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RESUMO
O rastreio do S. aureus e, particularmente da estirpe
meticilino-resistente - MRSA, reveste-se de especial impor-
tância quando realizado em profissionais de saúde, po-
dendo estes, se estiverem colonizados, acarretarem maior
probabilidade de poderem contaminar os seus doentes.
O estudo abrangeu 271 profissionais de saúde, provenientes
da área de influência de uma ULS (Unidade Local de Saúde)
do centro de Portugal. Foi realizada uma zaragatoa nasal e
pesquisada a presença de S. aureus e de MRSA, através de
técnicas laboratoriais manuais e/ou automatizadas.
De entre os principais resultados destacou-se a existên-
cia de uma percentagem de 24,0% de profissionais de
saúde colonizados com S. aureus na sua mucosa nasal e
3,3% colonizados com MRSA.
Foi observada uma excelente adesão dos profissionais
de saúde, com alguns Serviços Clínicos a registarem perto
de 100% de colaboradores rastreados.
A partir dos resultados pode-se verificar que foram obti-
dos valores baixos e muito animadores, quando compa-
rados com a literatura existente.
Palavras-chave: Profissional de Saúde; MRSA; S. aureus;
Portador Assintomático.

ABSTRACT
Screening of S. aureus, particularly methicillin-resistant
strain (MRSA), is  particular importance when conducted
in healthcare professionals, who may, if colonized,
would entail greater likelihood of being able to infect
their patients.
The study included 271 healthcare professionals from
the area of influence of an ULS of central Portugal. Was
performed a nasal swab and examined for S. aureus
and MRSA by manual and automated laboratory
techniques.
Among the main results is the existence of a
percentage of 24.0% healthcare professionals colonized
with S. aureus in their nasal mucosa and 3.3% colonized
with MRSA.
Was observed an excellent adhesion of healthcare
professionals, with some Clinical Services to register
close to 100% of employees screened.
From the results it can be verified that values obtained
were low and very encouraging when compared with
the existing literature.
Keywords: Healthcare professional, MRSA, S. aureus,
Asymptomatic carrier

INTRODUÇÃO
O Staphylococcus aureus (S. aureus) é uma bactéria que
tem uma história evolutiva muito próxima e ligada com
a dos seres humanos. É bem conhecida a sua relação e
interação em meio hospitalar, tanto com doentes como
com os profissionais de saúde.
Esta bactéria, integrada no género Staphylococcus, apre-
senta a enzima “coagulase”, sendo um critério para a

diferenciar, à partida, de todas as outras espécies desse
género (1, 2).
A evolução dos Serviços de Saúde, bem como da
tecnologia utilizada no tratamento dos doentes, contri-
bui para o aparecimento de novas infeções bacterianas,
sendo o S. aureus uma das principais bactérias envolvi-
das. Há também que ter clara noção do alargamento do
conceito “Infeção Associada a Cuidados de Saúde” (IACS).

CORRESPONDÊNCIA: FRANCISCOBRODRIGUES@IPCB.PT
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Atualmente os Doentes não percorrem o trajeto “hospi-
tal-casa”, mas sim um conjunto de instituições como Uni-
dades de Cuidados Continuados e Lares de Acolhimen-
to, ampliando a exposição e riscos microbiológicos.
Correntemente os S. aureus meticilino-resistente (MRSA)
assumem um papel preponderante, pois são bactérias
que apresentam capacidade aumentada para resistirem
aos antibióticos, estando em expansão nas Unidades
de Saúde, nos doentes e nos profissionais de saúde, sen-
do estes últimos, muitas vezes, o veículo de transmis-
são(3).
A prevalência da estirpe resistente ao antibiótico
Meticilina tem vindo a aumentar entre os seres huma-
nos, constituindo-se como importante problema de
Saúde Pública (3,4,5). Na maioria das vezes, a presença
desta bactéria não se revela patogénica, ou seja, não
existe ligação direta e clara entre a presença deste
microrganismo no indivíduo e uma patologia ativa
(6). Contudo, numa situação de imunossupressão, a
existência desta bactéria poder-se-á revelar um po-
tencial problema, que pode agravar uma situação clí-
nica(7).

Sendo das bactérias mais prevalentes na flora “normal”
das Unidades de Saúde, o S. aureus, contribui decisiva-

mente para o aumento da mortalidade e morbilidade

dos doentes e, consequentemente, do aumento nos
custos na prestação de cuidados de saúde.

As estirpes de índole hospitalar (HA-MRSA) são bastan-

te conhecidas e prevalentes nas Unidades de Saúde,
contudo tem-se constatado um aumento de estirpes de

MRSA da comunidade (CA-MRSA) (6-9).

Mediante análise de vários trabalhos científicos, verifi-
cam-se algumas diferenças importantes entre estes dois
grandes grupos, nomeadamente a nível genético (10, 11).
Existem outros estudos que apontam para que estas
diferenças se esbatam cada vez mais, o que prova a
circulação dos MRSA entre comunidade em geral e o
meio hospitalar (12). Segundo estes estudos, a tendência
será para uma adaptação da bactéria, ou seja, uma evo-
lução no sentido de se tentar tornar mais resistente e/
ou virulenta (12,13,14). Segundo o relatório do “European
Antimicrobial Resistance Surveillance Network”, do ano
2010, a prevalência de HA-MRSA em Portugal superava
já os 50%, sendo o valor mais elevado dos países euro-
peus analisados. Em relação aos restantes países, há uma
variação bastante significativa, com os nórdicos a apre-
sentarem valores menos elevados de HA-MRSA. Muitos
têm sido os trabalhos realizados com profissionais de

saúde ou com doentes, todavia os resultados encontra-
dos dependem muito da amostra estudada (14,15). Uma
outra vertente deste tipo de trabalho passa pela iden-
tificação da bactéria a nível de toda a população de
uma Unidade de Saúde, ou seja, entre os profissionais
de saúde e os seus utentes/doentes (16).  Segundo o rela-
tório referido, corroborado por alguns trabalhos portu-
gueses, a prevalência de CA-MRSA  encontra-se abaixo
de 1% (17,18).
Recentemente um estudo realizado em Portugal com cri-
anças que apresentavam patologia infeciosa na pele e
tecidos moles, demonstrou a existência de algumas es-
tirpes de CA-MRSA com positividade para a leucocidina
“Panton Valentine”, muito associada ao aumento de viru-
lência bacteriana, principalmente à necrose dos tecidos
(19).

Verifica-se assim que, embora o HA-MRSA seja um pro-

blema de Saúde Pública em Portugal, devido principal-

mente à sua elevada incidência em ambiente hospita-

lar, a questão inerente ao CA-MRSA carece ainda de

estudos e dados relevantes do panorama

epidemiológico.
Metodologias alternativas têm sido desenvolvidas no
sentido de acelerar este processo, obviamente manten-
do toda a sua eficácia. A Biologia Molecular, através da
polymerase chain reaction (PCR) para amplificação do gene
mecA, que codifica uma proteína de ligação à penicilina
modificada 2A (PBP2A), que confere à estirpe a
multirresistência a antibióticos beta-lactâmicos, está na
vanguarda e é uma das principais esperanças no diag-
nóstico de infeções bacterianas (20,21).

OBJETIVOS
- Conhecer a prevalência de S. aureus nos profissionais
de saúde de uma ULS do Centro de Portugal.
- Conhecer a prevalência de MRSA nos profissionais de
saúde de uma ULS do Centro de Portugal.
- Conhecer os principais grupos profissionais com maior
prevalência de S. aureus e os principais grupos profissio-
nais com maior prevalência de MRSA.
- Avaliar os Serviços Clínicos com maior prevalência de
S. aureus.
- Avaliar os Serviços Clínicos com maior prevalência de
MRSA.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram incluídos duzentos e setenta e um (271) profissi-
onais de saúde que desempenham funções na Unidade
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Hospitalar (UH) de uma Unidade Local de Saúde (ULS) do
Centro de Portugal, que integra, para além da UH, dez
Unidades de Cuidados de Saúde Primários (UCSP). Previa-
mente à colheita, foi preenchido pelo profissional, um
inquérito sócio-demográfico.
A todos os indivíduos foi realizada uma zaragatoa nasal (2
narinas), procedendo-se à sua cultura em Gelose de San-
gue e Manitol (bioMérieux), incubadas durante 24h a 37Cº
e, posteriormente, executaram-se provas bioquímicas
(catalase e coagulase - kit Slidex Staph Plus da bioMérieux)
para despiste da espécie. A confirmação da identificação
da estirpe e o seu respetivo antibiograma (resistência à

oxacilina) foi realizado no sistema automatizado VITEK 3
(bioMerieux), recorrendo-se a cartas GPI, que contêm os
nutrientes necessários ao crescimento dos microrganismos,
sendo depois identificados por fluorometria. O antibiograma
foi efetuado no mesmo sistema automatizado, sendo os
resultados classificados em sensível, intermédio e resisten-
te. Todas as amostras com resultado “intermédio” foram
consideradas como resistentes, de acordo com as reco-
mendações do fabricante. O tratamento estatístico dos
dados foi efetuado através do programa Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0 para Windows,
para determinação de frequências e teste de independên-
cia do X2, para avaliar a associação entre as variáveis, con-
siderando como significativo o valor de p <0,05.

RESULTADOS
A distribuição dos 271 funcionários da UH por serviço de origem é a descrita no gráfico 1.

Gráfico 1- Distribuição da amostra por serviço
de origem.

A distribuição dos 271 funcionários da UH por profissão é a descrita no gráfico 2.

Gráfico 2- Distribuição da amostra por profissão

A maioria dos indivíduos do estudo são mulheres (80,1%).
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A quase totalidade dos profissionais de saúde deste
estudo (98,9%) referiram nunca ter realizado nenhum
rastreio prévio para as bactérias em estudo e a totalida-
de (100%) apontaram este rastreio como muito impor-
tante.
Na distribuição dos participantes pelo número de Servi-
ços em que desempenharam funções nos últimos cinco

anos, observa-se que 77% apenas trabalharam em um,
14% em dois, 3% em três, 2% em quatro e 4% em cinco
ou mais Serviços diferentes.
Analisou-se, de seguida, a presença de S. aureus e de
MRSA na mucosa nasal. Sempre que os indivíduos não
estivessem colonizados com uma destas bactérias eram
considerados como “negativos”.

Tabela 1
Distribuição das bactérias por género.

Tabela 2
Distribuição das bactérias por serviço de origem.

Tabela 3
Distribuição do MRSA por serviço de origem.

Tabela 4
Distribuição das bactérias por serviço profissão.
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No global obteve-se 3,3% com MRSA e 24,0% com S.
aureus.

