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C1-VALIDAÇÃO DO SCORE DE ALVARADO NO
DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA NUM
HOSPITAL DA BEIRA INTERIOR
MANUELA ROMANO, ANA VIEIRA, SÍLVIA BORGES, VANESSA BETTENCOURT, PEDRO SILVA VAZ, ANTÓNIO GOUVEIA

Introdução: A Apendicite Aguda (AA) é uma das pato-

logias cirúrgicas urgentes mais comuns. O diagnóstico é

habitualmente baseado nos achados clínicos, e nesse

sentido, para evitar apendicectomias não terapêuticas,

várias metodologias têm sido desenvolvidas, como é

exemplo, o Score de Alvarado (SA). Este score pretende

estratificar os doentes com quadro clínico suspeito de

AA.

Objectivos: O objetivo do trabalho foi validar o SA no

diagnóstico de AA na população de um hospital da Bei-

ra Interior.

Método: Realizou-se um estudo retrospetivo de vali

dação do SA para AA, tendo como gold standard o exa-

me histológico. Foram avaliados por um período de 5

anos (2009- 2013) os processos clínicos dos doentes

admitidos por quadro suspeito de AA e submetidos a

apendicectomia.

Resultados: Cumpriram os critérios 437 doentes, sen-

do 51% do género feminino e 49% masculino. Analisou-

se, através da determinação das curvas de ROC, a vali-

dade deste score bem como foi determinado o valor

que confere maior acuidade para o diagnóstico nesta

população.

Conclusões: O nosso estudo permitiu verificar que o

SA é útil  para a nossa população mas que os pontos

de corte devem ser ajustados. Nos hospitais distritais

a disponibilidade de meios complementares de diag-

nóstico pode ser limitada e, portanto, a val idação de

scores clínico-laboratoriais como o de Alvarado é im-

prescindível.

C2- SINDROME DE DRESS A CLOMIPRAMINA
JOANA COUTINHO1, F. TEIXEIRA, P. LITO, L. REI, G. SALVADO, R. CHORÃO, C. SANTOS, R. FILIPE, E. ROCHA

Introdução : Os sínd romes si stém icos de

hipersensibilidade a fármacos são reacções idiosincráticas

que representam um desafio diagnóstico pela diversida-

de de manifestações/órgãos afectados assim como pela

sua complexidade.

Caso clínico: Relata-se o caso de uma mulher de 47

anos com antecedentes relevantes de doença renal cró-

nica e síndrome depressivo, que recorreu ao SU com

queixas de cansaço, dispneia, naúseas, vómitos e

distensão abdominal. No estudo inicial apresentava

parametros inflamatórios elevados, múltiplas alterações

ao nível hepático e renal e uma insuficiência respiratória

grave com p O2 em ar ambiente de 44mmHg, pelo que

um quadro inflamatório com atingimento multiorgânico

foi investigado. Após exclusão de infecções, vasculites

ou doenças linfoproliferativas, foi sugerido que o qua-

dro fosse associado ao antidepressivo que a doente fa-

zia: a Clomipramina. Após a suspensão de Clomipramina

o quadro de disfunção multiorgânica (hepático,

gastrointestinal, hematológico e pulmonar) resolveu, sen-

do este facto fortemente sugestivo de uma relação cau-

sa-efeito.

Conclusão: Defende-se o caso como um Síndrome de

Dress, com 6 critérios pelo sistema RegiSTAR, e para

relembrar que qualquer fármaco pode estar associado a

iatrogenias.

C3- TABAGISMO E GÉNERO - A MESMA DOENÇA,
PERFIL DISTINTO?
FILIPA FERNANDES, FILIPA CARRIÇO, RITA GOMES, MADALENA REIS, JOÃO PEREIRA, FILOMENA LUÍS, ALCINA TAVARES, LUÍS FERREIRA

Introdução: Historicamente, o cigarro era um hábito

reservado à elite masculina.

Actualmente, os cigarros são consumidos à escala glo-

bal, sendo a principal causa de morte evitável entre ho-

mens e mulheres.

As doenças relacionadas ao tabagismo devem ser inter-
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C4 - ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE:
CONTRIBUTO NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
JOÃO PINTO, RICHARD AZEVEDO, HELENA RIBEIRO, CÁTIA LEITÃO, EDUARDO PEREIRA, ANTÓNIO BANHUDO

pretadas como um fenómeno multifacetado atendendo

às normas sociais, e à complexidade das influências de

género relacionadas com o tabaco, que moldaram a di-

versidade e o padrão de uso.

Objectivo: Avaliar o perfil das mulheres fumadoras que

recorreram à Consulta de Desabituação Tabágica - Mo-

dalidade Intensiva e a existência de diferenças entre

géneros.

Métodos: Estudo retrospectivo com base na análise

dos protocolos de consulta de Desabituação Tabágica

- Abordagem Intensiva, nos últimos 3 anos.

Resultados:

N = 131: 67,9% homens () e 32,1% mulheres (), com

idade média respectivamente 48,0 e 43,6 (p <0,05).

Na sua maioria as  (40,5%) frequentaram o 3º Ciclo e os

 (29,2%) o Ensino Primário.

Desemprego: 26,2% nas  vs 21% nos .

Antecedentes de depressão: 7,14% nas  vs 9.10% nos .

Início de hábitos tabágicos: 16,8 anos nas  vs 15,9

nos  (p> 0,05).

Carga tabágica (UMA): 21,0 nas  vs 38,3 nos  (p <0,05).

CO no ar expirado e” 20 ppm: 83,4 % nas  vs 83,1% nos

 (p>0,05).

Cotinina (mg/dL): 3014 nas  vs 2483 nos  (p <0,05).

Teste de Fagerström: 4,95 nas  vs 5,80 nos  (p <0,05).

Nº de cigarros/dia: 16,9 nas  vs 22,2 nos  (p <0,05).

Elevada motivação para a cessação: 66,7% nas  v s

65,2% nos .

Razões evocadas pelas  para consumo: Stress 88%;

Convívio social 69,1%; Prazer 66,6%.

Receios das  ao deixar de fumar: Ansiedade 69,0%;

Aumento ponderal 45,2%.

Doença associada ao tabagismo: 37,5% nas  vs 51,7%

nos  (p>0,05).

Conclusão:

Cerca de um terço da nossa amostra são mulheres.

Introdução: A ultrassonografia point-of-care, realizada

por clínicos e aliada ao exame objectivo, tem um papel

crescente na medicina actual. Características como: sim-

plicidade, baixo custo, ausência de radiação ionizante,

alta resolução e capacidade diagnóstica favorecem a

sua aceitação.

