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C1-A QUALIDADE DE CUIDADOS NUMA UNIDADE DE
CIRURGIA AMBULATÓRIA - ANÁLISE DE OITO
INDICADORES CLÍNICOS
CAROLINA ROCHA

C2- EXAME EXTEMPORÂNEO DO GÂNGLIO SENTINELA
- TO DO OR NOT TO DO?
RITA MARQUES

Introdução: Os indicadores clínicos (IC) são essenciais

na avaliação do processo e resultados de um programa

de Cirurgia de Ambulatório (CA) e fundamentais para a

melhoria da qualidade. Objetivos: Divulgar os resulta-

dos da atividade da cirurgia geral realizada em CA e

respetivos IC, procurando documentar a qualidade de

cuidados e encontrar soluções para melhorar o desem-

penho da Unidade de CA (UCA). Material e métodos:

Analisaram-se 8 IC com base nos registos informáticos

das cirurgias realizadas pela cirurgia geral em CA no ano

de 2015: taxas de cancelamento da cirurgia por res-

ponsabilidade da UCA ou do doente, taxas de admissão

hospitalar no pós-operatório (PO) imediato com alta no

dia seguinte ao previsto ou com internamento, taxas de

reintervenção no mesmo dia da cirurgia ou até ao 30º

dia PO, taxas de admissão hospitalar e de mortalidade

até ao 30º dia PO. Resultados: De 726 cirurgias

agendadas, 99 (13,6%) foram canceladas, das quais 21

da responsabilidade da UCA e 78 do doente. Das cirur-

gias realizadas, 1 caso de admissão hospitalar no PO

imediato com pernoita e 2 internamentos. Registaram-

se 2 reintervenções no mesmo dia e 2 até ao 30º dia PO.

28 tiveram admissão hospitalar até ao 30º dia PO e ne-

nhuma morte. Conclusões: A taxa de cancelamento en-

contra-se dentro dos valores referidos na literatura (11,9%

- 23%). A baixa taxa de complicações demonstra as van-

tagens da CA em termos de gestão, qualidade e segu-

rança dos serviços prestados. A continuidade da

monitorização dos IC é um incentivo à melhoria cres-

cente do desempenho da UCA.

Keywords: cirurgia de ambulatório, indicadores clínicos,

qualidade de cuidados

A pesquisa de gânglio sentinela (PGS) no cancro da mama

com exame histológico extemporâneo (EHE) é consensual

e com resultados comprovados. Estudos recentes suge-

riram que a limitação no discernimento de macro e

micrometástases implica esvaziamentos axilares (EA)

potencia lmente dispensáveis, sem compromisso

oncológico.Avaliação do valor preditivo negativo (VPN)

e positivo (VPP) do EHE na PGS e potencial de mudança

na sua indicação. Incluídas 50 doentes do género femi-

nino (Março/2013 a Julho/2014), submetidas a cirurgia

mamária com PGS por carcinoma ductal invasor (estadios

T1 e T2). 62% das doentes com mais de 50 anos. Grau

histológico 2 em 56%. 72% enquadravam-se no estadio

1 versus 28% no estadio 2. 84% submetidas a cirurgia

conservadora. O EHE revelou-se negativo em 60% das

doentes contra 40% de casos positivos, estes todos

submetidos a EA concomitante. Analisando o exame

histológico definitivo (EHD): 52% era normal, 40% apre-

sentavam macrometástases e 8% micrometástases. Sis-

tematizando, dos doentes submetidos a EA por EHE

positivo, 15% apresentavam micrometástases versus 85%

com macrometástases. Já no grupo dos doentes com

EHE negativo, 90% não realizaram EA, dos quais 4% com

micrometástases contra 10% que realizaram EA em 2º

tempo (todos por macrometástases). Desta forma o VPN

é de 87% contra um VPP de 50%. Os dados confirmam a

PGS como uma técnica fidedigna demonstrando 13% de

EA potencialmente dispensáveis e 13% de doentes sub-

metidos a EA em 2º tempo. Os valores elevados de VPN

e baixo de VPP demonstram que a supressão do EHE em

casos selecionados é um cenário potencialmente viável.

Keywords: Cancro mama; Extemporâneo



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2016, 3º CMBI - 43
4

C4 - ANÁLISE CASUÍSTICA DO CARCINOMA
ESPINOCELULAR DO SERVIÇO DE DERMATOLOGIA
DUMA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
SÉRGIO SERRA, MARTA FAZENDEIRO, LARA REI, FILIPA SANTOS, CLÁUDIA PIRES, MANUEL NUNES, JOSÉ MENDES GIL

C3 - INTUSSUSCEPÇÃO - A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNCO
SILVIA BORGES, ALEXANDRA SOARES, PEDRO SILVA VAZ, GINA MELO, ANTÓNIO GOUVEIA

A intussuscepção ou invaginação intestinal manifesta-

se, geralmente, por um quadro de oclusão intestinal. É

uma patologia relativamente comum na idade pediátrica.

Na idade adulta é uma situação rara, correspondendo a

1% dos casos de oclusão intestinal e cerca de 60% dos

casos de intussuscepção cólica é de etiologia maligna,

sendo mais frequente na junção retossigmoideia. A dor

abdominal de início insidioso é a queixa mais frequente,

podendo estar associada a náuseas, vómitos, obstipação

(de progressão lenta) e oclusão. O exame objetivo é fre-

quentemente normal. A tomografia computorizada (TC)

é o melhor método imagiológico para o diagnóstico de

intussuscepção, com a imagem patognómica em “alvo”.

Os autores apresentam o caso clínico de um homem de

77 anos, com antecedentes de HTA e DM, que recorreu

ao médico assistente por quadro de obstipação de ins-

talação insidiosa com vários meses de evolução. O exa-

me objetivo evidenciava ligeira distensão abdominal.

Realizou colonoscopia que revelou lesão vegetante aos

22cm de aspeto infiltrativo e subestenosante, admitin-

do-se etiologia tumoral, no entanto as biopsias não con-

firmaram malignidade. A TC de estadiamento mostrou

um tumor invaginado do cólon sigmóide. Pela clínica de

oclusão foi submetido a sigmoidectomia laparoscópica.

A histologia confirmou adenocarcinoma estenosante e

invasor de baixo grau da sigmóide (pT2N0M0). O diag-

nóstico e tratamento da intussuscepção é cirúrgico, sen-

do a resseção sem redução o tratamento de escolha em

adultos pelo elevado risco de malignidade associada.

Keywords: intussuscepção, invaginação intestinal,

oclusão intestina l, adenocarcinoma, diagnostico

imagiologico

Introdução: O carcinoma espinocelular(CEC) é o segun-

do tipo de neoplasia cutânea mais comum na popula-

ção portuguesa. Em Portugal, estima-se uma taxa de

incidência anual de 10 novos casos por 100.000 habi-

tantes. Objetivos: Analisar a casuística do CEC de um

Serviço de Dermatologia. Determinar a taxa de incidên-

cia de CEC na população que frequenta a consulta de

Dermatologia duma ULS. Métodos: Estudo documen-

tal, baseado nos registos da consulta de Dermatologia.

Epidemiologicamente classifica-se como estudo de in-

cidência retrospetivo anterógrado, compatível com es-

tudo de coorte histórica. A população é constituída

pelos indivíduos residentes na área de influência da ULS.

A amostra é de conveniência, constituída pelos paci-

entes que frequentaram a consulta de Dermatologia

dessa ULS de 2012 a 2015. Foram selecionados os

doentes com diagnóstico de CEC, confirmado pelo exa-

me anatomopatológico. Análise descritiva feita com

Microsoft Excel 2010® e cálculo posterior da incidên-

cia. Resultados: Amostra de 287 casos, 58% do sexo

feminino. As idades variaram entre os 25 e 99 anos,

com média de 80,6 anos. 78% dos casos tinham diag-

nóstico histopatológico de CEC e 67% das lesões loca-

lizavam-se na cabeça/pescoço. A lesão nodular foi a

mais comum, com diâmetro médio de 13,6mm. Deter-

minou-se uma incidência de CEC de 66 novos casos

por 100 000 habitantes/ano. Conclusão: Verificou-se

que o CEC é mais frequente no sexo feminino, acima

dos 75 anos, nas áreas foto-expostas (cabeça/pesco-

ço) e com apresentação nodular. Constatou-se eleva-

da incidência de CEC, comparando com estimativa

portuguesa e inglesa. Serão necessários estudos com-

plementares para esclarecimento das razões associa-

das a esta incidência.

Keywords: Neoplasia Cutênea, Carcinoma Espinocelular,

Incidência
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C5 - ABORDAGEM DA DEPRESSÃO DURANTE A
GRAVIDEZ E PÓS-PARTO NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS
LÍLIA MONTEIRO, PEDRO TAVARES, GUSTAVO FRANÇA

C6 - FRACTURAS DA CLAVÍCULA ASSOCIADAS AO
PARTO - ESTUDO RETROSPECTIVO DE 10 ANOS
FILIPA PIRES, EDUARDO PEREIRA, BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, JORGE CORREIA, LUÍS CAMARINHA

Introdução e objetivos: A depressão periparto é um pro-

blema de saúde pública. O período de gravidez e dos

primeiros meses após o parto é perspetivado social e

culturalmente como uma fase de grande felicidade para

a mulher; no entanto, 10% das mulheres grávidas desen-

volvem sentimentos de tristeza, desesperança e falta

de motivação. Apesar de ser a fase mais vulnerável da

vida da mulher no que concerne à patologia mental, es-

tes problemas são geralmente sub-diagnosticados e não

tratados, o que traz severas consequências não só para

a mãe mas também para a criança, no seu desenvolvi-

mento cognitivo e socioemocional. A presente revisão

tem como objetivo alertar para a identificação da de-

pressão periparto nos cuidados primários, divulgar os

métodos de diagnóstico mais eficazes, e resumir as for-

mas de tratamento melhor sucedidas. Metodologia: Foi

realizada uma pesquisa bibliográfica na Pubmed, com

a query “postpartum depression primary care”, restrita

às publicações dos últimos 5 anos; os 202 artigos re-

sultantes foram selecionados consoante a relevância

para os objetivos da revisão. Consultámos as normas

da DGS publicadas em 2005 e a edição de 2015 do

The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry Re-

sultados: No que toca à prevenção dos problemas

mentais no periparto, é de especial importância solici-

tar a presença do pai nas consultas, dar atenção ao

estado emocional da grávida e detetar situações de

risco psicossocial. Esta patologia pode ser eficazmen-

te prevenida através de programas de psicoeducação

em grupo, como o What were we thinking, um progra-

ma estruturado, aplicado a grupos de 5-7 famílias numa

sessão de 6h. Em caso de suspeita de depressão

periparto, é recomendada avaliação diagnóstica atra-

vés da Escala de Depressão pós-parto de Edimburgo. O

tratamento pode passar por psicoterapia de suporte,

ou, em casos mais difíceis, referenciação para cuida-

dos secundários para aplicação de psicoterapia, com

especial evidência para  a  terapia interpessoal e

cognitivo-comportamental. O tratamento farmacológico

deve ser considerado em casos de mulheres que já es-

tejam a tomar antidepressivos e tenham alto risco de

recorrência, e mulheres que desenvolvam depressão

moderada a grave durante a gravidez. Os fármacos mais

seguros são a sertralina (baixa exposição fetal), a

fluoxetina, a amitriptilina e a imipramina. Durante a

amamentação é recomendável a paroxetina. Conclu-

são: É de reconhecer o esforço já desenvolvido no nos-

so país pelos especialistas em Medicina Geral e Famili-

ar no que diz respeito ao acompanhamento da mulher

durante a gravidez e o puerpério, apesar do número

elevado de utentes e dos cada vez mais restritos tem-

pos de consulta. Neste sentido, propomos estratégias

pouco demoradas e eficazes para abordar o problema

da depressão periparto, que não acarretando um gran-

de aumento dos gastos geram benefícios notáveis para

a saúde da mulher, das crianças e da família.

Keywords: depressão; gravidez; psicoterapia ;

psicofarmacologia

Introdução / Introduction: Avaliar a incidência e os factores

de risco associados às fracturas da clavícula periparto numa

unidade de saúde. Material e Métodos / Material and

Methods Os autores apresentam um estudo retrospectivo

comparativo de todos os recém-nascidos com fractura da

clavícula nascidos numa unidade de saúde entre 1 de Janei-

ro de 2004 e 31 de Dezembro de 2014. O grupo controlo

é composto pelos recém-nascidos sem história de trauma

associado ao parto nascidos imediatamente antes ou de-

pois dos casos. Resultados / Results Durante o período de

10 anos foram registados 7687 partos e 196 fracturas da

clavícula associadas ao parto (incidência 0.255/1000 na-

dos vivos). Registaram-se 141 partos eutócicos, 48 partos

instrumentalizados e 7 cesarianas. A apresentação fetal foi

cefálica em 194 partos, pélvica em apenas um caso e trans-

versa noutro caso. O peso à nascença médio foi 3395 g no
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C7 - PALPITAR RUMO AO DIAGNÓSTICO
ANA JORGE LOPES, VITOR MARTINS, JOÃO RIBEIRO

C8 - MIELOMA MÚLTIPLO - UM DIAGNÓSTICO A
CONSIDERAR
MÁRCIA MENDONÇA SOUTO, FERNANDA LINHARES

grupo de estudo e 3216 g no grupo controlo. A idade

gestacional média foi 39 semanas nos dois grupos. O Score

Apgar médio foi 9 no primeiro minuto e 10 ao quinto minu-

to, nos dois grupos. O intervalo médio para o diagnóstico

de fractura de clavícula foi 1,6 dias. Discussão / Discussion

Os autores avaliaram os seguintes factores de risco associ-

ados: peso ao nascer, tipo de parto, apresentação fetal,

paridade, idade materna e idade gestacional. Conclusão /

Conclusion As facturas da clavícula podem ocorrer num parto

sem intercorrências, logo o médico deve estar atento e pro-

mover diagnóstico e tratamento precoces.

Keywords: Ortopedia infantil, Fracturas da clavícula

Enquadramento: O carcinoma papilar constitui a neoplasia

tiroideia mais comum, pode atingir qualquer idade e é mais

prevalente no sexo feminino. A metastização ganglionar

cervical é frequente contudo o prognóstico é favorável.

Descrição de Caso: Mulher de 50 anos, tipo de família unitá-

ria e classe médio-baixa segundo a escala de Graffar. Ante-

cedentes pessoais irrelevantes, sem medicação habitual.

Antecedentes familiares: irmã de 44 anos submetida em

2008 a tiroidectomia total por carcinoma papilar da tiroide

e Doença de Graves; mãe com 76 anos com Bócio

Multinodular. Em Novembro de 2015 recorre ao Médico de

Família (MF) por palpitações e ansiedade com cerca de 3

semanas de evolução. Ao exame objetivo sem alterações

relevantes. Foi solicitado estudo com função tiroideia com

TSH e T4 livre que revelou um hipertiroidismo e Holter que

mostrou extrassistolia ventricular frequente. Perante estes

resultados solicitou-se ecografia tiroideia e iniciou terapêu-

tica com Metibasol. Em Dezembro traz o resultado da

ecografia que evidencia “no lobo esquerdo nódulo suspei-

to, heterogéneo com contornos mal definidos e calcificações”.

Pede-se citologia por punção aspirativa que revela tratar-se

de um carcinoma papilar da tiroide. A utente é referenciada

para a consulta de Cirurgia e é submetida a tiroidectomia

total e esvaziamento ganglionar cervical esquerdo. Encon-

tra-se a evoluir favoravelmente. Discussão: Este caso pre-

tende reforçar a importância do MF na valorização atempada

das queixas do utente. Apesar do prognóstico desta enti-

dade ser favorável esta é uma situação potencialmente

geradora de stress e ansiedade pelo que o acompanha-

mento adequado destes utentes é fundamental.

Keywords: Hipertiroidismo; Nódulos tiroideus; Carcinoma

papilar da tiróide

O mieloma múltiplo é uma proliferação neoplásica

monoclonal de plasmócitos na medula óssea com acu-

mulação de imunoglobulinas em diferentes órgãos e sis-

temas, com consequente disfunção. Os autores apresen-

tam o caso de um homem de 74 anos, que recorre ao SU

após contacto do laboratório de análises onde tinha fei-

to aná lises de rotina . À entrada apresentava-se

assintomático, referindo apenas discreta astenia desde

há um mês. Era portador de hemograma com Hb 6,7g/dL

com VGM102Fl, plaquetas de 130.000uL e creatinina sérica

de 1,7mg/dL. Ao exame físico destacava-se apenas

hepato/esplenomegalia palpável. Do estudo complemen-

tar verificou-se eletroforese de proteínas com gamapatia

monoclonal IgG/K, mielograma com 20% de plasmócitos

e biopsia óssea com mais de 50% de plasmócitos, com

envolvimento medular intersticial/difuso por mieloma

múltiplo CD56 negativo e presença de fibrose reticulínica

grau3. A nível ecográfico confirmou-se hepatomegalia e

esplenomegalia com diâmetro bipolar de 177mm. Radio-

logicamente detetaram-se pequenas e raras lesões líticas

apenas na calote craniana, sem dores ósseas associadas.

O doente iniciou tratamento com pulsos de dexametasona

e EPO. Trata-se de um mieloma múltiplo com mau prog-

nóstico incluindo fibrose medular, pico monoclonal ele-

vado e esplenomegalia. Com este caso pretende-se alertar

para a necessidade premente de uma investigação mais

abrangente do doente com anemia.

Keywords: Mieloma múltiplo; Plasmócitos; Anemia
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C10 - PERICARDITE PURULENTA - RELATO DE CASO
DIANA ABREU

7

C9 - AVC HEMORRÁGICO E HIPONATRÉMIA GRAVE -
QUE RELAÇÃO?
FRANCELINO FERREIRA

Introdução: A hiponatrémia é uma condição bastante

frequente e transversal nos doentes internados. A sua

gravidade é variável e a apresentação pode ser desde

assintomática até a morte. Nem sempre é fácil encon-

trar a causa, principalmente em doentes com várias

comorbilidades, quando vários mecanismos podem es-

tão envolvidos. Caso Clinico: JRCS, masculino, 62 anos,

antecedentes pessoais de hipertensão arterial, asma,

estenose carotídea instável e status pós-acidente

vascular cerebral (AVC) isquémico; medicado com

varfarina. Admitido por AVC hemorrágico tálamo-capsular

esquerdo, com hemiparesia direita. Evolução clínica na

enfermaria favorável, sob corticoterapia, até o 12º dia

de internamento, quando inicia afundamento gradual do

estado de consciência, com desorientação, sonolência

excessiva, cansaço e tonturas. O estudo imagiológico

de controlo não evidenciou agravamento da lesão

vascular. Laboratorialmente com hiponatrémia grave de

109 mmol/L, hiposmolar e sódio urinário aumentado;

evidência de insuficiência adrenal secundária, com ACTH

< 0.5 pg/ml, e níveis de cortisol abaixo do limite inferior.

Clinicamente hipotenso, com pressões venosas centrais

baixas e diurese aumentada. O doente melhorou após

reposição hídrica e salina, embora inicialmente muito

refractário. À data da alta já não apresentava alterações

das hormonas do eixo adrenal, após desmame dos

cortidóides. Discussão: O presente caso demonstra um

agravamento do estado neurológico num doente com

AVC não directamente relacionado com o mecanismo

de lesão vascular mas sim com outras condições parale-

las, nomeadamente uma hiponatrémia grave cujo estu-

do etiologico faz diagnóstico diferencial entre uma in-

suficiência ardenal aguda em contexto de corticoterapia

e o síndrome de espoliação salina cerebral.

Keywords: avc hemorrágico; hiponatrémia; sindrome

espoliação salina cerebral; insuficiência adrenal

O envolvimento patológico do pericárdio cursa funda-

mentalmente com pericardite e/ou derrame pericárdio

(DP) e resulta de variadas etiologias conhecidas (infecci-

osa, inflamatória, neoplásica, iatrogénica, traumática,

metabólica) ou desconhecida (idiopática). Pode surgir de

forma isolada e independente, ou ser um dos elementos

da forma de apresentação de entidades de envolvimento

sistémico. Doente do género masculino de 56 anos de

idade, antecedentes pessoais de alcoolismo e tabagis-

mo crónicos. Nao fazia medicação. Recorreu ao serviço

de urgência por tonturas, astenia, emagrecimento de 15%

do peso há 1 mês e epigastralgias de características

pleuríticas há 15 dias. À admissão apresentava-se ema-

grecido, desidratado, hipotenso. Analiticamente com

elevação marcada dos parâmetros inflamatórios/infec-

ciosos, lesão renal aguda e citólise hepática, e na

gasimetria arterial isuficiência respiratória hipoxémica. Na

radiografia de tórax constatou-se aumento marcado da

silhueta  cardíaca , sem a lterações pleuro-

parenquimatosas, e no electrocardiograma elevação do

segmento ST nas derivações II, III, aVF, V3-V6. Foi inter-

nado na Unidade de cuidados intensivos e realizou

ecocardiograma transtorácico que reve lou DP

circunferencial, de espessura máxima de 36 mm na pa-

rede posterior e 23 mm nas cavidades direitas. Foi reali-

zada pericardiocentese ecoguiada com saída de 250

mL de líquido purulento, com isolamento de

streptococcus parasanguinis (grupo viridans). Foi sub-

metido posteriormente a pericardiectomia sub-xifoideia.

Do estudo realizado apresentava processo inflamatório

parenquimatoso nos lobos superiores e colapso dos lo-

bos inferiores associado a derrame pleural bilateral; der-

rame peritoneal. Apresentou múltiplas intercorrências,

acabando por falecer cerca de 2 meses depois. O reco-

nhecimento atempado desta entidade rara e instituição

de abordagem terapêutica adequada constituem os pi-

lares do sucesso.

Keywords: pericardite purulenta, derrame pericárdio
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C11 - LUXAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR GRAU III - A
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
NÁDIA DE OLIVEIRA, ALFREDO CARVALO, EDUARDO SALGADO, NUNO ESTEVES, DIOGO PASCOAL, SANDRA ALVES

C12 - FIBRILHAÇÃO AURICULAR: QUAL O PONTO DA
SITUAÇÃO?
SÉRGIO SERRA, MARTA FAZENDEIRO

As lesões da articulação acromioclavicular (AC) são fre-

quentes no adulto jovem e representam cerca de 9%

das lesões do ombro. Existe um amplo espectro de gra-

vidade para estas lesões, podendo ser divididas em 5

graus segundo a classificação de Rockwood. Enquanto

o tratamento conservador está bem estabelecido para

as lesões de grau I e II e o tratamento cirúrgico para as

de grau IV e V, existe pouco consenso quanto ao trata-

mento mais adequado para as lesões de grau III. Os au-

tores apresentam um caso de luxação aguda da articu-

lação AC de grau III de Rockwood tratado cirurgicamen-

te, fazendo, simultaneamente, uma revisão da literatura

sobre o tratamento destas lesões.