DISCUSSÃO
A ULS em análise, em toda a sua extensão, conta,
atualmente, com cerca de 980 funcionários, sendo que
perto de 600 podem ser integrados no grande grupo
“profissionais de saúde”. Este grupo engloba todas as
profissões que têm um contato direto (maior ou menor)
com doentes/utentes. Assim, o número rastreado de 271
profissionais de saúde da ULS é significativo, embora
todos tenham proveniência da UH. Há ainda a salientar
o facto de existirem alguns Serviços Clínicos específi-
cos, com taxas de participação muito próximas dos
100%.
O facto dos profissionais de saúde demonstrarem um
grande interesse e participação na realização de um
rastreio a uma bactéria potencialmente letal para os
doentes, é sinal da noção dos perigos associados a es-
tas infeções, revelando empenho na diminuição das IACS,
que todos os anos, segundo a maioria dos estudos, se
associam a perdas humanas e ao aumento de custos
materiais, a nível de dias de internamento, bem como
de medicação utilizada(24).
Na análise discriminativa respeitante às profissões de
saúde alvo do rastreio, observou-se um claro domínio
dos enfermeiros, representando cerca de metade dos
profissionais analisados. Toda a componente na área
das IACS que é transversal a várias unidades curriculares
dos seus planos de estudo, tem-se demonstrado es-
sencial, tal como as formações ministradas pelos de-
partamentos de formação contínua das várias Institui-
ções onde desempenham funções. No caso específi-
co desta ULS, no ano de 2010 foram realizadas e
dirigidas especificamente a profissionais de enferma-
gem, cinco ações de formação no âmbito específico
das IACS.
O grupo de auxiliares de ação médica foi o segundo
mais prevalente, com uma percentagem de 29%.
Os médicos surgiram como terceiro grupo profissional
com maior número de elementos participantes. Apesar

da dificuldade tradicional de adesão que estes têm de-

monstrado e patente nos mais variados estudos nacio-
nais e internacionais, o número é ainda assim razoável,

embora aquém do que seria desejável(25). Um grupo pro-
fissional que surpreendeu pela adesão foram os fisiote-
rapeutas, que, apesar de apenas constituírem 3% do
total de indivíduos estudados, este valor representa

cerca de 80% do número total de fisioterapeutas que
desenvolvem as suas funções nesta ULS.
Ainda no âmbito da área das profissões analisadas, des-
taca-se a existência de profissionais que, não sendo
historicamente analisados, demonstraram total dispo-
nibilidade para fazerem o rastreio, como terapeutas da
fala e dietistas.
Resulta como mais importante neste item a manifesta-
ção de que é um estudo que não exclui nenhuma pro-
fissão que lide diretamente com doentes, o que se re-
vela uma mais-valia em relação à maioria dos trabalhos
existentes, que se restringem a estudos individuais de
grupos profissionais que, historicamente, têm maior li-
gação com doentes(5,14,16,26).
Em face do número de serviços diferentes onde os pro-
fissionais de saúde desempenharam funções nos últi-
mos 5 anos, observa-se uma enorme estabilidade, uma
vez que cerca de 76% estiveram no mesmo Serviço
durante, pelo menos, o período referido. Esta situação
pode acarretar bastantes benefícios, pois integra o pro-
fissional numa rotina que poderá ser positiva, uma vez
que está completamente familiarizado com os proce-
dimentos decorrentes daquele Serviço Clínico (27). Ali-
ás, esta estabilidade tem sido referida como um pon-
to positivo para a diminuição das IACS, pois a maior
rotatividade entre Serviços Clínicos também pode ser
prejudicial na propagação de bactérias, nomeadamen-
te nos portadores assintomáticos, que servem de
vetores(27).
Devido à importância que, na opinião dos autores, o
rastreio ao S. aureus apresenta, averiguou-se se já te-
ria existido alguma ação semelhante anterior e verifi-
cou-se, como era expetável, que a maioria clara (98,9%
dos indivíduos) nunca tinha realizado nenhum rastreio.
Estes dados são facilmente corroborados com a
constatação da inexistência de programas semelhan-
tes promovidos a nível das Unidades de Saúde. Com-
parativamente a estudos internacionais constata-se que
a existência destes programas, acarreta grandes be-
nefícios. Apesar do investimento inicial que este tipo
de programas pode apresentar, a médio prazo tem
retorno, não só económico, como na qualidade do
serviço prestado(28).
Em relação aos microrganismos identificados, houve
uma prevalência de 24,0% de S. aureus e de 3,3% de
MRSA.
Relativamente à percentagem de S. aureus presente nas
amostras, parece haver concordância com os valores
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preconizados pelas Instituições Europeias, como é
exemplo o European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) (25%) e são animadores, quando com-
parados com a maioria dos trabalhos analisados. De-
notam-se valores baixos, nomeadamente no que diz
respeito à incidência de MRSA nos profissionais de saúde
analisados(5,16,26). Contudo, os números obtidos são se-
melhantes aos de outros estudos recentes, que apon-
tam valores de MRSA na mucosa nasal muito próxima
de 5%, valor ligeiramente mais alto do que o do nosso
estudo(14). O trabalho realizado por Dulon e colabora-
dores demonstrou que, quando os estudos realizados
abrangem várias classes profissionais, existe uma ten-
dência para que os valores obtidos de prevalência de
MRSA diminuam 5).
Em termos Europeus, a Roménia tem surgido como o
país com maior prevalência de MRSA entre os seus
profissionais de saúde, com valores entre os 60% a
72% (29).
Realizando a análise dos serviços mais afetados, ob-
servamos que são os Serviços de Cirurgia (Homens e
Mulheres) e de Medicina (no caso específico a Medici-
na B) os locais problemáticos. Como justificação po-
demos atender ao tipo de doentes presentes nos Ser-
viços de Cirurgia, quase sempre debilitados devido a
intervenções cirúrgicas, logo bastante expostos a
infeções oportunistas. Também o Serviço de Medici-
na, onde predominam doentes idosos, com infeções
graves e muitas vezes associadas a outras patologi-
as, como por exemplo acidentes vasculares cerebrais,
pode contribuir para a presença de MRSA.
De enfatizar que alguns dos doentes dos Serviços Clíni-
cos mencionados passaram, por exemplo, pelo Bloco
Operatório Central e pela Unidade Cuidados Intensivos,
sendo expetável que também aí existissem profissio-
nais de saúde colonizados, embora tal não se tenha
verificado.
Pode extrapolar-se, atendendo aos devidos cuidados
necessários, uma relação diferente entre os profissio-
nais de saúde dos Serviços Clínicos com MRSA negati-
vo, e os doentes (que, como foi referido, podem muitas
vezes ter proveniência ou destino em Serviços Clínicos
com profissionais portadores). Em estudos consultados,
apura-se que as Unidades de Cuidados Intensivos e os
Blocos Operatórios surgem, sempre, como locais pro-
blemáticos e que apresentam MRSA na flora dos seus
profissionais(14,26,30).
Os valores obtidos de S. aureus nestes profissionais são
muito semelhantes aos obtidos por outros trabalhos,

que apontam para cerca de 1/4 de portadores (9,14). São
ainda semelhantes a trabalhos que utilizaram como po-
pulação a comunidade em geral(31,32).
Na análise das prevalências do S. aureus, por Serviço
Clínico, os valores situam-se dentro do esperado, face
à média geral. Há, contudo, a destacar o Serviço de
Cirurgia Mulheres que tem uma prevalência de 0% e,
por outro lado, o Serviço de Nefrologia, onde a
prevalência atinge os 45%.

CONCLUSÃO
A prevalência de S. aureus nos profissionais de saúde,
mesmo que em percentagens residuais, deve continu-
ar a ser alvo de preocupação. O nível de prudência
deve aumentar quando se verifica um surto de estir-
pes resistentes a antibióticos, no ambiente das Unida-
des de Saúde, devendo por isso, serem incrementados
protocolos periódicos de controlo pelos Centros de
Controlo de Infeções das Instituições.
Os objetivos a que os autores se propuseram foram
concretizados, nomeadamente, conseguindo-se ava-
liar e conhecer a prevalência de MRSA e de S. aureus
nos profissionais de saúde da UH da ULS em análise.
Foi ainda conseguido conhecer os grupos profissio-
nais com maior prevalência de MRSA e de S. aureus.
Pela análise dos resultados obtidos neste trabalho, foi
também possível avaliar e perceber quais os Serviços
Clínicos com maior prevalência de MRSA e de S. aureus.
Não obstante aos valores animadores aqui demons-
trados, há sempre um longo caminho a percorrer no
combate às IACS e, especificamente ao MRSA.
Foi constatado que todas as Unidades de Saúde têm
a beneficiar com a existência de um plano de controlo
de infeção (28). Este tipo de planos permite incrementar
a eficácia e eficiência da instituição, valorizar os cus-
tos económicos e, principalmente, controlar os episó-
dios de surtos de IACS prestando um melhor serviço à
comunidade.
A existência de MRSA em Serviços de Saúde é
preocupante e um fator que pode contribuir para o
aumento da mortalidade dos doentes (8). Mesmo em
situações de existência de níveis muito elevados de
prevalência de MRSA, há sempre metodologias que
devem ser postas em prática com vista à sua redução
(33). Para os MRSA, a vigilância é particularmente im-
portante, pois parece que certas estirpes se dissemi-
naram por amplas regiões geográficas e estão a ame-
açar melhorias e avanços nas áreas da Medicina e da
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Saúde Pública (34).
Controlar os MRSA é um desafio para as autoridades
de saúde. A propagação deste fenómeno nas Unida-
des de Saúde é impulsionada por vários fatores, como
a transmissão cruzada e o uso abusivo de antibióti-
cos. Todas as diretrizes para o controlo de MRSA in-
cluem medidas agregadas como a identificação e o
isolamento dos portadores, a higienização das mãos,
e a política relacionada com uso correto dos antibió-
ticos(13).
Apoiando-se nos resultados obtidos neste estudo, os
autores concluem que são necessárias mais medidas
efetivas, como programas periódicos de rastreio e vi-
gilância, programas de (re)educação para os profissio-
nais de saúde e o uso racional da antibioterapia dis-
ponível, de modo a obter-se valores de prevalência
cada vez mais baixos.
Espera-se assim que, os resultados e outros que ve-
nham a ser obtidos ao longo deste projeto sejam uti-
lizados num sentido construtivo e de melhoria das con-
dições das instituições envolvidas, tendo sempre em
vista a melhoria do serviço prestado aos utentes/do-
entes.
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RESUMO
As alterações neurológicas surgem na maioria dos do-
entes com SIDA, podem ser primárias à infeção pelo VIH,
secundárias a infeções oportunistas ou a neoplasias. A
leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), é uma
das infeções oportunistas mais frequentes na fase tardia
da SIDA. A LMP é uma doença desmielinizante provocada
pelo vírus JC.
Os autores apresentam um caso de LMP que surgiu como
a primeira manifestação de SIDA. Um homem de 61 anos,
apresentou-se no serviço de urgência com febre arrasta-
da, astenia, anorexia e perda de peso. Apresentava de-
pressão do estado de consciência e hemiparésia esquer-
da. A TC-CE revelou lesão compatível com enfarte agudo
isquémico. Durante o internamento apresentou agrava-
mento do estado de consciência, mantinha febre e surgi-
ram lesões pustulosas nas plantas e palmas. Diagnosti-
cou-se infecção VIH1 em estadio SIDA. A RM-CE revelou
padrão sugestivo de LMP. Apesar da introdução de tera-
pia anti-retroviral altamente eficaz o doente faleceu.
Palavras-chave: leucoencefalopatia multifocal progres-
siva, vírus JC, VIH