Caso clínico: Lactente do sexo feminino, com um mês

e três semanas de idade, história arrastada de perda de

peso e vómitos após a amamentação. Apesar da

suplementação com leite adaptado de fórmula anti-

regurgitação e medicação pró-cinética não houve

melhoria ou recuperação do peso de nascimento. A ob-

servação revelou desnutrição e desidratação, sem evi-

dência de nodularidade epigástrica. Analiticamente, des-

tacava-se: glicémia 72 mg/dL (74-106), creatinina 0,5

mg/dL (0,7-1,2), ureia 65 mg/dL (15-36), sódio 131

mmol/L (136-145),potássio 3,6 mmol/L (3,6-5,0), cloreto

74 mmol/L (98-107), AST 80 U/L (14-36), ALT 76 U/L

(9-52); alcalose metabólica (pH 7,60, pCO2 48,9 mmHg,

HCO3 47,8 mmol/L). Optou-se pelo internamento e foi

contactado o gastrenterologista de urgência para ob-

servação ultrassonográfica dirigida. Identificou-se

espessamento muscular concêntrico do piloro, rodean-

do dupla camada de mucosa com protusão para o an-

tro; verificando-se exuberante distensão do lúmen gás-

trico, sem se observar passagem de conteúdo alimen-

tar para o duodeno. Estes achados são compatíveis

com estenose hipertrófica do piloro, pelo que a criança

foi submetida a piloromiotomia longitudinal extra-

mucosa, com pronta melhoria clínica e normal evolu-

ção ponderal.

Conclusão: A estenose hipertrófica do piloro deve ser

considerada no diagnóstico diferencial de v ómitos de

repetição no recém-nascido com deficiente desenvol-

vimento estaturoponderal. Esta situação clínica de-

monstra a utilidade da ultrassonografia point-of-care

pela facilidade e inocuidade com que pode determinar

a decisão terapêutico. Por isto, tem vindo a difundir-se

em v ár i as especi al i dades,  nom eadam ente na

gastrenterologia pediátrica.
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C5 - MIOCARDIOPATIA DILATADA REVERSÍVEL -
QUANDO O TEMPO TAMBÉM CURA!
CÁTIA CANELAS, JOANA LIMA, JOÃO CARVAS, ANA BAPTISTA, DINA CARVALHO, TRIGO FARIA

Introdução: Miocardiopatia dilatada é classicamente

descrita como uma doença progressiva do miocárdio

caracterizada pelo alargamento e disfunção do VE cujo

curso varia de acordo com a etiologia.

Caso Clinico: Mulher 49 anos, recorre ao SU por dispneia,

ortopneia e edemas dos membros inferiores desde há duas

semanas com agravamento progressivo. Negava febre mas

referia, mialgias e rinorreia. Nos últimos 2meses medições

ocasionais da TA com valores elevados, humor lábil com

irritação fácil e intolerância ao calor. À admissão: apirética,

taquicárdica, taquipneica e hipertensa com auscultação

cardíaca e pulmonar hipofonéticas.

De salientar hirsutismo e nanismo. Exames complemen-

tares no SU: gasometria com hipoxemia; radiografia e

TC tórax com derrame pleural e pericárdico; analitica-

mente pro-BNP aumentado, MNM normais; ECG com

taquicardia sinusal. O ecocardiograma mostrou dilata-

ção das câmaras esquerdas e hipocinésia global do VE

com depressão severa da função sistólica com fração

de ejeção (FE) de 24%, pequeno derrame pericárdico e

imagem sugestiva de doença infiltrativa. Iniciou trata-

mento médico dirigido a insuficiência cardíaca. A in-

vestigação da etiologia foi difícil pois os dados clíni-

cos recolhidos apenas excluíam hipótese de iatrogenia.

O fenótipo da doente levou ao estudo genético que foi

normal; causas de hipertensão secundárias foram ex-

cluídas assumindo-se tratar de HTA essencial; estudo

endocrinológico (tiroide,hipófise,gónadas) normal;tendo

em conta idade e sexo fez rastreio imunológico tam-

bém normal; RM cardíaca excluiu doença infi ltrativa.

Rastreio séptico foi negativo. Nove meses após a alta

e com manutenção da terapêutica, o ecocardiograma

mostra câmaras de dimensões normais, sem alterações

da contratilidade e FE 61%.

Conclusões: A miocardite vírica, como neste caso, é

um diagnóstico de exclusão e obriga à investigação de

outras etiologias que necessitam de um tratamento diri

gido. A recuperação gradual da função cardíaca apenas

com  terapêu tica méd ica sustenta  a h ipótese de

miocardite vírica.

C6 - QUANDO AS PALAVRAS FALTAM
ANDREÍNA DE SOUSA FERNANDES, DIOGO PEREIRA, SARA SANTANA, SANDRA JANUÁRIO

Introdução: A linguagem oral é a base da comunica-

ção humana e engloba processos complexos e múlti-

plas estruturas neurológicas. A afasia é o compromisso

de aspectos da comunicação oral, compreensão, leitura

e escrita. As causas mais comuns são o Acidente Vascular

Cerebral, Traumatismo Crânio-encefálico, doença infec-

ciosa, ou lesões ocupantes de espaço

Caso Clínico: NDP, masculino, 30 anos. Contabilista. Exer-

ce funções no controlo de qualidade e verificação de lotes.

Antecedentes de meningite neonatal. Assintomático até

2007, quando recorreu ao Serviço de Urgência por cefaleia

hemicraniana esquerda, intensa, visão turva, náusea, parésia

facial e parestesias do hemicorpo ipsilateral, sem outros sin-

tomas. Análises e Tomografia Axial Computarizada Crânio-

encefálica (TAC-CE) sem alterações. Teve alta com diagnós-

tico de reacção vaso vagal/reacção aguda ao stress.

Episódios recorrentes, sem periodicidade específica, alivia-

dos com o vómito seguido de cefaleia holocraniana duran-

te mais de 1h. Refere ainda dificuldade em nomear alguns

objectos ou pessoas, e de lembrar-se de alguns momentos

do passado, com agravamento progressivo nos últimos 4

anos, sem limitação do desempenho laboral. Objectivamen-

te, discurso fluente, com repetição de palavras, compreen-

são de ordens simples, sem alterações da leitura, escrita ou

no minimental test. Dificuldade na nomeação de objectos

(4/10). TAC-CE e reavaliação analítica sem alterações.

