
 

 

Obstrução de via aérea superior secundário a vasculite por levamisole em 

usuário de cocaína 
 

Tema: Medicina 

 

LUIS AUGUSTO ROVELA JUNIOR; GREGORY SARAIVA MEDEIROS; VITORIA HOMEM MACHADO; PAULA 

MARQUES PRATES BEHRENS; JUÇARA GASPARETTO MACCARI; EUBRANDO OLIVEIRA; ROSELAINE 

PINHEIRO OLIVEIRA; CASSIANO TEIXEIRA 

 
Hospital Moinhos de Vento 

Porto Alegre/RS 

 

Introdução e objetivos: Relato: masculino, 39 anos, pardo, casado, ocupação remunerada, ensino médio 

completo, obesidade grau 2, sindrome de apneia obstrutiva do sono, vasculite por levamisole 

diagnosticada há 6 meses (p ANCA: 1:1640 e antimieloperoxidase positivo), tabagista 40 cigarros/dia (40 

maços-ano), consumo diário de cocaina (em torno de 100 R$/dia), nega uso de bebida alcoólica. 

Procurou emergência por história de dispneia em repouso de evolução há 04 semanas, com piora 

importante nas últimas 24h. Negava febre, tosse ou expectoração purulenta. Havia procurado atenção 

médica por duas vezes nas últimas 4 semanas tendo sido diagnosticado como infecção de via aérea 

superior (tratamento com Amoxicilina+Clavulonato e Cefuroxima). Relato de uso de cocaína em grande 

quantidade 72h antes da admissão (triplo do habitual). Na admissão, apresentava estridor e sinais de 

insuficiência ventilatória tendo sido manejado com hidrocortisona 100mg intravenoso e nebulização com 

adrenalina 1mg, sem sucesso. Transferido para o Centro de Terapia Intensiva 2 horas após a admissão 

hospitalar em uso de máscara com reservatório. Realizada intubação orotraqueal com grande dificuldade 

técnica. Chamava atenção inúmeras lesões ulcerativas no dorso de ambos os pés e nas pernas. 

Submetido a videolaringoscopia que diagnosticou lesões ulcerativas na laringe e TC de pescoço com 

proeminência da região glótica e supraglótica e aumento das partes moles. Mantido com corticóide 

1,5mg/Kg. Submetido a traqueostomia 48h após a admissão.  
 

Resultado e Discussão: A adição de levamisole na cocaína dá uma aparência mais pura à droga e produz 

efeitos semelhantes aos anfetamínicos. Trata-se do segundo caso descrito de obstrução da via aérea 

superior. 

 

Conclusão: A contaminação da cocaína por levamisole expande a abordagem da intoxicação aguda nas 

salas de emergência para além das associações frequentes como overdose. 