ABSTRACT
The neurological disorders occur in the majority of AIDS
patients, may be primary to HIV infection, secondary to
opportunistic infections or to malignancies. The
progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), is one
of the most common opportunistic infections in late
stage AIDS. PML is a demyelinating disease caused by JC
virus.
The authors present a case of PML which has emerged
as the first manifestation of AIDS. A man of 61 years old,
presented in the emergency room, with prolonged fever,
asthenia, anorexia and weight loss. He had a depressed
level of consciousness and left hemiparesis. Head-CT scan
revealed a lesion consistent with acute ischemic stroke.
During hospitalization his mental status worsened,
sustained fever and pustular lesions appeared in plants
and palms. HIV 1 infection was diagnosed in AIDS stage.
Head-MRI revealed a pattern suggestive of PML. Despite
the introduction of highly active antiretroviral therapy,
the patient died.
Keywords: progressive multifocal leukoencephalopathy,
JC vírus, HIV
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INTRODUÇÃO
As alterações neurológicas surgem na maioria dos do-
entes com infeção pelo vírus da imunodeficiência huma-
na (VIH), podem surgir em todos os estadios, embora
sejam mais frequentes no estadio SIDA1. As alterações
do sistema nervoso central (SNC) podem ser primárias à
infeção pelo VIH (os macrófagos perivasculares e as cé-
lulas da microglia são os principais tipos celulares
infetados, provocando meningite assética ou
encefalopatia pelo VIH/complexo demencial da SIDA),

secundárias a infeções oportunistas (IO) ou a neoplasias
(linfoma primário do SNC, sarcoma de Kaposi)1.
As IO mais frequentes são a toxoplasmose, a criptococose
e a leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP)1, 2.
A LMP é uma doença desmielinizante provocada pelo
vírus JC, um poliomavírus humano, identificado pela pri-
meira vez em 1958 num doente cujas iniciais do nome
deram origem ao nome do vírus (John Cunnigham)1-7. A
maioria da população é portadora de anticorpos contra
o vírus JC, o que indica infeção anterior, mas só em indi-
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víduos imunocomprometidos é que ocorre reativação1-

7. O vírus JC pode permanecer latente durante anos no
tecido linfóide/medula óssea, rim e cérebro, e em situa-
ções de imunossupressão ser reativado3-5.
A LMP constitui uma infeção tardia da SIDA, afetando 1
a 4% dos doentes1-5. No entanto, um estudo português,
relata a LMP como primeira manifestação de infeção VIH
em 44% dos casos4.

CASO CLÍNICO
Homem de 61 anos, caucasiano, com quadro de febre
com 15 dias de evolução, astenia, anorexia e perda de
peso não quantificada. Na véspera apresentou desvio da
comissura labial e desequilíbrio da marcha.
Estava febril, sonolento mas facilmente despertável,
emagrecido e com dermatite seborreica. O exame neuro-
lógico revelou parésia facial esquerda central, disartria,
hemiparésia esquerda grau 4, dismetria na prova dedo-
nariz à esquerda, ataxia da marcha com desequilíbrio pre-
ferencial para a esquerda, reflexo cutâneo-plantar em ex-
tensão à esquerda. O restante exame objetivo foi normal.
Análises e radiografia de tórax sem alterações. A
tomografia computorizada crânioencefálica (TC-CE) reve-
lou lesão compatível com enfarte agudo da artéria cere-
bral média direita (Figura 1).
As hemoculturas e urocultura foram negativas. O exame
micológico do sangue foi negativo bem como a pesquisa
por polymerase chain reaction (PCR) do citomegalovirus (CMV).
Durante o internamento manteve febre, surgiram lesões
pustulosas nas palmas e plantas. As serologias para o
VIH 1 foram positivas, carga viral de 175.000 cópias/
ml; 5,24 logcopias, contagem de CD4: 49 e CD8: 818,
relação CD4/CD8: 0,1. Iniciou terapia anti-retroviral alta-
mente eficaz (TARAE) com penetração no sistema ner-
voso central (zidovudina, lamivudina, indinavir, ritonavir).
Ao 7º dia de internamento evoluiu para coma. Feita pun-
ção lombar (PL) que revelou líquor límpido e gotejante, a
análise citoquímica revelou normo-leuco-glicorráquia e
hiper-proteinorráquia (97,8 mg/dl), a pesquisa de leve-
duras capsuladas do cryptococcus neoformans com tin-
ta-da-china, o exame bacteriológico e micológico, a
pesquisa do antigénio do cryptococcus neoformans, o
VDRL, a pesquisa dos vírus JC, BK e CMV por polymerase
chain reaction (PCR) e o doseamento de imunoglobulina
M e G anti-toxoplasma gondii foram todos negativos.
A ressonância magnética crânioencefálica (RM-CE) reve-
lou imagens sugestivas de LMP (Figuras 2 e 3).
O doente manteve coma e faleceu 2 dias após o início da
TARAE.

DISCUSSÃO
A LMP é a única manifestação clínica do vírus JC1. A evo-
lução da LMP é progressiva e na altura do diagnóstico é
frequente o doente já apresentar défices neurológicos
multifocais1, 3, 4. A tríade de sintomas associados à LMP
inclui alterações cognitivas e de comportamento (des-
de pequenos défices de atenção até demência instala-
da), alterações motoras (monoparésia, hemiparésia ou
ataxia) e alterações visuais (hemianópsia)1, 2, 4, 5. Convul-
sões, afasia, défices sensitivos e cefaleias também po-
dem surgir1, 2, 5. Os sintomas estão relacionados com a
localização das lesões no cérebro2-4. As lesões caracte-
rizam-se por pequenos focos de desmielinização da subs-
tância branca sub-cortical que depois coalescem1-5. Os
hemisférios cerebrais, cerebelo e tronco cerebral podem
ser afetados1-5.
A RM-CE é o “gold standard” para o diagnóstico, exibe
múltiplas lesões de substância branca (ou lesão única
resultante da coalescência de pequenas lesões) sem
captação de contraste, com predileção pelos lobos
occipital e parietal1, 2, 4, 5. Na ponderação T2 surgem com
sinal hiperintenso e em T1 sinal hipointenso1, 2, 4, 5. A TC-
CE permanece um importante exame de imagem, por-

FIGURA 1-TC sem contraste: hipodensidade fronto-parietal direita, exercendo
ligeiro efeito de massa loco-regional.
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que, apesar de muitas vezes ser normal, continua a ser o
primeiro exame de imagem a ser efectuado e exclui ou-
tras causas de lesões do SNC. Na TC-CE pode ser visível
uma lesão na substância branca, hipodensa2, 3, 5.

A presença de sintomas típicos e lesões na RM-CE suges-
tivas são suficientes para o diagnóstico2. A confirmação
diagnóstica é feita com a positividade para o DNA do
vírus no LCR através de pesquisa por PCR e/ou através da
biópsia cerebral estereotáxica ou de necrópsia3, 4. A
deteção do vírus no LCR tem uma sensibilidade de 76-
90% e uma especificidade de 98-100%1, 2. Há relatos de
negatividade para o vírus JC no LCR através da pesquisa
por PCR que depois se revelaram positivos em biópsia,
estas situações geralmente são descritas em doentes com
CD4 inferiores a duzentos4. A análise citoquímica do LCR
é normal na maioria dos doentes, mas alguns podem apre-
sentar discreta hiper-proteinorráquia2, 4, 5.
A mortalidade por LMP tem vindo a diminuir desde o
início da TARAE mas é uma das poucas IO cuja incidên-
cia continua alta1, 2, 4, 7. Surge mais frequentemente em
homens entre a 3ª e 5ª década de vida2, 5.
Não existe tratamento específico para a LMP1-3, 4, 7. O tra-
tamento possível passa pela introdução de TARAE, ob-
tendo-se taxas de sobrevivência que variam desde 18
meses a 7 anos1-3, 4, 7. Antes da TARAE, a maioria dos
pacientes com LMP morria 3 a 6 meses após o início dos
sintomas1-3, 5.
São considerados indícios de prognóstico favorável: CD4
superiores a 100/µl no início do diagnóstico e capacidade
de manter a carga viral do VIH inferior a 500 cópias/ml1, 2, 5.
Apesar de no nosso doente, a pesquisa do DNA do
vírus JC no LCR ter sido negativa, assumimos o diag-
nóstico de LMP pelas manifestações clínicas e
imagiológicas típicas num doente de alto risco para
esta patologia e pela exclusão de outras causas de
lesões do SNC.
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FIGURA 2 - RM-CE ponderação T2: múltiplas áreas emitindo hipersinal: opérculo
frontal direito, gânglios da base e mesencéfalo.

FIGURA 3 - RM-CE em difusão: lesões sem padrão restritivo em difusão (exceto
foco talâmico esquerdo).