Reencaminhado para consulta de Neurologia com a hipóte-

se diagnóstica de Afasia de Nomeação. Aguarda

agendamento

Discussão: Perante um quadro sugestivo de afasia é

importante avaliar outras causas de alterações da lin-

guagem, como, síndromes confusionais, demência,

esqu izofreni a,  apraxia ou di sartri a. Após essa

despistagem é necessário determinar o tipo de afasia

quanto à fluência do discurso, compreensão, nomeação

e repetição; seguida da determinação da sua etiologia

para acelerar a orientação terapêutica e aumentar o

potencial de recuperação
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C7 - SCHWANNOMA NO NERVO RADIAL
BOGDAN KACHAN, PAULINA MARIANO, MARIA EUFÉMIA CALMEIRO, ROSA SILVA

Introdução: Schwanomas, neurinomas, ou neurilemomas

são tumores geralmente benignos do sistema nervoso

periférico com origem na proliferação da célula de

Schwann.

Correspondem a 5% de todos tumores de membro su-

perior. Tipicamente são solitários, ovóides ou fusiformes,

capsulados e localizados ao longo dos nervos periféri-

cos. Decrescimento lento são geralmente não invasivos,

sem transformação maligna. Caso o tumor esteja múlti-

plo é necessário excluir outras lesões neoplásicas, em

contexto de provável neurofibromatose. O tratamento

de eleição é a excisão cirúrgica. O schwanoma do nervo

radial (SNR) é um tumor muito raro da localização

incomum.

Caso clinico: Homem de 64A, com antecedentes pa-

tológicos de DM2 insulinotratado, HTA e dislipidemia.

Referiu queixas “tipo descarga eléctrica” no braço es-

querdo (BE) com irradiação para o antebraço, associa-

das a formigamento sem fator desencadeaste com me-

ses de evolução. Ao exame objectivo salientava-se uma

tumefacção ovóide da consistência elástica a palpação

de BE com sinal de Tinel positivo à percussão desta zona.

Sem défices motores.

Ecografia evidenciou uma lesão vascularizada ovalada,

bem limitada de 26mm, tendo uma ecoestrutura sólida

e heterogénea. A ressonância magnética(RM) estabele-

ceu o diagnóstico de SNR.O doente foi referenciado à

consulta de Ortopedia tendo sido submetido a interven-

ção cirúrgica com resolução do quadro clinico.

Conclusões: SNR é um tumor raro, de crescimento len-

to e clinica insidiosa, porem, com aumento do seu ta-

manho torna-se sintomático com compromisso neuro-

lógico. A RM é o melhor exame imagiológico que possi-

bilita estabelecer o diagnóstico. Neste caso a aborda-

gem diagnostica correta e a exérese cirúrgica atempada

conduz a resolução do quadro clinico.

C8 - LEUCEMIA DE CÉLULAS PILOSAS E FASCEÍTE
NECROSANTE
BOGDAN KACHAN, PAULINA MARIANO, ANA VIEIRA, MARIA EUFÉMIA CALMEIRO, ROSA SILVA

Introdução: Leucemia de Células Pilosas(LCP) ou

Tricoleucemia é uma doença linfoproliferativa crónica

rara(incidência <2% de todas as leucemias),sendo uma

forma incomum de leucemia linfóide crónica,é caracteri-

zada por células com projeções citoplasmáticas

vilosas.Atinge adultos,idade média de 50A,com predo-

minância no género masculino(5:1). A apresentação clí-

nica típica surge com pancitopenia, esplenomegalia e

infiltração difusa de medula óssea (MO) e baço.O diag-

nóstico é confirmado pela avaliação morfológica do

sangue periférico e medular, presença de marcadores

pan-B com expressão: CD19,CD20,CD11c,CD103 e CD25.

Caso Clínico: Homem de 65A,foi referenciado à con-

sulta de medicina interna pelo MGF por pancitopenia e

antecedentes de HTA,DM2,HBP e hábitos alcoolicos.

Apresentava 6 /2014:GV3.83, Hb13, Ht41, Leuc2.0,

N700,L59,E1.5, B0.1, M1.4, Plaq78000, A1c6. 8%. A 11/

2014 houve agravamento analítico:Leuc1.5; N400;

GV3.69; Hb10.1; MCV109; Plaq64000.Em 1/2015 foi

admitido no serviço de cirurgia geral com queixas de

dor, impotência funcional e eritema generalizado do

membro inferior esquerdo, com 3 dias de evolução. Apre-

sentav a:  panci topeni a, PCR325 e VS130.TC-

esplenomegalia. Foi internado com diagnóstico de

fasceíte necrosante da coxa esquerda tendo sido sub-

metido a fasciotomia e poliantibioterapia. As serologias

de HIV e hepatites foram negativas. Realizada MO que

revelou fenótipo compatível com LCP.O doente apresen-

tou progressão desfavorável da sua situação clinica ape-

sar dos desbr idamentos, antibioterapia e suporte

transfusional acabando por falecer com 105 dias de

internamento.

Conclusões: A LCP deve sempre fazer parte do diag-

nóstico diferencial das doenças que cursam com

pancitopenia e esplenomegalia. A LCP tem um prognós-

tico clinico favorável (sobrev ida 5A>90% caso esteja

medicada atempadamente).Neste caso clinico, o atraso

no diagnóstico, a presença de infecção dos tecidos mo-

les num diabético e a impossibilidade de realizar QT pelo

quadro infeccioso, foi fatal.
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C10 - ANEMIA COMO MANIFESTAÇÃO INAUGURAL DE
CIRROSE HEPÁTICA COMPLICADA DE CARCINOMA
HEPATOCELULAR
JOÃO PINTO, RICHARD AZEVEDO, HELENA RIBEIRO, CÁTIA LEITÃO, EDUARDO PEREIRA, ANTÓNIO BANHUDO
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C9 - RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO UTERO -
TRABALHO DE MELHORIA DA QUALIDADE
MARIANA FREIRE, MIGUEL CABANELAS, CÁTIA FERNANDES, ANA CATARINA LUCAS, ANA CATARINA SEQUEIRA, LUCIANA PAULO, MICAELA
BATISTA, ELIANA PIRES, NUNO SILVA, BARBARA FERREIRA, MARLI LOUREIRO, JOÃO TABORDA

Introdução: O cancro do colo do útero teve uma inci-

dência na região centro do pais de 8,5/100.000 mulhe-

res (2011). Afeta principalmente jovens, com importan-

tes papéis a nível familiar e laboral. Com o rastreio do

cancro do colo do útero (RCCU), a sua incidência diminui

ate 80%. Em 2013, numa unidade de saúde da região

centro, das utentes elegíveis, 23.65% tinham pelo me-

nos 1 citologia realizada nos últimos 3 anos.