Keywords: Luxação; Acromioclavicular

Introdução:A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia mais

prevalente na prática cínica. A anticoagulação constitui

a  chave da terapêutica  para  evitar os eventos

tromboembólicos. Os anticoagulantes orais incluem os

antagonistas da  vitamina K(AVK) e  os novos

anticoagulantes orais(NOACs). Objetivos:Identificação da

terapêutica realizada pelos doentes com o diagnóstico

de FA de um hospital Centro de Saúde(CS), seguimento

e controlo. Metodologia:Obtenção da lista de utentes

com a codificação diagnóstica de FA em 2015 do CS e

internamento; obtenção de uma amostra aleatória dos

utentes do CS; consulta dos processos clínicos e verifi-

cação da terapêutica instituída, seguimento e controlo

terapêutico com AVK(INR). Resultados:133 doentes com

FA registada no internamento, 40%seguidos no hospi-

ta l, 44%sob terapêutica  com AVK, 41%NOACs,

9%antiagregantes plaquetares(AAG) e 6%heparina de

baixo peso molecular (HBPM). Dos acompanhados no CS,

17%AVK, 59%NOACs, 13%AAG e 11%sem terapêutica.

Em58.7% dos seguidos no hospital, o valor de INR en-

contra-se no intervalo terapêutico e em48,7% dos se-

guidos no CS. Dos514 doentes com o diagnóstico de

FA registado no CS foram analisados 220. Dos seguidos

no hospital, 74%AVK, 25%NOACs e 1%AAG. Dos doen-

tes seguidos no CS, 27%AVK, 37%NOACs e 36%AAG. Em

59.4% dos doentes seguidos no hospital o INR encon-

trava no intervalo terapêutico e em 58.4% dos seguidos

no CS. Conclusão:A maioria dos utentes com FA faz AVK

em detrimento dos NOACs. Uma importante percenta-

gem(36%) mantinha tratamento com AAG. Quase meta-

de dos doentes mantém INR fora do intervalo terapêutico

que compromete a eficácia. É nos doentes seguidos no

CS que os NOACs têm maior prescrição.

Keywords: Fibrilhação Auricular, Anticoagulantes Orais,

Antagonistas da Vitamina K, Novos Anticoagulantes

Orais

C13 - FRATURA DIAFISÁRIA DO 5º METATARSO -
REDUÇÃO ABERTA E OSTEOSSÍNTESE COM PLACA
ALFREDO CARVALHO

Introdução: As fraturas dos metatarsos são das lesões

mais frequentes do pé, sendo o quinto metatarso o mais

frequentemente fra turado no adulto. As fraturas

diafisárias do quinto metatarso são geralmente passí-

veis de tratamento conservador, sendo a angulação,

encurtamento ou malrotação exageradas as principais

indicações cirúrgicas. Caso Clínico: Homem de 60 anos,

caucasiano e sem antecedentes de relevo, que sofreu
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C14 - CONFLITO FEMOROACETABULAR - CASO CLÍNICO
ALFREDO CARVALHO

fratura cominutiva do quinto metatarso esquerdo por

traumatismo direto de grande energia. Pela angulação

dos fragmentos (cerca de 30º) optou-se pelo trata-

mento cirúrgico, com redução aberta e osteossíntese

com placa e parafuso interfragmentário. Um ano após

cirurgia, verificou-se boa evolução clínica, radiológi-

ca e funcional, com consolidação da fratura e retor-

no ao nível funcional prévio. Conclusões: A redução

a ber ta  e  oste oss ín te se  com p la ca  do quin to

metatarso é um procedimento raro, uma vez que a

maioria das fraturas em questão responde favoravel-

mente ao tratamento conservador. No entanto este

procedimento pode ser necessário para se atingir um

correto alinhamento metatársico, crucial para a ma-

nutenção da biomecânica do pé. O caso apresenta-

do revela bons resultados a curto prazo, pela esta

técnica cirúrgica se revela segura e eficaz para o tra-

tamento de fraturas cominutivas ou desalinhadas do

quinto metatarso.

Keywords: Fratura, Metatarso, Redução Aberta

O conflito femoroacetabular (CFA) é uma patologia que

afeta doentes jovens de ambos os sexos, levando a

disfunção precoce da anca e coxartrose secundária.

Existem diferentes tipos de CFA: conflito tipo Cam, com

anomalia do fémur, mais frequente em homens jovens;

conflito tipo Pincer, com a lteração do rebordo

acetabular, mais comum em mulheres de meia-idade;

conflito combinado, com características mistas. Os

doentes apresentam queixas de coxalgia e limitação

da mobilidade, sobretudo da flexão em rotação inter-

na. O diagnóstico é clínico e pode ser confirmado

radiograficamente com as incidências de Dunn e

Lesquenne. O tratamento varia conforme o tipo de con-

flito e sintomatologia do doente, podendo variar entre

a atitude expectante e o tratamento cirúrgico. Existe

controvérsia quanto á técnica cirúrgica de eleição (aber-

ta ou artroscópica). Caso clínico: Homem de 41 anos,

caucasiano, sem antecedentes de relevo e fisicamente

ativo, com queixas de coxalgia direita e limitação pro-

gressiva da mobilidade da anca, sem história de

traumatologia  ou outra sintomatologia. O estudo

radiográfico com as incidências de Dunn e Lesquenne

confirmou a suspeita clínica de CAF tipo Cam. O doen-

te foi submetido a tratamento conservador com anal-

gésicos e fisioterapia durante 6 meses, sem melhoria

significativa. Foi então submetido a plastia do colo

femoral por via aberta anterior, com excelente resulta-

do clínico aos 10 meses de seguimento. Conclusão: O

presente caso permite concluir que o tratamento cirúr-

gico do CFA por via aberta é uma técnica segura e

eficaz, que continua a ter lugar na prática clínica atual.

Keywords: Conflito Femoroacetabular

C15 - PARESIA AXIAL PROGRESSIVA COM
ENVOLVIMENTO OCULAR - UM CASO DE SÍNDROME
DE GUILLAIN-BARRÉ
RUBEN REIS, FRANCELINO FERREIRA, NUNO PEREIRA, ANNEKE JOOSTEN

A síndrome Guillain-Barré (SBG), também conhecidas pelo

conjunto de polineuropatias agudas imunomediadas são

caracterizadas por ter diferentes formas de apresenta-

ção, e mais frequentemente precedidas de um quadro

infecioso. Os autores apresentam um caso de um doen-

te de sexo masculino de 44 anos de idade com historia

pessoal de etilismo cronico e consumo de estupefacien-

tes e drogas de abuso internado no hospital do barreiro

durante 26 dias por politrauma e várias intervenções ci-

rúrgicas. Retorna ao serviço de urgência um dia após a

alta com quadro caracterizado por parésia dos mem-

bros inferiores 3/5 e membro superior esquerdo 4/5,

diplopia e disartria ligeira. Observou-se um agravamen-

to progressivo em 2 dias tendo realizado tomografia

computorizada crâneo-encefalica sem alterações e uma

punção lombar que de positivo revelou dissociação
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C16 - OXIGENIOTERAPIA DOMICILIÁRIA NOS DOENTES
EM CONSULTA DE MEDICINA INTERNA/PATOLOGIA
RESPIRATÓRIA
RITA CORREIA, FLÁVIO PEREIRA, ISABEL ANTUNES, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

C17 - HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA - EFICÁCIA DE
UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO
RICHARD AZEVEDO, HELENA RIBEIRO, JOÃO PINTO, CÁTIA LEITÃO, ANA CALDEIRA, RUI SOUSA, EDUARDO PEREIRA, JOSÉ TRISTAN, ANTÓNIO BANHUDO

albumino-citológica e proteinorráqia de 512mg/dL. Por

hipótese diagnóstica mais provável de SGB iniciou tera-

pêutica com imunoglobulinas e corticoterapia. Por agra-

vamento do quadro foi necessário a transferência para a

unidade de cuidados intensivos para ventilação mecâni-

ca durante 6 dias. Foi depois transferido para o serviço

de medicina interna onde ser observou uma recupera-

ção completa dos défices Os autores pretendem elabo-

rar uma exposição do caso clinico assim como revisar o

SGB, a sua patofisiologia e tratamento.

Keywords: Guillain-Barré, Polineuropatia aguda, Neuro-

logia

Introdução: Em doentes com insuficiência respiratória

crónica, a Oxigenioterapia de Longa Duração (OLD) au-

menta a sobrevida e melhora a qualidade de vida. A

consulta de Medicina Interna/Patologia Respiratória foi

criada em 2013 com o intuito de reavaliar os doentes

com prescrição de Oxigenioterapia de ambulatório.

Objetivos: Caraterizar o doente tipo encaminhado para

esta consulta. Calcular a percentagem de primeiras pres-

crições efetuadas corretamente e a percentagem de

doentes que mantiveram indicação para OLD após

reavaliação. Métodos: Estudo observacional, retrospetivo

e descritivo da população de pacientes referenciadas a

esta consulta, entre 2013 e 2015. Resultados: Amostra

de 143 doentes. Média de idades: 81 anos, 81 mulheres

e 62 homens. 42.7% Da amostra foi referenciada do

Internamento de Medicina Interna e 28% do Serviço de

Urgência. O Diagnóstico Primário mais frequente foi Pneu-

monia (41.3%) seguindo-se a Doença Pulmonar Obstrutiva

Cronica (DPOC) (31.5%). Apenas 55.2% da amostra cum-

pria critérios para iniciar oxigenioterapia. Apenas 23.4%

mantiveram critérios na reavaliação em consulta. Discus-

são e Conclusões: A prescrição de oxigénio para ambu-

latório em fase de patologia aguda deve sempre ser de

curta duração e com indicação, após estabilização e

otimização terapêutica, para reavaliação em consulta

especializada num período de 3 meses. A prescrição deve

ter uma duração igual ou superior a 16H/dia incluindo

período noturno.

Keywords: Oxigenioterapia;Doença Pulmonar Obstrutiva

Cronica; Pneumonia;

Introdução: A Hemorragia Digestiva Alta (HDA) constitui

a urgência mais frequente em Gastrenterolgia, associan-

do-se a elevadas taxas de morbimortalidade. Torna-se

fundamental o desenvolvimento de estratégias de diag-

nóstico precoce e intervenção adequada e sistematiza-

da. Objectivos: Avaliar a eficácia da implementação do

“Processo Assistencial Integrado” relativo à HDA num

Serviço de Gastrenterologia, através da avaliação dos

cuidados médicos prestados. Material e Métodos: Aná-

lises retrospectiva de doentes admitidos num Serviço

de Gastrenterologia por HDA entre Outubro2015 e 2016.

Avaliação dos dados demográficos dos doentes, cau-

sas de hemorragia, timing da endoscopia digestiva e

procedimentos endoscópicos efectuados, necessidade

de cirurgia e mortalidade. Resultados: Incluídos 29 do-

entes (79% género feminino; idade média 73 ±14.9); du-

ração média de internamento 7.8±3dias. 79.3% (n=23)

apresentaram hemorragia não-hipertensiva (47.8% des-

tes por úlcera duodenal). 5 dos 6 doentes com hemorra-

gia hipertensiva apresentaram ruptura de varizes

esofágicas. Todas as endoscopias foram realizadas nas

primeiras 12horas, 5 delas na primeira hora, cumprindo
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C18 - CONDUTA EM CONTEXTO DE AGRESSÃO
SEXUAL - ARTICULAÇÃO COM A MEDICINA LEGAL
JOSÉ VIEIRA DE SOUSA, ROSÁRIO SILVA, SUSANA TAVARES

C19 - CAUSA OBSCURA DE PERFURAÇÃO RETAL
MANUELA ROMANO, SÍLVIA BORGES, PEDRO SILVA VAZ, HORÁCIO PEREZ, GINA MELO, ANTÓNIO GOUVEIA

o tempo previsto nas guidelines de acordo com o score

de Rockall clínico. 15 doentes realizaram terapêutica

endoscópica ( todos os doentes com hemorragia por

varizes realizaram laqueação elástica). Nenhum doente

foi submetido a cirurgia. Verificou-se uma taxa de mor-

talidade de 7% (2 doentes, um deles por úlcera refrac-

tá r ia  a  te rapê utica  endoscópica  e  outro por

comorbilidades associadas). Conclusão: A criação de

um protocolo de actuação permite homogeneizar os

cuidados prestados e, consequentemente, melhorar a

sua qualidade. O presente estudo demonstra um cum-

primento eficaz dos passos de actuação médica

protocolados para a HDA.

Keywords: Hemorragia digestiva alta; protocolo

Agressão sexual define-se como a atividade sexual na

qual a vítima é forçada a participar, haja ou não evidên-

cia de lesão ou traumatismo físico. No Código Penal Por-

tuguês os crimes separam-se entre os crimes contra a

autodeterminação sexual e contra a liberdade sexual.

Importa conhecer quais são os crimes de natureza pú-

blica dos crimes de natureza semipública e a importân-

cia que a primeira observação, em sede hospitalar ou

centro de saúde, articulando com os serviços médico-

legais. O intervalo temporal de 72 horas após a agres-

são sexual é um importante barómetro que define a ur-

gência da observação da vítima por perito médico-le-

gal, não apenas para a colheita da história mas igual-

mente de vestígios suscetíveis de se perderem ou alte-

rarem rapidamente. A intervenção médico-legal nestes

casos visa em primeiro lugar proteger as vítimas, evitar

a vitimização secundária e assegurar a colheita de vestí-

gios, garantindo as boas práticas na realização dos exa-

mes médicos e processamento das amostras. Perante

uma suspeita de abuso sexual há 5 passos essenciais

que devem ser cumpridos – colheita de informação su-

mária do caso, estabelecer a urgência da situação,

contactar outros profissionais (nomeadamente o perito

médico do Instituto Nacional de Medicina Legal), asse-

gurar a preservação de vestígios e orientar e proteger a

vítima. A organização dos serviços médico-legais divi-

de-se entre as Delegações (Porto, Coimbra e Lisboa), que

possuem um médico de escala 24horas/7dias da sema-

na e os Gabinetes Médico-Legais e Forenses distribuí-

dos pelas capitais de distrito do nosso país. Sobretudo

nos casos que ocorrem em regiões mais remotas ou em

que não é possível uma observação da vítima em tem-

po útil importa ter conhecimento sobre o tipo de amos-

tras que importa colher, como as colher, acondicionar

assegurando o cumprimento da cadeia de custódia da

prova. Este trabalho visa dar conhecimento aos colegas

dos cuidados de saúde primários e especialidades hos-

pitalares sobre o procedimento perante um caso de

agressão sexual, colocando a ênfase na importância da

articulação com os serviços médico-legais por forma a

assegurar as boas práticas e a proteção das vítimas.

Keywords: agressão sexual, medicina legal, articulação

Desde o século XVI que a inclusão do ânus na esfera

sexual e a utilização de objetos fálicos para prática auto-

erótica foi descrita na literatura médica sendo frequente

na sociedade moderna. Esta prática tem riscos de le-

sões anorretais traumáticas graves com grandes reper-

cussões e elevada taxa de morbimortalidade. Descreve-

se um caso de um homem, de 51 anos, que recorreu ao

Serviço de Urgência por dores anais e retorragias com

três dias de evolução não descrevendo causa

desencadeante. Ao exame físico apresentava equimoses

extensas do períneo, fissuras anais com hemorragia as-

sociada e um quadro de abdómen agudo. O toque retal

não revelou massas/corpos estranhos na ampola retal.

Imagiologicamente verif icou-se extenso

retropneumoperitoneu esquerdo e coleção na vertente

esquerda do reto. Foi submetido a laparotomia explora-

dora que verificou perfuração retal e extenso hematoma

do colon sigmoide sem causa identificável. Realizou-se
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C20 - LITÍASE INTRA-HEPÁTICA: MIGRAÇÃO, FISTULA
PERITONEAL E ABCESSO DA PAREDE ABDOMINAL -
UMA COMPLICAÇÃO INCOMUM
ANDRÉ MARÇAL, NÁDIA TENREIRO, SÍLVIA SILVA, JOSÉ LAGE, BRUNO PINTO, FERNANDO PRÓSPERO LUÍS

C21 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA
FUNCIONAL E MORBILIDADE NUM SERVIÇO DE
MEDICINA INTERNA
FLÁVIO PEREIRA, RITA CORREIA, ISABEL ANTUNES, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

lavagem e colostomia derivativa. Por manutenção do

quadro de choque no pós-operatório imediato, volta a

repetir TC que mostrou, com reconstrução em janela

especifica, um corpo estranho perirretal na vertente es-

querda. O doente foi relaparotomizado não se identifi-

cando corpo estranho na cavidade pélvica por via ab-

dominal. A exploração exaustiva por via anal revelou

extensa perfuração do reto medio-alto para o espaço

pararretal esquerdo onde se identificou e retirou um

objeto de madeira cilíndrico. Esta prática além do seu

aspeto social, constitui um sério problema médico-cirúr-

gico. Este caso clínico alerta para a necessidade de um

exame proctológico completo e exaustivo, perante um

quadro de abdómen agudo com origem retal traumáti-

ca.

Keywords: trauma retal, corpo estranho, abdómen agudo

Introdução: Abcessos peritoneais por cálculos biliares

são incomuns, geralmente após colecistectomia. Rela-

ta-se caso de abcesso peritoneal em doente com his-

tória de litíase intra-hepática (segmento VI). Caso Clíni-

co: Mulher de 79 anos com antecedentes de colelitíase

(sem história de colecistite, a aguardar cirurgia) e sem

antecedentes cirúrgicos. Recorreu ao Serviço de Urgên-

cia por tumefação abdominal com 2 meses de evolu-

ção e crescimento progressivo. Sem dor abdominal

espontânea, febre ou outros sintomas. Objetivamente:

tumefação no hipocôndrio direito com 20cm, flutuante

e dolorosa a palpação, aparentemente subcutânea.

Restante exame objetivo normal. Analiticamente com

aumento dos marcadores inflamatórios sem citólise

hepática. A Tomografia Computorizada (TC) abdominal

revelou uma coleção perihepática com calcificações

intra-peritoneais periféricas, sem relação com a vesícula

bilia r . E fetuou drenage m percutânea e  in iciou

antibioterapia de largo espetro com evolução favorá-

vel. Repetiu TC abdominal que mostrou redução im-

portante da  coleção peri-hepática. Submetida a

laparoscopia exploradora diagnóstica, evidenciando-se

abcesso peritoneal parietal com cálculos biliares no seu

interior e fístula bilio-peritoneal. Realizou-se drenagem

do  abcesso , excisã o do  tra to f istuloso  e

colecistectomia. Pós-operatório sem intercorrências.

Discussão: A abordagem minimamente invasiva por dre-

nagem percutânea e por laparoscopia permitiu um rá-

pido controlo séptico. Confirmação diagnóstica

intraoperatória pela presença de fístula bilio-peritoneal

e por cálculos migrados. A erosão hepática causada

por cálculos intra-hepáticos com consequente litíase

peritoneal é uma entidade rara.

Keywords: Litiase intra-hepática, abcesso peritoneal

INTRODUÇÃO: A sociedade atual depara-se com um pro-

gressivo envelhecimento da população associado a um

aumento de doenças crónicas que limitam a capacida-

de da pessoa para realizar as atividades de vida diária.

A incapacidade funcional é uma problemática real nos

doentes internados. OBJETIVOS: Caraterização

demográfica e do grau de dependência funcional,

morbilidade, polimedicação e necessidade de dispositi-

vos em doentes internados MATERIAL E MÉTODOS: Estu-

do transversal realizado durante um dia a doentes inter-

nados numa Enfermaria de Medicina Interna (Unidade de

Agudos); Recolha de dados no SClinico® e realização
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C22 - IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CONSULTA
INOVADORA NA VIGILÂNCIA DA SÍNDROME DA
APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO NOS CUIDADOS DE
SAÚDE PRIMÁRIOS - EXPERIÊNCIA DE UMA UNIDADE
DE SAÚDE
ANA SEQUEIRA

da Escala de Barthel (EB) ao doente, familiares ou equi-

pa de enfermagem. RESULTADOS: Foram observados

27 doentes, 14 do sexo feminino; média de idades de

80,6 anos. Média de 4,1 co-morbilidades e 6,4 medi-

camentos em ambulatório por doente. Co-morbilidades

mais frequentes: hipertensão arterial (51,9%), insufici-

ência cardíaca (44,4%), neoplasia (33,3%), diabetes

mellitus tipo 2 (29,6%), demência (14,8%) e acidente

vascular cerebral (11,1%). Em média, os doentes esti-

veram internados 8 dias, sendo que 29,6% mais de 10

dias. 37% dos doentes estavam algaliados e 18,5% ti-

nham sonda nasogástrica. A avaliação funcional pela

EB verificou que 7,4% dos doentes eram autónomos e

92,6% apresentavam algum grau de dependência

(18,5% ligeira, 14,8% moderada, 18,5% grave, 40% to-

tal). Observou-se que os doentes mais dependentes

apresentavam idade mais avançada, maior número

médio de co-morblidades e medicamentos, maior ne-

cessidade de dispositivos e internamentos mais pro-

longados. CONCLUSÃO: A maioria dos doentes inter-

nados apresentava multimorbilidade e dependência

funcional. Importa reconhecer esta problemática de

forma a providenciar apoio social ao doente e sua fa-

mília.

Keywords: Dependência funcional, morbilidade, Escala

de Barthel, apoio social

Introdução: A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono

(SAOS) é uma patologia frequente com complicações

cardiovasculares e neuropsicológicas graves. De forma

a promover a acessibilidade de doentes graves a nível

hospitalar e na sequência de uma maior articulação en-

tre a Unidade de Saúde e o serviço de Pneumologia de

referência, implementou-se uma consulta de SAOS numa

Unidade para a vigilância de doentes estabilizados ao

nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP). Objetivo:

Caracterizar os doentes seguidos na consulta de SAOS

numa Unidade de Saúde, desde o início do seu funciona-

mento. Material e Métodos: Estudo observacional e des-

critivo dos doentes vigiados em consulta de SAOS da

Unidade em cerca de 13,5 meses. Os dados foram obti-

dos a partir do processo clínico e trabalhados com re-

curso ao Excel (versão 2013). Resultados: Foram realiza-

das 165 consultas, das quais 54,5% (n=90) foram primei-

ras. Destes, 71% (n=64) eram homens. A média das ida-

des foi 64,7 anos. A grande maioria dos doentes (84,4%)

apresentava SAOS Grave. As comorbilidades mais fre-

quentemente observadas foram: obesidade (65,6%), hi-

pertensão arterial (53,3%), dislipidemia (35,6%) e diabe-

tes mellitus tipo 2 (27,8%). Quatro doentes não cumpri-

ram um dos cinco critérios de estabilidade da doença.