17

REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2013;34:17-21

NEURORRETINITE EM MEIO RURAL
Neurorretinitis in Rural Envroment

Keissy Sousa1, Olga Berens2;Sérgio Cardoso3, Tiago Tribolet4, Augusto Candeias5

1 MÉDICO INTERNO DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE OFTALMOLOGIA
2 MÉDICO ASSISTENTE GRADUADO DE OFTALMOLOGIA
3 MÉDICO ASSISTENTE DE MEDICINA INTERNA
4 MÉDICO ASSISTENTE GRADUADO DE MEDICINA INTERNA
5 DIRECTOR DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA

HOSPITAL ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE

RESUMO
A perda de acuidade visual (AV) súbita e indolor, com defeito
pupilar aferente relativo (DPAR) e discromatopsia associadas
com inflamação retiniana adjacente denomina-se
neurorretinite. A doença da arranhadela do gato é uma doen-
ça sistémica que pode complicar-se com neurorretinite. Os
autores apresentam um caso clínico de um homem de 59
anos que se apresenta no serviço de urgência com quadro
compatível com neurorretinite. Mantinha contacto com ani-
mais, incluindo gatos e recentemente teria um internamento
por um síndrome febril indeterminado com resposta a
antibioterapia. A RMN-CE excluiu doença desmielinizante e o
estudo analítico foi concordante com um quadro de
neurorretinite por Bartonella, assim como os exames comple-
mentares oftalmológicos. Observou-se uma progressão fa-
vorável com resolução do quadro ao fim de 8 meses.
Palavras-chave:
acuidade visual, defeito pupilar aferente relativo, neurorretinite,
bartonella, doença da arranhadela do gato, síndrome febril

ABSTRACT
The sudden and painless visual acuity (AV) loss with
aferent relative pupillary defect and dyschromatopsia
associated to retinal inflammation are denominated
neuroretinitis.  Cat-scratch disease has systemic
features that can be complicated by neuroretinitis.
Authors present a clinical case of a 59 year-old man
who comes to emergency room with neuroretinitis
features. He has animal contact, included cats and
recently would have had a hospitalization due to an
undetermined febrile syndrome. Cranial MRI excluded
demyelinating disease and blood serology samples
were concurrent with Bartonella henselae neuroretinitis.
The clinical picture progressed favourably within 8
months.
Keywords:
visual acuity, aferent relative pupillary defect,
neuroretinitis, bartonella, cat-scratch disease, febrile
syndrome

Autor Correspondente:
Departamento de Oftalmologia - Keissy Sousa: keissy.sousa@gmail.com

INTRODUÇÃO
A perda de AV é um motivo frequente de vinda ao servi-
ço de urgência. A perda súbita e indolor, frequentemen-
te unilateral poderá estar relacionado com processos
inflamatórios do nervo óptico – neurite óptica. Nos ca-
sos em que está associada inflamação da retina adja-
cente, podemos afirmar que estamos perante uma
neurorretininite. Uma das etiologias mais frequentes é a
infecciosa, sendo necessário excluir outras como as do-
enças desmielinizantes. 1,2 Dentro da patologia inflama-
tória, deve ser realizado diagnóstico diferencial com
doença de Lyme, sífilis, toxoplasmose, retinopatia
hipertensiva e tuberculose.
A doença da arranhadela do gato é uma infecção
sistémica auto-limitada, provocada por um bastonete
gram negativo – Bartonella henselae.3 Habitualmente o

quadro clínico inicia-se por uma mácula, pápula ou
vesícula no local da inoculação, seguida por uma
linfadenopatia regional e síndrome febril que resolve ao
fim de uns meses.3 A propagação hematogénea pode
ocorrer com consequentes complicações oculares ou
neurológicas.3 As complicações oculares podem ser na
forma de neurorretinite (1-2%)2, conjuntivite folicular e
coriorretinite multifocal.4

A neurorretinite manifesta-se com sinais clínicos de per-
da de acuidade visual súbita e indolor associado a um
DPAR. Habitualmente a afectação é unilateral, mas pode
ser bilateral. Ao exame fundoscópico, observa-se uma
papilite com edema difuso do disco óptico, hemorragi-
as na camada de fibras nervosas e posterior apareci-
mento de exsudados algodonosos perimaculares que
aparentam uma estrela macular com edema subretiniano
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associado, por vezes com descolamento do
neuroepitélio. O diagnóstico é clinico e serológico. Por
vezes, a serologia IgM já não é positiva, mas a diminui-
ção seriada de IgG pode ser considerado diagnóstico.6

O prognóstico é favorável habitualmente com resolu-
ção do quadro clínico.

CASO CLÍNICO
FJBR, 59 anos, sexo masculino dá entrada no serviço de
urgência de oftalmologia por perda súbita e indolor de
AV do olho esquerdo (OE). Nega outra sintomatologia
oftalmológica associada.
Ao exame objectivo apresenta AV do olho direito (OD)
10/10 e do OE de 2/10+. Observa-se um DPAR do OE. A
biomicroscopia não revela qualquer alteração com o
segmento anterior adequado à idade. A tonometria de
aplanação de Goldmann mede um tensão intraocular
(TOA) de 18 mmHg.
A fundoscopia do OE sob midríase iatrogénica mostra
uma papilite com edema óptico, apagamento do rebor-
do do disco óptico com uma hemorragia no feixe-
papilomacular; a observação da mácula manifesta de-
pósitos de exsudados lipídicos, esboçando uma estrela
macular (figura I).
Como antecedentes pessoais refere hipertensão arterial
(HTA) controlada com medicação. Hábitos tabágicos
suspensos desde há 7 anos com 35 UMA. Menciona um
internamento nas 3 semanas anteriores por síndrome
febril indeterminado – cefaleia, artralgia e febre. Já teria

sido medicado com doxiciclina 100 mg bid durante 2
semanas, levofloxacina 750 mg/dia durante o
internamento e, actualmente, a cumprir amoxicilina +
ácido clavulânico (875/125 mg 8/8h). Tem múltiplos
contactos com animais incluindo cães, gatos, galinhas,
ninho de ratos e carraças.
Durante o internamento realizou estudo analítico, sem
diagnóstico conclusivo (quadro I).
Dado o tratamento recente e o espectro antibiótico,
opta-se por iniciar terapêutica com 60mg/dia de
prednisolona.
Os exames complementares de diagnóstico que reali-
zou sob nossa orientação foram a retinografia,
angiografia fluoresceínica (AF), estudo tomográfico de
coerência óptica (OCT) macular e do nervo óptico,
perimetria cinética de Goldmann, ressonância magnéti-
ca cerebral e das órbitas, tendo repetido estudo analíti-
co.
A retinografia do OD mostra um discreto edema com
apagamento do rebordo do quadrante nasal superior
que é observável na AF (figura I). No OE, na retinografia
observa-se uma papilite, com edema papilar, apagamento
dos vasos sem tortuosidade associada, sem hemorragi-
as aparentes, mácula com exsudados lipídicos que es-
boçam uma semi-estrela macular, sendo estas alterações
traduzidas na angiografia fluoresceínica (figura I).
O OCT do OD mostra-se sem alterações. No OE, confir-
ma-se o edema do nervo óptico assim como o edema
macular com descolamento do neuroepitélio, concor-

Figura I: Retinografia e angiografia fluoresceínica: imagens do lado esquerdo referentes ao OD e imagens do lado direito referentes ao OE.
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dantes com o descrito na AF (figura II).
A perimetria cinética de Goldmann mostra no OD uma
redução discreta do campo periférico em especial no
quadrante temporal superior. No OE verifica-se uma re-
dução periférica do campo visual que é limitado até aos
30º, exclusão da mancha cega e com quadrantanópsia
temporal-superior.
A ressonância magnética cerebral e das órbitas exclui a
presença de lesões desmielinizantes ou massas, sendo
o seu relatório considerado normal para a idade, antes e
após a injecção de gadolíneo, nos perfis axial, coronal e
sagital, T1, T2 e FLAIR.
Os resultados analíticos estão representados nos qua-

dros I e II. É de destacar a positividade para IgG da
Bartonella, com IgM que sugere nova amostra. Na se-
gunda amostra observa-se uma diminuição da IgG, o que
é compatível com um contacto recente com este agen-
te, já fora do período de janela para positividade para
IgM.
Associando-se à clínica, resposta à terapêutica, evolu-
ção natural da doença e exclusão de outros agentes
conclusivos, considera-se como diagnóstico definitivo
uma neurorretinite por Bartonella.
Passados cerca de 8 meses e após descontinuação pro-
gressiva da corticoterapia, o doente apresenta uma
melhoria gradual clínica e sintomática. A sua AV é de

Figura II: OCT das CFN e NO (imagem da esquerda). OCT macular do OD (imagem superior do lado direito) e macular do OE (imagem inferior do lado esquerdo).

Figura III: Perimetria Cinética de Goldmann inicial: lado esquerdo: OE; lado direito: OD
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10/10 no OD e 9/10- no OE, reflexos fotomotor directo
e consensual mantidos e simétricos, segmento anterior
mantém-se sem alterações. A TOA mantém-se nos 18
mmHg em ambos os olhos. Ao exame fundoscópico
podemos observar regressão da estrela macular com

mácula sem alterações e regressão da papilite com rela-
ção escavação/disco 0.3 regular, disco óptico com bor-
dos definidos, sem alterações do trajecto dos vasos.
São correlacionados estes resultados com os exames
complementares com normalização da AF e do OCT. Os

Figura IV: Perimetria Cinética de Goldmann final: lado esquerdo: OE; lado direito: OD

Quadro 1: Resultados do estudo analítico antes e durante o internamento

* Resultado no serviço de urgência
** Resultado no final do internamento

Quadro 2: Resultados do estudo analítico após perda de AV

* Resultados da Primeira Amostra
** Resultados da Segunda Amostra
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campos visuais mostram uma franca melhoria, apresen-
tando um defeito campimétrico residual com diminui-
ção discreta do campo periférico (figura IV).

DISCUSSÃO
Perante um quadro compatível com neurite óptica ou
neurorretinite, é importante o esclarecimento da causa.
A anamnese é essencial para se analisar os factores de
risco, como é o caso do contacto com animais. A reali-
zação da RMN crâneo e órbitas é imperativo para exclu-
são de uma doença desmielinizante como a esclerose
múltipla.1-6

Em relação aos exames complementares oftalmológicos,
a retinografia e a AF caracterizam as lesões e o OCT
mostra-nos a estrutura do nervo óptica, quantifica a pre-
sença de edema macular e a afectação estrutural das
camadas retinianas.3 O campo visual  habitualmente
mostra um escotoma centrocecal6, o que não se obser-
vou especificamente neste caso.
A doença da arranhadela do gato ou infecção por
Bartonella henselae deve estar de acordo com 3 dos 4
critérios: 5

-Linfadenopatia sem outra causa associada (pode não
estar presente ou subclínico).
-Serologia positiva para B. Henselae ou teste dérmico
positivo.
-Contacto reconhecido com gato, com pápula ou pústula
no local de inoculação.
-Biópsia nódulo linfático com presença de bacilo e necrose.
Apesar de neste caso ser possível apenas presenciar 2
critérios, a biopsia nodular não foi realizada, pode ser

considerado uma linfadenopatia subclínica e o doente
respondeu clinicamente ao tratamento realizado.
O tratamento é controverso, dado que se trata de uma
doença auto-limitada. As possibilidades terapêuticas
incluem doxiclina, eritromicina, rifampicina, azitromicina
ou ciprofloxacina com introdução posterior de
corticoterapia.5

Após a resolução da doença, pode verificar-se um defei-
to residual no campo visual, diminuição da sensibilidade
ao contraste e acuidade visual e uma palidez sectorial
do disco óptico.5 Neste caso, podemos observar uma
diminuição discreta da acuidade visual no olho mais afec-
tado e um defeito campimétrico residual bilateral.
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RESUMO
O melanoma é uma neoplasia maligna dos melanócitos,
conhecido comumente como “cancro cutâneo”. Há casos
raros de melanoma visceral e esta neoplasia pode apresen-
tar-se como lesão  metastática. Descrevemos o caso clíni-
co de uma mulher, de 32 anos, caucasiana, com
endometriose, pele, olhos e cabelos claros. Referia febre,
tosse produtiva e toracalgia à esquerda. Objetivamente
destacava-se diminuição do murmúrio vesicular à esquerda.
No estudo analítico verificou-se aumento dos parâmetros
inflamatórios e radiologicamente um infiltrado alveolar. In-
terpretado como pneumonia da comunidade, teve alta
medicada com Levofloxacina. Após duas semanas é inter-
nada por persistência das queixas e derrame pleural esquer-
do que era um exsudado. A Tomografia Computorizada (TC)
torácica mostrava uma consolidação sem broncograma
aéreo. A broncofibroscopia foi inconclusiva. A biópsia
transtorácica evidenciou envolvimento pulmonar por
melanoma. Não foi possível identificar a lesão primária. A
Tomografia de emissão de Positrões (PET) demonstrou do-
ença disseminada. Iniciou quimioterapia com Dacarbazina,
falecendo quatro meses após o diagnóstico.
Palavras-chave: Melanoma, metastização, melanoma do
pulmão.