Objetivos: 10 internos e 8 orientadores, elaboraram um

trabalho de melhoria da qualidade, com o objetivo de

melhorar a taxa de cobertura do ficheiro clinico de 8

medicos de familia.

Métodos: O trabalho engloba 3 fases: 1ª fase: avaliação

retrospectiva interna e interpares, através de analise de

processos clínicos, do nº de mulheres dos 25-64 anos

que realizou colpocitologia entre 1 de Janeiro e 31 de

Dezembro de 2014. 2ª fase: analise dos dados recolhi-

dos na 1ª fase, e introdução de medidas de melhoria.

3ªfase: reavaliação do impacto das medidas de melhoria,

traduzidos no numero de mulheres que realizou 1

colpocitologia entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto de 2015.

Resultados: Na 1ª fase, entre 3666 utentes elegiveis, a

taxa de cobertura foi de 31.4%. Os dados referentes a 3ª

fase encontram-se em analise, estando concluida a 15

de Setembro.

Discussão/Conclusão: A 1ª fase do trabalho revelou

que em 2014 a taxa de cobertura dos 8 ficheiros, esta-

va acima da taxa de cobertura da instituição no ano

anterior. Uma grande percentagem da população alvo

con ti nuav a por rastrear , sendo fu ndam en ta l a

implementação de medidas de melhoria. Os autores es-

peram que a análise dos dados referentes a 2015 reflic-

tam essas medidas, com aumento no número de mulhe-

res rastreadas. Os trabalhos de Melhoria da Qualidade

são fundamentais em saúde, pois permitem identificar

áreas onde e possível melhorar o desempenho das insti-

tuições, levando a um impacto positivo na saúde das

populações onde se inserem.

Caso clínico: Homem de 49 anos, com antecedentes

de Síndrome de Usher (condicionando cegueira e

hipoacusia severa), hipertensão arterial, diabetes mellitus

insulino-tratada e hábitos alcoólicos marcados no pas-

sado, recorre ao serviço de urgência por mau controlo

de glicémia. Apesar de se encontrar completamente

assintomático e apresentar estabilidade hemodinâmica,

as análises revelaram anemia microcítica hipocrómica

grave com hemoglobina de 6,5 g/dL (13-17). Foi reali-

zada endoscopia digestiva alta que revelou a presença

de varizes esofágicas pequenas, gastropatia hipertensiva

portal ligeira e pólipo erosionado no antro gástrico (em

provável relação com perdas hemáticas digestivas cró-

nicas e anemia). Perante os achados sugestivos de hi-

pertensão portal, fez-se ecografia abdominal onde se

identificou a existência de cirrose hepática e nódulo no

lobo direito com cerca de 45mm. Optou-se pelo

internamento para tratamento da anemia e investiga-

ção. Os exames efectuados concluíram tratar-se um do-

ente com cirrose alcoólica Child-Pugh classe A. A TAC e

ressonância magnética abdominal para estudo do nó-

dulo hepático foram compatíveis com carcinoma

hepatocelular, apesar do valor de alfa-fetoproteína nor-

mal. O doente foi referenciado para unidade de trans-

plantação hepática onde foi submetido a transplante

hepático ortotópico de dador cadáver 4 meses depois.

Actualmente, 1 ano após o transplante, encontra-se

assintomático e sem sinais de recidiva tumoral.

Conclusão: Apresenta-se este caso clínico pela sua ma-

nifestação invulgarmente pobre em sinais e sintomas de

uma entidade tão grave como o carcinoma hepatocelular

num doente com cirrose alcoólica. De facto, os sinais
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relacionados com a anemia e eventual hemorragia di-

gestiva intermitente, passaram desapercebidos a um

doente com mobilidade reduzida e total incapacidade

de verificar alterações de cor nas suas dejecções.

C11 - CANABINÓIDES
LUCIANA PAULO, DR. VICTOR SAINHAS OLIVEIRA, DRA. MARCIOMIRA SILVA

Introdução: A Canábis é uma das plantas psicoativas

que a humanidade conhece há mais tempo, tendo sido

utilizada desde cedo para os mais diversos fins, tanto

recreativos como medicinais.

Foi registado como remédio por Galeno e outros físicos

da era clássica, além de muito apreciado na Europa Me-

dieval.

A pesquisa sobre a Cannabis sativa e seus efeitos come-

çou a ganhar legitimidade com a identificação da sua

estrutura química, da possibilidade da obtenção dos seus

componentes isolados e de como poderiam funcionar

no organismo. Além do seu princípio ativo, o delta-9-

�tetrahidrocanabinol ( 9–THC), a Cannabis sativa contém

outras 65 substâncias chamadas fitocanabinóides. Com

o conhecimento da sua estrutura, tornou-se possível re-

lacionar os efeitos que exercem sobre os neurônios e

identificar neles os receptores canabinóides.

O objetivo deste trabalho é compreender a utilização

terapêutica dos canabinoides.

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de revisões

sistemáticas e artigos originais, em Inglês e Português,

na Pubmed, utilizando o termo cannabinoid. Foi ainda

realizada pesquisa sobre a legislação portuguesa e ou-

tra bibliografia (livros) referente ao tema.

Resultados: Os canabinóides são utilizados com diver-

sos fins terapêuticos. Estudos pré-clínicos revelam que

estes bloqueiam a resposta da dor nos modelos testa-

dos. São ainda uti lizados como antiespasmódicos,

antieméticos, anticonvulsivantes e no tratamento de

insónias.

Discussão: A utilização de Canábis é controversa, por

motivos legais e farmacológicos: efeito psicotrópico,

i nstabi l i dade dos extratos da Cannabi s sati va,

insolubilidade na água, reações individuais imprevisíveis.

O desenvolvimento das substâncias sintéticas puras,

que visam atenuar os efeitos psicotrópicos indesejá-

v ei s, apon ta para um a possí v el  uti l i zação de

canabinóides no futuro.

C12 - DESAFIOS NO CONTROLO DA DOR NO DOENTE
COM HÁBITOS ADITIVOS
RIBEIRO L., PISSARA A.J., VASCONCELOS P., PIRES A., GONÇALVES PEREIRA M., MARRUZ M.J., NOBRE P., PIRES R., ALMEIDA M.C., BARRIOS H.

