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Intoxica~ao por monoxido
de carbona

o mon6xido de carbona e uma das principais
causas de intoxicac;:ao, podendo ser letal ou levar
a sequelas neuropsicol6gicas tardias. A intoxica-
c;:aomanifesta-se por sintomas pouco especificos,
pelo que 0 seu diagn6stico exige um elevado fn-
dice de suspeic;:ao. 0 doseamento de carboxihe-
moglobina e util, mas apresenta uma fraca corre-
lac;:aoquer com a clfnica, quer com 0 progn6stico.
o tratamento baseia-se na oxigenac;:ao adequada
dos tecidos, nao sendo ainda consensuais os cri-
terios para a administrac;:ao de oxigenoterapia hi-
perbarica. Fundamental continua a ser 0 esforc;:o
na prevenc;:ao desta intoxicac;:ao.

Palavras chave: Mon6xido de carbono. Manifesta-
c;:6es clfnicas. Tratamento. Oxigenio hiperbarico.

Introdu~ao

o mon6xido de carbona (CO) e um gas produzido
pela combustao incompleta de hidrocarbonetos e
corresponde actualmente a uma das causas mais
frequentes de morbilidade e mortalidade por in-
toxicac;:ao1. Arist6teles descreveu pela primeira
vez os efeitos letais deste gas, sendo a primeira
descric;:ao clfnica realizada por Harmant em 1775.
Em 1842 LeBlanc identificou 0 CO como a subs-
tancia t6xica2.

A concentrac;:ao sangufnea de CO e habitual mente
<2% (nos fumadores e significativamente supe-
rior, ate 15% nos fumadores pesados). 0 catabo-
lismo da hemoglobina e a principal fonte end6ge-
na. As fontes ex6genas sao relativas a absorc;:ao
de fumo proveniente de incendios, lume ou esca-
pe de autom6veis, de sistemas de aquecimento
ou exaustores ou pela metabolizac;:ao do cloreto
de metilen03. 0 CO e principal mente eliminado
pelo pulmao como um gas nao modificado. Me-
nos de 1% e oxidado a di6xido de carbono, 10 a
15% encontra-se ligado a protefnas como a mio-
globina e a citocromo-c-oxidase. Menos de 1%
existe em soluc;:a03. 0 CO e um gas inodoro, inco-
lor, nao irritante e sem sabor1.3, pelo que a sua
presenc;:a nao e reconhecida pelas vftimas.

A gravidade da intoxicac;:ao depende da ventilac;:ao
por minuto, da concentrac;:ao relativa de CO e oxi-

Conde A, Alegria A, Neto A
Servic;:o de Urgencia, Departamento de Urgencia
e Emergencia, Hospital de Dona Estefania

Carbon monoxide is a major cause of poisoning,
can be lethal or lead to delayed neuropsychologic
sequelae. Since clinical manifestations of carbon
monoxide poisoning are often nonspecific, the
diagnosis requires a high level of suspicion. Ele-
vated carboxyhemoglobin (COHb) levels confirms
exposure but correlate poorly with symptoms or
prognosis. Treatment is based on effective tissue
oxygenation. There is no consensus about the cri-
teria for hyperbaric oxygen. Increasing efforts on
prevention continues to be of paramount impor-
tance.
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genio (0 ) no meio ambiente, da durac;:ao da expo-
sic;:aoe do estado de saude da vftima. Na gravidez
e particularmente grave pela maior afinidade da
hemoglobina fetal para 0 CO e pela maior suscep-
tibilidade do feto a hipoxemia. Na crianc;:a, a maior
frequencia respirat6ria, a maior taxa metab61ica
basal (e consequente maior necessidade de O2),
bem como um sistema nervoso em desenvolvi-
mento, colocam-na em maior risco. As crianc;:as
com anemia ou doenc;:as que cursam com uma
elevada hemoglobina fetal, como a drepanocitose
ou alguns tipos de talassemia, podem ter um ris-
co superior para os efeitos nefastos do CO, apre-
sentar sintomas mais precocemente e necessitar
de terapeutica mais agressiva4.6.