ABSTRACT
Melanoma is a malignant neoplasm of melanocytes,
known commonly as “skin cancer”. There are rare ca-
ses of visceral melanoma, and this neoplasm can
present itself as a metastatic lesion. We describe a
case of a woman, 32 years old, caucasian, with
endometriosis, light skin, eyes and hair. She reported
fever, productive cough and left chest pain. Objectively
the patient had diminuished left vesicular breathing
and analytically increased inflammatory parameters,
radiologically an alveolar infiltrate. Interpreted as
community-acquired pneumonia, was discharged with
Levofloxacin. After two weeks the patient is
hospitalized again for maintenance of complaints and
an exudative left pleural effusion. A chest CT scan
(computerized tomography) showed a left lung
consolidation. The Bronchoscopy was inconclusive. A
transthoracic biopsy showed lung involvement by
melanoma. Unable to identify the primary lesion. The
PET scan (positron emission tomography) showed
disseminated disease. The patient started
chemotherapy with Dacarbazine, and died four months
after diagnosis.
Keywords: melanoma, metastasis, lung melanoma

INTRODUÇÃO
O melanoma constitui nos Estados Unidos a quinta cau-
sa de neoplasia no sexo masculino e a sétima no sexo
feminino. Baseados em dados obtidos entre 2004 e 2006,
a incidência desta neoplasia é estimada de 1 em 37
homens e 1 em 56 mulheres. A incidência do melanoma
invasivo entre 2003 e 2007 foi de 25,4/100000 ho-
mens e de 16,9/100000 mulheres por ano. (1) Pode ocor-

rer em qualquer idade, sendo raro antes dos 15 anos e é
mais frequente entre os 40-55 anos, sendo o ratio entre
mulheres e homens 2:3 (2,3). Tem-se verificado um au-
mento no número de casos nos últimos anos, apesar da
implementação de medidas de prevenção.
O melanoma está associado a vários fatores de risco
genéticos, ocupacionais e ambientais. Entre eles salien-
tam-se: sexo masculino, caraterísticas fenotípicas de
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fotossensibilidade (pele e olhos de cor clara, cabelo loi-
ro ou ruivo, sardas), presença de nevus múltiplos ou
atípicos, exposição a radiação ultravioleta (luz solar,
solários, puvaterapia) e imunossupressão. Cerca de 20%
dos doentes com xeroderma pigmentosum irão desen-
volver melanoma e 10% dos casos têm história familiar
desta neoplasia. (4,5)

Outros fatores que interferem com a incidência do
melanoma são:
- Exposição a fatores ocupacionais como produtos pe-
trolíferos, radiação ionizante, selénio;(6)
- Muitos estudos têm mostrado um alto risco de
melanoma associado a contracetivos orais e terapêuti-
ca hormonal de substituição, principalmente com o uso
prolongado;(7,8)

- Aumento do risco com a presença de endometriose-
risco relativo de 1,6. Pequenos estudos retrospetivos têm
revelado uma relação similar;(9)
- Um estudo epidemiológico que envolve mais de 14000
doentes com doença de Parkinson relaciona-os com o
melanoma, principalmente os que usam a Levodopa;(10)
- Há uma relação entre os fatores de necrose tumoral e
o melanoma num pequeno pequeno número de casos.
Sendo, porém, necessários mais estudos. (11)

- Dietas ricas em vitamina D e carotenos e baixo consu-
mo de álcool pode estar relacionado com reduzido ris-
co de melanoma;(12)

- Apesar de se verificar alterações cutâneas relaciona-
das com o tabaco, este não é um fator de risco inde-
pendente para o melanoma;(13)

A origem do melanoma é cutânea em mais de 90% dos
casos, havendo quatro subtipos: superficial, lentigo
maligno, acrolentiginoso e melanoma nodular.
Apesar de envolver mais frequentemente áreas expos-
tas à luz solar, esta doença pode atingir outras áreas
como olhos, mucosa oral, área perianal e genital, áreas
subungueais, superfície plantar e palmar, embora rara-
mente (menos de 10% de todos os melanomas). O
melanoma visceral primário é raro, tendo sido documen-
tado no sistema respiratório superior, leptomeninges,
esófago, fígado, ovários, útero, glândulas suprarrenais e
aparelho genitourinário. Geralmente é diagnosticado no
sexo feminino com idade média de 70 anos. O melanoma
da cavidade oral é mais frequente na idade jovem. Cer-
ca de 20% destes tumores são multifocais. Aproximada-
mente 40% são amelanócicos.(14)

Das Gupta and colleagues estabeleceram que os
melanomas cutâneos podem metastizar para qualquer
órgão do corpo. Por outro lado os melanomas cutâneos

podem desaparecer espontaneamente.(15)

O melanoma pode metastizar para os gânglios linfáticos,
e também por via hematogénea para o pulmão (o mais
frequente), osso, cérebro e coração. O envolvimento pul-
monar acontece em quase todos os casos de doença
generalizada. Sempre que este acontece ocorre um espetro
variado de manifestações clínicas, dados objetivos e
apresentações radiológicas podem surgir. As metástases
pulmonares podem apresentar-se como massas, lesões
nodulares solitárias ou múltiplas, atelectasia, obstrução
brônquica ou através de derrame pleural. As lesões
nodulares apresentam-se na autópsia com necrose cen-
tral e hemorragia, podendo ainda verificar-se cavitação.(16)

CASO CLÍNICO
Apresenta-se o caso de um doente do sexo feminino,
32 anos, caucasiana, casada. Natural e residente em
Braga.
Recorreu ao Serviço de Urgência por febre, tosse produ-
tiva raiada de sangue, toracalgia à esquerda e sudorese
noturna com duas semanas de evolução. Negava astenia,
anorexia ou emagrecimento. Referia como anteceden-
tes pessoais endometriose e antecedentes familiares
neoplasia da mama na mãe. Negava outros anteceden-
tes médicos ou cirúrgicos relevantes. Sem hábitos alco-
ólicos, tabágicos ou consumo de drogas ilícitas. Sem
medicação crónica.
Na admissão apresentava-se consciente, colaborante, ori-
entada, com bom estado geral. Pele, olhos e cabelo cla-
ro. Múltiplos nevus dispersos. Estava subfebril,
normotensa e sem sinais de dificuldade respiratória. Sem
adenopatias periféricas palpáveis. Auscultação cardía-
ca sem alterações. Diminuição do murmúrio vesicular à
esquerda na auscultação pulmonar; sem ruídos adventí-
cios. Abdómen e membros sem alterações bem como o
exame neurológico.
Analiticamente apresentava leucocitose com neutrofilia
e elevação da Proteína C Reactiva. A função renal, hepá-
tica e ionograma eram normais. A desidrogenase láctica
era normal (Quadro nº 1). O exame direto da expetoração
foi negativo para Mycobacterium tuberculosis. A radio-
grafia torácica evidenciou um infiltrado alveolar na me-
tade inferior do hemitórax esquerdo (Fig.1)
O quadro foi interpretado como pneumonia da comuni-
dade e a doente teve alta medicada com Levofloxacina
750mg uma toma dia, com indicação de ser reavaliada
após duas semanas.
Nessa altura e por persistência dos sintomas é internada
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Fig. 1- Radiografia do tórax à entrada- Infiltrado alveolar em um terço inferior
do hemitórax esquerdo

Fig. 2- Radiografia do tórax após 2 semanas – Derrame nos dois terços
inferiores do hemitórax esquerdo

Fig. 3- TC tórax - No parênquima pulmonar observa-se consolidação sem
broncograma aéreo na língula, medindo cerca de 7 cm maior eixo

Fig. 4- Tomografia por emissão de positrões (PET) - Hipermetabolismo de
18F-FDG em lesão pulmonar esquerda conhecida, em conglomerado ganglionar da
axila esquerda, na glândula supra-renal esquerda, úmeros, omoplata esquerda,
D1, D4, D8, D9, D11, L1, L2, L3, sacro, ilíacos, fémures e em alguns arcos
costais, traduzindo metástases
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para estudo. Na radiografia torácica era evidente um
extenso derrame pleural à esquerda (Fig. 2). Realizou TC
do tórax que mostrou uma consolidação sem
broncograma aéreo no 1/3 médio do hemitórax esquer-
do (Fig.3). Por toracocentese foram drenados 1500 ml
de líquido hemático com caraterísticas bioquímicas de
exsudato. A citologia do líquido foi negativa. A biópsia
pleural não demonstrou células neoplásicas. Na
broncofibroscopia com lavado o estudo revelou-se
inconclusivo. Realizou então biópsia por agulha
transtorácica que apresentou positividade para Proteína
S 100, HMB 45, Melan A, MiTF e negatividade para MNF
116 e LCA – resultados estes compatíveis com
envolvimento pulmonar por melanoma.

O exame ocular, ginecológico e a colonoscopia não re-

velaram alterações. Não se realizou biópsia dos nevus

por não apresentarem sinais suspeitos de malignidade.

Foi enviada a consulta de grupo do Instituto Português

de Oncologia do Porto. Realizou PET que revelou marca-

ção no pulmão esquerdo, axila esquerda e glândula

suprarrenal ipsilateral, úmeros, escápula esquerda, D1,

D4, D8, D9, D11, L1-L3, sacro, ilíacos, fémures e alguns

arcos costais indicativos de metástases (Fig.4).