Introdução: A Dor é um fenómeno percetivo comple-

xo, subjetivo e multidimensional. É uma experiência sen-

sorial e emocional desagradável associada a lesão

tecidual, mas também a um fenómeno psicossocial e

espiritual modulado pelo humor, moral e significado que

a dor assume para o doen te. A presença de

psicopatologia prévia, ou dependenência de substânci-

as é referenciado pelo Programa Nacional de Cuidados

Paliativos, como critério de complexidade no doente

paliativo com dor. Nestes casos quando o mecanismo

etiológico não é claro, a avalição e a abordagem tera-

pêutica farmacológica e não farmacológica devem ser

optimizadas.

Caso clinico: Mulher, raça caucasóide, 64 anos, médi-

ca, divorciada, sem filhos, a residir sozinha em Lisboa.

Antecedentes Pessoais: Hipertensão Arterial, Diabetes

Mellitus tipo 2 com retinopatia diabética; Glaucoma;

Antecedentes de patologia psiquiátrica não esclarecida

com internamentos prévios, sem acompanhamento em

consulta de psiquiatria regular. Com consumos aditivos

etanólicos e medicamentosos (benzodiazepinas) activos

e não quantificáveis. Medicada desde há vários anos com

quetiapina 100 mg e venlafaxina 75 mg.

Em Julho de 2014, na sequência de um acidente de via-

ção, sofreu traumatismo lombar com fractura instável de

L1 com compressão medular, tendo sido submetida a

cirurgia - artrodese com estabilização da coluna verte-

bral, sem intercorrências cirúrgicas. Realizou TC lombar

de controlo que não revelou compressões radiculares.

Foi transferida para o Hospital do Mar, não apresentan-

do défices neurológicos focais,  com o ob jeti vo

terapêutico de reabilitação e controle da dor. Na data
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C13 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DAS
INTERVENÇÕES EM UTENTES COM DOR CRÓNICA:
ANÁLISE SECUNDÁRIA DE UM ESTUDO DE COORTE
DE INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÓNICA
DIOGO PIRES, DANIELA COSTA

de admissão estava medicada com buprenorfina 35,

metamizol e paracetamol, PRN, mantendo quetiapina e

venlafaxina prévia. Apresentava dor 8-10/10 sem irradi-

ação, sem posição de alívio.

Foi integrada em programa de abordagem multidisciplinar,

que incluiu apoio de equipa de cuidados paliativos, psi-

quiatria, e medicina física e reabilitação.

A instituição de terapêutica opióide parentérica não

melhorou o controlo da dor (mantendo-se em nível 8-

10/10), pelo que no contexto presente foi suspensa. O

ajuste farmacológico adjuvante não opióide permitiu a

regularização do ciclo sono vigília. Manteve-se opióide

de longa duração de acção, diagnosticaram-se e con-

trolaram-se intercorrências patológicas, e a doente ini-

ciou o seu processo de reabilitação em ginásio indo ao

encontro do plano previamente delineado.

Conclusão: O presente caso clínico ilustra a dificuldade

do controlo da dor em doentes com hábitos aditivos, a

titulação de terapêutica opióide de curta acção, nome-

adamente a parentérica deve ser realizada com cuidado

particular, e descontinuada, se não demonstrar efeito

analgésico eficaz, e efeitos acessórios indesejáveis. A

auto-medicação é problema da maior relevância que as-

sume particular importância em profissionais de saúde.

Objetivos: O presente estudo teve por objetivo ana-

l isar as relações entre as mudanças médias ocorri-

das, a proporção de utentes com melhorias clínicas

na intensidade da dor e a proporção de utentes que

percecionou uma melhoria global no seu estado de

saúde após a intervenção da fisioterapia.

Métodos: Realizou-se uma análise secundária de um

estudo de coorte de utentes com dor lombar crónica

(DLC). Foram calculadas as mudanças médias ocorri-

das na intensidade da dor após 6 semanas de inter-

venção e o número de utentes que obtiveram uma

redução de 20 mm e de 30% na Escala V isual Análo-

ga (EVA). O número de utentes que percecionou uma

melhoria efetiva no seu estado de saúde (Patient Glo-

bal Improvement Change ScalePGIC), foi  relacionado

como o número de utentes que atingiram reduções

clinicamente relevantes na intensidade da dor.

Resultados: Após a intervenção observou-se uma

redução estaticamente significativa na intensidade da

dor (45,5 para 27,6 na EVA; p=0,001). Na análise in-

div idual, 42 indivíduos (44%) reduziram a intensidade

da dor em pelo menos 20mm, 59 (62%) reduziram em

pelo menos 30% a sua intensidade da dor e 71 (75%)

percecionaram a melhoria (PGIC) ao afirmarem sentir-

se “melhores” ou “muito melhores”. Dos indivíduos que

percecionaram a melhoria na PGIC (71), 38 (53%) não

obtiveram reduções superiores a 20mm na EVA, 25

(35%) não obtiveram reduções superiores a 30% na

intensidade da dor e 27 (38%) mantêm os níveis de

intensidade da dor superiores a 30mm na EVA. Pelo

contrário, cerca de 10% que apresentaram reduções

relevantes na intensidade da dor não percecionaram

a melhoria na PGIC.

Conclusões: Os resultados deste estudo revelam a

existência de uma discrepância considerável entre a

proporção de indivíduos que apresenta melhorias cli-

nicamente

importantes na intensidade da dor e aqueles que

percecionam a melhoria após a intervenção da fisio-

terapia.
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C14 - ROTAÇÃO ANALGÉSICA EM DOENTE
ONCOLÓGICO COM DOR GRAVE E REFRACTÁRIA: A
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
ANA J. PISSARA, LILIANA RIBEIRO, PATRICIA VASCONCELOS, RAQUEL PIRES, PAULA NOBRE, MARIA J. MARRUZ, MANUEL C. ALMEIDA, HELENA BARRIOS

Introdução: O número de casos de cancro tem vindo a

aumentar e a Organização Mundial de Saúde estima 9

milhões de novos casos/ano. A dor, considerada como

o quinto sinal v ital, é o sintomas mais vivido pelos do-

entes oncológicos, necessitando a maioria de terapêuti-

ca analgésica múltipla. A terapêutica com opióides fica

reservada para dor intensa não responsiva e o seu uso é

limitado pela tolerância e dependência.