Na maior parte das consultas subsequentes verificou-se

uma evolução benéfica no peso dos doentes e/ou nos

parâmetros de estabilidade. Conclusão: A criação desta

consulta, inovadora nos CSP a nível nacional, constituiu

um benefício organizacional entre os dois níveis de Cui-

dados. Tem permitido a acessibilidade e continuação

de um seguimento diferenciado e integrador dos doen-

tes com SAOS estável.

Keywords: Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono;

Consulta; Vigilância; Cuidados de Saúde Primários
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C23 - PREVALÊNCIA DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NUM
HOSPITAL DISTRITAL
ANA VIEIRA, ISABEL COSTA, ANA MONTEIRO, OTÍLIA COURELA, TERESA SILVA, ALEXANDRA ALVES, AIDA PAULINO, ANTÓNIO GOUVEIA

C 24 - ERITROMELALGIA: CASO CLÍNICO
JOANA BRAGA, INÊS COELHO, ANA ALMEIDA, LUÍS FORTE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

Introdução: As Ulceras por Pressão (UPP) são considera-

das um problema de saúde pública e um indicador ne-

gativo da qualidade dos cuidados prestados. Os estu-

dos de prevalência são uma importante ferramenta para

diagnóstico inicial desta problemática em cada unidade

de saúde. Objetivos: Determinar a prevalência pontual

de UPP na unidade em estudo. Caracterizar a amostra do

estudo quanto ao género, idade, risco de UPP, avaliação

da pele, UPP presente, medidas preventivas adotadas e

local onde a UPP foi adquirida. Metodologia: Estudo quan-

titativo, descritivo e observacional realizado no dia 18/

09/2015 em 13 serviços de internamento de uma uni-

dade hospitalar. Para recolha de dados recorreu-se ao

instrumento do estudo europeu de prevalência de UPP

recomendado pela EPUAP. O tratamento de dados foi

efetuado com recurso ao SPSS versão 20. Resultados: A

amostra total foi de 137 doentes, 51% do género femi-

nino e 49% masculino. A prevalência pontual de UPP no

dia em estudo foi de 22,62%. A maioria dos doentes de

alto risco encontravam-se internados nos serviços de

cuidados intensivos, medicina interna, ortopedia e cirur-

gia e com poucas medidas preventivas adotadas (9,5%).

A região sacrococcígea foi identificada como o local

com maior percentagem de UPP 6,6% (9/137 casos).

Constatamos que 58% (18/31 UPP) das UPP foram adqui-

ridas na unidade hospitalar. A maior percentagem dos

doentes do estudo (34,3%) tinham idade compreendi-

das entre os 65 e 74 anos, com 70,8% em baixo risco

para UPP, os idosos com e”75 anos apresentaram maior

risco e com diferenças estatisticamente significativas

(x2= 20,586; p=0,000). Conclusões: estes resultados

mostram uma prevalência elevada de UPP na unidade

em estudo, porém todas as UPP foram incluídas, nomea-

damente as associadas a dispositivos médicos, não per-

mitindo a comparação com os estudos realizados a ní-

vel nacional. Este estudo cumpriu assim o objetivo de

efetuar uma avaliação pontual da prevalência de UPP, o

que permitiu à instituição adotar medidas para corrigir o

problema.

Keywords: Úlceras por pressão; prevalência; prevenção

Introdução: A Eritromelalgia é uma síndrome clínica rara,

caracterizada pela tríade de calor, rubor e dor intermi-

tente nas extremidades, sendo frequente o atingimento

bilateral das extremidades inferiores. O arrefecimento

local provoca alívio dos sintomas, enquanto o aqueci-

mento, exercício físico e uso de luvas e meias intensifi-

cam o desconforto. A etiologia pode ser primária ou

secundária a distúrbios hematológicos e doenças

vasculares inflamatórias degenerativas. O diagnóstico é

clínico e o tratamento inclui drogas que agem na

neuropatia e vasculopatia. Caso clínico: doente do sexo

feminino, de noventa e três anos de idade, com crises

intermitentes de dor, rubor e calor nas extremidades in-

feriores, que aliviavam com o frio, seguidas de episódio

de descamação das mãos e pés, em surtos, com inter-

valos de aproximadamente dois anos entre as crises.

Colocada a hipótese diagnóstica de eritromelalgia e foi

iniciado tratamento com gabapentina, aspirina e

venlafaxina, com melhoria das queixas álgicas e do ru-

bor das extremidades. Discussão: apresenta-se este caso

por ser uma doença rara , de diagnóstico clínico e que

assume um curso crónico, associada a diminuição de

qualidade de vida e morbilidade considerável.

Keywords: Eritema; Eritromelalgia; Alta temperatura; Dor
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C25 -PREVALÊNCIA E FACTORES PREDITIVOS DE
OBSTIPAÇÃO NUMA POPULAÇÃOHOSPITALAR
RICHARD AZEVEDO, HELENA RIBEIRO, CÁTIA LEITÃO, JOÃO PINTO, ANA CALDEIRA, RUI SOUSA, EDUARDO PEREIRA, JOSÉ TRISTAN, ANTONIO BANHUDO

Introdução: A obstipação crónica (OC) constitui um dis-

túrbio gastrointestinal comum, com prevalência estima-

da de aproximadamente 20%. A sua definição é subjec-

tiva e difícil, havendo frequentemente discrepância en-

tre obstipação auto-referida e obstipação segundo cri-

térios clínicos. Objectivo: Determinar a prevalência e fac-

tores preditivos de OC auto-referida e segundo os crité-

rios de Roma IV, nos funcionários de um Hospital. Deter-

minar a prevalência de uso de laxantes, assim como a

sua relação com prescrição médica/auto-medicação.

Métodos: Estudo transversal entre Maio e Setembro 2016,

através da distribuição de inquéritos. Avaliação dos há-

bitos alimentares, prática de exercício físico, medicação

habitual e hábitos intestinais. Análise estatística com SPSS

Statistics 20. Resultados: Incluídos 202 funcionários (78%

género feminino; idade média 42.9±11.2); 13% médicos,

32.2% enfermeiros, 32% assistentes operacionais e 21%

administrativos. 32.6% fazem turnos nocturnos. 36.6%

dos inquiridos cumprem os critérios de obstipação fun-

cional Roma IV, valor significativamente superior aos

28.7% com obstipação auto-referida (p<0.01). O género

feminino, aumento da idade, sedentarismo, baixa

ingestão hídrica, utilização de fármacos obstipantes as-

sim como trabalho nocturno por turnos apresentaram

associação positiva com obstipação (p<0.01). 28.4% dos

obstipados utilizam laxantes (28.6% por prescrição mé-

dica, 71.4% por auto-iniciativa), 95% dos quais apenas

em SOS e apenas um caso de forma continuada. 14.9%

dos obstipados referem não fazer laxantes por receio

de habituação. Conclusões: A prevalência de obstipação

crónica na população em estudo segundo os critérios

Roma IV foi superior à reportada na literatura e superior

à auto-referida. É importante reconhecer os factores

predisponentes para esta patologia de forma a intervir

na sua prevenção.

Keywords: Obstipação; auto-referida; Roma IV
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P01-CAMPTODACTILIA - A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
FILIPA PIRES, EDUARDO FERREIRA, BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, EDUARDO ARAÚJO, LUÍS CAMARINHA

P02-TROMBÓLISE EM DOENTES COM IDADE SUPE-
RIOR A 80 ANOS - EXPERIÊNCIA DE UMA UNIDADE
DE AVC
HELENA MAURICIO, MÁRCIA MENDONÇA SOUTO, VERA ESPÍRITO SANTO, MICHEL MENDES, RITA SILVA, ANTÓNIA FORNELOS, MAFALDA SEQUEIRA,

ANDREIA VEIGA

A camptodactilia é uma patologia congénita caracteri-

zada por deformidade em f lexão da articulação

interfalângica do quinto dedo da mão. A prevalência

desta patologia é menor do que 1% e pode ser bilateral

(2/3 dos casos) ou unilateral (1/3 dos casos). Quando a

deformidade é  bila tera l pode ser simétr ica  ou

assimétrica. A camptodactilia é predominantemente

esporádica, mas pode ser transmitida  de forma

autossómica dominante com penetrância incompleta e

expressão variável. Pode estar associada a síndromes

com desenvolvimento dismórfico. Alterações da inser-

ção dos lumbricais, inserção do flexor superficiaa dos

dedos hipoplástica ou aderente, alterações das polias,

contracturas dérmicas ou alterações da pele ou tecido

celular subcutâeo podem estar na origem desta defor-

midade. Os autores apresentam o caso clínico de uma

criança do sexo masculino, 8 meses de idade, que foi

encaminhada para a consulta externa de Ortopedia por

deformidade em flexão do quinto dedo de ambas as

mãos, indolor, sem história familiar de alterações seme-

lhantes. Ao exame objectivo apresentava deformidade

em flexão da articulação interfalângica proximal do

quinto dedo de ambas as mãos, predominantemente à

esquerda, tipo I de Benson, redutível. Restantes dedos

sem deformidades. Sem alterações neurovasculares. No

exame radiológico não foram encontradas alterações.

O tratamento da camptodactilia tipo I de Benson é

conservador com extensão passiva da articulação e

imobilização com tala estática. O outcome é variável,

mas tem melhor prognóstico se for tratado precoce-

mente.

Keywords: Ortopedia infantil, Camptodactilia

Introdução: O AVC é uma doença comum em Portugal

responsável por cerca de 60% dos óbitos (dados de

2012). Os protocolos de atuação têm sofrido evolução

nos últimos anos, sendo por vezes controversa a melhor

forma de abordagem do AVC em fase aguda sobretudo

nos doentes muito idosos. Objetivo: Avaliar a seguran-

ça, índices de recuperação e mortalidade em doentes

e”80anos com AVC agudo submetido a trombólise na

janela de 3h. Material e Métodos: Estudo retrospetivo

efetuado com recurso à base de dados de uma UAVC,

avaliando os dados dos doentes internados com e”80

anos submetidos a trombólise, no período de 1/jan/

2010 a 30/jun/2016. Revistos os FRCV, tipo de AVC

segundo a classificação de Bamford de Oxfordshire, NIH

pré e pós trombólise, intercorrências e outcome. Resul-

tados: No período descrito registaram-se 2758

internamentos na UAVC, 209 trombólises, 60 das quais

em doentes com idade e”80anos (máx. 101anos). Tem-

po médio internamento 11.4±9dias. Diagnóstico de ad-

missão: TACI 76.7%; PACI 16.6%; LACI 1.7% e POCI 5.0%

Fatores risco identificados: HTA 53%, fib.auricular 31.7%,

dislipidémia 25.0%, D. mellitus 16.7%, estenose carotídea

1.7%. Melhoria clínica pós trombólise (descida de

NIH>4pontos) em 46% dos casos. Complicações decor-

rentes da trombólise em 6.6%. Taxa de mortalidade de

11.7% (1 caso por intercorrência infeciosa respiratória,

restantes por agravamento neurológico). Orientação no

pós-alta: consulta 28.0%, UCC 20.0%, outro hospital

38.3%. Conclusão: Os dados de recuperação são

sobreponíveis aos descritos na literatura em indivíduos

elegíveis para trombólise com <80anos não havendo

igualmente agravamento da taxa de mortalidade nem

complicações associadas à idade.

Keywords: trombólise, AVC, muito idoso



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2016, 3º CMBI - 43
18

P03-QUANDO O QUE PARECE NÃO É - A HISTÓRIA DE
UM CASO CLÍNICO
HELENA MAURÍCIO, MÁRCIA MENDONÇA SOUTO, VERA ESPÍRITO SANTO, MICHEL MENDES, RITA SILVA, ANTÓNIA FORNELOS, MAFALDA SEQUEIRA,
ANDREIA VEIGA

P04-DOR TORÁCICA RECORRENTE: NEM SEMPRE A
CAUSA É CARDÍACA
DANIELA FRANCO, ANA ALMEIDA, RITA CORREIA, RITA RESENDE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

Introdução: A síndrome constitucional (astenia, anorexia,

perda ponderal involuntária) é uma entidade frequente, com

diagnóstico diferencial múltiplo. Caso clínico: Masculino,

74 anos, antecedentes de HTA, DM2, dislipidémia e FA

hipocoagulada, observado em consulta urgente de Neuro-

logia por suspeita de doença do neurónio motor (diminui-

ção de força muscular sobretudo membros inferiores,

caimbras musculares e amiotrofias), associado a síndrome

constitucional, dor epigástrica com 15dias de evolução.

Exame geral: dor à palpação no hipocôndrio direito sem

sinais de irritação peritoneal. Exame neurológico: disfagia

para líquidos e disfonia, sem atrofia da língua, tetraparésia

hiperrefléxica, amiotrofias generalizadas sobretudo nos

membros inferiores. Internamento para estudo por suspei-

ta de síndrome paraneoplásico. Analiticamente Hb12g/

dL, VS71mm/seg, serologias negativas, sem outras altera-

ções relevantes. No internamento picos febris, colhidas

culturas e iniciada antibioterapia empírica. Realizou ecografia

abdominal e endoscopia digestiva alta que não revelaram

alterações. RMN cervical com alterações degenerativas e

RMN cerebral com pequenas lesões isquémicas antigas.

Realizou TC toraco-abdomino-pélvica que revelou

aneurisma infecioso na aorta descendente. Contatada equi-

pa de Cirurgia Vascular do hospital de referência, com trans-

ferência urgente do doente. Ecocardiograma normal, sem

isolamentos nas culturas, identificada apenas hemoptises

e padrão de pANCA atípico positivo, com restante estudo

de autoimunidade negativo. Realizada cirurgia com colo-

cação de duas endopróteses, com boa evolução clínica e

analítica. Discussão: O aneurisma infeccioso da aorta é uma

doença rara e potencialmente fatal, sendo frequentemen-

te um achado aquando o estudo de outras doenças mais

frequentes. É causada por um agente infeccioso, muitas

vezes associado a endocardite bacteriana. O tratamento

endovascular é viável e geralmente duradouro.

Keywords: sindrome constitucional, aneurisma, infeção

Introdução: A dor torácica é um dos motivos mais fre-

quentes de recurso aos serviços de saúde sendo respon-

sável por cerca de 5 a 10% das avaliações no Serviço de

Urgência. As principais causas de dor torácica aguda po-

dem ser agrupadas em cardiovasculares, pulmonares, di-

gestivas e músculo-esqueléticas. Caso Clínico: Homem,

92 anos. Trazido ao serviço de urgência por queixas de

toracalgia intensa com irradiação a região epigástrica, ná-

useas, sudorese profusa e palidez mucocutânea de início

súbito. À observação apresentava-se hemodinamicamente

estável, apirético, com uma auscultação arrítmica. Foi me-

dicado com acido acetilsa licilico,, clopidogrel,

enoxaparina, morfina e omeprazol, com melhoria do qua-

dro. Dos exames realizados: ECG: fibrilhação auricular com

resposta ventricular controlada; Rx tórax: aumento do

índice cardiotorácico; Estudo analítico: marcadores de

necrose miocárdio negativos as 0 e as 6horas. O doente

teve alta medicado sintomaticamente. Voltou ao serviço

de urgência 4 dias depois por quadro semelhante, reali-

zou novamente rx tórax que mostrava hiperdensidade

em todo o hemitórax esquerdo com retificação da base.

Que parecia tratar-se de um pneumotórax. Realizou TC

tórax que mostrou: “estômago distendido com conteú-

do líquido em situação intra-torácica. Identifica-se colap-

so compressivo do pulmão esquerdo, bem como desvio

para o lado direito do mediastino”. Ficou internado para

vigilância e realizou terapêutica conservadora. Discussão:

O caso clínico descrito salienta a importância de excluir

inicialmente patologias agudas e fatais que necessitam

de uma abordagem e diagnóstico emergente. Salienta

ainda que, excluídas essas patologias é importante reali-

zar um diagnóstico de forma a poder oferecer ao doente

uma vigilância e um tratamento adequados. Nota: Acho

que seria um trabalho interessante para imagens em me-

dicina

Keywords: Dor torácica, angina, hérnia hiato, pneumotórax
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P05 - TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATÓRIO
DANIELA FRANCO, ANA ALMEIDA, GONÇALO SALVADO, RITA RESENDE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

P06 - QUANDO UMA LOMBALGIA COMUM É DIFICÍL
DE TRATAR
ANA CATARINA DIONISIO, ANA CAROLINA SILVEIRA, GONÇALO MIRANDA, EDUARDO CERNADAS, ISABEL DE LA CAL, ROSA BALLESTEROS

Introdução: Apesar de os tumores malignos constituí-

rem a maioria das neoplasias pulmonares, uma ampla

variedade de rumores raros surgem de forma esporádi-

ca. Entre esses os tumores miofibroblásticos inflamatóri-

os (TMI), que se caracterizam por lesões únicas e bem

definidas. Alguns autores postulam que os TMI são um

processo não neoplásico resultante de uma proliferação

descontrolada de células inflamatórias, que pode ser

secundária a infecções, traumatismo ou cirurgia. Caso

Clínico: Homem, 67 anos, carpinteiro de profissão. Com

antecedentes de diabetes mellitus, medicado com

metformina 3000/dia. Trazido à urgência por síncope.

Dos exames realizados: Analises sem alterações; Rx tó-

rax: com infiltrado bilateral; ECG: Com bloqueio comple-

to de ramo direito. Gasimetria: Acidemia metabólica,

com aumento dos lactatos (8.4). Decidido internamento

admitindo-se uma acidemia  láctica secundária  a

metformina. Durante internamento evolução favorável do

quadro clínico. Realizou TAC de tórax que identificou:

imagem polipóide no brônquio principal esquerdo. Rea-

lizou broncofibroscopia: Árvore brônquica com sinais

inflamatórios difusos e alguns broncocelos dispersos.

Formação polipóide localizada na parede posterior do

brônquio principal esquerdo a cerca de 4cm da carina.

Anatomia patológica: tumor miofibroblástico inflamató-

rio. Foi enviado ao Centro Hospitalar e Universitário de

Coimbra onde realizou terapêutica com laser com

excisão total da lesão. Discussão: Devido a sua baixa

frequência e amplo espectro de manifestações os TMI

são difíceis de diagnosticar. Por vezes, apresentam um

comportamento extremamente agressivo sendo difícil

distingui-lo de neoplasia maligna. A sua ressecção com-

pleta é crucial não só para excluir malignidade, mas tam-

bém para uma cura, que pode ser de 90% aos 5 anos.

Keywords: Tumor Pulmão, Tumor miofibroblástico infla-

matório, Tumor benigno

INTRODUÇÃO: Mieloma múltiplo é uma doença de

plasmócitos sendo uma patologia sistémica tratável,

porém com pequena probabilidade de cura e uma

sobrevida média em torno dos 33 meses. As manifesta-

ções clínicas do mieloma múltiplo estão diretamente re-

lacionadas com a infiltração das células plasmáticas na

medula óssea, produção de proteína monoclonal no san-

gue e urina, e deficiência imunológica. CASO CLÍNICO:

Homem de 66 anos, autónomo, que recorreu ao SU, por

quadro de náuseas e vómitos com evolução de cerca de

15 dias e quadro de lombalgias intensas, sem irradiação,

de longa duração que não cediam a analgesia com

opióides e/ou AINEs. Analiticamente apresentava uma

agudização da função renal basal em contexto de doen-

te diabético insulino tratado e devido às múltiplas vin-

das do doente ao SU pelo mesmo quadro, sem melhoria

com tratamento sintomático, foi pedida TC coluna que

mostrou na região lombar e transição dorso-lombar “…

múltiplas lesões osteolíticas que traduzem processo

neoformativo...” Ficou internado no Serviço de Medicina

Interna para estudo de provável quadro de mieloma múl-

tiplo ou metástases ósseas. Durante o internamento fez

levante apenas com dorso-lombostato colocado e apre-

sentou lombalgias intensas acompanhadas de náuseas

e vómitos nos primeiros dias de internamento, que ce-

deram após controlo adequado da dor. Realizou como

estudos complementares medulograma que se mostrou

compatíve l com mieloma múltiplo, assim como

citometria de fluxo e imunofixação sérica que foram

compatíveis com mieloma múltiplo com pico monoclonal

IgG lambda. Apresentou igualmente proteína de Bence

Jones positiva. Ainda no Serviço de Medicina Interna fez

RMN coluna que mostrou lesão expansiva de L1 que se

inseria no canal raquidiano, assim como lesões na colu-

na dorsal. Após diagnóstico de mieloma múltiplo foi

pedida colaboração do Serviço de Hematologia que

orientou doente para o Serviço de Radioterapia do CHUC.

DISCUSSÃO: O mieloma múltiplo é uma doença muito
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P07 - AMBIGUIDADE DE UM NÓDULO PULMONAR
M. OLIVEIRA, J. M. SILVA, G. SAMOUCO, F. CARRIÇO, J. PARREIRA, F. FERNANDES, M. REIS, R. GOMES

P08 - ADENOPATIA SUPRACLAVICULAR COMO
PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE LIMFOMA FOLICULAR
MARTA FAZENDEIRO, ANA MARIA ALMEIDA

agressiva, muito responsiva aos agentes quimioterápicos

em esquemas padrão, porém com potencial de recidiva

e refratariedade muito elevado. Assim, é fundamental

manter alto índice de suspensão mesmo perante sinto-

mas e sinais comuns e inespecíficos, como a lombalgia

do doente do caso apresentado que não cedia facil-

mente ao tratamento sintomático.

Keywords: Lombalgia, Mieloma Múltiplo

INTRODUÇÃO: Quistos aracnoideus são uma rara causa de

compressão da medula espinhal. Estes têm comunicação

pediculada com o espaço subaracnóide e contêm líquido

cefalorraquidiano, a localização mais comum é a coluna

dorsal média e inferior (65%). O diagnóstico é usualmente

imagiológico e o tratamento consiste na excisão total do

quisto sempre que possível, porque a drenagem simples

resulta apenas numa resolução temporária. CASO CLÍNICO:

Doente de 76 anos, género feminino, antecedentes pesso-

ais de adenocarcinoma do endométrio, com histerectomia

e anexectomia há 6 anos, seguida em consulta de Gineco-

logia. Enviada do médico de família para consulta de

Pneumologia Oncológica por alteração imagiológica. Em

radiografia torácica apresentava lesão nodular, de contor-

nos regulares, bem definida, com cerca de 5cm no andar

médio do hemitórax esquerdo, que no perfil se projecta

posteriormente. Tomografia computorizada do tórax apre-

sentava na goteira para-vertebral esquerda pelo menos

três formações quísticas em relação com os respectivos

buracos de conjugação e que correspondem a quistos

radiculares (aracnoidocelos). Um deles mede cerca de

56mm de maior diâmetro. À direita também em aparente

relação com o buraco de conjugação observa-se uma ou

outra estrutura quística com 24mm de diâmetro. CONCLU-

SÃO: Sendo o tratamento dos quistos aracnoideus usual-

mente curativo, é importante o diagnóstico diferencial com

tumor pulmonar por terem diferentes abordagens terapêu-

ticas e diferentes valores prognósticos.