Realizou cinco ciclos de quimioterapia com Dacarbazina

três ciclos 850mg/m2. Apesar da terapêutica instituída,

houve progressão da doença com dor incontrolável e

paraplegia tendo falecido quatro meses após o diag-

nóstico.

DISCUSSÃO
O melanoma é um tumor que se desenvolve a partir da
transformação maligna dos melanócitos. Estas células
são derivadas da crista neural e por isso o melanoma
geralmente surge na pele, mas pode aparecer noutros
locais para onde as células da crista neural migraram,
como no trato gastrointestinal ou cérebro (3) Represen-
ta 4% de todos os cancros dermatológicos mas é res-
ponsável por 80% das mortes por cancros da pele.
No caso clínico apresentado havia vários fatores de ris-
co para o desenvolvimento de melanoma como: raça
caucasiana, fenótipo com tipo de pele, olhos e cabelo
claros e grande número de nevus cutâneos. Ainda a sa-
lientar os antecedentes de endometriose.
Há dados clínicos que ajudam a suspeitar de melanoma
como a menomónica ABCDE (Asymmetry, Border
irregularities, Color variegation, Diameter greater than
6mm and Enlargement ou Evaluation os color change,
shape or symptoms). Na Inglaterra baseiam-se numa
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checklist que é constituída por 3 fatores major (mudan-
ça de cor, tamanho, bordos) e 4 minor (inflamação, he-
morragia, alterações sensoriais e diâmetro da lesão mai-
or que 6mm). (17, 18)

Por outro lado, para se poder classificar como melanoma
primário do pulmão tem de cumprir-se os 6 critérios de
Jensen and Egedorf: (1) ausência de remoção prévia de
tumores cutâneos; (2) ausência de remoção prévia de
tumores oculares; (3) tumor solitário do pulmão; (4)
morfologia tumoral compatível com um tumor primário;
(5) ausência de outros órgãos envolvidos e (6) ausência
de melanoma primário em autópsia.(19)

Sensivelmente em 1 a 8% dos doentes, o melanoma apre-
senta-se como metastático de primário desconhecido.
É uma entidade rara com baixa esperança de vida (me-
nor que 6%). Por outro lado a regressão da lesão primária
é bem documentada na literatura.
Os critérios TNM de 2010 são baseados na evolução do
tumor primário, na presença ou ausência de atingimento
linfático regional e em metástases à distância. Os doen-
tes podem ser divididos em 4 estadios:
- Estadio I é limitado a doentes com melanoma primário
de baixo risco, sem evidência de metástases regionais
ou à distância. É subdividido em estádio IA e IB, basea-
do no  tamanho do tumor primário, na taxa mitótica e
na presença ou ausência de ulceração.

Quadro nº 1 – Valores laboratoriais à entrada – destaca-se a leucocitose com
neutrofilia, aumento PCR. LDH normal
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- Estadio II inclui tumores primários que apresentam alto
risco de recorrência (T2b a T4b), mas sem evidência de
lesão linfática ou metastização à distância. É subdividi-
do em IIA, IIB e IIc, dependendo do tamanho do tumor e
na presença ou ausência de ulceração.
- Estadio III inclui os doentes com envolvimento dos
nódulos linfáticos ou na presença de metástases satéli-
tes (N1-N3). É subdividido em IIIA, IIIB e IIIc dependendo
da extensão da doença linfática.
- Estadio IV é definido quando da existência de
metástases à distância (M1a-M1c). Não tem subgrupos.
- Primário desconhecido inclui doentes com metástases
isoladas nos nódulos linfáticos ou à distância mas não
se identifica o melanoma primário.(20)

O estadio IV tem pior prognóstico. Outros fatores de
prognóstico podem ser identificados como a idade avan-
çada, o sexo masculino (principalmente nos estádios I e
II), grande número de lesões metastáticas, localização
na cabeça e pescoço e nas extremidades inferiores,
hipoalbuminémia, neutrofilia e leucocitose antes do tra-
tamento, gravidez, presença da proteína S-100, expres-
são genética e a elevação do lactato desidrogenase
(LDH).(21-23)

O melanoma pode ser identificado por imunoperoxidase
sendo positivo para S- 100, vimentina e HMB-45 ou por
microscopia eletrónica com a identificação de
melanossomas ou premelanossomas.
A presença de metástases à distância usualmente refle-
te disseminação hematogénea do melanoma. A base do
tratamento para o melanoma metastático é a terapia
sistémica. Modalidades de tratamento locorregional
como a cirurgia ou radiação são reservados para a
paliação de sintomas de crescimento do tumor localiza-
do.
A quimioterapia citotóxica tem sido usada no melanoma
metastático nestas últimas três décadas. Estão incluí-

dos os agentes alquilantes (Dacarbazina, Temozolomida

e Nitrosureias (Carmustina, Lomustina)), análogos da pla-
tina (Cisplatina e Carboplatina) e toxinas microtubulares

(Vindesina e a Vinblastina e Taclitaxel) e mais recente-

mente a imunoterapia com a Interleucina -2 e Interferon
Alfa-2b. Estes agentes têm sido usados isoladamente

ou em combinação. Após três décadas, a Dacarbazina

continua a ser a terapêutica standard para o tratamento
do melanoma.(24)

A doente foi intensamente estudada para a identifica-

ção da lesão primária que não foi identificada.
Na PET verificou-se doença disseminada para gânglios

linfáticos, pulmão, osso e glândula suprarrenal. Portanto,

um caso de melanoma no estádio IV/ Primário desco-

nhecido, não estando preenchidos os critérios de Jensen
and Egedorf de primário de pulmão.

Como fatores de mau prognóstico salienta-se o estádio

IV, grande número de lesões metastáticas, localização
nas extremidades inferiores, neutrofilia, leucocitose e a

presença de proteína S-100.
Foi submetida a tratamento paliativo com Dacarbazina,
acabando por falecer quatro meses após o diagnóstico.

CONCLUSÃO
O melanoma é uma neoplasia cada vez mais frequente.
Sendo a sua maioria de origem cutânea deve estar-se
atento a possível envolvimento primário ou secundário
visceral. O estadio dita o prognóstico já que se for
identificada em fase avançada as hipóteses de trata-
mento curativo são extremamente limitadas. Apesar dos
avanços terapêuticos, a Dacarbazina continua a ser a
terapêutica standard. As medidas de prevenção conti-
nuam a ser de importância primordial.
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Mulher de 44 anos sem antecedentes patológicos de
relevo que recorre ao serviço de urgência por quadro
de desequilíbrio, náuseas, vómitos e cervicalgia. Refe-
ria a realização de movimento de hiper-extensão e ro-
tação cervical mais marcados do que o habitual nos 2
dias prévios, por andar a lavar janelas e tectos. Ao
exame objectivo apresentava dismetria na prova
dedo-nariz à esquerda e marcha atáxica com
desequilíbrio para a esquerda.
Na tomografia computorizada crânio-encefálica ob-
servou-se lesão isquémica recente cerebelosa esquer-
da. O estudo etiológico subsequente mostrou em eco-
doppler cervical fluxo de alta resistência na artéria
vertebral esquerda. A angiografia por tomografia
computorizada supra-aórtica, pedida para melhor ca-
racterização das referidas alterações, mostrou arté-
ria vertebral esquerda de configuração hipoplásica
com marcada estenose segmentar no seu trajecto
sobre o atlas (com cerca de 5 mm de extensão) re-

flectindo dissecção (Figura 1 e 2). Contralateralmente
observa-se artéria vertebral de características normais
(Figura 3).
As dissecções arteriais cervicais são uma causa bem
conhecida de acidente vascular cerebral particular-
mente importante no adulto jovem. As dissecções
podem ser espontâneas, ser secundárias a
traumatismos directos ou mesmo a movimentos de
hiper-extensão ou rotação cervical, como no caso da
nossa doente. Pretende-se, com este artigo, salientar
uma causa comum de acidente vascular cerebral, dis-
secção de artéria cervical, que pode ocorrer durante
a realização de actividades relativamente simples do
quotidiano.
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Figura 1
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Figura 2

Figura 3





FRAGMENTAÇÃO TRAUMÁTICA DE RIM ESQUERDO

POSTERS

O traumatismo renal corresponde a cerca de 3% de to-
das as lesões traumáticas que necessitam de
internamento e está presente em 8 a 10% das lesões
traumáticas abdominais. A causa mais frequente é o
traumatismo directo (fechado ou penetrante) sobre o
flanco ou região lombar, podendo também ser
consequência de lesão de contra-golpe (mais frequente
em quedas verticais). Nos traumatismos penetrantes e
traumas renais graves é comum a coexistência de le-
sões em outros órgãos. O trauma renal está classica-
mente dividido em 5 classes, que conjuntamente com a
evolução clinica condiciona o tipo de tratamento a adop-
tar (conservador vs cirúrgico). Clinicamente caracteriza-
se por dor lombar intensa, hematuria, e pode inclusive,
nalguns casos, originar extenso hematoma
retroperitoneal e condicionar choque hemorrágico.

Caso Clínico:

Apresentamos um caso de um jovem de 18 anos, vítima de
acidente de mota do qual resultou fractura renal esquerda
com volumoso hematoma, fractura exposta tipo 1  da diáfise
do fémur, esfacelo do joelho esquerdo e face interna do pé

Autor: L. Sepulveda
SERVIÇO: UROLOGIA - CENTRO HOSPITALAR DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO - VILA REAL

esquerdo. No Hospital de Chaves foi submetido a trata-
mento cirúrgico para correcção dos traumatismos osteo-
articulares e vigilância clinica da fractura renal. No pós-op
apresentou diminuição progressiva do hematócrito, man-
tendo estabilidade hemodinâmica, tenso sido submetido a
transfusão de 6U GV e encaminhado para o Serviço de
Urologia do CHTMAD para tratamento cirúrgico. Foi subme-
tido a reavaliação por tomografia computorizada onde se
constatou extravasamento de contraste, franca dismorfia
renal esquerda com múltiplas lacerações, nomeadamente a
nível do terço médio e inferior, dividindo-o, bem como ex-
tenso hematoma retroperitoneal adjacente. O doente foi
submetido a nefrectomia esquerda via transperitoneal e
admitido de seguida na UCI por episódio de periparagem e
dessaturação grave intraoperatória. Ao 12º dia de
internamento, foi submetido a nova intervenção cirúrgica
ortopédica para extracção dos fixadores externos e
encavilhamento do fémur. Teve alta ao 27º dia para o Hos-
pital da Entidade Seguradora em França (área de residên-
cia).
É descrita a investigação realizada, estratégia terapêuti-
ca adoptada e a evolução clínica do doente.