Caso clinico: Homem de 67 anos com Carcinoma do

Urotélio pouco diferenciado, realizou resseção transuretral

da Bexiga e terapêutica intra-vesical. Posteriormente

detectada volumosa massa da cúpula,em contacto com

a sigmoide sem planos de clivagem; realizou cistectomia

e quimioterapia. Durante este período queixas álgicas

controladas com anti inflamatórios não esteroides

(AINE’s),dor grau 5/10.Verificou-se progressão da doen-

ça com lesão cerebral e ósseas metastáticas.Por agra-

vamento do quadro álgico iniciou analgesia opióide com

tapendadol, titulado até 150mg bid e AINE’s.Por ineficá-

cia do controlo álgico iniciou fentanilo 50 microgramas/

hora (µg/h) com SOS de fentanilo transmucoso 200mg e

AINE’s, inicialmente com alívio parcial.Por dor não con-

trolada (grau 9/10) foi escalada terapêutica para fentanilo

75 µg/h,  que não tol erou  por  com pl icações

gastrointestinais (GI) (náuseas e vómitos). Os sintomas

GI e a dor não controlada que condicionavam incapaci-

dade funcional levaram ao internamento.Efectuou-se ro-

tação de opióides com buprenorfina 35 µg/h titulada

até 50 µg/h, associado a gabapentina e corticoterapia.

Progressivamente controlo da dor e melhoria funcional

do doente numa fase terminal da doença.

Conclusão: A dor é uma experiência física e emocional

e o seu alívio é o principal objectivo dos profissionais

de saúde. Este caso clínico ilustra a idiossincrasia na to-

lerância aos opióides e o benefício da rotação destes

quando o efeito analgésico ou os efeitos acessórios não

são os desejados, repercutindo-se a eficácia do contro-

lo da dor na qualidade de vida dos doentes.

C15 - COMO EXPLICAR A DOR CRÓNICA AO UTENTE
COM FIBROMIALGIA? UM ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS
DIOGO PIRES, DANIELA COSTA, ISABEL DUQUE MARTINS

Objetivos: O objetivo deste estudo de série de casos

foi descrever os efeitos de um programa educacional

seguido de exercício em indivíduos com diagnóstico de

fibromialgia.

Métodos: Foi realizado um estudo de série de casos

em que todos os participantes realizaram 6 sessões

indiv iduais de educação seguidas de 6 sessões de

exercício. O programa educacional integrou um leque

de conteúdos baseados na neurofisiologia da dor.

O programa de exercício integrou exercício aeróbio,

exercícios de controlo motor e exercício aquático. Os

indivíduos foram avaliados antes da intervenção, após

o programa educacional (3 semanas) e após o progra-

ma de exercício (6 semanas). As variáveis de resulta-

do foram a intensidade da dor, a cinesiofobia, a

catastrofização e a perceção global de mudança.

Resultados: Os 9 participantes (Mulheres; média de

idade: 53±10 anos) completaram as 12 sessões que

integraram o programa. Os resultados mostraram uma

redução significativa (p<0,05) na intensidade da dor

(Início: 7,2±1,3; Pós-educação: 4,0±1,5; Pós-exercício:

3,3±1,7), cinesiofobia (Início: 35.2±7.2; Pós-educação:

22,6±3,1; Pós-exercício: 23,2±5,9) e catastrofização

(Início: 33,6±8,9; Pós-educação: 15,6±8,6; Pós-exercí-

cio: 13,8±8,1) entre o início e os restantes momentos

de avaliação. Dos 9 indivíduos, 8 diminuíram a intensi-

dade da dor após a educação e 7 após o exercício

em 2 ou mais pontos. Após o programa educacional
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C16 - NEVRALGIA PÓS-HERPÉTICA - REVISÃO DE
TEMA
JORDANA DIAS, DENYS YENKO, PATRICIA OLIVEIRA, PEDRO SANTOS

8 diminuíram os níveis de cinesiofobia e todos dimi-

nuíram os níveis de catastrofização. Na última sessão

da intervenção, todos os indivíduos reportaram mu-

danças clinicamente relevantes no seu estado de saú-

de.

Conclusões: Este estudo de série de casos sugere que

um programa de educação baseado na neurofisiologia

da dor seguido de exercício é adequado e efetivo na

diminuição da intensidade da dor e na alteração de va-

riáveis cognitivas em indiv íduos com fibromialgia.

Introdução: O herpes zoster é causado por uma

reactivação do vírus da varicela zoster que, após uma

infecção primária, se encontra latente nos gânglios da

raiz dorsal. A apresentação clínica clássica é antecedi-

da, por um pródromo caracterizado por uma sensação

de queimadura, choque eléctrico, hiperestesia ou pruri-

do intenso a moderado, localizados unilateralmente ao

longo da distribuição de um nervo sensitivo espinhal ou

craniano, seguindo-se de erupção cutânea.

Pertinência: A complicação mais frequentemente ob-

servada em indivíduos imunocompetentes é a nevralgia

pós-herpética. O aumento da incidência de herpes zoster

e da nevralgia pós-herpética estão associados ao enve-

lhecimento da população. Numa população envelhecida

como a portuguesa, é esperado um aumento de casos

com esta patologia.

Objectivo:  Diagnosticar e tratar precocemente esta

doença para evitar complicações.

Metodologia: Pesquisa sistemática de literatura de aces-

so livre através da base de dados de medicina baseada

na evidência (PubMed e Up To Date) em diferentes idio-

mas (espanhol, inglês e português).

Conclusões: A nevralgia post herpética pode ser fran-

camente debilitante e ter um grande impacto na quali-

dade de vida dos doentes, motivo pelo qual deve ser

reconhecida atempadamente pelo Médico.

C17 - RESPOSTA ENDOCRINO METABOLICA NO
PÓS-OPERATÓRIO
BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, EDUARDO ARAÚJO, LUÍS CAMARINHA

Introdução: O stress é a designação do conjunto de

alterações metabólicas que ocorrem após qualquer si-

tuação de trauma. Estas traduzem-se num estado

hipercatabólico, com elevação dos níveis plasmáticos

de hormonas catabólicas A agressão cirúrgica desenca-

deia uma reacção neuroendócrina semelhante à encon-

trada em qualquer situação de stress. Esta resposta tem

como finalidade manter e/ou restaurar a homeostasia.

Através do Sistema Nervoso Autónomo pode-se con-

trolar o str ess cirúrgico,  modelando a r esposta

involuntária dos órgãos estimuladores.

Metodos: Atendendo a elevada população geriátrica,

pretendemos com esta revisão rever os conceitos asso-

ciados a resposta neuroendocrina associado ao trauma

cirúrgico, e a forma como esta influencia a resposta do

doente durante o pos-operatorio.