Keywords: Quisto Aracnoideu, Aracnoidocelo, Nódulo

Pulmonar

Introdução: O linfoma folicular é de cé lulas B e

corresponde a cerca de 25% dos linfomas não-Hodgkin.

Tem um curso indolente e habitualmente, a primeira

manifestação ocorre com o aparecimento de uma

adenopatia indolor de crescimento progressivo. Caso

Clínico: Sexo feminino, 50 anos, doméstica, família nu-

clear, fase V do ciclo de Duvall, classe média de Graffar,

recorre ao médico de família por astenia progressiva e

nódulo supraclavicular esquerdo. Destacava-se volumo-

sa massa abdominal, palpável em todos os quadrantes.

Realizou TC abdominal: conglomerados adenopáticos

abdominais da região epigástrica até à escavação

pélvica, a envolver tronco celíaco, vasos mesentéricos,

vasos renais, aorta e cava, com 18x10x13cm, múltiplas

adenopatias retrocrurais, retroperitoneais e derrame

peritoneal. Referenciada a Cirurgia Geral, fez biópsia

excisional do gânglio supraclavicular, sendo o diagnós-

tico histológico de linfoma não Hodgkin B, folicular.

Estadiamento: clinicamente, com sintomas B;

imagiologicamente, com massa bulky abdominal, mas-

sa  mediastínica , adenopatias supraclaviculares,

submandibulares bilaterais e envolvimento pulmonar;

ana liticamente, hemoglobina normal,

leucocitose(20,98x103/ìL) com neutrofilia(17,05x103/ìL)

e monocitose(1,24x103/ìL), trombocitose (433x103/ìL)

e VS 32mm, bioquímica com sinais de lise tumoral:

hiponatrémia e hipofosforémia; LDH 2424U/L e eleva-

ção das enzimas hepáticas. Biópsia de medula óssea

sem sinais de infiltração. Tratava-se de Linfoma folicular

grau I, estadioIII/IVB. A doente foi transferida para

Hematologia para orientação terapêutica. Realizou QT(R)-

CHOP com rasburicase por lise tumoral, com remissão

após tratamento. Discussão: Este caso pretende realçar

o papel fundamental da anamnese e exame objetivo
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P09 - AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS INTESTINAIS E
PREVALÊNCIA DA OBSTIPAÇÃO NUMA AMOSTRA DA
POPULAÇÃO PORTUGUESA
SARA GOMES, MARCO SILVA, JULIANA SILVA, MARINA RIBEIRO, ARMANDO PEIXOTO, ANA RITA GOMES

P10 - AVALIAÇÃO DA CONSULTA DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE
CUIDADOS PERSONALIZADOS
CLÁUDIA PIRES, SÉRGIO SERRA, LARA REI, JOÃO FIGUEIREDO, PEDRO CHURRO

detalhados em doentes que apresentem adenopatias

palpáveis e com crescimento progressivo, de forma a

identificar sinais de alerta que possam indicar uma cau-

sa grave.

Keywords: Gânglio Supraclavicular, Massa Abdominal,

Linfoma Folicular de Células B

Introdução: A obstipação é um problema crónico com

prevalência estimada de 17%no continente europeu. É uma

queixa comum nos Cuidados de Saúde Primários(CSP),

estima-se que 1/10 pessoas tenha obstipação crónica.

Objetivos:Descrever os hábitos intestinais e sintomas

defecatórios numa amostra da população portuguesa e,

secundariamente, a proporção de indivíduos que se con-

sideram obstipados. Métodos:Estudo transversal, realiza-

do entre janeiro-março de 2016, pela aplicação de ques-

tionário anónimo a uma amostra de utentes, com idade

e”18 anos, dos CSP ou da consulta de gastrenterologia. O

questionário avaliava antecedentes patológicos e

fármacos associados a obstipação, ingestão hídrica e fi-

bras diária, atividade física, hábitos intestinais e escala

de fezes de Bristol(EB). Resultados:Foram realizados 406

questionários(54% mulheres; idade média 46±18 anos) a

utentes de 35concelhos. 43% tinham antecedentes e 36%

tomavam fármacos associados a obstipação. 35% não

tinham dejeções diárias e 2% afirmam ter<1 dejeção/se-

mana; 66% referiram eliminar fezes com consistência do

tipo III ou IV da EB;19% das mulheres referiram alteração

dos hábitos intestinais durante o período menstrual. No

total, 22% dos utentes consideraram- se obstipados, sen-

do que destes 78% cumpriam critérios de obstipação

funcional(Roma III). 6% dos indivíduos com dejeções diári-

as e 38% com <1 dejeção/semana consideraram ter

obstipação. Queixas de esforço exagerado para defecar,

falsas vontades, sensação de evacuação incompleta e

dor abdominal associaram-se a presença de obstipação

(64vs.12%, 56vs.20%, 54vs.19%, 37vs.18%,

respetivamente; p<0,0001),mas não atividade física,

ingestão hídrica ou fibras. Conclusão: Apesar de a amos-

tra não ser totalmente representativa da população por-

tuguesa a prevalência de obstipação (22%) foi superior à

reportada noutros países europeus.

Keywords: hábitos intestinais, obstipação, defecação

Introdução:A Hipertensão Arterial(HTA) é um importante

problema de saúde pública sendo o diagnóstico preco-

ce e acompanhamento adequados fundamentais para

evitar complicações. A consulta de HTA de vigilância é

multi-prof issiona l e  deve cumprir  cr itér ios.

Objetivos:Monitorizar o cumprimento do programa de

vigilância de HTA de uma UCSP no período correspon-

dente a 1 ano (último semestre de 2015 e primeiro se-

mestre de 2016). Métodos:Da população de doentes

hipertensos foram selecionados aleatoriamente 30 do-

entes de cada ficheiro clínico da UCSP e foram avaliados

os itens do Índice de Acompanhamento Adequado de

Hipertensos descrito no Bilhete de Identidade dos

Indicadores(ACSS): consulta médica e enfermagem de

vigilância, registo de pressão arterial(PA), registo da ava-

liação do risco cardiovascular(RCV), microalbuminúria,

colesterol total, HDL e triglicéridos, peso e estatura. Fo-

ram consultados os processos clínicos e os dados trata-
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P11 - A LESÃO RENAL AGUDA NA SÍNDROME DE DRESS
ANDREIA DIAS DA SILVA, TIAGO BARRA, MARTA COSTA, MIGUEL OLIVEIRA, JESUS GARRIDO, CÁTIA PÊGO, GIOVANNI SORBO, CARLA LIMA, TÂNIA
SOUSA, EDGAR GOMES, SÉRGIO LEMOS

dos com Microsoft Exel 2016®. Efetuou-se uma análise

descritiva e calculou-se o score de acompanhamento.

Resultados:Foram avaliados 330 processos(54%sexo fe-

minino, idade média 67anos). 55% dos indivíduos tive-

ram consulta de vigilância em cada semestre;50% ti-

nham registo de PA em cada semestre;62% tinham PA

<150/90mmHg; nos últimos 3 anos 60% tinham avalia-

ção RCV, 56%tinham avaliação de microalbuminúria e

78% tinham ava liação do colesterol total, HDL e

triglicéridos; 70% tinham avaliação do peso no último

ano e 82% tinham avaliação da estatura nos últimos 2

anos. O score de acompanhamento global da UCSP foi

de 0.58.

Conclusão: Os dados encontrados são positivos, contu-

do passíveis de melhoria. Serve o presente estudo de

monitorização para delinear estratégias de melhoria da

vigilância dos doentes hipertensos da UCSP em estudo.

Keywords: Hipertensão Arterial, Consulta de Vigilância

de Hipertensão, índice de Acompanhamento Adequan-

do de Hipertensos

A Síndrome de DRESS (“Drug Reaction with Eosinofilia and

Systemic Symptoms”), é uma patologia rara e potencial-

mente fatal (mortalidade até 10%), secundária a uma reação

de hipersensibilidade iatrogénica, maioritariamente asso-

ciada aos anticonvulsivantes e alopurinol. Caracteriza-se

por rash cutâneo, alterações hematológicas, adenopatias

e lesão de órgão-alvo (hepática, renal e pulmonar). A le-

são rena l aguda (LRA) é  secundária a  nefr ite

tubulointersticial aguda (NTIA). Mulher, 79 anos, antece-

dentes de hipertensão arterial, patologia osteoarticular

degenerativa e hiperuricemia. Medicação: valsartan/

hidroclorotiazida, carvedilol, ibuprofeno, alopurinol. Recorre

ao SU por rash cutâneo generalizado, pruriginoso e febre

com 3 dias de evolução. Ao exame objetivo destaca-se:

temperatura 38.6ºC, edema facial, exantema morbiliforme

no tronco e membros superiores, púrpura nos membros

inferiores. Analiticamente: leucocitose e eosinofilia (40%),

hemoglobina 11.9g/dL, plaquetas 142.000, creatinina

4.2mg/dl, ureia 198mg/dl, LDH 1791UI/L. Combur: san-

gue++. Ecografia renal normal. Internada em Nefrologia

por lesão renal aguda não oligúrica secundária a prová-

vel NTIA induzida por fármaco. Suspendeu ibuprofeno e

alopurinol e iniciou corticoterapia. Estudo complemen-

tar: linfócitos atípicos no ESP, AST 292UI/L, ALT 713UI/L,

FA 100UI/L, GGT 90UI/L, sedimento urinário ativo, rela-

ção proteínas/creatinina 0.5, imunoglobulinas normais,

autoimunidade e serologias negativas. Realizou biópsia

cutânea. A doente foi admitida com o diagnóstico de

NTIA, mas o estudo complementar e posteriormente a

biópsia cutânea permitiram enquadrar a LRA na Síndrome

de DRESS. De curso e prognóstico mais complexos, apre-

senta risco de recidiva mesmo após suspensão do

fármaco causal e sob corticoterapia. A LRA pode apre-

sentar-se em até 30% dos casos, complicando o prog-

nóstico, pelo que a identificação e tratamento precoces

são fundamentais.

Keywords: lesão renal aguda, nefrite tubulointersticial

aguda, síndrome de DRESS

P12 - AS 24 HORAS APÓS ALTA DE UMA CIRURGIA DE
AMBULATÓRIO: INDICADOR DE EXCELÊNCIA CLÍNICA
CAROLINA ROCHA

Introdução: O contacto telefónico (CT) às 24 horas após

cirurgia de ambulatório (CA) é realizado com o objetivo

de acompanhar a evolução do doente, registar possíveis

complicações e esclarecer dúvidas. É um dos indicado-

res de excelência clínica que visa a manutenção da qua-

lidade dos cuidados após alta. Objetivos: Conhecer a

relevância do CT às 24 horas na identificação de com-

plicações após alta, o seu impacto na atividade de vida

diária e avaliar o grau de satisfação do doente. Material

e métodos: A população deste estudo englobou todos

os doentes submetidos a CA pela especialidade de ci-

rurgia geral no ano de 2015. Fez-se a colheita
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P13 - SÍNDROME DE HORNER - UMA RARA COMPLICAÇÃO
DO BLOQUEIO EPIDURAL PARA CESARIANA
CAROLINA ROCHA

P14 - UM CASO CLÍNICO A PROPOSITO DO
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DERRAME PLEURAL
RITA CORREIA, FLÁVIO PEREIRA, ISABEL ANTUNES, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

retrospetiva dos dados pela análise individual dos ques-

tionários realizados no CT às 24 horas e dos registos

informáticos. Excluíram-se doentes submetidos a cirur-

gia sob anestesia local, sem apoio do anestesiologista.

Resultados: Analisou-se uma população de 169 doen-

tes, dos quais 119 (70,4%) do sexo masculino, média de

idades 42,4 anos. A maioria ASA II (69;40,8%). A taxa de

contactos foi 83,5%. Apenas 41,5% dos doentes referi-

ram dor ligeira. Registaram-se cefaleias em 3,5%, náuse-

as em 2,8% e vómitos em 0,7%. 96,5% tiveram alta no

mesmo dia. No cômputo geral, a maioria classificou o

seu estado geral como bom e o nível de satisfação como

muito bom. Conclusões: A baixa taxa de complicações

e o nível de satisfação traduzem a qualidade dos cuida-

dos. O CT às 24 horas demonstra a dedicação e empe-

nho dos profissionais no desenvolvimento e crescimen-

to da CA. Sugere-se, por isso, a continuidade desta

monitorização.

Keywords: cirurgia ambulatório, contacto telefónico,

cuidados de saúde, excelência

Introdução: O bloqueio epidural (EP) é uma técnica

comprovadamente segura, mas não isenta de complica-

ções. A síndrome de Horner (SH) é uma complicação rara,

incidência 0.4 - 4%, e usualmente benigna. A autora pre-

tende salientar a importância do reconhecimento de

complicações raras decorrentes de uma técnica tão fre-

quentemente realizada pelo anestesiologista e refletir

sobre a abordagem e vigilância. Caso clínico: 27 anos,

primigesta de termo, 68kg, 153 cm, ASA I. Realizada EP

lombar para analgesia de trabalho de parto, cateter 4

cm no espaço EP, cefálico, sem intercorrências. Analgesia

com 6 ml ropivacaína (RPV) 0.2%, que se repetiu 20 mi-

nutos (min) depois. Perfusão de RPV0.2% + sufentanil

0.01mg em 40 ml de soro fisiológico a 6 ml/h. Por sofri-

mento fetal agudo foi decidida cesariana e administrou-

se 75 mg de RPV0.75%. Feito bólus extra de 15 mg e 10

min depois observa-se ptose palpebral, miose, conges-

tão ocular direita e congestão nasal. A registar 2 episó-

dios hipotensão arterial que reverteram com fenilefrina.

No fim, removeu-se o cateter EP, manteve-se vigilância e

ao fim de 110 min do início da anestesia houve reversão

dos sintomas. Discussão: A SH pode ocorrer por disper-

são cefálica do anestésico local (AL), bloqueio subdural

e septação do espaço EP. A parturiente manteve analgesia

eficiente, pelo que se exclui a possibilidade de septação.

A rápida instalação e reversão da clínica não são com-

patíveis com bloqueio subdural. Neste caso, a dispersão

cefálica do AL condicionou sintomas benignos e transi-

tór ios, mas podem evoluir  para  paragem

cardiorrespiratória com compromisso materno e fetal.

Keywords: bloqueio epidural, complicações, síndrome

Horner

Introdução: Na abordagem de um derrame pleural, o

estudo do líquido (bioquímica, citologia e microbiologia)

associado à clinica, permite determinar em cerca de 75%

dos casos a sua etiologia, logo na primeira avaliação.

Caso Clinico: Doente de 75 anos de idade, autónoma

nas AVDs. Antecedentes: Glomerulopatia Membranosa

(estadio III); Insuficiência Cardíaca Congestiva; Hiperten-

são Arterial e Hipotiroidismo Primário Medicação:

Prednisolona; Ciclofosfamida; Amlodipina, Perindopril,

Nebivolol; Furosemida e Levotiroxina Sódica Iniciou qua-

dro: dispneia para pequenos esforços, ortopneia e edema

dos membros inferiores. Negava perda de peso. Exame

objectivo: Murmúrio vesicular abolido no hemotórax di-

reito. TAC TORAX: volumoso derrame pleural direito com
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P15 - SARCOMA DE KAPOSIIATROGÉNICO
PATRICIA OLIVEIRA, ANA RITA MARQUES, CLÁUDIA VAZ, CARLOS MONTEIRO

P16- COBERTURA VACINAL DA GRIPE NOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ULS DE CASTELO
BRANCO NA ÉPOCA 2015/2016

características loculadas, com atelectasia do pulmão.

Realizou toracocentese com saída de líquido sero-

hematico. Bioquímica de líquido pleural tipo exsudado.

Anatomia patológica: células de adenocarcinoma.

Colonoscopia, Endoscopia e Ecografia mamária não re-

velaram alterações relevantes. Analiticamente destaca-

se o CEA e CA 15-3 elevados. Por recorrência do derra-

me, resistente a diuréticos, procedeu-se à colocação de

dreno torácico, com drenagem de 4000cc de líquido

sero hemático e biopsias pleurais com células de

adenocarcinoma. TC Tórax após drenagem: campo pul-

monar direito imagem de morfologia ovalada +/- 3,8 de

cm, atípica. Mediastino com adenomegalias. Assumiu-

se Adenocarcinoma do Pulmão, com metastização

pleural. Doente referenciada a consulta de Oncologia,

onde recusou quimioterapia. Discussão: No estudo do

derrame pleural, apesar de frequentemente cardiogénico,

não deve ser esquecida a exclusão de outras entidades

menos frequentes, principalmente quando unilateral e

com características exsudativas.

Keywords: Derrame pleura l; Toracocentese;

Adenocarcinoma Pulmão

Introdução: O sarcoma de Kaposi (SK) é uma neoplasia

vascular multifocal, associada a infeção pelo vírus herpes

humano tipo 8. Existem 4 variantes: clássica, endémica,

epidémica e iatrogénica. O SK iatrogénico está descrito

em doentes tratados com agentes imunossupressores,

sendo as manifestações cutâneas as predominantes. Na

grande maioria dos casos, a supressão da terapêutica

imunossupressora é suficiente para a regressão do tumor.

Caso Clinico: Utente do sexo feminino, 73 anos, com di-

agnóstico de Artrite Reumatóide (AR) e medicada com

deflazacorte desde há 20 anos. Há 4 anos, recorreu à

consulta de Reumatologia com edema exuberante dos

membros inferiores e com parâmetros inflamatórios alte-

rados. O plano terapêutico adotado foi a introdução de

metotrexato e ácido fólico. Nos 2 anos seguintes, verifi-

cou-se melhoria global dos parâmetros analíticos man-

tendo, no entanto, edema dos membros inferiores. Numa

consulta posterior apresentou, no terço inferior das per-

nas, dorso, bordo e plantas dos pés, manchas e pápulas

de cor violácea, vinosa, bilaterais e simétricas. Na região

interdigital e plantar do pé esquerdo apresentava algu-

mas lesões papilomatosas e nodulares. Observava-se

marcado edema bilateral. Foi pedida colaboração da

Dermatologia, e, realizada biópsia que confirmou o diag-

nóstico de SK. Realizou radioterapia e suspendeu-se to-

talmente a terapêutica imunossupressora, mantendo ape-

nas a terapêutica compressiva dos membros inferiores.

Discussão: Este caso realça a necessidade dos profissio-

nais de saúde estarem atentos à imunossupressão

induzida por fármacos, como fator de risco para o desen-

volvimento de SK. O conhecimento das características

das lesões permitirá uma suspeita clínica precoce. A

biópsia é obrigatória para o diagnóstico definitivo.

Keywords: Sarcoma de Kaposi, imunossupressão

ANA F. M. DUARTE, EDUARDO J. MOREIRA, JOÃO M. J. MOTA, JOAQUIM A. S. SERRASQUEIRO, MARIA T. S. ANTUNES, PAULO A. S. AZEVEDO, TIAGO
M. B. MENDES

Introdução A gripe sazonal infecta anualmente 5-10%

dos adultos e 20-30% da população infantil. Em Portu-

gal, o excesso de mortalidade anual excedeu recente-

mente 4000 óbitos. A vacinação é o método preventi-

vo mais eficaz contra  a  infecção, complicações,

internamentos e óbitos. Os profissionais de saúde (PDS)

apresentam risco acrescido de contrair e/ou transmitir

gripe. Objectivos Determinar a cobertura vacinal da gri-

pe em 2015/2016 nos PDS da ULS-CB (Unidade Local de

Saúde Castelo Branco), caracterizando por grupo pro-
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P17 - PARA ALÉM DA TROMBOSE VENOSA
PROFUNDA...A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
ANA SANTOS APARÍCIO, MARINA RIBEIRO

P18 - TROMBOEMBOLIA PULMONAR: COMPLICAÇÃO
DO SINDROME NEFRÓTICO
INÊS COELHO, FILIPE TEIXEIRA, JOANA COUTINHO, CATARINA SANTOS, RUI FILIPE, RAQUEL CHORÃO, ERNESTO ROCHA

fissional; Comparar com a cobertura na ULS de outros

grupos visados nas orientações da Direcção Geral de

Saúde (DGS), e com dados nacionais do Vacinómetro

e Instituto Ricardo Jorge. Material e Métodos Estudo

populacional, observacional, retrospectivo e transver-

sal. Dados recolhidos pelas Unidades de Saúde Públi-

ca da ULS-CB. Tratados no programa Microsoft Excel®.

Resultados 32,5% dos PDS fizeram vacinação - os mé-

dicos apresentaram a menor taxa (27,4%) e os assis-

tentes operacionais a maior (40,1%). No restante es-

tudo as taxas variam desde 1,6% nos trabalhadores

dos lares a 86,8% dos utentes da Rede Nacional de

Cuidados Continuados. Conclusão O resultado nos PDS

é desfavorável aos dados nacionais do Vacinómetro

(55,7%). A DGS não exige taxas-alvo mas a sua reco-

mendação e exigência de declaração de recusa ilus-

tra a importância da vacinação neste grupo. No en-

tanto a cobertura é universalmente baixa (em Portu-

gal ronda 50%) e inferior à dos outros grupos sob

recomendação. Aferidas as razões é importante ele-

var a taxa de vacinação na ULS-CB, bem como a nível

nacional.