A toxicidade do CO parece resultar da combina-
c;:aoda hipoxia tissular e da lesao celular directa
provocada pelo CO. 0 CO tem 200 a 250 vezes
maior afinidade para a hemoglobina que 0 oxige-
nio, levando a uma diminuic;:ao da capacidade de
transporte de O2, Por outro lado, a ligac;:ao do CO
a hemoglobina vai condicionar um desvio da cur-
va de afinidade da hemoglobina para a esquerda
e a sua alterac;:ao para uma forma mais hiperb6li-
ca. Estas alterac;:6es tem como consequencia a
reduc;:ao do O2 fornecido aos tecidos e a hipoxia
celular. 0 CO e tambem uma toxina intracelular
actuando por citotoxicidade directa pela ligac;:ao a
mioglobina e ao citocromo P450, pela activac;:ao
de neutr6filos e plaquetas, pela peroxidac;:ao dos
Ifpidos a nfvel cerebral e pelo despoletar da for-
mac;:ao de radicais livres de oxigenio e de fen6me-
nos de apoptose precoce2,3.
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A historia clfnica deve real<;ar a existencia de ou-
tras pessoas com sintomatologia semelhante, de
sintomas semelhantes em ocasi6es anteriores,
devendo ser especificado 0 contexto e dura<;ao da
exposi<;ao. A fonte de fumo e particularmente re-
levante pela possibilidade de les6es do aparelho
respiratorio associadas provocadas pela exposi-
<;ao termica, pela inala<;ao de particulas e pelo
efeito de fumos toxicos (acido sulfurico e oxido
de nitrogenio).

Os sintomas apos exposl~ao aguda sac muito
pouco especificos, podendo ser confundidos com
uma sindrome gripal ou gastroenterite aguda5.
Uma vez que, quer as infec<;6es virais, quer a
exposi<;ao ao CO ocorrem com maior frequencia
no Inverno podem ocorrer erros de diagnostico.
Varias series demonstraram que os sinais e sinto-
mas agudos da intoxica<;ao aguda por CO nas
crian<;as mais velhas sac semelhantes aos dos
adultos, podendo traduzir-se por cefaleias, sfndro-
me vertiginosa, astenia, nauseas, dificuldade de
concentra<;ao ou confusao mental ou, em casos
mais graves, por convulsao ou coma. No entanto,
estas manifesta<;6es podem ser diffceis ou impos-
siveis de identificar nos lactentes e recem-nasci-
dos. Assim, em crian<;as com idade inferior a seis
meses a intoxica<;ao por CO pode manifestar-se
por recusa alimentar ou letargia5. Nestes casos 0
diagnostico exige um elevado indice de suspei-
<;ao, bem como a historia de conviventes expos-
tos ao CO.

As vitimas apresentam geralmente as mucosas
coradas, sendo a cor de cereja rara e traduzindo
valores de carboxihemoglobina (COHb) superio-
res a 40%. Podem ocorrer disritmias e altera<;6es
hemodinamicas como taqui ou bradicardia, hipo
ou hipertensao ou mesmo choque. No exame
neurologico podem evidenciar-se altera<;6es do
estado de consciencia, nistagmo ou ataxia, altera-
<;6es da visao ou audi<;ao, sinais focais, hemorra-
gia retiniana ou papiledema2,3,5,7.

Muitos doentes com intoxica<;ao por CO nao tem
sintomas agudos de envolvimento neurol6gico,
mas vem a manifesta-Ios posteriormente sob a
forma de sequelas neurol6gicas persistentes ou
tardias. Surgem habitual mente entre dois a 40
dias depois8 e tem impacto sobre as fun<;6es cog-
nitiva, motora, afectiva ou ainda sobre a lingua-
gem ou a aten<;ao, podendo traduzir-se por difi-
culdade na concentra<;ao, deteriora<;ao cognitiva,
amnesia, letargia, labilidade emocional, apraxia
ou incontinencia de esffncteres2,8. Estes sintomas
podem ocorrer mesmo com a exposi<;ao a baixas
concentra<;6es de CO. A patogenese das sequelas
tardias ainda nao e completamente conhecida,
mas esta provavelmente associada ao efeito toxi-
co da liberta<;ao de neurotransmissores, ao stress
oxidativo ou a apoptose celular precoce2. A ava-
lia<;ao deste tipo de sequelas pode ser efectuada

atraves de metodos imagiologicos, sendo a RM/
SPECr 0 metoda que pode predizer os doentes
que desenvolvem sintomas2• Existem tambem
testes neuropsicologicos para aplica<;ao a adultos
na tentativa de identificar as vitimas em risco de
sequelas neuropsicologicas tardias. No entanto,
nas crian<;as seriam necessarios testes validados,
adaptados a cada faixa etaria que ainda nao exis-
tem. Em 50 a 75% dos casos os doentes recupe-
ram ao fim de um ano.