DOENÇA DE CAROLI: RELATO DE CASO CLÍNICO
Autor: SERGUIU USURELO
SERVIÇO: CIRURGIA GERAL - ULS DE CASTELO BRANCO

Introdução:

Doença de Caroli é uma mal formação congénita rara
que consiste na dilatação segmentar multifocal das vias
biliares intrahepáticas e 15 – 20% tem envolvimento
segmentar. Tendo como incidência de 1 em 1.000.000
habitantes é geralmente diagnosticada na infância e
adulto jovem, sendo mais frequente nas mulheres. A
litíase intraductal com episódios de colangite de repe-
tição é uma complicação frequente, podendo evoluir
para hipertensão portal, hemorragia digestiva e ascite.
O risco de colangiocarcinoma está aumentado, poden-
do ocorrer em até 7% de casos.
Objectivo: Apresentar um caso clínico de uma patolo-
gia rara.

Caso Clínico:

Doente do sexo masculino, 25 anos, recorre ao SU por
dor abdominal localizada no epigastro, de inicio insidio-
so, com +- 8 dias de evolução; febre e anorexia.
Ao exame objectivo: dor a palpação no epigastro.
Analiticamente: leucocitose e alterações das provas
hepáticas.
Ecografia abdominal: ectasia biliar intrahepática envol-
vendo o lobo esqº com litíase ductal intra e
extrahepática, compatível com doença de caroli seg-
mentar.
Colangio-Rm: dilatação das vias biliares e preenchimen-
to destas por cálculos peri-contimétricos.
O doente é submetido a CPRE, ETE, extracção parcial de
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cálculos e colocação de prótese endoscópica.
Tendo indicação cirúrgica o doente foi enviado para o
centro de referencia, onde foi submetido a lobectomia
esqª.
Conclusão:

O diagnóstico é estabelecido por métodos imagiológicos
(ecografia, TAC, ou CPRM) que demonstram a dilatação
quística das vias biliares intrahepáticas litíase.

O tratamento depende dos achados clínicos e da exten-
são das anomalias biliares.
Antibioterapia de espectro largo é usada nos casos de
colangite, mas não melhora o curso da doença.
A melhor opção terapêutica nos casos sintomáticos
unilobares é a excisão hepática do lobo afectado; em
caso de doença bilobar, deve planear-se o transplante
hepático.

COMUNICAÇÕES LIVRES

Introdução:

A Dermatite de Estase é uma doença inflamatória da
pele que ocorre nas extremidades distais de pacientes
com insuficiência venosa crónica (IVC) associada a hi-
pertensão venosa. Corresponde a uma das sequelas pre-
coces da insuficiência venosa e pode ser percursora de
situações mais problemáticas como dermatite de estase,
lipodermatoesclerose e ulceração. A dermatite de estase
faz diagnóstico diferencial com a Dermatite de contac-
to alérgico, atópica ou numular, Celulite e
Acroangiodermatite (pseudo srcoma de Kapossi), situa-
ções passíveis de gerar alguma dificuldade diagnóstica
e influenciar no tratamento correcto.
Objectivo: Revisão de tema acerca da dermatite de
estase com foco nas características da sua apresenta-
ção, diagnósticos diferenciais e possível sensibilização
iatrogénica.

Metodologia:

Pesquisa na base de dados Pubmed e eMedicine com as
palavras-chaves “stasis dermatitis”, “varicose veins”. Pes-
quisa limitada aos últimos 10 anos, de artigos em inglês
e português. Consultas de Guidelines existentes e livros
de Dermatologia.

Resultados:

A Dermatite de Estase tem uma prevalência de 6 – 7%,
aumentando para os 20% com o aumento da idade. Re-
presenta uma morbilidade significativa relacionada com
as complicações que incluem infecção (celulite), úlceras
venosas de difícil resolução e sensibilização iatrogénica.

UM OLHAR SOBRE A INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA
Autor: NATÉRCIA MULIMA

A dermatite de estase é consequência directa da IVC
que pode ser genética ou adquirida de condições como
TVP, Cirurgia, lesões traumáticas, etc. O tratamento pas-
sa pela adopção de medidas gerais como compressão
elástica, exercício, emolientes, bioflavinóides e cirurgia
nas situações de dor crónica incapacitante e ulceração.
O tratamento pode complicar-se com dermatite de con-
tacto associada ao uso produtos tópicos. Dentre os
alérgenos mais comuns incluem-se: antibióticos tópicos
como neomicina e bacitracina. Os pacientes podem ain-
da desenvolver sensibilidade ao miconazol, clotrimazol,
diclofenac, neomicina e compostos relacionados, PPD
presente (tinta cabelo/vestuário/calçado, óleos, graxas,
gasolina…) e emolientes perfumados por exemplo. A aler-
gia aos corticóides tópicos embora rara pode agravar a
dermatite de estase.

Discussão:

A IVAC é uma condição frequente nos cuidados de saú-
de primários, com agravamento progressivo culminado
com muitas das complicações acima mencionadas, entre
as quais a dermatite de contacto alérgico pelo que esta
deve ser considerada em pacientes cuja evolução piora
após tratamento correctamente instituído. o seu reco-
nhecimento precoce permite a referenciação para reali-
zação de testes epicutâneos para despiste das substân-
cias sensibilizadoras e optimização do tratamento. Os
Médicos de Família estão em posição privilegiada para
reconhecimento e tratamento destas situações, logo de-
vem manter alto grau de suspeição perante o agrava-
mento da dematite de estase em portadores de IVC.
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Introdução:

A disfunção eréctil (DE) é o problema sexual mais co-
mum no sexo masculino, sendo definida como
incapacitante de atingir ou manter uma erecção sufici-
ente para uma performance sexual satisfatória.
Resultando de disfunção orgânica (de origem vascular,
neurogénica, hormonal, anatómica, iatrogénica), psico-
lógica ou mista, leva a um impacto negativo substancial
nas relações interpessoais íntimas, na qualidade de vida
e na economia. Em Portugal, estudos revelaram uma
prevalência de DE de 48,1% entre os 40 e os 54 anos,
inscritos em 5 centros de saúde da zona centro e deter-
minar o impacto dos factores de risco conhecidos, na
óptica dos inquiridos, na prevalência da DE na amostra
em estudo.

Metodologia:

Estudo mult icêntr ico, observacional,  de base
populacional, analíticodirigido a uma população de
utentes do sexo masculino pertencentes aos fichei-

PREVALÊNCIA DA DISFUNÇÃO ERÉCTIL E SUA
CAUSALIDADE (PREDEC) - PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO
Autor(s): DIOGO CRISTIANO, FILIPA SANTOS, RITA CAIADO, RITA OLIVEIRA, SÉRGIO PINTO
SERVIÇO(S): UCSP GAFANHA DA NAZARÉ, UCSP CS CASTELO BRANCO (S. MIGUEL), USF S. JULIÃO, USF SANTIGO, USF TÁBUA

ros médicos das instituições referidas, com idades
compreendidas entre os 40 e os 54 anos. Obter-se-á
uma amostra de conveniência, cuja dimensão foi cal-
culada com base no site www.cs.uiowa.edu/~rlenth/
power, para uma margem de erro de 5%, que inclui
todos os indivíduos que se dirijam à consulta a partir
do dia 1 de Maio de 2013 e que respondam de for-
ma válida ao IIEF-5 validado para português e ao
questionário adicional referente ao seu historial clíni-
co. Os dados recolhidos serão analisados pelo SPSS
19ª versão. Efectuar-se-á a estatística descritiva da
amostra (moda, mediana, média, desvio padrão) e
análise através de testes do x2, para varáveis quali-
tativas categoriais.

Perspectiva de Resultados:

Os resultados perspectivados para este estudo serão
semelhantes aos existentes, com  valor de prevalência
global de aproximadamente 48% e aumento desta com
a idade.

Introdução:

O Plano de Gestão de Risco da Vacinação de profissio-
nais de saúde da Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco com a vacina pandémica (H1N1) 2009 –
Pandermix foi implementado no âmbito da Medicina do
Trabalho como ferramenta de Farmacovigilância.
Objectivos: Avaliação dos resultados das notificações
das reacções adversas no âmbito do Plano de Gestão
de risco da vacinação contra a Gripe A.

Métodos:

Análise dos resultados dos inquéritos de suporte ao Pla-
no de Gestão de Risco da vacinação e das notificações

PLANO DE GESTÃO DE RISCO NA VACINAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
DE CASTELO BRANCO COM A VACINA PANDÉMICA
A(H1N1) 2009 - PANDERMIX
Autor(s): MARIA RITA GARDETE, SANDRA QUEIMADO
SERVIÇO(S): FARMACÊUTICOS DA ULSCB

das reacções adversas reportadas à Direcção de Ges-
tão de Risco de Medicamentos do Infarmed. Apresenta-
ção da classificação das reacções adversas pelo Siste-
ma de Farmacovigilância.
Resultados: Os resultados baseiam-se no número de re-
acções adversas notificadas e na respectiva classifica-
ção.

Conclusões:

A implementação do Plano de Gestão de Risco da
Vacinação de profissionais de saúde com a vacina
pandémica (H1N1) 2009 – Pandermix na Unidade Lo-
cal de Saúde de Castelo Branco contribuiu para

33

REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2013;34:30-37



desmistificar os riscos da vacinação enaltecidos pela
comunicação social, garantir a adesão á vacinação,
despiste de contra-indicações, detecção no momen-

to da vacinação de reacções adversas, posterior no-
tificação destas e apuramento da falência da vaci-
na.