Discussão: A resposta endócrina é activada por estímulos

neuronais aferentes a partir do local lesado. O impulso viaja

ao longo das vias nervosas somatossensoriais e autonomas

até ao hipotálamo. Após o processamento central destes

estímulos, o hipotálamo inicia as respostas eferentes atra-

vés de duas vias distintas: Uma rápida, cujo objectivo é a

manutenção do fluxo sanguíneo e o aporte de energia para

órgãos vitais. Outra de atuação mais lenta, através da liber-

tação de hormonas e corticosteroides, diminuindo a secre-

ção de insulina, induzindo a utilização de ácidos gordos.

Conclusão: A resposta neuroendócrina e metabólica ao

trauma cirúrgico, quando exacerbada, pode levar a

consequências nefastas para o organismo, exigindo uma

grande reserva funcional dos principais sistemas orgâni-

cos. A duração e a magnitude da resposta são directa-

mente proporcionais ao trauma cirúrgico e ao desenvol-

vimento de complicações, como a sepsis. A anestesia

loco-regional com anestésicos locais, inibe a resposta

neuroendócrina ao stress traumático e cirúrgico poden

do influenciar positivamente o prognóstico.
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C18 - FRATURAS DO CALCÂNEO - ESTADO DA ARTE
ANDRÉ PINTO, VITOR PINHEIRO, UGO FONTOURA, MARCOS CARVALHO, SANDRA SANTOS

Objectivo: concluir acerca do estado da arte na temática

“fraturas do calcâneo”

Métodos: revisão de 5 artigos científicos de elevado

factor de impacto

Resultado e conclusões: a decisão terapêutica nas

fraturas do calcâneo depende sobretudo da idade, es-

tado geral do paciente, grau de cominução e deformi-

dade do calcâneo. A abordagem mais comum é a

abordagem lateral alargada, aparecendo recentemen-

te a abordagem pelo seio társico. A cirurgia tem como

objectivo corrigir a deformidade em varo, o alarga-

mento do calcâneo e a reconstrução da superfície ar-

ticular (correcção do ângulo de Bohler e Gissane). Os

resultados funcionais a curto e longo prazo do trata-

mento cirúrgico e conserv ador são semelhantes, exis-

tindo maior risco de complicações para os doentes

submetidos a tratamento cirúrgico.

C19 - PSEUDARTROSE DIAFISÁRIA UMERAL NÃO
DOLOROS
ALFREDO CARVALHO, NUNO ESTEVES, DIOGO PASCOAL, EDUARDO SALGADO, CLÁUDIA SANTOS, JORGE SEQUEIROS

Introdução: A fratura da diáfise umeral constitui cerca

de 8% de todas as fraturas, podendo complicar-se de

pseudartrose quer se opte por cirurgia ou tratamento

conservador. Os autores analisam esta complicação a

partir do caso clínico de uma fratura do úmero com 2

anos de evolução numa paciente de 85 anos, tratada

conservadoramente e complicada por pseudartrose.

Material e métodos: Entrev ista clinica, consulta do

processo clinico e revisão da literatura.

Resultados: Radiologicamente verifica-se imagem de

pseudartrose hipertrófica, com angulação diafisária de

cerca de 20º . Cl in icam en te, deform idade e

hipermobilidade na região do foco de fratura. A doente

não apresenta queixas álgicas e nega perda de qualida-

de devida, tendo recusado tratamento cirúrgico.

Discussão: A obesidade, osteoporose, alcoolismo e

desalinhamento dos topos ósseos são fatores de risco

conhecidos da Pseudartrose, dependendo o tratamento

do subtipo específico. No subtipo atrófico há necessi-

dade de restaurar a atividade biológica, sendo o enxer-

to ósseo uma opção. No subtipo hipertrófico e no

infetado pode realizar-se desbridamento do tecido

sinovial e infetado, respetivamente. A presença de dor e

impacto funcional são fatores essenciais na opção tera-

pêutica.

Conclusão: Este caso permite concluir que a ausência

de dor é um ponto essencial no tratamento das fraturas

ósseas e que o tratamento conservador da pseudartrose

não infetada em doentes com baixas necessidades fun-

cionais é uma opção válida.

C20 - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL PÓS FRACTURA
COMPLEXA DO CALCÂNEO
DIOGO PASCOAL, SANDRA ALVES, JORGE PON, NUNO ESTEVES, ALFREDO CARVALHO, EDUARDO SALGADO

Introdução: As fracturas do calcâneo constituem cer-

ca de 2% de todas as fracturas e representam as fractu-

ras do tarso mais frequentes (60%). Estão frequentemen-

te associadas a mecanismos de lesão de alta energia

com compressão axial, como queda de altura, apresen-

tando frequentemente cominuição e atingimento articu-

lar (75%). O tipo de fractura é determinado pela posição

do pé, direcção e magnitude da força no momento da

lesão.

Material e Métodos: Os autores apresentam o caso

clínico de um doente de 41 anos de idade, que sofreu

acidente de viação com traumatismo do pé esquerdo

em Fevereiro de 2015, resultando em fractura de D12 e

do calcâneo, do tipo “tongue-type”, com atingimento
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C21 - ARTICULAÇÃO SACRO-ILÍACA: UMA CAUSA
NEGLIGENCIADA DE DOR, SUA ABORDAGEM POR
INFILTRAÇÕES ECOGUIADAS
LUÍS DUARTE SILVA, BRUNO MAIA, EDUARDO PEREIRA, FILIPA PIRES, NUNO LOUREIRO, LUÍS CAMARINHA

articular e grau elevado de cominuição com cerca de 4

fragmentos, classificada imagiologicamente como

Sanders grau IV. O doente foi submetido a cirurgia ver-

tebral com estabilização por via minimamente invasiva,

sendo posteriormente transferido para hospital de resi-

dência. Devido ao edema de tecidos moles e tensão

cutânea, o tratamento cirúrgico foi diferido por 15 dias,

tendo ficado o membro imobil izado com tala suro-

podálica.

Posteriormente, foi submetido a redução aberta e fixa-

ção interna com placa anatómica para calcâneo de 8

parafusos de bloqueio.

Resultados: A intervenção cirúrgica e o pós-operató-

rio decorreram sem complicações.

Iniciou fisioterapia precoce.. Após 6 meses de seguimen-

to o doente apresentava-se satisfeito com o resultado

cirúrgico, com boa evolução clínica e radiológica,

assintomático e retoma progressiva de todas as suas

actividades de vida diária prévias.

Discussão: A opção pelo tratamento cirúrgico em frac-

turas do calcâneo tipo “tongue-type”, com atingimento

articular e com 4 fragmentos (Sanders grau IV) é consi-

derado “gold standard”. Este consiste em redução aber-

ta e fixação interna, geralmente diferido por 10-15 dias,

para obtenção de condições mio-fascio-cutâneas ide-

ais.