o diagnostico de intoxica<;ao por CO requer um
elevado indice de suspei<;ao, sobretudo nas crian-
<;as mais novas onde a sintomatologia e ainda
mais inespecifica. Se na maioria dos casos um
nfvel de COHb elevado e diagnostic03, a medi<;ao
dos nfveis de carboxihemoglobina isoladamente
pode ser insuficiente para afastar 0 diagnostico.
Os valores de COHb podem ser normais no caso
da avalia<;ao ser feita algumas horas apos a expo-
si<;ao, ja que a distribui<;ao do CO e muito rapida
e os valores sangufneos podem nao reflectir os
valores teciduais. Pela mesma razao, e fundamen-
tal real<;ar que nao existe rela<;ao directa entre
valores de COHb e os sinais e sintomas da intoxi-
ca<;ao aguda por CO, nem sac preditivos das se-
quelas a longo prazo. Os niveis fatais de COHb
sac usual mente superiores a 70%, mas a morte
pode ocorrer com valores inferiores2,8-11. A reali-
za<;ao de gasimetria para determina<;ao de COHb
tem a vantagem adicional de permitir a determi-
na<;ao da presen<;a de acidose e sua gravidade.

A medi<;ao de monoxido de carbona no ar expi-
rado das vitimas ou no ar ambiente do local onde
ocorreu a exposi<;ao pode ser particularmente util
e a aquisi<;ao destes medidores pelas divis6es de
bombeiros deve ser encorajada.

A oximetria de pulso nao permite a correcta valo-
riza<;ao da oxigena<;ao tecidual na medida em que
se refere a ocupa<;ao de todas as valencias da
hemoglobina, independentemente do gas envol-
vido (CO vs O2)5, ja que os comprimentos de onda
utilizados pela maioria dos oxfmetros disponiveis
nao distinguem oxihemoglobina da carboxihemo-
globina. No entanto, a oximetria de pulso tem 0
seu papel na avalia<;ao de outras patologias que
podem coexistir e que envolvem 0 parenquima
pulmonar, nomeadamente a pneumonia intersti-
cial provocada pela inala<;ao de partfculas e pelo
efeito de fumos t6xicos (acido sulfurico e oxido
de nitrogenio). Laboratorialmente e ainda neces-
saria uma avalia<;ao geral dos possfveis efeitos da
hipoxia, que inclui transaminases, creatina quina-
se (CK), CK-MB, ureia, creatinina e ionograma12.

A tele-radiografia postero-anterior do torax perm i-
te nao so detectar outras les6es associadas como
pneumonia intersticial e atelectasias12, mas tam-
bem despistar malforma<;6es congenitas (p. ex.



enfisema lobar congE'mito) que podem condicio-
nar a terapeutica4. ° electrocardiograma deve ser
realizado na presen<;:a de disritmia ou suspeita de
isquemia cardfaca. A tomografia axial computori-
zada nao tem qualquer papel no diagnostico da
intoxica<;:ao por CO, a nao ser para excluir outras
patologias que podem manifestar-se com ou re-
sultar das altera<;:6es do estado de consciencia3.

Os objectivos do tratamento da intoxica<;:ao por
CO saD 0 controlo da oxigena<;:ao adequada, a
redu<;:ao dos nfveis de COHb a nfveis seguros, a
optimiza<;:ao da administra<;:ao de Ifquidos e do
debito cardfaco, 0 controlo da actividade convul-
siva e a preven<;:ao das sequelas neurologicas tar-
dias12.

A vftima deve ser retirada 0 mais rapidamente
possivel do local de exposi<;:ao e ser-Ihe adminis-
trado de imediato 02 a 100% por mascara com
concentrador (debito de 10 a 15 I/minl, de modo
a aumentar 0 02 dissolvido no sangue e acelerar
a dissocia<;:ao do CO da hemoglobina (semivida
de cinco a seis horas sem 02 e uma a duas horas
com 02)11,13.° ° devera ser mantido ate a nor-
maliza<;:ao dos vafores de COHb e a remissao dos
sintomas. A permeabilidade das vias aereas de-
vera sempre ser assegurada, sendo em alguns
casos necessario recorrer a entuba<;:ao, preferen-
cialmente nasotraqueal, nomeadamente caso exis-
ta obstru<;:ao das vias aereas superiores sintoma-
tica, hipoventila<;:ao ou apneia, coma com perda
dos reflexos das vias aereas ou queimadura da
face com envolvimento dos labios ou nariz ou
envolvimento circunferencial do pesco<;:o. A es-
tabilidade hemodinamica devera ser avaliada, 0
doente monitorizado, e desencadeadas as neces-
sarias medidas para assegurar um bom debito
cardfaco, bem como para estabilizar situa<;:6es de
isquemia ou disritmia3,12.

