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RESUMO

Introdução: A síndrome da algália roxa é uma entidade rara, associada a infeções do trato urinário em doentes algaliados, 
ocorrendo geralmente em doentes do sexo feminino e associado a obstipação crónica. Há ainda poucos estudos sobre a 
sua prevalência e taxa de mortalidade.
Descrição do caso: Descreve-se o caso clínico de uma doente do sexo feminino, com 83 anos, dependente, algaliada cro-
nicamente por retenção urinária, com surgimento de coloração roxa na algália. Submetida a substituição da algália, com 
recorrência, que resolveu apenas após instituição de terapêutica com antibioterapia.
Comentário: Destaca-se com este caso clínico uma entidade rara, muitas vezes desconhecida, de evolução normalmente 
benigna, mas cuja infeção do trato urinário subjacente pode muitas vezes levar a morbilidade e mesmo mortalidade caso 
não seja devidamente tratada. Salienta-se também a importância do trabalho desenvolvido pela equipa de saúde, através 
da sua complementaridade de funções, para a obtenção dos melhores resultados para a doente.
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INTRODUÇÃO

Asíndrome da algália roxa é uma entidade 
rara, associada a infeções do trato uriná-
rio (ITU) em doentes algaliados, ocor-
rendo geralmente no sexo feminino e 

estando associada a obstipação crónica.1,2 
Há estudos que estimam uma prevalência a va-

riar de 8,3 a 42,1% em diferentes séries de pacientes 
hospitalizados.3,4 Uma revisão sistemática de 2018 
demonstra uma taxa de mortalidade de 6,8%, con-
cluindo que, apesar de esta entidade ser considerada 
benigna na maioria dos doentes, a sua manifestação 
requer uma observação e intervenção atempadas 
com a administração de antibioterapia.5

A urina é habitualmente alcalina e pensa-se que 
a coloração arroxeada da algália se deva à ocorrên-
cia de infeção do trato urinário por bactérias com 
atividade sulfatase/fosfatase que degradam o sul-
fato de indoxil (aumentado em casos de obstipação 
pela hiperproliferação bacteriana), um metabolito do 
triptofano, em índigo (composto azul) e indirrubina 
(composto vermelho)2, cuja associação dá origem à 
coloração roxa.

O objetivo deste relato de caso é demonstrar uma 
entidade pouco conhecida, mas com evolução benigna 
quando diagnosticada e tratada adequadamente.
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DESCRIÇÃO DE CASO
Género feminino, 83 anos, dependente, com an-

tecedentes de demência, dislipidemia, hipertensão 
arterial e patologia osteoarticular degenerativa, é le-
vada ao serviço de urgência a 09/09/2017 por anú-
ria. Após observação é constatada desidratação e 
retenção urinária. Teve alta com o diagnóstico de ITU, 
algaliada (para posterior desalgaliação nos cuidados 
de saúde primários), medicada com antibioterapia 
(amoxicilina + ácido clavulânico) e aconselhado re-
forço de hidratação oral. 

Apresentou evolução favorável com tentativa de 
desalgaliação a 14/10/2017. Por nova retenção urinária 
foi realgaliada a 15/10/2017, permanecendo algaliada. 
A 21/11/2017, em domicílio da equipa de enfermagem, 
foi realizada substituição da algália por surgimento 
de coloração roxa do sistema coletor de urina como 
representado na Figura 1.

Aquando de nova visita domiciliária realizada a 
28/12/2017 pela equipa médica e de enfermagem, 
constatada algália e sistema coletor com tonalidade 
roxa contendo urina amarela (Figura 2). Pedido es-
tudo com realização de urina tipo II e sedimento 
urinário, bem como bacteriológico de urina, com os 
seguintes resultados: sedimento urinário 374 leuc/
uL, 197 erit/uL e numerosas bactérias e bacterioló-
gico de urina com abundantes bacilos gram-negati-
vos e abundantes cocos gram-positivos, contagem 
de colónias > 105 (flora de contaminação). Estes re-
sultados foram apresentados ao médico assistente 
a 19/01/2018, altura em que apresentava quadro de 
infeção respiratória, possivelmente bacteriana, pelo 
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que se instituiu antibioterapia com azitromicina 500 
mg por dia durante 3 dias e amoxicilina 875 mg + 
ácido clavulânico 125 mg de 12 em 12 horas durante 8 
dias. Na mesma data foi realizada nova substituição 
de algália, com melhoria clínica e sem recorrência da 
coloração roxa. 

COMENTÁRIO
Descrevemos o caso de uma doente idosa, cro-

nicamente algaliada, com um quadro clínico atípico 
de uma patologia muito comum como é a ITU. A sua 
forma de apresentação, sob a forma da coloração 
roxa do tubo de drenagem vesical, pode revelar-se 
assustadora para os doentes e cuidadores. Pode tam-
bém constituir um desafio para os profissionais de 
saúde que muitas vezes desconhecem esta entidade 
pela sua raridade.

Apesar desta coloração aparentemente não pre-
judicar o doente, a ITU subjacente pode levar a sérias 
consequências num doente algaliado a longo prazo 
e no qual os sintomas urinários não são evidentes.6

O seu tratamento requer a substituição do cateter 
vesical e administração de antibioterapia adequada 
para tratar a infeção bacteriana subjacente.3 Torna-se 
também importante intervir nos fatores de risco mo-
dificáveis associados ao desenvolvimento desta pa-
tologia, em particular no que diz respeito à obstipa-
ção que, quando controlada, pode reduzir a recidiva 
desta doença, bem como no incentivo à substituição 
periódica da algália.2

A ocorrência desta patologia apresenta normal-
mente uma evolução benigna, no entanto estão des-
critos casos de mortalidade, pelo que o seu diagnós-
tico e tratamento atempados são preponderantes no 
desfecho obtido. 5,7

O médico e enfermeiro de família constituem a 
equipa de saúde de primeira linha no acompanha-
mento de doentes dependentes e fragilizados, assu-
mindo um papel preponderante na abordagem dos 
mais diversos desafios que estes nos colocam. A sín-
drome da algália roxa é isso mesmo, um desafio com 
o qual nos podemos deparar na prática clínica, mas 
cujo conhecimento permite a obtenção dos melhores 
resultados para os nossos doentes.
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Figura 1. Coloração roxa do sistema coletor de urina a 21/11/2017.

Figura 2. Recidiva da tonalidade roxa do sistema coletor de uri-
na a 28/12/2017.
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