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Introdução: Complicações extraintestinais na Febre Tifóide (FT) são incomuns. 
Pneumonia, empiema pleural e fistula broncopleural podem ocorrer entre 1 a 6% 
dos casos. Essas complicações ocorrem geralmente em indivíduos com doença 
pulmonar prévia ou imunossuprimidos. Objetivo: Descrever um caso de FT que 
evoluiu com complicações gastrointestinais e pulmonares, em que a 
ultrassonografia a beira do leito teve papel relevante. Relato de caso:  Paciente 
feminino, 13 anos, procedente de Manaus, Amazonas, previamente hígida, 
referiu quadro de febre há 30 dias. Uma semana após associou-se mialgia 
icterícia, dor torácica, dispneia e tosse seca. Há 10 dias da admissão evoluiu 
com distensão abdominal. Relatou viagem de barco para o interior do Amazonas 
15 dias antes do início dos sintomas. Ao exame apresentava-se febril, ictérica, 
dispneica, com murmúrio vesicular diminuído em bases pulmonares e 
hepatoesplenomegalia. Exames laboratoriais revelaram leucocitose 
23.200/mm3, bilirrubina total de 11,9 mg/dl, com bilirrubina direta 7,24 mg/dl e 
proteína C reativa 384 mg/dl. A radiografia simples de tórax revelou pneumotórax 
espontâneo diminuto à direita e derrame pleural bilateral. Duas hemoculturas 
coletas à admissão resultaram positivas para Salmonella typhi multissensível. 
Durante internação houve piora respiratória e apresentou 7 episódios de melena. 
Realizado Point of Care Ultrasound (POCUS), excluindo-se coleção abdominal 
ou perfuração de alças e no tórax evidenciado pleurite exsudativa com áreas de 
adesão em pulmão direito, onde previamente encontrava-se o pneumotórax. 
Tais achados foram confirmados, através da toracoscopia e da patologia. Houve 
melhora clinica após drenagem torácica bilateral e antibioticoterapia com 
Ceftriaxona. Empiema associado a pneumotórax são complicações raras da FT, 
principalmente em pacientes previamente hígidos. Descrevemos o primeiro caso 
de uso do POCUS para exclusão de complicações intestinais e avaliação de 
complicações extra intestinais.   
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