Vftimas em coma, choque, com disritmias cardia-
cas, insuficiencia respiratoria, edema cerebral,
convuls6es ou insuficiencia renal grave devem
ser, naturalmente, transferidas para a Unidade de
Cuidados Intensivos PediMricos mais proxima e
estabilizadas12. Deve tambem ser verificada e
orientada a presen<;:a de outras les6es associadas,
nomeadamente queimaduras, queimadura term i-
ca das vias superiores, inala<;:ao de fumo, trauma-
tismos, etc.3,12.

° oxigenio hiperbarico (HB02) tem sido utilizado
no tratamento de varias situa<;:6es agudas e cro-
nicas, nomeadamente na intoxica<;:ao com CO. Em
1895, Haldane mostrou que 0 HB02 prevenia a
intoxica<;:ao por CO em ratos e desde 1962 que 0
HB0;1,e utilizado no tratamento da intoxica<;:ao por
CO. 1\10entanto, os estudos controlados e aleato-
rizados relativos a sua utiliza<;:ao nesta situa<;:ao
sao poucos, sobretudo na idade pediMrica, as me-

todologias diferentes e os resultados por vezes
conflituosos3,4,7.

Os resultados obtidos pelo HB02 resultam da
combina<;:ao do aumento da pressao hidrostMica
e da eleva<;:ao da tensao de 02' 0 que aumenta a
quantidade de 02 dissolvido no sangue a nfveis
suficientes para as necessidades do SNC e cardio-
vascular. Ao aumentar a pressao parcial de 02' 0
HB02 acelera a elimina<;:ao de CO (semivida de 15
a 30 min) e desvia de novo a curva da hemoglo-
bina para a direita, aumentando 0 02 fornecido
aos tecidos4• Estes mecanismos saD provavel-
mente responsaveis pela diminui<;:ao da dura<;:ao
de sintomas (incluindo do coma) e pela redu<;:ao
da mortalidade aguda nas intoxica<;:6es gra-
ves3,4,7. Nao e claro 0 beneficia do HB02 na dimi-
nui<;:ao da mortalidade nas intoxica<;:6es por CO
menos graves3.

Embora os resultados sejam por vezes conflituo-
sos, alguns estudos realizados em adultos mos-
tram, tambem, um potencial beneficio da utiliza<;:ao
do HB02 na preven<;:ao das sequelas neuropsicolo-
gicas tardias. Os mecanismos envolvidos sao a
diminui<;:ao da peroxida<;:ao lipfdica no sistema
nervoso central e da aderencia dos neutrofilos a
vasculatura cerebral, a melhoria do metabolismo
oxidativo mitocondrial e a preserva<;:ao dos nfveis
de ATP nos tecidos expostos ao CO. Na idade
pediMrica existem poucos estudos, e os que exis-
tem nao podem ser conclusivos, ja que a maioria
nao tem um seguimento a longo-prazo, nem uma
avalia<;:ao neuropsicologica formal. Por outro lado,
a longo prazo, e diffcil estabelecera causa da
deficiencia neuropsicologica em crian<;:as expos-
tas ao CO pela interferencia das muitas variaveis
que podem influenciar 0 desenvolvimento de uma
crian<;:a, e que necessariamente terao de ser con-
troladas num estudo clfnic04.

Nao se podem minimizar os riscos associados
com 0 transporte dos doentes ate as camaras de
HBO que se encontram em centros especializa-
dos (um em Lisboa). Por outro lado, a terapeutica
com HB02 tem efeitos adversos que devem ser
ponderados. Sao de do is tipos: barotrauma (oto-
trauma, 0 mais frequente, dor nos seios perina-
sais e odontalgia por barotrauma, epistaxe e
pneumotorax de tensao) e hiperoxia, sobretudo a
nfvel do sistema nervoso central (sob a forma de
convulsao, reversfvell, da retina (particularmente
importante nos prematuros e recem-nascido de
termo) e do tecido pulmonar, tecido este que e
particularmente sensfvel na crian<;:a e acerca do
qual nao existem suficientes estudos no que res-
peita aos efeitos da hiperoxia5,7,9.

