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O Nitrogênio Líquido (NL) é utilizado em vários setores

como saúde e indústria e intoxicações com ele são

incomuns. As lesões mais comuns são geralmente

queimaduras a frio, sendo sua ingestão extremamente

incomum. O presente artigo trata de um relato de caso

sobre a ingestão de nitrogênio líquido levando a um quadro

de pneumoperitônio volumoso e o acompanhamento deste

paciente até os dias atuais.

O paciente deu entrada no Hospital Arnaldo Gavazza Filho,

com quadro de dor abdominal difusa, importante,

incapacitante, associado a vômitos, distensão abdominal e

dispneia, após, ingestão de cerveja acrescido de NL. Foi

realizada a lavagem com 1000 ml de soro fisiológico 0,9%,

entretanto, o paciente não apresentou melhora. Radiografia

de tórax e abdome evidenciou presença de volumoso

pneumoperitônio volumoso. O paciente foi encaminhado ao

bloco cirúrgico e submetido a laparotomia exploradora que

não evidenciou presença de líquido livre na cavidade

abdominal e ausência de perfurações gástricas e/ou

intestinais. Antes da alta hospitalar o paciente foi

submetido a uma endoscopia digestiva alta que evidenciou:

presença de duas lesões ulceradas de corpo gástrico

extensas, sem outras lesões. Recebeu alta no terceiro dia

de pós-operatório com uso de Pantoprazol 40 mg duas

vezes por dia.

À temperatura ambiente o Nitrogênio sofre uma rápida e

volumosa expansão gasosa que causou o barotrauma.

Neste caso não houve perfuração do trato gastrointestinal

(TGI) como evidenciada em outros relatos. Durante o

tempo de acompanhamento do paciente em estudo, este

apresentou dois episódios de hemorragia digestiva alta,

evoluindo em um deles para choque hemorrágico.

A complicação mais comum da intoxicação por NL com

base na literatura é a perfuração do TGI por barotrauma,

entretanto diante da identificação de pneumoperitônio o

paciente deve ser encaminhado a cirurgia, tendo em vista

que as comorbidades de uma laparotomia suplantam o

risco de não realizá-la.
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Figura 01 – Radiografia de tórax evidenciando pneumoperitônio volumoso.

Camila C. Cota (1); Alisson M. Quintão (2); Natália L. Moreira (3); Afonso C. S. Filho (3); 

Thiago C. Machado (3); Lorena S. Silva (1)

(1) Departamento de medicina da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
(2) Hospital de Clínicas de Porto Alegre

(3) Hospital Arnaldo Gavazza Filho

Descritores: Nitrogênio, Pneumoperitônio, barotrauma