Keywords: gripe, vacinação, profissionais de saúde,

adesão

Introdução A síndrome de May-Thurner (MT) resulta da

compressão da veia ilíaca comum esquerda contra a

coluna lombar pela artéria ilíaca comum direita, uma

variante anatómica associada a um potencial para estase

e consequente trombose venosa profunda (TVP). Análi-

ses retrospetivas têm indicado uma prevalência anató-

mica de 22-24% em cadáveres, mas a sua prevalência

clínica é inferior a 5% entre todos os casos de TVP dos

membros inferiores. Caso Clínico Mulher de 33 anos,

caucasiana, casada e com um filho, sem antecedentes

pessoais de relevo exceto contraceção oral. Refere avô

paterno falecido por embolia pulmonar e pai com ante-

cedente de tromboflebite. Recorre à Urgência em abril

de 2016 por queixas de dor e edema do membro inferi-

or esquerdo com 12 horas de evolução. O exame

objetivo é sugestivo de TVP iliofemoral, confirmada por

eco-Doppler. Internada por tromboembolismo pulmonar

evidenciado na tomografia torácica, tem alta clinicamen-

te melhorada e sob anticoagulação. A tomografia

abdomino-pélvica realizada posteriormente revela uma

provável malformação congénita das veias ilíacas à es-

querda e o diagnóstico definitivo de síndrome de MT é

feito em consulta de Cirurgia Vascular em setembro de

2016. Atualmente aguarda intervenção cirúrgica, sem

recorrência das queixas iniciais. Discussão A sobreposição

de fatores de risco mais facilmente identificáveis justifi-

ca o subdiagnóstico da síndrome de MT. Existe no en-

tanto um risco importante de TVP recorrente associado,

uma vez que a anticoagulação não é suficientemente

efetiva. Técnicas invasivas estão preconizadas, pelo qual

a variante anatómica deverá ser excluída, principalmen-

te quando a TVP é de etiologia desconhecida.

Keywords: Síndrome de May-Thurner, Trombose veno-

sa profunda, Malformação venosa congénita

O Síndrome Nefrótico (SN) é causado por doenças renais

que aumentam a permeabilidade da barreira glomerular.

Classicamente caracteriza-se pela presença de proteinúria

>3.5g/dia, hipoalbuminemia (albumina sérica <3,5 g/dL),

hipercolesterolémia, lipidúria e edema. Independentemen-

te da etiologia subjacente, o SN associa-se a complica-

ções como infecções, doença cardiovascular, perda mi-

neral óssea, lesão renal aguda e tromboembolismo. A

coagulopatia e distúrbios da hemostase são complica-

ções descritas no SN , que condicionam risco de
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P19 - “DIGA LÁ O QUE ESCONDE...”
HUGO ALMEIDA

tromboembolismo venoso e arterial. Os autores apre-

sentam o caso clínico de uma doente do sexo feminino,

51 anos de idade, com história pessoal de SN por

Glomerulopatia de Lesões Mínimas, com características

de corticoresistência, medicada com prednisolona e

ciclosporina, que inicia quadro insidioso de dispneia, que

descrevia como “profunda”, limitando de forma ligeira

as actividades da vida diária. Hemodinamicamente es-

tável, sem sinais de Trombose venosa profunda dos

membros inferiores. Realizou Tomografia computorizada

(TC) e angio-TC torácica que revelaram tromboembolia

pulmonar abrangendo o tronco principal da artéria pul-

monar esquerda e troncos segmentares das artérias pul-

monares bilateralmente. Ecocardiograma sem alterações

significativas da Pressão Sistólica da Artéria Pulmonar

(PSAP). Marcadores cardíacos negativos. Durante o

internamento realizou anticoagulação com enoxaparina

e varfarina, sem intercorrências. A ocorrência de compli-

cações tromboembólicas no decurso do SN nem sem-

pre se correlaciona com a gravidade clínica e laboratorial

deste. É importante manter um elevado índice de

suspeição, pois os sintomas podem ser subtis mas o

diagnóstico e tratamento atempado são fundamentais

para evitar um prognóstico fatal.

Keywords: Tromboembolia  pulmonar; Síndrome

Nefrótico; Glomerulopatia de Lesões Mínimas; Adulto

Introdução A DIG é uma dermatose cutânea rara, associ-

ada a doenças autoimunes, principalmente à artrite

reumatóide, neoplasias, infeções, fármacos. As lesões

podem anteceder, ser concomitantes ou posteriores ao

diagnóstico. Apresenta-se como uma lesão bem delimi-

tada, simétrica como uma placa eritematosa anular ou

como um cordão lineal mais frequentemente em zonas

extensoras das extremidades. O diagnóstico é

histológico, observando-se infiltrado inflamatório difuso

à base de histiócitos. Os corticoides são a base do tra-

tamento. A DMTC é uma combinação de sintomas

sistémicos (fenómeno de Raynaud, artra lgias,

esclerodactilia, “puffy hands”) associado à elevação de

anti- U1RNP. O tratamento é ajustado à sintomatologia.

Caso clinico Doente do sexo feminino de 30 anos

diagnosticada de DMTC há 7 anos apresentando

fenómeno de Raynaud, febre, artrite e fotossensibilidade.

Nos exames complementários diagnósticos verificou-se

elevação das transaminases e parâmetros inflamatórios,

ANA, SSA e U1RNP positivos. Foi medicada com

prednisolona e hidroxicloroquina com melhoria. No de-

correr da doença, aparece também artrite da articula-

ção temporo-mandibular e medica-se com prednisolona,

hidroxicloroquina, naproxeno, metotrexato e ácido

folinico. Durante o tratamento surgiram lesões cutâneas,

pelo que opta por suspender o metotrexato. As lesões

localizavam-se no dorso e ombros, tinham um bordo

eritematoso e centro poupado, alastravam de forma

centrífuga, quentes e dolorosas ao toque. No estudo

analítico apenas destaca VS 43 mm/h. A biopsia confir-

ma DIG. Foi medicada com corticoides tópicos,

prednisolona e hidroxicloroquina com remissão das le-

sões cutâneas. Discussão Conforme a bibliografia, a DIG

nunca foi descrita com associação a DMTC. A biopsia

proporcionou o diagnóstico histológico, permitindo ade-

quar a terapêutica.

Keywords: DIG - Dermatite Intersticial Granulomatosa;

DMTC - Doença Mista do Tecido Conjuntivo;

P20 - “A ÚLTIMA GOTA!”
JOAQUIM CABRAL NUNES, HUGO ALMEIDA, FILIPA PIRES, LUÍS SILVA, JOSÉ PIRES, JOANA FONSECA FERREIRA, CLÁUDIA VAZ

Introdução A gota é uma artrite inflamatória causada

pela deposição de cristais de monourato de sódio nas

articulações, ossos e tecidos moles, que está associada

a hiperuricemia. Quando a doença não é controlada há

formação de tofos gotosos, que condicionam destrui-

ção articular e incapacidade funcional significativa. Os

tofos podem ulcerar facilmente e infetar. Caso Clínico

Homem de 53 anos, internado por artrite séptica do

punho direito. Ao exame objetivo apresentava lesão ul-

cerada do punho direito com exposição da apófise
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P21 - A ATC EM TEMPO ÚTIL - A PROPÓSITO DE UM
CASO DE HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO
JOÃO FILIPE GOMES, HUGO CLEMENTE, PEDRO CAETANO, HENRIQUE CABRAL, DANIELA MATOS, JOSÉ BERNARDES CORREIA

estilóide da ulna e secreção purulenta abundante. Ob-

servavam-se também múltiplos tofos gotosos com de-

formação extensa. Analiticamente: leucocitose com

neutrofilia, VS e PCR aumentadas e hiperuricemia. Iniciou

antibioterapia empírica, colchicina e diclofenac. Ao 7º

dia de internamento foi realizada operação de Darrach.

A cultura  do líquido sinovia l foi positiva  para

Estafilococos aureus, tendo sido ajustada a terapêutica,

segundo o antibiograma. Historial de crises de gota desde

os 35 anos, tofos desde os 43 anos e múltiplas cirurgias

para excisão de tofos. Terá feito alopurinol de forma

irregular desde o início da doença, mas desde há 6 anos

terá abandonado a terapêutica. Antecedentes de hiper-

tensão arterial, hipertrigliceridemia, hábitos etílicos, há-

bitos tabágicos e consumo frequente de carnes verme-

lhas. Vai recomeçar alopurinol após internamento, e é

nosso objetivo manter seguimento tanto em consulta

de Reumatologia como de Ortopedia. Discussão A se-

veridade do caso apresentado tem como objetivo sen-

sibilizar os clínicos para esta entidade altamente

destrutiva. A gota deve ser valorizada, podendo ser evi-

tada através de uma abordagem e tra tamento

farmacológico adequados.

Keywords: Hiperuricemia; Gota; Artrite Séptica.

INTRODUÇÃO O hematoma subdural é uma colecção

hemática compreendida entre a dura-máter e a aracnóide

e pode ser agudo, subagudo ou crónico (HSDC), de acor-

do com o tempo de instalação. Em 25 a 50% dos casos

de HSDC apura-se história de traumatismo crânio-

encefálico (TCE), sendo crucial a identificação dos facto-

res de risco: idade, género masculino, anticoagulação,

epilepsia e etilismo. O diagnóstico é estabelecido por

TC e/ou RM e a orientação terapêutica é determinada

pela clínica e pelos achados imagiológicos. CASO CLÍNI-

CO Homem de 88 anos, autónomo, com antecedentes

de etilismo e fibrilhação auricular, admitido no serviço

de urgência por episódio súbito de desorientação

temporo-espacial e incontinência esfincteriana. Não se

terão verificado traumatismos e o doente referia cefaleias

holocranianas com 3 semanas de evolução. Apurou-se

história recente (cerca de 1 mês) de queda sem aparen-

te TCE no contexto de etilismo agudo que motivou ad-

missão hospitalar, na qual não foi submetido a exame

de imagem crânio-encefálico. Na vinda actual apresen-

tava-se clinicamente estável e sem défices neurológicos

significativos, EG 14 (E4M6V4). Laboratorialmente com

INR terapêutico e a TCce revelou “hematoma subdural

hemisférico esquerdo com efeito de massa e desvio da

linha média”. Após drenagem hemática por orifícios de

trépano, apresentou boa evolução clínica, com resolu-

ção das alterações verificadas. CONCLUSÃO As manifes-

tações clínicas de HSDC são frequentemente

inespecíficas e o TCE não é um achado invariável. O caso

descrito é paradigmático da necessidade da identifica-

ção dos factores de risco associados à HSDC para um

diagnóstico precoce e adequada orientação terapêuti-

ca, com importante impacto prognóstico.

Keywords: Hematoma subdural crónico, TAC-CE, etilismo

P22 - A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM
MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DA DOR
CRÓNICA NO IDOSO
PEDRO RIBEIRO OLIVEIRA, MARLI LOUREIRO, ALBINO FERREIRA

Enquadramento: A dor crónica afeta aproximadamente

36% da população adulta em Portugal, com grande im-

pacto na sua autonomia, qualidade de vida, economia e

saúde mental. Devido à sua elevada prevalência o pri-

meiro contacto do doente é muitas vezes com o seu

médico de família (MF) que desta forma assume um pa-

pel fundamental no diagnóstico e na gestão terapêuti-

ca. Caso: J.M, sexo masculino com 77 anos, casado,
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P23 - “DOUTOR, QUASE NÃO ANDO E NÃO CONSIGO
CHEGAR COM AS MÃOS AO CHÃO!”
PEDRO CHURRO, PEDRO ABREU, VERA ROCHA

analfabeto, reformado da construção civil em França. An-

tecedentes Pessoais: Traumatismo cervical que motivou

intervenção cirúrgica em 1975 (sem fratura descrita). Entre

2004-2012 foi seguido em consulta hospitalar de ortope-

dia e posteriormente em consulta de dor crónica devido a

cervicobraquialgia e lombalgia de grande intensidade. Di-

abetes Mellitus Tipo II, Hipertensão Arterial, Depressão,

Perturbação Ansiosa, Dislipidemia, Polifarmácia. Em Janeiro

de 2016 recorre ao MF por agravamento franco da dor ao

nível da coluna cervical e lombar com irradiação. Dor

neuropática, constante, de intensidade 7/10 (EVA). Apre-

sentava limitação funcional e referia perda subjetiva de

qualidade de vida. Dificuldade na adesão terapêutica, no-

meadamente sobreposição medicamentosa. Perante o

quadro exposto, foi negociado com o utente uma nova

abordagem farmacológica (opióide forte + adjuvantes) e

não-farmacológica (exercício físico monitorizado individu-

alizado) envolvendo recursos familiares e comunitários.

Conclusão: No doente idoso, com comorbilidades e

polimedicado, torna-se essencial uma estratégia holística,

clara e eficaz no controlo da dor. Neste caso, a aborda-

gem terapêutica foi tão agressiva quanto necessário o que

permitiu ao utente integrar atividades promotoras da saú-

de e do bem-estar com repercussões positivas nas diver-

sas comorbilidades.

Keywords: Dor Crónica; Idoso; Analgesia; Exercício Clínico

Introdução: A Espondilite Anquilosante (EA) é uma

espondiloartropatia com carácter inflamatório crónico e

potencial debilitante que pode diminuir a qualidade de

vida (QV). O diagnóstico deve ser o mais precoce possí-

vel e a avaliação da actividade da doença e capacidade

funcional poderá fazer-se por aplicação de escalas

(BASDAI, ASDAS e BASFI). O tratamento passa por dimi-

nuir dor, preservar a função articular e evitar deformações,

sendo que a motivação e educação do utente devem ser

prioritárias. Caso clínico: Sexo masculino, 56 anos, ante-

cedentes pessoais de EA mas sem seguimento desde os

35 anos. Referenciado a consulta de Unidade de

Reumatologia  por dor crónica mas recentemente

agudizada a nível da cintura pélvica e acentuada limita-

ção funcional para AVD e actividade profissional. Exame

objectivo: hiperflexão do tronco e região cervical, teste

da Flecha >10cm; distância dedos-solo >20cm;

expansibilidade torácica reduzida (<1.5cm); marcha cam-

baleante. Escala numérica (dor inicial) = 85mm. Analitica-

mente: VS e PCR normais, HLA B27 negativo.

Imagiologicamente: Rx bacia AP: sacroiliíte grau IV, bila-

teral e coxartrose de grau IV bilateral (Kellgren-Lawrence),

Rx coluna cervico-dorso-lombar: vários sindesmófitos e

calcificação do ligamento longitudinal anterior. Apresen-

tava escalas BASDAI 9.4, BASFI 10 e ASDAS em doença

ativa. Perante o estado evolutivo da doença, a recupera-

ção da funcionalidade da articulação coxo-femoral é fulcral

tendo em vista a diminuição das restrições e aumento da

QV. Discussão: Este caso ilustra a importância do diag-

nóstico e seguimento médico, bem como a educação/

motivação do utente, pois só assim haverá um melhor

controlo da doença e consequente melhor QV.

Keywords: Espondilite anquilosante; qualidade de vida;

prevenção terciária

P24 - CONTROLO DA XEROSTOMIA: ESTRATÉGIAS,
FARMACOLÓGICAS E NÃO FARMACOLÓGICAS EM
CONTEXTO PALIATIVO
PEDRO CHURRO, PEDRO ABREU, VERA ROCHA

PROBLEMÁTICA: A Xerostomia é um sintoma altamente

prevalente em doentes com patologia crónica, progres-

siva e incurável, nomeadamente em contexto oncológico

onde atinge a maioria dos utentes. Apesar da alta



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2016, 3º CMBI - 43

P25 - CASO CLÍNICO: SÍNCOPES DE REPETIÇÃO POR
MASSA CERVICAL
EDUARDO CERNADAS, ANA PATRICIA GOMES, DÍDIA LAGES, DÁLIA ESTEVÃO, LEOPOLDINA VICENTE

prevalência e do impacto importante na perda de qua-

lidade de vida dos utentes a prevenção e o controlo

da Xerostomia é por vezes subvalorizado pelos pro-

fissionais de saúde. OBJECTIVOS: Identificar os méto-

dos farmacológicos e não-farmacológicos no alívio efi-

caz da Xerostomia, independentemente da etiologia

num contexto de Cuidados Paliativos. MÉTODOS: Fo-

ram incluídos 3 artigos, 8 revisões da literatura e 2

trabalhos de investigação, publicados entre 2011 e

2016 e pesquisados em bases de dados de referência

e com acesso a texto integral em língua portuguesa

ou inglesa. Nessa pesquisa, foi dada prioridade ao

controlo paliativo, farmacológico e não farmacológico,

da  Xerostomia . R ESULTA DOS:  N o contro lo  da

xe rostomia  inter vé m sobretudo estr atég ia s

farmacológicas e não farmacológicas de cariz preven-

tivo e paliativo. Os estimulantes salivares constituem

a primeira linha farmacológica e não farmacológica nos

utentes com secreção salivar residual, quer usados iso-

ladamente quer em conjunto com os substitutos sali-

vares. As salivas artificiais e outros substitutos da sa-

liva são a terapêutica de eleição para os utentes sem

secreção salivar residual. Neste caso não existe evi-

dência robusta da superioridade de um determinado

agente terapêutico em relação a outro. CONCLUSÕES.

Ao nível do controlo da xerostomia, foram identificadas

uma série  de respostas  farma cológicas e  não

farmacológicas com reconhecida validade científica,

que deverão ser utilizadas sempre com critério e aten-

dendo às características particulares de cada indiví-

duo.

Keywords: Xerostomia; Boca Seca; Cuidados Paliati-

vos; estratégias farmacológicas; estratégias não-

farmacológicas.

As massas cervicais são motivo de consulta comum e

podem desenvolver-se sem sintomatologia associada.

Raramente podem manifestar-se com síncopes em con-

texto de síndrome do seio carotídeo. Quanto à etiologia,

as massas podem ser o primeiro sinal de doença malig-

na, principalmente na idade adulta. O diagnóstico dife-

rencial é extenso, sendo essenciais uma história clínica

e um exame físico minuciosos para posteriormente se

seleccionarem os meios complementares de diagnósti-

co apropriados. Caso clínico: Homem, 62 anos, autó-

nomo. Recorre ao Serviço de Urgência por síncopes de

repetição, desencadeadas por acessos de tosse, com

2 meses de evolução. Antecedentes de alcoolismo e

tabagismo (40UMA). Em seguimento na ORL por lesão

da mucosa do palato mole (histologia recente relatava

displasia de alto grau). À admissão, dispneico, com sa-

turação periférica 90% (fiO2 21%), sem outras altera-

ções descritas ao exame físico.Analiticamente com

anemia microcítica/hipocrómica. Internado para estu-

do. À reavaliação, detectada massa região cervical an-

terior à direita, indolor, dura, aderente aos planos

profundos.A TC cervicotorácica revelou volumoso con-

glomerado adenopático cervical a condicionar colap-

so da veia jugular interna direita, e formações nodulares,

densas, bem definidas, nas bases pulmonares, sugesti-

vas de localizações secundárias. Realizada punção

aspirativa por agulha fina da massa cervical que

objectivou metastização de carcinoma pavimentoso.

Perante a dúvida deixada pela histologia da lesão do

palato, optou-se por fazer biópsia excisional da massa

que veio a confirmar tratar-se, muito provavelmente,

de metástase de carcinoma pavimentoso da orofaringe.

Dada a extensão da doença, após avaliação em con-

sulta multidisciplinar, foi encaminhado para cuidados

paliativos. Para tratamento das síncopes, foi colocado

pacemaker.

Keywords: Carcinoma pavimentoso, metástase,

adenopatia, síncope
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P26 - DOR EM PSIQUIATRIA - ABORDAGEM DIAGNÓSTICA
ANA LUCAS

Introdução: A dor é uma experiência sensorial e emocional

desagradável associada a uma lesão, fenómeno comple-

xo e subjetivo envolvendo emoções. A sua evolução para

a cronicidade constitui um problema de saúde pública pro-

vocando grande sofrimento, incapacidade e absentismo

laboral. No contexto da saúde mental provoca frequente-

mente insónias, ansiedade, depressão, ou mesmo suicídio.

Objetivo: Revisão da abordagem da dor em doentes com

patologia psiquiátrica. Métodos: Pesquisa bibliográfica na

Pubmed, com os termos “pain” e “psychiatry”, Associação

Portuguesa para o Estudo da Dor e a circular normativa da

Direção Geral da Saúde (DGS) nº09 de 14/06/2003. Resul-

tados: A dor deve ser avaliada como 5º sinal vital. Enquan-

to a dor aguda é protetora sinalizando dano tecidual ou

doença, a dor crónica é patológica e sem valor adaptativo.

Para a sua avaliação é crucial uma história clínica comple-

ta, descrição das características, sintomas associados e

impacto na vida do doente. Em doentes com comorbilidade

psiquiátrica a probabilidade de atrasar a prescrição de

analgesia duplica. Se forem valorizados apenas os sinto-

mas psicológicos da dor os doentes com patologia psi-

quiátrica poderão não receber os cuidados que necessi-

tam, e se valorizados apenas os sintomas somáticos os

doentes podem não receber cuidados adequados para

comportamentos desajustados face à dor. Conclusão: É

possível a coexistência de quadros dolorosos nos doen-

tes com patologia psiquiátrica, pois sofrer de patologia

mental não significa estar imune a perturbações físicas e à

dor a elas associada. Ao descurar os sintomas dolorosos

nestes doentes poder-se-á contribuir para a instalação de

um quadro incapacitante de dor crónica.

Keywords: Dor; psiquiatria

P27 -BACTERIEMIA A STREPTOCOCCUS BOVIS COMO
APRESENTAÇÃO INICIAL DO ADENOCARCINOMA
INVASOR DE BAIXO GRAU DA SIGMÓIDE
SHEILA MORBECK, DANIELA FRANCO, ANA ALMEIDA, RITA RESENDE

A bacteriémia por Streptococcus bovis associa-se fre-

quentemente a neoplasia do cólon, destas pelo menos

20% serão adenocarcinomas. Supõe-se que esta relação

facilite o desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas já

existentes, tornando-se obrigatório a colonoscopia nes-

tas situações. Apresentamos um caso de um homem de

78 anos, internado por síndrome febril indeterminado e

anorexia; com antecedentes de insuficiência cardíaca

hipertensiva, angina pectoris e diabetes mellitus tipo 2;

ex-fumador. Objetivamente sem alterações significativas.

Dos exames complementares realizados: analiticamen-

te sem leucocitose significativa, PCR 57 mg/L; anemia

microcitica-hipocromica; serologias HIV, CMV, hepatites,

mononucleose, IGRA, rickettsia, salmonelose, urocultura,

marcadores tumorais, estudo de autoimunidade, função

tiroideia negativos; hemocultura isolou Streptococcus

bovis; ecocardiograma regurgitação ligeira das válvulas

mitral e aórtica, sem imagens sugestivas de vegetação;

ECG em ritmo sinusal; tomografia toraco-abdomino-

pelvica enfisema centrolobular dispersos, pequeno der-

rame pleural bilateral, quistos milimétricos do fígado e

colonoscopia estenose cólica aos 40 cm da margem

anal, edema da mucosa distal e área de atipia cólica

biopsada, que revelou adenocarcinoma invasor de bai-

xo grau da sigmóide. Iniciou cefuroxima, com melhoria

do quadro febril. Submetido a sigmoidectomia, cuja

patologia confirmou diagnóstico, evidenciando uma le-

são de 3.1cm, com infiltração tecido adiposo, sem com-

promisso ganglionar. Este caso demonstra o quanto é

importante estar alerta para infecção por S. bovis e sua

relação com sepsis, compromisso de outros órgãos e

associação a neoplasias, nomeadamente sistema diges-

tivo baixo. Ainda, carecendo de estudos adicionais para

esclarecimento da patogénese relacionada com S. bovis.