Pesando as vantagens e desvantagens da oxige-
noterapia hiperbarica, a intoxica<;:ao aguda por CO
foi definida como recomenda<;:ao tipo I, isto e,
vital para 0 prognostico, para a realiza<;:ao de HB02
na Primeira Conferencia Europeia de Consenso
sobre Medicina Hiperbarica. No entanto, existe



ainda grande variabilidade relativamente aos cri-
terios para este tipo de tratamento, a dose e nu-
mero de sessoes e 0 intervalo util entre exposic;:ao
e administrac;:ao1315, devendo estes aspectos ser
discutidos com 0 perito em oxigenoterapia hiper-
barica do centro especializado onde esta terapeu-
tica sera efectuada. Sao neste momento indica-
c;:oes para realizac;:ao de HB02 0 coma e a gravida
com exposic;:ao ao CO sintomatica, com COHb;;, 15%
ou com manifestac;:oes de sofrimento fetal. Sao
geralmente aceites como indicac;:oes para HB02 a
presenc;:a de sfncope, convulsao ou sinais neuro-
16gicos focais, a persistencia dos sintomas neuro-
16gicos ap6s varias horas de terapeutica com O2
normobarico (confusao, alterac;:oes visuais e ata-
xia) e a presenc;:a de isquemia miocardica ou dis-
ritmias graves. Deve ser considerada a HB02 em
crianc;:as com COHb ;;, 20%, lactentes < 6 meses
com irritabilidade, prostrac;:ao ou recusa alimentar
quando ap6s exposic;:ao ao CO que provocou al-
gum dos outros criterios em adultos no mesmo
contexto e em crianc;:as com doenc;:a de base que
as torna particularmente susceptfveis a hipoxia (p.
ex. anemia das celulas falciformes)3A.

Sao urgentes estudos, na idade pedic'ltrica, contro-
lados, aleatorizados, preferencialmente cegos,
com estrategias terapeuticas para a intoxicac;:ao
aguda por CO e prevenc;:ao das sequelas neurop-
sicol6gicas tardias, no senti do de atingir criterios
que sejam consensuais e que nao constituam um
risco de iatrogenicidade para a crianc;:a.

Independentemente dos criterios utilizados,
existem na crianc;:a contra-indicac;:oes para a
HBO : prematuridade, retinopatia em evoluc;:ao,
patorogia cardfaca dependente de canal arterial
patente e malformac;:ao congenita pulmonar.
Deve ter-se em conta algumas advertencias, no-
meadamente a realizac;:ao de miringotomia pre-
via em crianc;:as ventiladas ou em coma, com
otite media aguda e com pouca colaborac;:ao, no
sentido de reduzir 0 risco de ototrauma5,7,14. Ha
ainda que ter alguns cuidados prc'lticos na apli-
cac;:ao da HB02 em crianc;:as. E obrigat6ria a exis-
tencia de farmacos na dosagem pedic'ltrica dis-
ponfveis e pessoal tecnico com competencias
para a reanimac;:ao e sedac;:ao pedic'ltricas. A pre-
senc;:a dos pais deve ser valorizada, bem como
a utilizac;:ao de tecnicas de distracc;:ao, a instru-
c;:ao das crianc;:as e a termorregulac;:ao e termo-
protecc;:ao, sobretudo nos lactentes5.

A consciencializac;:ao dos perigos da intoxicac;:ao
com CO e a educac;:ao da populac;:ao saD a chave
para a diminuic;:ao da morbilidade e mortalidade
associadas a esta situac;:ao. A preven<;ao primaria
deve estar direccionada para a reduc;:ao da produ-

c;:ao e exposlc;:ao a este gas. 0 limite mlnlmo se-
guro para exposic;:ao a este gas tem sido ampla-
mente debatido, havendo organismos de saude
que consideram ser segura a exposic;:ao a 35 ppm
de CO por oito horas2. No entanto, mesmo estes
nfveis podem ser nocivos em pessoas particular-
mente sensfveis ou para as gravidas. A preven<;ao
secundaria deve incidir na correcta informac;:ao da
populac;:ao sobre os maleffcios do CO.

Os vefculos motores nao devem permanecer em
funcionamento em espac;:os fechados. Os siste-
mas de aquecimento e fontes de combustao (Ia-
reiras, grelhadores, salamandras, etc.) requerem
ventilac;:ao apropriada e devem ser frequentemen-
te inspeccionados por pessoal especializado. A
utilizac;:ao de detectores de CO com alarme, em-
bora constitua uma opc;:ao de baixo custo, esteja
amplamente disponfvel e seja recomendada, nao
deve ser considerada como um substituto da cor-
recta manutenc;:ao dos sistemas de aquecimento.
Os alarmes saD muito sensfveis a localizac;:ao, a
humidade relativa e a presenc;:a de outros gases
(p. ex. 0 6xido de nitrogenio e 0 hidrogenio) e
tornam-se progressivamente menos estaveis nao
permitindo por isso uma correcta apreciac;:ao dos
valores de C01,3.
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