florianõpolis city. ` 

At the same time the autors have done a brief bflfliographic 

review about the subject, resulting the clinic, the laboratory, Rx 

and the treatment.
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