Keywords: Streptococcus bovis; neoplasia colon e

colonoscopia
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P29 - FIBRILHAÇÃO AURICULAR: CASUÍSTICA DE UMA
UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS
PATRICIA OLIVEIRA, JORDANA DIAS, DENYS YENKO, CATARINA MONTEIRO, EUGÉNIA CAVALEIRO, MIGUEL SANTOS

O acidente vascular cerebral isquémico constitui uma

das causas relevantes de mortalidade e morbilidade em

Portugal. Os métodos mecânicos e farmacológicos

atempadamente realizados possibilitam a recanalização

arterial e recuperação dos danos neurológicos. Apresen-

tamos um caso de uma mulher de 62 anos internada

doença pulmonar obstrutiva crónica agudizada e insufi-

ciência cardíaca descompensada, sem outros antece-

dentes relevantes, neurologicamente bem até o segun-

do dia de internamento, com sinais vitais estáveis, quan-

do iniciou quadro de disartria leve, hemianopsia esquer-

da, paresia facial central esquerda, paresia hemicorpo

esquerdo, com força muscular grau 2 (FM2) do membro

superior esquerdo e FM1 do membro inferior esquerdo

associado a hemihipoestesia álgica. A angiotomografia

cerebral realizada a primeira hora sobre o inicio do evento

evidenciou trombo a nível da artéria cerebral media, M2.

Iniciou alteplase endovenosa (7,65 mg bólus+70 mg

perfusão numa hora), observando-se melhoria da

parestesia dos membros à esquerda, FM 4. Encaminha-

da para trombectomia, tendo realizado a terceira hora

angio TC cerebral que não revelou lesões vasculares, não

justif icando tratamento mecânico. Ecodoppler

cerebrovascular compatível com aterosclerose das ar-

térias carótidas internas, sem estenose com compromisso

hemodinâmica, hiperrefluxo das artérias da circulação

anterior à direita. Avaliação analítica, electroforese das

proteínas, sem alterações dos parâmetros de referência;

serologias para sífilis, vírus da imunodeficiência humana

negativos; Holter 24 horas mostrou ritmo sinusal,

extrassistolia supra ventriculares e ventriculares pouco

frequentes e ecocardiograma sem alterações documen-

tadas. Ao quinto dia de internamento sem défices de

linguagem ou campimetrico; paresetesia do hemicorpo

à esquerda- FM4, hipoestesia fustre. A fibrinólise ade-

quada ao tempo resultou em melhoria neurológica.

Keywords: AVC isquémico; angiotomografia cerebral e

alteplase endovenosa

Introdução A Fibrilhação Auricular (FA) é a arritmia mais

frequente, diretamente associada à idade. É associada

a complicações tromboembólicas, pelo que se torna

fundamental maximizar o número de casos identifica-

dos. Objetivos Determinar a prevalência de FA numa

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP),

caracterizar o risco trombótico e hemorrágico, a tera-

pêutica antitrombótica e ainda verificar possíveis as-

sociações entre variáveis. Material e Métodos Estudo

observacional, transversal e analítico, de todos os

utentes inscritos numa UCSP com o diagnóstico de FA.

Os registos informáticos foram consultados em setem-

bro e outubro de 2016, tendo sido utilizado o S-Clíni-

co®. Foi feita uma análise descritivo-correlacional, usan-

do o programa SPSS v17.0 e o Microsoft Excel 2010®.

O nível de significância adotado foi d” 0,05. Resulta-

dos Identificaram-se 390 utentes com FA, dos quais

55,9% do sexo feminino, com idades compreendidas

entre 45 e 97 anos e uma média de 81 ± 11,2 anos. A

prevalência global da FA foi de 2,8%, subindo para 4,9%

nos utentes acima dos 40 anos. Dos utentes com FA

não valvular, verificou-se que 99,3% tinham um score

CHAD2DS2VASc e” 1 e 16,9% um score HAS-BLED e” 3.

A hipocoagulação foi prescrita a 92,3% (n=360) e, des-

tes, 45,7% corresponderam aos Novos Anticoagulantes

Orais (NACO). Relativamente aos utentes a fazer Anta-

gonistas da Vitamina K (AVK) (41,5%), verificou-se que

em 60,5% dos casos o INR se encontrava em intervalo

terapêutico. Conclusão A prevalência global e acima

dos 40 anos foram superiores em relação a outros es-

tudos consultados. Segundo as recomendações inter-

nacionais, a maioria dos utentes com FA encontrava-se

corretamente hipocoagulada.

Keywords: Fibrilhação Auricular, arritmia, casuística
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P30 - HTA EM IDADE PEDIÁTRICA
ANA RITA MARQUES, MARINA RIBEIRO

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) em idade

pediátrica define-se quando os valores de TA sistólica

(TAS) e/ou diastólica (TAD) se encontram acima do

percentil 95, em função da idade, sexo e percentil de

estatura. A HTA secundária é mais frequente nas crian-

ças devendo por isso ser considerada em todos os ca-

sos. A HTA renovascular representa 5 a 25% destes ca-

sos. Caso Clínico: JPFP, 8 anos, assintomático, apresenta

na consulta de vigilância TAS 135mmHg (>P99) e TAD

79mmHg (>P95), mantendo-se em medições posterio-

res. Da investigação realizada, destaca-se na ecografia

renal à esquerda “formação de 4,5 cm de diâmetro, com-

posta por estruturas quísticas, a maior com 24 mm”. Foi

referenciado à Pediatria, sendo internado para controlo

da HTA. Realizou eco-doppler que revelou “artéria renal

direita com evidente redução de calibre ao longo de 10

mm no seu 1/3 proximal e estenose hemodinamicamente

significativa (>80%)”. Pelo difícil controlo da HTA, pediu-

se colaboração ao Hospital Pediátrico de Coimbra onde

se efetuou angioplastia com colocação de stent na ar-

téria renal direita e controlo tensional com 4 anti

hipertensores. Decorrido um ano, na sequência de uma

gastroenterite aguda desenvolve insuficiência renal ter-

minal secundária a trombose do stent com HTA grave,

insuficiência cardíaca com edema agudo do pulmão e

desequilíbr ios iónicos. Foi submetido a  nefro-

ureterectomia  dire ita , encontrando-se

hemodinamicamente estável sob hemodiálise e a aguar-

dar transplante. Discussão: A HTA secundária de causa

tratável requer uma elevada suspeição clínica de modo

a garantir o diagnóstico e tratamento precoces para que

as complicações decorrentes de uma HTA mantida se-

jam reduzidas.

Keywords: HTA, Pediatria

P31 - APORTE DE IODO ORAL DURANTE GESTAÇÃO -
TRABALHO DE QUALIDADE
JORDANA DIAS, PATRICIA OLIVEIRA, DENYS YENKO, EUGENIA PEREIRA, CATARINA MONTEIRO

Introdução: A ingestão de iodo durante a gravidez è

essencial à síntese de hormonas tiroideias da mãe que

por sua vez são necessárias à maturação do sistema

nervoso central do feto e subsequente neuro-desenvol-

vimento da criança. A consequência fisiopatológica des-

ta carência é o hipotiroidismo com repercussões graves

no crescimento e também na vida adulta da criança.

Objetivos: Avaliar o número de gestantes às que não foi

prescrito iodo durante a gestação, de forma a aumentar

o número de grávidas a cumprirem iodo oral durante a

gestação. Métodos: Dimensão estudada: qualidade téc-

nico-científica. População alvo: Mulheres pertencentes à

UCSP da Guarda que tiveram o parto entre 01/01/2015

a 01/10/2016. Unidade de estudo: Gestantes que não

cumpriram iodo oral. Fonte de dados: SINUS e SAM. Tipo

de avaliação: interna e retrospetiva. Método de avalia-

ção: critérios da norma da Direção Geral da Saúde nº

011/2013. Tipo de intervenção: sessão clínica acerca

do aporte de iodo durante a gestação. Tratamento de

dados: Microsoft Excel 2010. Resultados: Entre 01/01/

2015 e 01/10/2016, nasceram 297 crianças na UCSP

da Guarda. Foram excluídas 28 mulheres por não terem

sido acompanhadas no Centro de Saúde. 65,43% das

grávidas cumpriram iodo oral. Conclusão: Face aos re-

sultados obtidos procedeu-se à realização de uma ses-

são clínica acerca da importância do iodo durante a

gestação. Os dados de reavaliação seram colhidos no

período homólogo de 2017. Durante a gravidez, se a

ingestão deste oligoelemento estiver abaixo dos níveis

recomendados, a tiroide materna não sintetiza quanti-

dades suficientes de hormonas tiroideias. Esta situação

pode originar inadequado desenvolvimento cognitivo,

e/ou comportamental.

Keywords: Iodo, Gravidez
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P33 - ABCESSO EPIDURAL COMO COMPLICAÇÃO DE
SINUSITE CRÓNICA
ANA ALMEIDA, DANIELA FRANCO, DANIELA ALVES, SHEILA MORBECK, BOGDAN KACHAN, ROSA SILVA, RITA RESENDE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

P32 - CITOLOGIA CERVICO - VAGINAL EM UTENTES
NÃO ELEGÍVEIS PARA RASTREIO DO CANCRO DO
COLO DO ÚTERO - TRABALHO DE QUALIDADE
JORDANA DIAS, PATRICIA OLIVEIRA, DENYS YENKO, EUGENIA PEREIRA, CATARINA MONTEIRO

Justificação: Todos os anos são diagnosticados cerca

de 1000 novos casos de cancro do colo do útero em

Portugal, sendo o país da Europa Ocidente com a taxa

de incidência mais elevada deste tipo de cancro. O

papiloma vírus é o fator de risco principal para o desen-

volvimento do cancro do útero. O rastreio tem como

objetivo diagnosticar precocemente a doença, diminu-

indo a mortalidade. Objectivos: Avaliar o motivo de re-

alização de citologias cervico – vaginais fora do rastreio

na UCSP da Guarda de forma a reduzir o número de

citologias não justificáveis. Métodos: Dimensão estuda-

da: qualidade técnico-científica. População alvo: utentes

do sexo feminino que realizaram citologia cervico-vagi-

nal entre 01/01/2016 e 10/10/2016. Unidade de estu-

do: utentes do sexo feminino rastreadas mas não elegí-

veis para rasteio do cancro do colo do útero. Fonte de

dados: SINUS e SAM. Tipo de avaliação: interna e

retrospetiva. Método de avaliação: orientações do gru-

po de trabalho do rastreio do cancro do colo do útero.

Tipo de intervenção: sessão clínica com os médicos da

UCSP Guarda acerca dos critérios de inclusão / exclusão

do rastreio do cancro do colo do útero. Tratamento de

dados: Microsoft Excel 2010. Resultados: Durante o

período de estudo foram realizadas 52 citologias cervico

– vaginais fora do rastreio. Os motivos aferidos para re-

alização de citologia foram: leucorreia (13.46%), prurido

vaginal inespecífico (1.92%), gestação em mulheres com

idade inferior aos 25 anos (5.77%), sem motivo justificá-

vel (78.85%). Os resultados das citologias das doentes

não elegíveis foram: normal (50%), inflamação inespecífica

(36.5%), infeção por trichomonas (3.84%), infeção por

cândida (1.9%), vaginose (1.9%), atrofia (1.9%) e ASCUS

(1.9%). Discussão Face aos resultados obtidos procedeu-

se à realização de uma sessão clínica acerca dos critéri-

os de realização do rastreio do cancro do colo do úte-

ro, foi ainda cedido um resumo escrito das indicações

atuais. Os dados de reavaliação serão colhidos no perí-

odo homólogo de 2017. A cobertura do rastreio do

cancro do colo do útero é um importante indicador de

saúde da população e da qualidade dispensada pelos

Serviços de Saúde. As sessões clínicas de revisão de

protocolos favoreceram o aumento de cobertura do

rastreio e uma melhoria contínua da qualidade.

Keywords: Citologia cervico - vaginal, rastreio

O abcesso epidura l é  a  segunda complicação

intracraneana mais frequente associada a sinusite fron-

tal. São habitualmente polimicrobianos, sedo que 1/3

podem ser causados por microorganismos anaérobios.

Clinicamente podem apresentar-se de forma insidiosa ou

em sobreposição com o foco primario de infecção (sinu-

site, otite...) Febre e cefaleia estão presentes em mais de

50% dos casos, sendo os sintomas neurológicos raros

(convulsões, a lteração do estado de consciência,

hemiparesia). TC de seios paranasais e cerebral são habi-

tualmente diagnósticas, mostrando morfologia focal

bicôncava. Homem de 19 anos recorre ao Serviço de

Urgência com queixas de rinorreia, cefaleia frontal e fe-

bre. Medicado com levofloxacina por sinusite frontal.

Volta 48h depois por manter sintomas. Ao exame fisico

sem alterações excepto febre (40º). Analiticamente apre-

sentava aumento de parâmetros inflamatórios. Realizou

TC-CE que revela sinusite crónica de cavidades esquer-

das, sem outras alterações. Ficou em observação, inici-

ando empiricamente piperacilina-tazobactam. Após 24h,

apresenta desorientação temporo-espacial e agitação

psicomotora, repetindo TC-CE, evidenciando...”colecção
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P34 - RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO EM
MULHERES JOVENS
LUCIANA PAULO

P35 - UM CANSAÇO PERNICIOSO
ISABEL DE LA CAL, PEDRO LITO, DIANA ABREU, JOSÉ PROENÇA

hipodensa extra-axial frontal esquerda- hipótese mais

provável é empiema”. Foi transferido para o Serviço

de Neurocirurgia, onde drenou o empiema. Iniciou

ceftriaxone 2g e metronidazol 500mg 8/8h durante

6 semanas. Como complicação pós-cirurgica apresen-

tou colecção gasosa nos tecidos intra  e  extra -

craneanos e um seroma epicraneano. As complica-

ções da sinusite são raras, mas quando presentes

implicam tratamento cirúrgico, podendo ser letais. A

drenagem cirúrgica é obrigatória, devendo o doente

iniciar antibioticoterapia empírica por 3-6 semanas

após a drenagem. Os seromas podem ocorrer, po-

dendo ser confundidos com fistulas de líquido cefalo-

raquídeo.

Keywords: abcesso epidural, sinusopatia cronica,

empiema intracraneano

Introdução O cancro é a principal causa de morte antes

dos 70 anos de idade, ocupando o segundo lugar no

conjunto das causas de mortalidade em todas as ida-

des. Muitas destas mortes seriam evitáveis através de

medidas de prevenção primária e secundária. Objecti-

vos Elaborar uma revisão acerca da prevenção do can-

cro do colo do útero (CCU), nomeadamente no que diz

respeito às características do rastreio implementado e a

utilidade da realização do rastreio em mulheres com ida-

de inferior a 25 anos. Métodos Foi realizada pesquisa

de artigos de revisão, meta análises, estudos originais e

normas de orientação clínica (NOC) nas seguintes bases

de dados: PubMed, Cochrane Library e National

Guidelines Clearinghouse e site da Direção Geral de Saú-

de. A pesquisa foi limitada a trabalhos publicados entre

Agosto de 2014 e Setembro de 2016; em inglês e por-

tuguês, utilizando os termos MeSH “uterine cervical

cancer” e “prevention and control”. Dos artigos resultan-

tes foram selecionados aqueles que se enquadravam no

objetivo definido. Resultados Num total 41 artigos fo-

ram selecionados 8 NOC, 2 artigos de revisão e 3 estu-

dos originais. As NOC analisadas não recomendam a re-

alização do rastreio do CCU antes dos 20 anos. No en-

tanto não existe consenso universal sobre os protoco-

los de rastreio, no que diz respeito à idade de início,

podendo variar entre os 21 e os 30 anos, nem à sua

periodicidade. Conclusões A citologia cervical constitui

um método de rastreio simples e pouco dispendioso,

permitindo o tratamento atempado das displasias que

poderiam evoluir para cancro.

Keywords: “uterine cervical cancer” e “prevention and

control”

INTRODUÇÃO: A anemia perniciosa é um tipo de anemia

que se desenvolve como consequência da deficiência

de absorção da vitamina B12 (VB12). Os autores apre-

sentam um caso clínico pretendendo fazer uma revisão

sobre a abordagem diagnóstica e tratamento desta pa-

tologia. CASO CLÍNICO: Mulher, 35 anos, sem antece-

dentes de relevo. Recorreu ao Serviço de Urgência por

astenia, cansaço fácil e tonturas com agravamento pro-

gressivo no último mês. Ao exame objetivo apenas pa-

lidez cutânea. Analiticamente evidenciava anemia

macrocítica e hipercrómica com hemoglobina de 6.8mg/

dl. Dada a estabilidade clínica e o aparecimento insidio-

so, optou-se por não transfundir e realizar diagnóstico

etiológico e tratamento em ambulatório. Os exames re-

alizados demonstraram um défice isolado de VB12,

anticorpos(Ac.) anti-Fator Intrinseco e anti-Células

Parietais positivos, sem outras alterações no metabolis-

mo do ferro, concentração de folato, cortisol ou PTH.

Descartou-se também alterações dos Ac.tiroideus,

Ac.pancreáticos e doença celíaca. Foi rea lizada

endoscopia digestiva alta que demonstrava sinais de

gastrite crónica e a biópsia sem alterações de relevo e
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P36 - NOCARDIOSE TORÁCICA: A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
SHEILA MORBECK, LUÍSA AMADO, MARIA JOSÉ FERRÃO, MANUEL DE SOUSA

pesquisa de H. Pylori negativa. Iniciou-se terapêutica

intramuscular com VB12 em Hospital de Dia, 20 dias de-

pois encontrava-se assintomática  com va lores

normalizados de VB12 e de hemoglobina (11.6g/dl). DIS-

CUSSÃO e CONCLUSÕES: A anemia perniciosa desenvol-

ve-se lentamente estabelecendo-se mecanismos fisioló-

gicos compensatórios, portanto, a decisão de transfundir

deve ser bem ponderada. O rápido diagnóstico, início de

tratamento dirigido e seguimento periódico em ambula-

tório são fulcrais na recuperação clínica e analítica. A ex-

clusão de outros síndromes autoimunes associados deve

ser tida em conta assim como uma avaliação endoscópica

devido ao elevado risco de neoplasia gástrica.

Keywords: Vitamina B12

A nocardiose é tipicamente uma infecção oportunista,

que se pode apresentar sob forma localizada e/ou dis-

seminada, sendo mais frequente em doentes

imunocomprometidos. Qualquer órgão pode ser afetado,

sendo que mais de metade dos casos apresentam com-

promisso pulmonar. A forma de apresentação nem sem-

pre é evidente, sendo necessário isolamento do micror-

ganismo para o diagnóstico. Os autores apresentam o

caso de um doente de 66 anos, com história prévia de

fibrose pulmonar idiopática, imunocomprometido, dia-

betes mellitus e tratamento endovascular da aorta

torácica, em decurso de detecção recente de aneurisma

com indicação cirúrgica. Durante este pós operatório

desenvolveu insuficiência respiratória. Objetivamente

diminuição do murmúrio vesicular à  dire ita . A

angiotomografia torácica evidenciou importante derra-

me pleural à direita, com áreas de atelectasia do lobo

inferior ipsilateral e fibrose (já conhecida). Analiticamen-

te leucocitose (15.900), com neutrofilia e PCR 261 mg/L.

Por agravamento do quadro respiratório, com compro-

misso cardiovascular e instabilidade hemodinâmica, ini-

ciou ventilação mecânica, suporte aminergico e foi sub-

metido a toracocentese. O líquido pleural foi compatível

com exsudado e isolou Nocardia; igualmente presente

no aspirado traqueal. A pesquisa de DNA confirmou

Nocardia asteroides. Iniciou sulfametaxazol e trimetropim

e limpeza da cavidade pleura l dire ita  regular.

Hemoculturas foram sempre negativas. Observou-se

microbiologia do líquido pleural estéril ao terceiro mês.

A nocardiose torácica com formação de empiema é raro

e possui uma e levada taxa de morta lidade. A

antibioticoterapia dirigida é normalmente prolongada,

de forma a evitar recidivas, além de cuidados dirigidos

para os problemas patentes. O diagnóstico atempado e

atitudes de suporte são essenciais para reverter o qua-

dro clínico.

Keywords: nocardiose, empiema; antibioticoterapia pro-

longada

P37 - TROMBOSE VENOSA JUGULAR(TVJ) -
A PROPÓSITO DE UM CASO
JOANA SILVA MARQ UES

A TVJ é uma doença rara com alta morbi-mortalidade.

O diagnóstico etiológico é vasto constituindo um de-

safio. Mulher, de 26 anos, previamente saudável. Re-

corre ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar

Tondela-Viseu (CHTV) por uma tumefação dolorosa

cervical esquerda com dois dias de evolução, rouqui-

dão e disfagia com início na véspera, sudorese noturna

e febrícula. Doente referia existencia de uma adenopatia

supraclavicular direita com dois meses de evolução, após

uma amigdalite. Duas semanas antes tinha realizado

estimulação ovárica para doação de ovócitos. No exa-

me objetivo observou-se uma massa cervical esquerda,

dolorosa à palpação, com trajeto vascular e sem sinais

inflamatórios locais, uma massa palpável supraclavicular

esquerda, uma adenopatia supraclavicular direita e ca-

deia cervical direita. Na ecografia visualizou-se uma TVJ
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P38 - TROMBOSE DE PSEUDOANEURISMA IDIOPÁTICO
NA ARTÉRIA POPLÍTEA COM  PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO
CLÍNICA DE ENDOCARDITE MARÁTICA EM DOENTE COM
MÚLTIPLOS FENÓMENOS TROMBÓTICOS
BOGDAN KACHAN, DANIELA ALVES, ALBESTO BENJAMIM, ROSA SILVA

esquerda e uma formação lobulada supondo um con-

glomerado adenopático. Foi internada no Serviço de

Medicina Interna para estudo, tendo iniciado terapeutica

com enoxaparina 60mg 12/12h. Analiticamente não se

observaram alterações relevantes e na tomografia

computorizada cervico-toraco-abdominal foi objetivada

TVJ esquerda, uma massa sólida no mediastino anterior,

adenopatias paratraquea is e  um conglomerado

adenopático supraclavicular esquerdo. A biopsia

incisional da adenopatia supraclavicular direita revelou

um linfoma B difuso das células grandes. Atualmente faz

quimioterapia com R-CHOP e enoxaparina e é seguida

pelo Serviço Hematologia do CHTV. Doente com ante-

cedente de estimulação ovárica e amigdalite recente,

tratada com penicilina. A presença de adenopatias e sin-

tomas B fez suspeitar uma síndrome paraneoplásica.