O RNA de interferência provou ser uma ferramenta po-
derosa no silenciamento genético e útil em inúmeras
aplicações biomédicas, particularmente no tratamento
do cancro. Contudo, a entrega nos tecidos alvo conti-
nua a aliar-se a dificuldades significativas e desafios
emergentes que necessitam de ser decifrados. Na pri-
meira parte deste trabalho é apresentada uma breve re-
visão dos sistemas não virais baseados no mecanismo
do RNA de interferência, enquanto que na segunda par-
te demonstram-se resultados oriundos do desenvolvi-
mento de um novo sistema não-viral para a entrega de
siRNAs.
Estudou-se especificamente um polímero baseado na
estrutura das poliamidoaminas, tendo-se analisado a
concentração óptima para obter a máxima eficácia,
tendo em conta o maior efeito de silenciamento e a
menor citotoxicidade possível. A estabilidade dos
poliplexos foi testada na presença de soro e heparina
in vitro e estudos preliminares foram desenvolvidos
para avaliar a entrega dos poliplexos in vivo, com
base na microscopia de f luorescência.  O

A NANOTECNOLOGIA NO TRATAMENTO DO CANCRO:
TERAPIA GÉNICA BASEADA NO  MECANISMO DO SIRNA E
EM SISTEMAS DE ENTREGA NÃO VIRAIS
Autor(s): CATARINA DIOGO CANDEIAS
SERVIÇO(S): FARMACÊUTICOS DA ULSCB

silenciamento in vitro foi desenvolvido em células
Neuro 2ª/EGFPLuc, usando LucsiRNA e MutsiRNA (con-
trolo). Os ensaios de luciferase e de citotoxicidade
foram investigados, assim como real izadas
electrofereses, cortes e coloração com DAPI. A
tranfecção, com recurso ao polímero em estudo, de-
monstrou um silenciamento efectivo da expressão da
luciferase, relativamente a células controlo não trata-
das, e baixa toxicidade no ensaio do MTT. Todavia, a
electroferese evidenciou que os poliplexos são pou-
co estáveis em soro e na presença de heparina.
Histologicamente, o poliplexo foi bem tolerado pe-
los ratos e investigações pato-histológicas nomeiam
esta vantagem, uma vez que não foram encontradas
mudanças histológicas em tecidos de ratos tratados
e ratos controlo. Os resultados sugerem que este é
um polímero com intensa potencialidade para a en-
trega de siRNA, embora denunciem a necessidade de
proceder a mais estudos e melhorias técnicas, de
modo a assegurar a sua estabilidade in vivo e a ca-
pacidade para entregar o siRNA, in vitro e in vivo.

A saúde faz-se com pessoas e entre pessoas. Trata-se,
antes de tudo, de uma relação humana, com suas
potencialidades, limites e saberes. Quer seja na perspec-
tiva da assistência para recuperação ou prevenção do
risco ou de doença, quer seja para a promoção da saú-
de, essa produção realiza-se na relação entre indivíduos,
entre família e uma equipe de saúde, entre uma popula-

“FIOS QUE TECEM A RESILÊNCIA: A ACTUAÇÃO DOS
TÉCNICOS DE SAÚDE NO CUIDAR”
Autor(s): ENEIA ARAÚJO BEXIGA
SERVIÇO(S): PSICOLOGIA CLÍNICA DA ULSCB - HAL

ção e seu sistema de saúde.
Metamorfosear as adversidades da vida e contribuir para
manter a qualidade de vida é a função de todo o profis-
sional de saúde que pode actuar como um “tutor de
resiliência” (Cyrulnik, 2006) mediante a actuação que in-
terliga o “cuidado técnico” ao “cuidado humano”.
O conceito de “resiliência” evoluiu ao longo das déca-
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das e segue paralelamente ao movimento contemporâ-
neo pela promoção da saúde da criança, do adolescen-
te, do adulto e do idoso, que desvia a atenção dos pon-
tos deficientes e das estratégias compensatórias para
valorizar os pontos fortes e os meios de os reforçar.
Adopta-se a noção de que a pessoa é susceptível tanto
à vulnerabilidade quanto à resiliência: “a resiliência ope-
ra de maneira inversa: encoraja o indivíduo a lidar com
os stress de forma efectiva e deles sair fortalecido”
(Rutter, 1987).

A possibilidade de se Ser “Continente” (Winnicott, 1988)
e oferecer um atendimento de qualidade através do apoio
afectivo, emocional, pelo fornecer de informações e
aconselhamento, pelo apoio material/técnico, permitin-
do que o percurso da vida, interrompido por doença ou
situação de crise, seja retomado, é uma entre outras
formas de “cuidar e ser cuidado” e, sobre a qual é sus-
tentada a actuação do profissional de saúde que em
cada momento, sem se aperceber, tece mais um fio na
construção do processo de resiliência de cada utente.

A Organização Mundial de Saúde prevê, que para 2020
a depressão seja das doenças com maior prevalência
na população geral. Perante esta constatação e a falta
de dados nacionais sobre o tema, surgiu o interesse
em estudar-se de uma forma exploratória e sob uma
perspectiva de carácter epidemiológico a relação en-
tre as variáveis sociodemográficas e a ocorrência de
perturbações depressivas na população do Sul do Dis-
trito de Castelo Branco (onde os dados também são
omissos).
Pretendeu-se igualmente determinar a prevalência das
perturbações depressivas nos utentes das consultas do
único serviço público de saúde mental que serve esta
região (Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do
Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco) e, indirecta-
mente, obter uma estimativa por defeito da prevalência
das perturbações depressivas na população-alvo. Esco-
lheu-se o período temporal de 2002-2007 (5 anos). A
amostra de 904 utentes com idades superior a 15 anos

A DEPRESSÃO NO SUL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO:
RELAÇÃO COM VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS -
DISSERTAÇÃO TESE DE MESTRADO EM PSICLOGIA
Autor(s): PATRÍCIA BERNARDO
SERVIÇO(S): PSICOLOGIA CLÍNICA DA ULSCB - HAL

(73,2% mulheres e 26,8% homens) foi obtida do universo
de 1337 utentes que recorreram ao serviço nos últimos
6 meses de 2007, com ficha aberta no período escolhi-
do. Os processos clínicos foram o material usado no es-
tudo. A prevalência de perturbações depressivas obtida
na consulta foi de 67%, sendo, claramente, superior aos
valores encontrados em estudo do género. Destacaram-
se a distimia (36,3%), as perturbações de adaptação
(20,7%) e a depressão major (20,0%). A percentagem de
mulheres com perturbação depressiva relativamente às
que vieram á consulta foi de 70,8%, sendo o valor res-
pectivo para os homens de 57,4%. Além do género, fo-
ram estudadas outras variáveis sociodemográficas: ida-
de, estado civil, habilitações escolares, situação labora,
local de residência. De uma forma geral, neste estudo,
os factores de risco para a depressão são: ser do sexo
feminino, ter 35-54 anos, ser divorciado ou casado (para
as mulheres), estar desempregado, ter uma profissão não
qualificada e viver em zonas urbanas.

Homem de 79 anos, com antecedentes de ICC, HTA e
arritmia cardíaca. Recorreu ao SU por quadro sugestivo
de descompensação de insuficiência cardíaca. Referia
ainda dor epigástrica com alguns dias de evolução. De-

CAUSA RARA DE ANEMIA FERROPÉNICA
Autor(s): BRUNO PEREIRA
SERVIÇO(S): GASTRENTEROLOGIA ULSCB - HAL

tectada anemia (Hb 8,8) ferropénica que motivou reali-
zação de endoscopia que revelou volumosa lesão
polipóide (>5 cm) friável no corpo gástrico proximal, cujas
biopsias mostraram displasia de baixo grau.
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Ecoendoscopia: pólipo com cerce 7 cm com pedículo
curto (espessura 8 mm), parede gástrica adjacente nor-
mal. Tendo em conta a idade, comorbilidades e desejo
do doente optou-se pela terapêutica endoscópica. De-
correu quatro meses após o diagnóstico, referindo o
doente vómitos ocasionais. Verificou-se aumento das
dimensões do pólipo, que media cerca de 10 cm, en-
contrando-se prolapsado através do piloro até D2. Fei-
ta excisão em piecemeal aparentemente completa.
Histologia: adenoma túbulo-viloso com displasia de bai-
xo grau. Endoscopia de controlo revelou cicatriz de
polipectomia com aspecto regular. Doente assintomático

no follow-up.
A incidência dos pólipos gástricos varia entre 0,4 e 5%
em diferentes séries de endoscopia digestiva alta. A vasta
maioria é do tipo hiperplásico, constituindo os
adenomas aproximadamente 7 – 12% do total. São ge-
ralmente assintomáticos mas raramente podem mani-
festar-se com dor epigástrica, obstrução intermitente,
hemorragia ou anemia. A excisão endoscópica constitui
uma modalidade terapêutica geralmente reservada para
os pólipos com dimensão inferior a 2 cm, podendo ser
aplicada em pólipos maiores em circunstâncias que con-
tra-indiquem a opção cirúrgica.

A presença de litíase na via biliar principal associa-se a
elevado risco de morbilidade, exigindo abordagem te-
rapêutica mesmo na ausência de sintomas. A CPRE
(Colangiopancreatografia Retrógada Endoscópica) des-
taca-se como técnica de leição neste contexto, sendo
actualmente realizada essencialmente com intuito
terapêutico, perante o aprecimento de outros exames
de diagnóstico menos invasivos. Os autores revêem as
CPREs realizadas nos últimos 11 anos apresentando re-
sultados referentes à sua eficácia no tratamento da
coledocolitíase.
Entre 2000 e 2010 foram realizadas 2762 CPREs no HAL.
Em 324 exames não foi possível canular a via biliar prin-
cipal, obtendo-se colangiograma nos restantes 2438.
Evidenciou-se coledocolitíase em 1050 exames. Na gran-
de maioria deles (966) foram tentadas manobras de ex-
tracção primária (esfincterotomia, litotrícia mecânica,
balão)com aparente sucesso (limpeza final da VBP) em

CPRE NO TRATAMENTO DA COLEDOCOLITÍASE:
EXPERIÊNCIA DOS ÚLTIMOS 11 ANOS
Autor(s): BRUNO PEREIRA
SERVIÇO(S): GASTRENTEROLOGIA ULSCB - HAL

777 exames. Dos restantes 189 exames com litíase resi-
dual (maioritariamente cálculos numerosos e de grande
dimensão)colocou-se prótese biliar para prevenir
impactação em 161. Destes, 112 doentes realizaram CPRE
subsequente que mostrou limpeza da VBP em 22 e per-
manência de litíase nos 90 restantes, tendo-se conse-
guido extracção completa em 27. Os restantes 63 do-
entes necessitaram de CPREs subsequentes ou foram
encaminhados para outras modalidades terapêuticas.
Em 61 doentes considerados de risco (idade avançada,
comorbilidades, toma de antiagregantes plaquetários e/
ou anticoagulantes, limitações técnicas) foi apenas co-
locada prótese biliar, sem ETE ou tentativa primária de
extracção de cálculos. Destes doentes, 43 repetiram
CPRE após período médio de permanência da prótese
de 93 dias, verificando-se redução significativa do índi-
ce litiásico médio após o uso de prótese (de 2,7 para
1,7; p<0,005).

Introdução:

Apresentar um caso clínico com traumatismo toraco-
abdominal.

TRAUMATISMO TORACO-ABDOMINAL. CASO CLÍNICO
Autor(s): SERGIU USURELU
SERVIÇO(S): CIRURGIA GERAL ULSCB-HAL

Caso Clínico:

Doente do sexo masculino, 64 anos, trazido ao SU pe-
los bombeiros. Vítima de despiste de motorizada. Refe-
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