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Encontro de Ligas Acadêmicas de 
Infectologia - 26/nov/2020 

CASO CLÍNICO – UNISA 
“Não era uma simples dor abdominal...” 

 

ANAMNESE 

IDENTIFICAÇÃO 

W.T.J.S., 17 anos, sexo masculino, pardo, solteiro, natural e procedente de São Paulo, 
auxiliar de caixa de supermercado, evangélico.  

QUEIXA E DURAÇÃO  

“Dor na barriga há 4 dias”. 

HISTÓRIA PREGRESSA DA MOLÉSTIA ATUAL 

● Refere que há 9 dias apresentou cefaleia frontal, pulsátil e intermitente. 

● Febre predominantemente noturna, aferida em 38°C. 

● Lesões hiperemiadas e pruriginosas na pele. 

● Na ocasião, procurou serviço de saúde, realizou exames e foi diagnosticado com sinusite, 
sendo orientado a fazer uso de azitromicina e dipirona quando febre. 

● Fez uso dessas medicações por um dia, com melhora importante da dor e da febre. 

● No entanto, apresentou piora das lesões de pele, que se espalharam por todo o corpo e 
tornaram-se ainda mais pruriginosas. 

● Voltou a procurar o serviço médico, quando foi prescrito anti-histamínico. 

● Há quatro dias, passou a apresentar fortes dores em região epigástrica, distensão 
abdominal e dificuldade para evacuar e urinar, quando procurou novamente o serviço de 
saúde. 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

● Nega etilismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas. 

● Nega comorbidades, internações ou cirurgias prévias. 

● Atividade física regular (musculação). 

● Refere varicela quando criança. 

● Vacinação em dia. 

● Nega alergias conhecidas a medicamentos ou alimentos. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

● Pai: Hipertenso há 10 anos. 

● Mãe: Hipertensa há 8 anos e diabética há 12 anos. 

● Irmãos: dois, hígidos. 
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● Nega quadro clínico semelhante na família. 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS  

● Uso de suplemento nutricional à base de carboidratos há 10 dias. 

● Trabalha em supermercado como “empacotador“ há 2 semanas. 

● Nega viagens recentes. 

● Nega relações sexuais desprotegidas, porém tem vida sexual ativa. 

● Nega animais em seu domicílio.  

● Mora em casa de alvenaria em Parelheiros, com água encanada e esgoto.  

● Nega uso de outras medicações além das citadas. 

 

 EXAME FÍSICO 

● Geral: paciente em regular estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, corado, 
desidratado +/4+, afebril (36.7°C), ictérico ++/4+. 

● Sinais vitais: FR= 21 ipm SatO2= 97% FC= 110 bpm Glicemia Capilar= 112 mg/dL PA= 
130x75 mmHg. Peso atual= 81 kg. Peso Habitual= 85 Kg Altura 1,96 m. 

● Pele: exantema máculo-papular difuso e pruriginoso em face, tórax, dorso, membros 
superiores e raízes das coxas. Sem alterações em anexos. (Imagens vide apresentação). 

● Linfonodos: palpáveis em região cervical, axilar e inguinal (todos móveis, indolores, 
sendo o maior em região cervical posterior direita, de aproximadamente 2 cm). 

● Oroscopia: espessamento e hiperemia da mucosa da língua, sem sinais de infecção de 
orofaringe. 

● Otoscopia: sem alterações. 

● Neurológico: consciente, orientado em tempo e espaço, sem déficits motores. 

● Respiratório: sem alterações no formato de tórax, abaulamentos ou retrações. Sem 
alterações no padrão respiratório ou tiragem. Expansibilidade preservada. Frêmito 
toracovocal normal. Murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios. 

● Cardiológico: bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopros. Ictus palpável 
em região habitual. 

● Abdominal: abdome distendido, flácido, doloroso à  palpação da região epigástrica e 
hipocôndrio direito. Sem massas palpáveis, fígado percutível e palpável à 7 cm abaixo do 
rebordo costal direito, superfície lisa, bordas finos, consistência habitual, maciço à 
percussão. Espaço de Traube ocupado. Ruídos hidroaéreos presentes. 

● Membros inferiores: pulsos finos, presentes e simétricos. Sem edemas. 

 

 

 

Diretoria LAI-FMSA 20/21 