Admitiu-se que a  TVJ neste caso, tinha etiologia

multifactorial.

Keywords: Trombose venosa jugular, sintomas B,

adenopatias, linfoma B difuso células gigantes

Introdução: A endocardite marantica é uma patologia

incomum caracterizada por vegetações estéreis nas vál-

vulas cardíacas, ocorrendo geralmente no contexto de

doença maligna ou autoimune, associado a estados de

hipercoagulabilidade. O aspecto clínico mais importan-

te é a associação a fenómenos tromboembólicos, so-

bretudo arteriais. O tratamento inclui hipocoagulação e

terapia dirigida à doença subjacente. O pseudoaneurisma

arterial é uma dilatação da artéria frequentemente asso-

ciada a traumatismos, infecções ou iatrogenias. Desen-

volve-se a partir de uma lesão na parede arterial, segui-

da da formação de um hematoma e contenção por teci-

dos adjacentes e pelo processo inflamatório. Caso clinico:

Homem de 56A, fumador, alcoólico, trabalhador de ar-

mazém, sem medicação habitual. A 24/06/2016 recor-

reu ao SU por quadro clinico compatível com TVP tendo

sido medicado com HBPM; 01/07 novo episódio da dor

gemelar do MIE com impotência funcional; realiza angio-

TC que revelou trombose de pseudoaneurisma poplíteo

com síndrome compartimenta l. Submetido a

trombectomia e rafia direta por abordagem posterior;

11/07 ECTE: vegetação no folheto da v.mitral; analitica-

mente sem parâmetros inflamatórios ou febre. Iniciou-se

antibioterapia empírica assumindo endocardite. Por des-

conforto abdominal realiza ecografia que revela trom-

bose de a.hepática; angio-TC abd: oclusão da a.hepática

e massa expansiva neoformativa no rim esquerdo. 25/

07 ECTE sem vegetação, com flail evidente de folheto

posterior. Feita proposta a cirurgia cardiotorácica e

urologica. A 03/10 angio-TC abd exclui neoplasia renal.

Cancelada nefrectomia. Conclusão: Os autores trazem

este caso clinico pela sua complexidade quer no que

concerne à clinica mas também pela dificuldade nas

opções diagnosticas quer pelos resultados contraditóri-

os dos exames complementares de diagnóstico

Keywords: pseudoaneur isma arter ia l idiopático,

endocardite marática
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P40 - INCONTINÊNCIA URINÁRIA NOS DOENTES COM
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(AVC): COMO
AVALIAR E TRATAR?
LÚCIA MIRRADO, JENNIFER PIRES,  PEDRO CAETANO, ANABELA PEREIRA

P39 - FRAQUEZA MUSCULAR ADQUIRIDA NOS
CUIDADOS INTENSIVOS: A PROPOSITO DE UM CASO
CLÍNICO
PEDRO CAETANO, JOÃO GOMES, MARIA SOUSA, LÚCIA MIRRADO, INÊS CAMPOS, JORGE LAÍNS

Introdução: A fraqueza muscular adquirida nos cuida-

dos intensivos (FMACI) é um distúrbio clínico importante

associado ao aumento da morbilidade e mortalidade. A

sua fisiopatologia é complexa, envolvendo alterações

metabólicas, inf lamatórias e  bioenergéticas que

condicionam défices neuromusculares. É fundamental

identificar os seus fatores desencadeantes para possibi-

litar uma prevenção, diagnóstico e tratamento eficaz.

Caso clínico: Doente do sexo masculino, 50 anos, deu

entrada no Serviço de Urgência, vítima de queda de 6m

de altura a 30/12/2015 do qual resultou traumatismo

crânio encefálico, traumatismo torácico e fratura de

ambos os fémures. Foi internado na Unidade de Cuida-

dos Intensivos (UCI) durante 65 dias, sendo posterior-

mente transferido para o Serviço de Cirurgia. Durante o

período de internamento na UCI apresentou como

intercorrências: paragem cardiorrespiratória (12/2/2016)

e infecção por Klebsiella pneumoniae produtora de

carbapenemase (17/2/2016). Após a alta, a 18/4/2016,

iniciou programa de reabilitação em regime de

internamento, durante 33 dias, num Centro de Reabilita-

ção. À admissão apresentava quadro de tetraparesia

flácida, capacidade reduzida de marcha por intolerância

ao esforço, alto risco de queda (Teste de Tinneti=9/28)

e dependência das AVD (MIF=101/126). Cumpriu pro-

grama de reabilitação abrangente e adaptado à situa-

ção clínica. Apresentou evolução favorável com ganhos

motores e funcionais e aquisição da totalidade da sua

autonomia. (MIF=126/126) (Teste de Tinneti=28/28).

Conclusão: A FMACI é um distúrbio comum nos doentes

críticos em UCI que na sua maioria apresenta prognósti-

co favorável. Embora  de diagnóstico dif ícil, a

implementação de medidas preventivas e intervenções

terapêuticas adequadas conciliadas a um programa de

reabilitação precoce possibilita uma recuperação funci-

onal positiva.

Keywords: Fraqueza muscular adquirida, cuidados in-

tensivos, doente crítico

Introdução: A incontinência urinária (IU) após o AVC é uma

situação comum, complexa e multifatorial. Esta situação

pode afetar cerca de um terço dos doentes admitidos

nos hospitais por AVC. A causa de IU mais reportada nos

estudos encontra-se relacionada com hiperreflexia do

detrusor, no entanto podemos encontrar outras causas

como hiporreflexia do detrusor, incontinência funcional,

entre outras. Cerca de um quarto dos doentes mantém IU

ao fim de um ano após o evento. Quando se mantém

encontra-se associada a piores outcomes funcionais e ele-

vadas taxas de institucionalização bem como de mortali-

dade. É uma situação que apresenta também implicações

diretas no processo de reabilitação do doente. As

guidelines atuais recomendam um protocolo de avalia-

ção e intervenção para a promoção da continência urinária

nas unidades de AVC e em todas as unidades envolvidas

no destes doentes. Objectivo: O objetivo deste trabalho

é fazer uma revisão sobre a presença de IU nos doentes

com AVC, identificar os aspetos essenciais para avaliar o

tipo e gravidade de IU e de que forma se pode intervir no

tratamento. Conclusão: O ganho da continência urinária

está associado a melhores outcomes nos doentes com

AVC e deve ser um objetivo de todos os profissionais de

saúde envolvidos no tratamento destes doentes. Nesse

sentido é importante avaliar o tipo e a gravidade da IU de

forma a poder propôr uma intervenção terapêutica indivi-

dualizada.

Keywords: AVC, Incontinência urinária
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P41- DISTURBIO NEUROPSIQUIÁTRICO COMO
MANIFESTAÇÃO INAUGURAL DE MENINGOENCEFALITE
- REFORMULADO
ANTÓNIA FORNELOS

P42 - QUANDO UMA COLITE COMPLICA
FRANCISCO LOPES MORGADO

Introdução: As infeções do sistema nervoso central po-

dem envolver tanto o parênquima cerebral, como as

meninges. Nas encefalites a etiologia é principalmente

vírica, destacando-se a herpética pela sua elevada

morbimortalidade. Carateriza-se por quadro de início sú-

bito de cefaleias, febre e alterações de comportamento.

Caso Clínico: Homem de 62 anos, previamente autóno-

mo para as atividades de vida diária, recorre ao Serviço

de Urgência (SU) por alterações de comportamento (to-

mar banho vestido e desfazer apenas metade da barba)

com cerca de uma semana de evolução. Apresenta como

antecedentes pessoais hipertensão arterial e dislipidemia,

estando medicado para estas patologias e devidamente

controlado. Entretanto, sobreveio cefaleia frontal bilate-

ral associada a temperatura subfebril, náuseas e vómitos

nos últimos cinco dias. No início do quadro foi observa-

do em contexto privado, tendo sido prescrito

zolmitriptano 5 mg e domperidona 10 mg, sem benefí-

cio. Por manutenção da sintomatologia, dirigiu-se ao SU.

O exame neurológico revelou apenas instabilidade

postural. Fez punção lombar que demonstrou líquor com

pleocitose, ligeira proteinorráquia, glicose normal e DNA

positivo para herpes simplex tipo1, conrmado-se o qua-

dro de encefalite herpética. O EEG era normal. Medicou-se

com aciclovir 500 mg IV 8/8h durante 15 dias, com re-

missão clínica. Dicussão: Com este caso pretende real-

çar-se a importância da realização de investigação com-

plementar num doente com alterações psicopatológicas

agudas, considerando-se a possibilidade de infeções agu-

das do sistema nervoso central. Salienta-se a encefalite

herpética por se tratar de uma situação de elevada

morbimortalidade, se não tratada precocemente.

Keywords: meningoencefalite herpética; manifestações

neuropsiquiátricas

Introdução: A colite ulcerosa (CU) é uma das princi-

pais patologias no grupo das Doenças Inflamatórias

Intestinais (DII), com a particularidade de classicamen-

te envolver apenas o intestino grosso. Tratando-se

de uma doença crónica, ela acarreta múltiplas com-

plicações a longo prazo assim como o aumento do

risco de incidência de cancro colo-rectal, tornando

estes doentes um grupo particular onde a vigilância

endoscópica deve ter uma papel preponderante. Caso

Clínico: Homem de 52 anos de idade, previamente

autónomo, seguido em consulta externa de Medicina

Interna após diagnóstico de CU em 2013. Doente que

se mantém clinicamente estável, sob terapêutica de

manutenção múltipla, até Julho de 2016 quando dá

entrada no serviço de urgência (SU) por quadro de

dor abdominal, dejecções diarreicas e rectorragias

com 1 dia de evolução. Entre o estudo complemen-

tar realizado no SU destaca-se TC-abdominal onde

foi possível identificar perfuração do cólon sigmóide

te ndo  o doente s ido  submetido a  c irurg ia  de

Hartmann de urgência, cuja anatomia patológica da

peça revelou a presença de Linfoma B de Células Gran-

des. Discussão: O cancro colo-rectal é uma das com-

plicações mais temidas em doentes com CU de lon-

ga data; no entanto a sua forma mais comum é o

adenocarcinoma do cólon e não o linfoma B de célu-

las gigantes. Apesar do controlo regular do doente,

não foi possível evitar a perfuração intestinal, uma

das complicações mais frequentes desta doença; no

entanto foi essa complicação que permitiu o diag-

nóstico de patologia neoplásica rara neste caso em

particular.

Keywords: Doença inflamatória  intestina l, colite

ulcerosa, linfoma B
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P43 - EPILEPSIA COMO ETIOLOGIA DE PSEUDO-
DEMÊNCIA
ANTÓNIA FORNELOS

P44 - SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR: CLÍNICA E
IMAGILOGIA
FLÁVIO PEREIRA, RITA CORREIA, ISABEL ANTUNES, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

A incidência de crises parciais complexas aumenta após

os 60 anos, correspondendo a mais de 50% dos novos

casos no idoso. Durante as crises quase todos os paci-

entes mencionam distúrbio mnésico concomitante. A

longo prazo verificam-se persistentes queixas subjetivas

de memória, mesmo com a normalidade do EEG inter-

crítico. Todavia, frequentemente não existe evidência

objetiva de quadro demencial. Mulher de 64 anos foi

levada ao Serviço de Urgência (SU) por quadro clínico

caraterizado por distúrbio mnésico, labilidade emocio-

nal e atividade alucinatória visual flutuante. Apresenta

antecedentes de HTA, dislipidemia e seguimento psiqui-

átrico por síndrome depressivo com cerca de 8 anos de

evolução. Encontra-se medicada para as patologias,

embora ultimamente se verifique agravamento da

sintomatologia depressiva e maior labilidade emocio-

nal. No dia prévio à admissão, terá tido queda da pró-

pria altura, realizando-se estudo analítico e TC-CE sem

alterações. No SU observaram-se ocasionais mioclonias

da face e generalizadas, com tremor postural das mãos

e alguma instabilidade postural. O EEG e a RMN-CE eram

normais. Administrou-se 1 mg de clonazepam, com

melhoria  clínica . A doente ficou medicada com

clonazepam 1 mg/dia, memantina 20 mg/dia, venlafaxina

75 mg/dia e mirtazapina 15 mg/dia. A investigação

complementar em ambulatório incluiu EEG que demons-

trou actividade paroxística occipital direita e bilateral.

Houve remissão parcial do distúrbio mnésico com a in-

trodução de terapêutica antiepilética. Enfatiza-se possi-

bilidade de crises parciais complexas poderem mimetizar

quadros demenciais não confirmados, que muitas vezes

revertem após a  administração de medicação

antiepilética.

Keywords: Epilepsia; Pseudo-demência

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS)

resulta da obstrução do fluxo sanguíneo na VCS por trom-

bose, compressão extrínseca ou invasão direta. A

neoplasia intra-torácica (NIT) é a etiologia mais frequen-

te, predominantemente do pulmão; sendo que a SVCS é

a apresentação inicial de NIT em 60% dos casos. A clíni-

ca exuberante permite geralmente o diagnóstico,

carateristicamente com dispneia e edema da face, pes-

coço e tórax. CASO CLÍNICO: Homem, 78 anos; antece-

dentes de Hipertensão Arterial Essencial; Ex-fumador

(40UMA); Etilismo crónico (>80g/dia). Quadro com um

mês de evolução de anorexia com emagrecimento (4Kg

em 15 dias); edema da face e pescoço e massas supra-

claviculares à direita. Ao exame físico, destacava-se

ingurgitamento de vasos cervicais com edema da face

e pescoço; circulação colateral torácica e edema dos

membros superiores; palpável na região supra-clavicular

direita nódulos duros e volumosos. TC Tórax evidenciou

massa sólida e heterogénea no vértice pulmonar direito,

irregular, 44x34mm; com conglomerados adenopáticos

mediastínicos e hilares à direita que envolvem as estru-

turas vasculares; infiltração da VCS pelas lesões com

colateralização. Broncofibroscopia revelou infiltração do

terço inferior da traqueia com neovascularização, infil-

tração da carina com laterodesvio direito e infiltração

do brônquio principal direito na sua emergência com

ponteado de necrose e exuberante neovascularização.

Exame citológico de aspirado brônquico confirmou car-

cinoma pulmonar de não pequenas células. Foi propos-

to tratamento paliativo, incluindo corticoterapia, radio-

terapia e controlo sintomático. DISCUSSÃO: Este caso

clínico caraterístico pretende destacar a importância da

história clínica e exame objetivo no diagnóstico de SVCS,

manifestação frequente de NIT, em particular do pulmão.

Keywords: Síndrome da Veia Cava Superior, neoplasia

intra-torácica
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P45 - RAYNAUD COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE
DOENÇA ONCOLÓGICA
PAULINA MARIANO, BOGDAN KATCHAN, DANIELA ALVES, EUFÉMIA CALMEIRO, ROSA SILVA

P46 - HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA, UM
DIAGNÓSTICO DE ELEVADA SUSPEITA CLÍNICA
TELMA ELIAS, CÁRMEN FERREIRA, SÓNIA GONÇALVES, ISABEL MARTINS, FÁTIMA PIMENTA

Introdução: O Fenómeno de Raynaud(FR) è uma mani-

festação clinica, traduzida por vasoespasmos recorren-

tes. Pode ser idiopático ou 2° a  doenças como

Esclerodermia (ES). As complicações mais grave são úl-

ceras digitais (6-50%). A ES è uma patologia crônica, auto-

imune e multisistemica com elevada morbi-mortalidade,

caracterizada por a lterações microcirculatórias,

imunitárias e fibrose.Pode ser localizada ou sistémica.Mais

frequente em mulheres, 25-50anos.É associada há um

maior risco de neoplasia, comparando com a população

em geral. Caso clinico: Mulher,78 anos,ex costureira.

Referenciada 06/2015 por feridas do 4º/5º dedo mão

direita e restantes dedos frios e cianosados agravado

no inverno.Antecedentes irrelevantes. Objectivamente,

micostomia, gangrena 4º dedo com amputação falange

dista l e  5º dedo, FR activo, esclerose

mãos.Capilaroscopia:hemorragias e rarefação. TCTórax

fibrose pulmonar.Hb 12g/dL, VS 72mm, PCR 26mg/L, CK

486U/L. ANA e anti-PL 12 (+). Assumiu-se ES localizada.

2016 referiu diarreia, astenia, anorexia e emagrecimen-

to. Palpou-se nódulo duro no quadrante superior mama

esquerda (ESQ), cerca 3cm de diâmetro, indolor. Inter-

nou-se. Hb 12.9, PCR 12, AST/ALT 289U/174U/L, LDH/

CK 1065/6810U/L, Mioglobina 1798.

Anticentromero,ENA (+).Ecografia/Mamografia:nódulo

retroareolar ESQ,29mm, sem adenopatias

axilares.Biopsia:Carcinoma invasor moderadamente di-

ferenciado, HER2(-), Receptores estrogénio(+).

Capilaroscopia:rarefação,ramificações,neoangiogénese.

Encaminhada para IPO. Discussão/Conclusão: A associa-

ção entre ES e neoplasia tem prevalência 4-22%, sendo

mais documentada, a do pulmão.Pode afectar mama,

pele e sangue.A associação ES-cancro da mama é

controversa,embora esta seja uma das mais relatadas.

Factores de risco:anti-RNA PI/III (+), idade avançada,sexo

masculino, início tardio ES, doença intersticial pulmonar,

história familiar cancro da mama. Identificação dos fac-

tores de risco e diagnóstico precoce melhoram o

outcome.

Keywords: Fenomeno Raynoud, esclerodermia

A hemocromatose hereditária (HH) é uma doença genéti-

ca, associada a mutações no gene HFE, sendo as muta-

ções mais comuns C282Y e H63D. Ocorre uma absorção

anormal de ferro intestinal com a consequente acumula-

ção excessiva do mesmo no organismo, provocando le-

são tissular e disfuncão de vários órgãos, levando frequen-

temente a cirrose hepática. Os autores apresentam o caso

clínico de um homem de 74 anos, raça caucasiana, que foi

encaminhado ao serviço de urgência por quadro de icterí-

cia com 8 dias de evolução, colúria, astenia, anorexia, e

dores articulares. Ao exame objetivo apresentava

hiperpigmentação cutânea. Analiticamente

hiperbilirrubinémia mista à custa da indireta com padrão

de citocolestase hepática. Marcadores tumorais elevados

pelo que foi pedido estudo do tubo digestivo que foi

inconclusivo. Foi pedida cinética do ferro que revelou ferro

elevado, ferritina muito elevada e saturação de transferrina

119%. Estudo de auto-imunidade negativo. Colocada a hi-

pótese diagnóstica de HH pelo que procedeu-se a biópsia

hepática a qual detetou aspetos compatíveis com hepati-

te crónica em fase de cirrose e moderada deposição de

ferro (siderose grau II/IV). O estudo genético para deteção

de mutações do gene HFE revelou heterozigotia para mu-

tação H63D. Após início de hemafereses periódicas a res-

posta clínica e analítica foi favorável. A grande estratégia

em relação à HH passa pelo diagnóstico precoce, que re-

quer elevado índice de suspeição e baseia-se fundamen-

talmente no estudo do metabolismo do ferro, na

genotipagem e na biopsia hepática, bem como na institui-

ção atempada de terapêutica adequada.

Keywords: Hemocromatose, cirosse hepática, ferro,

ferritina, siderose, HFE
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P47 - PERFURAÇÃO CÓLICA PÓS-COLONOSCOPIA -
UMA COMPLICAÇÃO RARA MAIS GRAVE
ALEXANDRA SOARES

A colonoscopia é um procedimento comum tanto para

rastreio e vigilância da neoplasia colorrectal como para o

diagnóstico e tratamento de uma ampla variedade de

condições e sintomas. As complicações da colonoscopia,

embora raras, podem ser muito graves e fatais. A perfura-

ção do cólon é a complicação mais grave após a

colonoscopia. A sua incidência é de aproximadamente

0,1% em colonoscopias diagnósticas atingindo 0,2% após

uma colonoscopia terapêutica. O local mais comum de

perfuração é o cólon sigmóide. Quando a perfuração é

observada durante a colonoscopia , a reparação

endoscópica pode ser eficaz. Além disso, em doentes

selecionados com sintomas mínimos de peritonite pode

ser optar por tratamento conservador. No entanto, a

maioria das perfurações cólicas requerem cirurgia de

emergência. Reparação primária da perfuração é adequa-

da quando a contaminação peritoneal é mínima. No en-

tanto, na presença de contaminação peritoneal conside-

rável ou grande perfuração a ressecção parcial do cólon

é necessária. Descreve-se o caso de uma doente de 80

anos com perfuração iatrogénica do cólon sigmóide após

colonoscopia  com volumoso pneumoperitoneu e

retropneumoperitoneu submetida a tentativa de encerra-

mento com clip hemostático sem sucesso. Foi admitida

para reparo cirúrgico urgente. O pós-operatório decorreu

sem complicações. As complicações são uma

consequência inevitável da prática da colonoscopia. Fe-

lizmente, estes acontecimentos adversos são relativamen-

te raros e o seu risco é geralmente superado pelos seus

benefícios na grande maioria dos pacientes. Reconheci-

mento precoce e intervenção imediata são fundamentais

para minimizar a morbimortalidade do paciente.

Keywords: Colonoscopia; Perfuração iatrogénica do có-

lon; Reparo cirúrgico

P48 - TUMOR DE KRUKENBERG - A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
SÍLVIA BORGES, AIDA PAULINO, ANTÓNIO GOUVEIA

O tumor de Krukenberg caracteriza -se por

adenocarcinoma (ADC) metastático localizado no ová-

rio caracterizado por células em anel de sinete. É res-

ponsável por 1-2% dos tumores do ovário, bilateral em

80% dos casos, sendo mais frequentemente associado

ao ADC gástrico (70%) seguido do colorretal. O tempo

médio entre o diagnóstico do tumor primário e a desco-

berta subsequente de envolvimento anexial é de seis

meses. Os autores descrevem o caso de uma mulher de

86 anos, com DPOC, HTA, obesidade e dislipidemia. Foi

submetida, em 2007, a hemicolectomia direita por ADC

do ângulo hepático. A histologia revelou ADC modera-

damente diferenciado em parte carcinoma mucoso (+/-

30%) pT4N0M0, tendo realizado quimioterapia adjuvante.

