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HDA
Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) com quadro de 
dispneia e febre, com 2 dias de evolução. Referiu ter 
frequentado piscina/termas 10 dias antes do início dos 
sintomas.

EXAME OBJETIVO
Dispneia com hipoxemia em ar ambiente e perfil 
hipotensivo. 

MCDT
RX de tórax com hipotransparência nos 2/3 
inferiores à direita e base esquerda; 
hemograma com leucocitose e neutrofilia; 
proteína C reativa elevada. 

TERAPÊUTICA
inicialmente com amoxicilina/acido clavulânico e 
claritromicina; mas alterada para levofloxacina e 
piperacilina/tazobactam após o resultado 
positivo da antigenúria de Legionella. O exame 
cultural só foi realizado após o início da 
antibioterapia.

A historia clínica bem orientada, incluindo o contexto epidemiológico, é fundamental para suspeitar de 
infeção por Legionella e orientar o diagnóstico inicial que deve incluir a pesquisa de antigenúria e o 
exame cultural de Legionella.

Homem de 83 anos, com doença 
pulmonar obstrutiva crónica, com 
esquema de vacinação completa 

para SARS-CoV2.

Não houve crescimento de Legionella pneumophila
no BCYE-L e  no GVPC (imagem à lupa: ausência de 
colónias  em “vidro moído” e cor anilada).

Diagnóstico de choque séptico com ponto de 
partida respiratório com disfunção cardiovascular, 
sendo internado na Unidade de Cuidados 
Intensivos. 
Pesquisa de antigenúria para L. pneumophila sg 1 
positiva

CASO CLÍNICO

INTRODUÇÃO

A Legionella pneumophila pode causar surtos e está amplamente distribuída em ambientes aquáticos 
naturais e sistemas artificiais de água, como torres de refrigeração, condensadores, fontes e redes de 
água (incluindo sistemas hospitalares). Um atraso no diagnóstico deste agente etiológico de pneumonia, 
sem instituição da terapêutica antibiótica dirigida, pode conduzir a uma rápida deterioração da função 
pulmonar e de outros sistemas, pelo que o seu rápido diagnóstico é crucial.
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