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V
ocê sabe com

o 
identificar um

 
sítio de 
hem

orragia?



T
ipos de traum

as 
vasculares



Localização
cervical
torácico

abdom
inal

pélvico
periférico

●
Spasm

●
T

hrom
bosis

●
Contusion/Intim

al flap
●

Laceration/T
ransection

●
A

-V
 (arteriovenous) fistula

●
A

neurysm
 and P

seudoaneurysm



Cervical
U

m
 hom

em
 de 67 anos sem

 histórico m
édico significativo escorregou em

 um
a escada, caiu e bateu com

 a 
testa no chão. Foi levado para o nosso departam

ento de em
ergência em

 um
a am

bulância. N
a chegada, 

encontrava‐se acordado e alerta, com
 sinais vitais estáveis, queixava‐se de dor na testa. N

egou perda 
inicial de consciência. O

 exam
e físico m

ostrou um
a ferida abrasiva de 3×

2cm
 com

 equim
oses sobre a testa; 

outros achados não foram
 significativos. A

 tom
ografia com

putadorizada (T
C) sem

 contraste do cérebro não 
m

ostrou achados significativos. O
s testes laboratoriais (hem

ogram
a com

pleto, testes de coagulação, 
am

inotransferase sérica e níveis de creatinina) não revelaram
 qualquer anorm

alidade. D
urante a 

observação no departam
ento de em

ergência, o paciente reclam
ou de dor de garganta e rouquidão. Foi 

obtida um
a radiografia lateral da coluna cervical que dem

onstrou um
 abaulam

ento no espaço retrofaríngeo 
(fig. 1). A

 laringoscopia m
ostrou abaulam

ento na parede posterior da faringe, com
 estreitam

ento do espaço 
entre a parede faríngea posterior e a epiglote. Fez‐se a T

C do pescoço com
 contraste, que revelou fratura 

de C4, sindesm
ófitos da coluna vertebral, hem

atom
a retrofaríngeo de 2,7cm

 e form
ação de 

pseudoaneurism
a na artéria vertebral direita no nível vertebral C4 (fig. 2). O

 paciente desenvolveu dispneia 
juntam

ente com
 estridor logo após a tom

ografia com
putadorizada. E

m
 seguida, teve que ser intubado e foi 

transferido para a unidade de terapia intensiva.









torácico
Paciente do sexo m

asculino, de 71 anos, internado com
 história de dor intensa em

 região pré-cordial, com
 

irradiação para região cervical, de início abrupto, tipo pontada, associada a náuseas e picos subfebris. R
efere 

hipertensão arterial sistêm
ica com

 controle inadequado.
À

 radiografia de tórax, evidenciaram
-se área cardíaca aum

entada e alargam
ento de m

ediastino com
 

eletrocardiogram
a sem

 alterações significativas. E
cocardiogram

a transesofágico constatou ectasia da aorta (47 
m

m
) na porção m

édia da aorta ascendente, insuficiência aórtica discreta com
 função ventricular preservada e 

derram
e pericárdico m

oderado. Foi realizada ressonância m
agnética (R

N
M

), um
 dia após o ecocardiogram

a, 
cujo achado foi de hem

atom
a intram

ural de aorta ascendente m
edindo 62 m

m
 em

 sua porção m
édia (fig. 1).





A
bdom

inal
L. L. S. S., m

asculino, 20 anos, sofreu agressão por faca em
 quadrante superior 

esquerdo do abdom
e, após dis- cussão em

 bar. Foi utilizada um
a faca de cozinha, que 

teve seu cabo quebrado, deixando a lâm
ina retida, não visualizável externam

ente. 
D

urante a adm
issão, estava taquicárdico e pálido. A

presentava dor abdom
inal e um

a 
ferida regular, transversa, de 3cm

 em
 quadrante superior esquerdo do abdom

e. O
 

exam
e radiológico dem

onstrou a lâm
ina retida, com

 a extrem
idade em

 projeção da 
vértebra T

 (Figura 1).
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pélvica