Seguida em consulta de Cirurgia Oncológica sem sinais

de recidiva ou disseminação. Em 2016, realizou

tomografia computorizada que mostrou volumosa mas-

sa com aparente origem ginecológica, que se estendia

superiormente desde a  escavação pélvica , com

16,0x11,7x10,3cm. Em Consulta de Decisão Terapêuti-

ca foi proposta laparotomia diagnóstica. Foi submetida

a excisão radical da lesão ovárica não se verificando

lesões compatíveis com disseminação peritoneal

macroscópica. A citologia do líquido ascítico foi negati-

va  para  cé lulas neoplásicas. O estudo

anatomopatológico revelou metastização do ovário di-

reito de carcinoma mucinoso, com células em anel de

sinete e o perfil imunohistoquímico sugeriram tumor pri-

mário gástrico. A origem gástrica foi excluída por exa-

mes dirigidos, considerando-se como origem mais pro-

vável de metastização, o tumor do colon operado em

2007. Os autores apresentam este caso clínico pela rara

apresentação quer na dimensão, quer no tempo após a

cirurgia do tumor primário.

Keywords: tumor de Krukenberg, adenocarcinoma

colorrectal, metastização
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P49 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR COMO
MANIFESTAÇÃO DE TUMOR OCULTO
ANA ALMEIDA, DANIELA FRANCO, SHEILA COELHO, JOANA BRAGA, AISSATO CASSAMA, RITA RESENDE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

P50 - AVALIAÇÃO DA CONSULTA DE DIABETES
MELLITUS DE UMA UNIDADE DE CUIDADOS DE
SAÚDE PERSONALIZADOS
PEDRO CHURRO, JOÃO FIGUEIREDO, MARTA FAZENDEIRO, LARA REI, CLÁUDIA PIRES

O Tromboembolismo venoso (TE) pode ser um sinal pre-

coce de cancro. As estratégias mais eficazes para diag-

nostico de tumores ocultos passam pela realização de

TC toraco-abdomino-pélvica. Homem de 69 anos, vem

ao Serviço de Urgência (SU) por dor torácica de caracte-

rísticas pleurítica, sem outras queixas. O doente tinha

recorrido ao mesmo há cerca de uma semana por edema

e calor no membro inferior direito, tendo abandonado o

SU antes de ser medicado. Realizou angio-TC torácica

onde se evidencia … “ Trombo-embolismo pulmonar

segmentar do lobo inferior esquerdo” Tendo em conta

os antecedentes de tromboflebite há cerca de 14 anos,

resolveu estudar-se a causa de trombo-embolismo re-

corrente neste doente. O estudo das trombofilias foi

normal. Realizou TC abdomino-pélvica que revelaria

“…espessamento parietal do cego…” O doente realizou

então colonoscopia com observação de lesão vegetante

a 2/3 do polo cecal, friável, sendo realizada biopsia,

que revelou ser um adenocarcinoma bem diferenciado

do cego. Ainda que a TC abdomino-pélvica não seja

rotina no estudo de TE, pois em vários estudos não trou-

xe beneficio clínico significativo, cerca de 10% dos do-

entes com TE sem causa aparente, desenvolvem tumo-

res nos 5-10 anos após o episódio, a maioria nos primei-

ros 2 anos após o diagnostico. Todavia não é claro se o

diagnóstico precoce do cancro em pacientes que de-

senvolvem um TE modifica o seu prognóstico ou

sobrevida. Dessa forma, aos doentes que apresentem

este diagnóstico deve realizar-se uma história clínica

detalhada, tal como exame físico exaustivo, testes

laboratoriais básicos e raio X de tórax.

Keywords: Tromboembolismo venoso, tumor oculto

Introdução: A diabetes mellitus (DM) está associada a uma

elevada morbi-mortalidade, decorrente das suas compli-

cações. O seguimento estruturado e cuidado destes doen-

tes é uma prioridade. A qualidade do registo clínico reflete

indiretamente a qualidade dos serviços prestados. Objetivo:

Avaliar a qualidade dos registos clínicos e monitorizar o

cumprimento do programa de vigilância de Diabetes de

uma UCSP nos anos de 2014 a 2015. Metodologia: Da

população de doentes com o diagnóstico de DM da UCSP,

foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 20% do

total. Consultados os processos clínicos e avaliados os

itens do Índice de Acompanhamento utentes com DM

descrito no Bilhete de Identidade dos Indicadores (ACSS):

consulta médica de vigilância realizada em cada semestre;

registo anual de peso e estatura, pressão arterial (PA), HbA1c,

microalbuminúria, perfil lipídico e avaliação de pés. Trata-

mento de dados: Microsoft Excel 2016® com análise des-

critiva. Resultados: Incluídos 175 processos (50,3%sexo

feminino, idade mediana 67anos). Em cada item as percen-

tagens correspondem aos valores absolutos (registo e

controlo) referentes aos anos de 2014 e 2015

respetivamente. Consulta de vigilância em cada semes-

tre:76,5%-85,5%; IMC:80%-81% (normoponderais:12%-

13,1%); PA:87,4%-89,9% (TA controlada:36,6%-41,3%)

HbA1c:79,4%-77% (HbA1c<7%:55%-58%);

microalbuminúria:24,5%-48% (micro<30 mg/24horas:18,8%-

37,4%); perfil lipídico:62,3%-60,9% (c-LDL <100mg/

dL:38,8%-33,5%; avaliação de pés:56,6%-69,8% (baixo ris-

co: 54,3%-65,4%). Discussão: Os dados encontrados são

positivos com melhoria gradual na maioria dos itens, con-

tudo passíveis de melhoria. Serve o presente estudo de

monitorização para delinear estratégias de melhoria da

vigilância dos doentes com DM da UCSP em estudo.

Keywords: Diabetes Mellitus (DM), Consulta de Vigilância

de Diabetes, Índice de Acompanhamento Adequando em

Diabetes
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P51 - UM CASO POUCO PROVÁVEL DE
HEMOCROMATOSE
JOÃO PINTO MACHADO, JOANA SILVA MARQUES, ANA ABREU NUNES, NUNO MONTEIRO, MARTA MÓS, ANTÓNIO MONTEIRO

P52 - CISTADENOMA SEROSO DO OVÁRIO GIGANTE
- CASO CLÍNICO
JULIANA BARATA, JOÃO SILVA, TELMA MENDES, MARGARIDA ASCENSÃO, CARLOS GOMES, JAYSON MEYER, JOSÉ MOUTINHO, LEOPOLDINA VICENTE

Introdução A hemocromatose é uma doença caracteri-

zada pela sobrecarga de ferro. Os sintomas iniciais são

inespecíficos, como cansaço e artralgias. Pode levar ao

desenvolvimento de cardiopatia dilatada, disfunção he-

pática e diabetes mellitus. O seu diagnóstico é feito atra-

vés do estudo genético, sendo a homozigotia da muta-

ção C282Y do gene HFE, a mais comum (85%). Caso Clí-

nico Homem de 52 anos, que se apresentou no serviço

de urgência com um quadro de cansaço para pequenos

esforços com 1 mês de evolução. Notava também agra-

vamento do edema dos membros inferiores. Anteceden-

tes de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2.

Medicado com furosemida 20mg id e associação de

metformina 850mg + sitagliptina 50. Hábitos etílicos

pesados. Analiticamente destacava-se BNP 1663; ECG

com taquicardia sinusal com frequência de 120 bpm;

Radiorafia torácica com cardiomegalia evidente. Inter-

nado na cardiologia no contexto de insuficiência cardía-

ca descompensada. No estudo etiológico, foi detetada

elevação da ferritina – 467 ng/mL. Sem elevação do fer-

ro sérico ou da saturação da transferrina. Sem alteração

das provas hepáticas. Realizou ecocardiograma:

ventrículo esquerdo não dilatado, com hipertrofia

concênctrica ligeira e função severamente diminuída.

Ventrículo direito dilatado e hipocontráctil. Hipertensão

pulmonar moderada a severa. Foi pedido estudo genéti-

co e enviado para consulta de Medicina Interna –

Hepatologia. Na consulta, foi constatada mutação

homozigótica do gene HFE H63D. Inicialmente sem indi-

cação para flebotomias. No seguimento do doente, apre-

sentou queixas de novo de artralgias bilaterais. Neste

contexto iniciou tratamento com flebotomias. Conclu-

são Assim, traz-se um caso de hemocromatose devido

a homozigotia para mutação H63D, num doente já com

atingimento de órgão alvo.

Keywords: Hemocromatose; H63D; sobrecarga Ferro

Introdução: Os tumores epiteliais benignos do ovário

diagnosticam-se normalmente entre os 20 e os 60

anos de idade e frequentemente são de grande ta-

manho. Os tumores serosos benignos são tipicamen-

te quísticos e designam-se cistadenomas. Caso clíni-

co: Jovem de 29 anos de idade, género feminino, sem

antecedentes patológicos de relevo e sem medica-

ção habitual recorre ao serviço de urgência em mar-

ço de 2016 por apresentar aumento do perímetro

abdominal com cerca de 4 meses de evolução. Refe-

ria ainda diminuição do débito urinário, anorexia

marcada e dispneia de esforço nos últimos 7 dias. À

observação patenteava abdómen distendido com

ascite de grande volume sob tensão acompanhada

de circulação colateral. Realizou ecografia abdomi-

nal que demonstrou volumosa lesão quística com pro-

vável ponto de partida anexial de paredes espessas

e irregulares com septos e componentes sólidos intra-

lesional. Foi submetida a laparotomia exploradora

com ooferectomia esquerda por apresentar grande

tumor do ovário esquerdo que ocupava toda a cavi-

dade pélvica e abdominal. Continha cerca de 15 li-

tros de líquido castanho e media, de maior diâmetro,

cerca de 18,5cm. Anatomia patológica ao exame

histológico refere tratar-se de um cistadenoma seroso.

Discussão: No caso relatado a queixa principal é o

aumento do perímetro abdominal podendo confun-

dir-se muitas vezes com ascite ou obesidade. A me-

lhor forma de auxiliar o diagnostico de tumor do ová-

rio é através da ecografia abdominal e a excisão to-

tal do tumor benigno é o tratamento de ouro.

Keywords: cistademoma, seroso, ovário, tumor
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P53 - AFINAL NÃO ERA CONDILOMA!
ANA LUCAS

Introdução: A papilomatose vestibular (PV) é uma lesão

benigna do epitélio escamoso da vulva, afetando a re-

gião genital externa. Acomete cerca de 1% das mulheres

adultas, não sendo conhecidas as causas para o seu

aparecimento. Apresenta-se com pequenas pápulas/nó-

dulos (2mm a 1cm), rosadas, moles ao toque. Habitual-

mente não existem sintomas associados às lesões, po-

dendo causar no entanto algum desconforto durante a

relação sexual e stress emocional. O diagnóstico dife-

rencial principal é o condiloma acuminado causado pelo

vírus do papiloma humano (HPV). Caso Clínico: CFMF,

género feminino, 18 anos, sem antecedentes pessoais

patológicos conhecidos, solteira, estudante. Recorre a

consulta de Planeamento Familiar em Abril/2016 referin-

do um contacto sexual vulvar não protegido 3 meses

antes, com aparecimento posterior de nódulo no gran-

de lábio direito. Ao exame ginecológico apresentava

lesões semelhantes a condilomas tendo sido referenciada

para consulta de Ginecologia. Em Maio/2016 em con-

sulta hospitalar foi realizada biópsia às lesões, que reve-

lou papiloma escamoso. Em Setembro/2016 regressa

ao seu Médico de Família com informação clínica de

retorno, tendo tido alta da consulta de Ginecologia para

vigilância no centro de saúde. Discussão: Este caso aler-

ta para a necessidade de pensar em diagnósticos dife-

renciais perante suspeita de condiloma, como a PV, que

segundo os estudos não está relacionada com a infeção

por HPV nem é uma infeção sexualmente transmissível.

Trata-se de uma lesão benigna, sem complicações asso-

ciadas ou necessidade de tratamento, sendo contudo

importante a exclusão diagnóstica pela ansiedade que

pode causar nas utentes e pelo receio constante que se

trate de condição maligna.

Keywords: Papilomatose vestibular

P54 - A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA CLÍNICA NO
DIAGNÓSTICO PRECOCE - A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
TELMA DIAS, CÁRMEN FERREIRA, SÓNIA GONÇALVES, ISABEL MARTINS, FÁTIMA PIMENTA

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é a causa mais

comum de doença do neurónio motor (DNM). É inevi-

tavelmente progressiva, incapacitante, levando à mor-

te. Os autores relatam o caso clínico de um homem,

73 anos internado no serviço de medicina para es-

clarecimento de quadro consumptivo caracterizado

por perda ponderal, astenia e disfagia para líquidos.

Ao exame objetivo (E.O) emagrecido, sem adenopatias

palpáveis. Por suspeita de neoplasia oculta foram pe-

didos marcadores tumorais – negativos, endoscopia

d ige stiva  a lta  e  co lonoscopia , tomograf ia

computorizada toraco-abdomino-pélvica sem altera-

ções relevantes. Pedido estudo auto-imune que foi

negativo. No decorrer do internamento e após histó-

ria clínica mais minuciosa conta que este quadro já

teria 1 ano de evolução que desde então teria difi-

culdade na marcha com algum desequilíbrio, há 3

meses teria deixado de conseguir apertar botões da

camisa e apresentava disfonia e hipotonia muscular

dos 4 membros ao E.O. Neste contexto é pedida RMN

CE e da coluna que não mostrou alterações dignas

de relevo. Colocada hipótese diagnóstica mais pro-

vável de DNM realizou eletromiografia que foi com-

patível com DNM – ELA, foi encaminhado para a con-

sulta de neurologia e foi medicado com riluzol 50

miligramas 2 vezes por dia. Após 4 meses de follow-

up já apresenta sinais de dificuldade respiratória. A

ELA é essencialmente diagnosticada através de uma

h istó r ia  c lín ica , E .O minuc ioso  e  e xa me

eletromiográfico. Os quadros consumptivos podem

levar a inúmeras hipóteses diagnósticas, daí a impor-

tância senso clínico, história clínica e E.O minuciosos

de forma a que o diagnóstico definitivo seja feito o

mais precocemente possível.

Keywords: Esclerose lateral amiotrófica, História clí-

nica, doença do neurónio motor, quadro consumptivo
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P55 - CARCINOMA PAPILAR DA TIRÓIDE: DA PUNÇÃO
ASPIRATIVA AO DIAGNÓSTICO
JOANA BRAGA, INÊS COELHO, SHEILA COELHO, LUÍS FORTE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

Introdução: Os nódulos tiroideios são palpáveis em 5

por cento (%) das mulheres e 1% dos homens. A sua

importância clínica reside na necessidade de exclusão

de carcinoma de tiróide, que ocorre até 15% dos ca-

sos. Em doentes com tiróide multinodular, com nódu-

los superiores a 1 centímetro (cm), cada nódulo deve

ser avaliado como solitário, pelo risco independente

de malignidade. A punção aspirativa por agulha fina

deve ser feita de acordo com as características

ecográficas e respectivas indicações de acordo com o

tamanho. Caso clínico: Mulher, 43 anos de idade, com

antecedentes pessoa is de Diabe tes Mellitus e

dislipidemia, seguida em consulta por Anemia. Ao exa-

me objectivo, realça-se assimetria cervical anterior. Na

Ecografia, o lobo direito encontrava-se aumentado e

heterogéneo, com formações nodulares sólidas, a mai-

or com 25 milímetros (mm)de diâmetro. O lobo esquer-

do visua lizava-se homogéneo e com formações

nodulares , a  maior de 8mm. Rea lizada punção

aspirativa por agulha fina, que apresentou ausência de

atipia. Em controlos ecográficos apresentou crescimen-

to do lobo direito com critér ios intermédios de

suspeição para malignidade, tendo realizado mais duas

punções, ambas negativas para atipia. A doente foi

enviada para consulta de Cirurgia Geral, tendo sido sub-

metida a Tiroidectomia total. O diagnóstico anatamo-

patológico foi de Carcinoma papilar variante folicular

encapsulada do lobo direito da tiróide com 6,5cm. Dis-

cussão : A excisão cirúrgica  pa ra  d iagnóstico

histopatológico dos nódulos “não diagnósticos”, pode

ser equacionada quando existe  a lta  suspeição

ecográ f ica , cr escimento do nódulo  detecta do

ecograficamente ou factores de risco de malignidade.

A preferência do doente deve ter-se sempre em conta.

Keywords: Nódulo Tiroideio; Punção aspirativa; Carci-

noma Papilar

P56 - INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS NA
PREVENÇÃO DO DELIRIUM - QUAL O PAPEL DO
MÉDICO DE FAMÍLIA?
CLÁUDIA PIRES, MARTA FAZENDEIRO, LARA REI, SÉRGIO SERRA, ANA CATARINA RIBEIRO, JOÃO FIGUEIREDO, PEDRO CHURRO

Introdução O delirium é uma perturbação potencialmen-

te reversível, bastante prevalente mas frequentemente

subdiagnosticada. Caracteriza-se pela ocorrência de

défice de atenção, alteração do estado de consciência e

défices cognitivos generalizados no contexto de agres-

sões ao sistema nervoso central. A abordagem realizada

por uma equipa multidisciplinar, incluindo o médico de

família (MF), visa identificar e tratar a causa subjacente e

melhorar o funcionamento do paciente. As estratégias

preventivas e o tratamento não farmacológico permitem

reduzir os factores de risco e prevenir a sua ocorrência ou

exacerbação. Objetivos Rever a evidência clínica relativa

à aplicação de estratégias preventivas e intervenções não

farmacológicas na prevenção do delirium. Métodos Pes-

quisa de artigos, utilizando os termos Mesh “Delirium” e

“prevention and control” nas bases de dados Pubmed,

National Guideline Clearing House, Canadian Medical

Association Practice Guidelines InfoBase, National Institute

for Health and Clinical Excellence, The Cochrane Library e

Evidence Based Medicine Online publicados entre Janeiro

de 2005 e Janeiro de 2016. Resultados Foram seleccio-

nados 16 artigos entre os 105 obtidos. As estratégias

não farmacológicas incluem medidas ambientais, de apoio

e educação, ao paciente e à família. Existe evidência que

as intervenções ambientais permitem reduzir a gravidade

do delirium e melhoram a respectiva recuperação. Con-

clusão O MF tem um papel importante na identificação

dos pacientes que apresentam factores de risco para

delirium e na implementação de intervenções ambientais

e de suporte que visam a sua prevenção. A utilização

destas medidas baseia-se na experiência clínica e na au-

sência de efeitos adversos no entanto são necessários

mais estudos.

Keywords: Delirium, prevention and control
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P57 - A MODA DAS DIETAS - UM CASO DE HEPATITE
TÓXICA
TELMA ELIAS, CÁRMEN FERREIRA, SÓNIA GONÇALVES, HENRIQUE MOURA, FÁTIMA PIMENTA

A lesão hepatocelular por suplementos dietéticos à

base de produtos herbais já é conhecida e relatada na

literatura há vários anos. Apesar da lesão hepática ser

mais frequentemente associada com processo citólise

hepática existem casos em que se observa padrão

misto de citocolestase. A severidade varia de lesão

aguda ligeira a grave até lesão crónica do fígado, in-

cluindo casos de cirrose e falência hepática requeren-

do transplante hepático. Os autores apresentam o caso

clínico de uma mulher com 50 anos que recorreu ao

serviço de urgência  por vómitos incoercíve is e

epigastralgias de agravamento progressivo. Não apre-

sentava antecedentes pessoais conhecidos e não te-

ria iniciado nenhuma medicação, apenas referia ter ini-

ciado dieta com produtos Herbalife® há cerca de 3

meses. Ao e xame objetivo apresentava  pele  e

e sc le ró tica s ic té r ica s. Ana li tica me nte

hiperbilirrubinemia mista à custa da indireta com pa-

drão de citocolestase hepática. Realizou exames com-

plementares de diagnóstico incluindo Angio-TC toraco-

abdomino-pélvica que não revelou alterações relevan-

tes. Estudo da cinética do ferro, vitamina B12, ácido

fólico e auto-imuninadade sem alterações.Durante o

internamento realizou hidratação EV, suspendeu dieta

com Herbalife®, com melhoria das provas de função

hepática. O uso de suplementos dietéticos à base de

erva é comercializado por todo o mundo. Em compa-

ração com agentes farmacológicos convencionais, a

segurança e eficácia da maioria suplementos dietéticos

não foram rigorosamente testados, e alguns deles são

menos seguros ou mesmo perigosos. Assim, quando

há suspeita de lesão hepática questionarmos acerca

do consumo destes produtos é um componente es-

sencial para o diagnóstico

Keywords: H epatite , toxicos , he rba l if e , lesão

hepatocelular

P58 - MIOCARDIOPATIA DE TAKOTSUBO - REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
CLÁUDIA PIRES, MARTA FAZENDEIRO, LARA REI, SÉRGIO SERRA, ANA RIBEIRO, PEDRO CHURRO, JOÃO FIGUEIREDO

Introdução A Miocardiopatia de Takotsubo foi des-

crita pela primeira vez em 1990 na população japo-

nesa, tendo vindo desde então a ganhar uma consi-

deração e importância crescentes, à medida que se

foram tornando conhecidos mais casos da síndrome

em diferentes populações. O facto de ter uma apre-

sentação clínica  semelhante à de um síndrome

coronário agudo levou a que as guidelines internaci-

onais, incluindo as europeias, tenham referido a

cardiomiopatia de Takotsubo como um importante

diagnóstico diferencial desta síndrome. Este traba-

lho tem como principal objectivo apresentar uma

re visã o atua lizada  sobre a  Miocard iopa tia  de

Takotsubo. Metodologia A revisão bibliográfica ba-

seia-se na pesquisa de artigos publicados na base

de dados PubMed e na consulta de publicações na

revista Cardiology. Resultados A Miocardiopatia de

Ta ko tsubo  fo i  de f inida  pe la  Amer ican  H ea r t

Association como uma miocardiopatia adquirida pri-

mária e é responsável por 1% a 2% dos casos de

síndrome coronariana aguda. Discussão Apesar de

todo o estudo efectuado sobre a Miocardiopatia de

Takotsubo ao longo dos últimos anos, esta ainda per-

manece uma patologia pouco compreendida em mui-

tos aspectos. Como tal, é uma entidade que merece

investigação adicional, para um melhor entendimen-

to da fisiopatologia subjacente e das interações com-

plexas entre cérebro e coração, caracterização e iden-

tificação dos doentes de risco e desenvolvimento de

estratégias que visem a prevenção desta patologia.

Keywords: Miocardiopatia; Takotsubo; Síndrome

coronário agudo
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