O tratamento conservador, apesar de legítimo em frac-

turas alinhadas, neste tipo de fracturas conduz frequen-

temente a maus resultados funcionais com desenvolvi-

mento de osteoartrose precoce.

Conclusão: O tratamento cirúrgico com redução aber-

ta e fixação interna do calcâneo com placa e parafusos,

perante uma fractura complicada e de mau prognósti-

co, permitiu uma consolidação em posição anatómica,

com óptimo resultado funcional e recuperação das

actividades de vida diária do doente.

Objectivos: A articulação sacro-ilíaca é um local de dor

frequentemente negligenciada tradicionalmente tratada

com  recurso a métodos dispendiosos tais como

fluoroscópio e material de bloco operatório. A actual

evolução tecnológica apresenta  métodos menos

dispendiosos e igualmente eficazes para a abordagem

de patologia da sacro-ilíaca como é o caso de infiltra-

ções ecoguiadas (terapêuticas ou diagnósticas - técni-

ca realizada pelo autor).

Métodos: Apresentação das diferentes técnicas de in-

filtração (ecoguiada versus com apoio de fluoroscopia).

Revisão da literatura com enfase para o exame físico da

coluna lombosagrada e testes específicos para a articu-

lação sacro-ilíaca. Apresentação das diversas causas de

dor nesta articulação e ainda os diagnósticos diferenci-

ais mais comuns.

Resultado: Os resultados existentes na literatura apre-

sentam valores similares na eficácia dos procedimentos

ecoguiados ou com apoio de fluoroscopia tanto a nível

de segurança como a nível de precisão da administra-

ção do fármaco e ainda relativamente aos scores funci-

onais.

Conclusões: As infiltrações ecoguiadas da sacro-ilíaca

são um método seguro, pouco dispendioso, eficaz,

economizador de tempo e livre de radiação na aborda-

gem da patologia desta articulação. Perante estes da-

dos é aconselhável que as unidades de Ortopedia;

Fisiatria; Neurocirurgia e Dor tenham os conhecimentos

necessários para oferecer novas abordagens terapêuti-

cas aos doentes permitindo com isso melhorar a quali-

dade de vida dos mesmos e também não submeter os

doentes e os profissionais de saúde a radiação ionizante.
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C22 - LISE ÍSTMICA BILATERAL. A DOR COMO CAUSA
DE ABANDONO DA ATIVIDADE DESPORTIVA
ALFREDO CARVALHO, NUNO ESTEVES, DIOGO PASCOAL, EDUARDO SALGADO, SANDRA ALVES, JORGE SEQUEIROS

Introdução: A Lise Ístmica Bilateral é uma alteração na

pars interarticularis das vértebras, que pode ser uni ou bila-

teral, e afetar um ou vários níveis vertebrais, sendo uma

causa frequente de abandono de atividade desportiva,

maioritariamente devido a dor. Os autores tomam como

ponto de partida o caso clínico de uma atleta de basque-

tebol de 16 anos com Lise Ístmica Bilateral L5-S1, para

efetuar uma revisão das principais características desta

patologia.

Material e métodos: Entrevista clínica, consulta de pro-

cesso clínico e revisão da literatura.

Resultados: Tratamento conservador, com bons resulta-

dos e regresso á atividade desportiva.

Discussão: A Lise Ístmica é uma causa importante de dor

no atleta jovem, sendo frequentemente sub-diagnosticada.

O tratamento pode ser cirúrgico ou conservador, sendo

ainda tema de intensa investigação.

Conclusão: O conhecimento das características clínicas e

imagiológicas da Lise Ístmica é essencial ao diagnóstico

desta patologia, que gera ansiedade e diminuição de qua-

lidade de vida quer no atleta quer no cuidador/treinador.

O tratamento de primeira linha não é ainda consensual,

sendo que a gestão de espectativas do paciente é parte

fundamental do processo terapêutico.

C 23 - PÉROLAS DE GENTAMICINA AINDA TERÃO
LUGAR NO TRATAMENTO DE OSTEOMIELITE? - CASO
CLÍNICO
DIOGO PASCOAL, JORGE PON, NUNO ESTEVES, ALFREDO CARVALHO, EDUARDO SALGADO, ALBINO SOUSA

Introdução: A osteomielite crónica é uma entidade re-

levante em medicina quer pela sua prevalência quer pelo

impacto na vida do doente. O tratamento definitivo re-

quer uma combinação de antibioterapia dirigida com

desbridamento cirúrgico agressivo, sequestrectomia e

encerramento do espaço morto.

Materiais e Métodos: Os autores apresentam o caso

clí ni co de um  doente de 61 anos de i dade,

imunocompetente, portador de osteomielite crónica da

tíbia esquerda desde a infância pós queimadura com

exposição óssea. Em 2014 iniciou dor intensa na face

anterior da perna esquerda com drenagem fistulosa de

conteúdo purulento, que condicionava as actividades

de vida diária. Não foi identificado patógenio em cultu-

ras. Foi proposto para cirurgia a 2 tempos. Num primei-

ro tempo foi realizado desbridamento cirúrgico alarga-

do com sequestrectomia e lavagem, com posterior in-

serção de 8 pérolas de PMMA com gentamicina ligadas

em cadeia, e encerramento primário. O doente manteve

antibioterapia empírica, e aos 5 meses foi submetido a

extracção das pérolas de gentamicina e preenchimento

com enxerto ósseo sintético.

Resultados: As intervenções cirúrgicas e o pós-opera-

tório decorreram sem complicações.

Aos 12 meses de pós-operatório, o doente apresenta-

va-se satisfeito com o resultado cirúrgico, com boa evo-

lução clínica e radiográfica, assintomático e sem sinais

inflamatórios clínicos ou analíticos. Apresentava marcha

sem canadianas e bom arco de mobilidade do tornoze-

lo com score AOFAS de 83.

Discussão:  A osteom ielite crón ica ap resen ta-se

como uma patologia de erradicação difíci l. A uti liza-

ção de antibióticos locais tem a vantagem de permi-

tir alcançar altas concentrações (10-100x superiores),

com baixos n í vei s sér i cos e bai xa toxi ci dade

sistémica, permite ainda preencher o espaço morto e

o encerramento primário da ferida. No entanto, tem a

desvantagem de necessitar de um segundo tempo

para extracção das pérolas de gentamicina. A aplica-

ção de enxerto ósseo não é necessária, mas no caso

descrito permitiu potenciar a consolidação óssea e a

carga precoce.

Conclusão: O caso clínico apresentado ilustra a impor-

tância da adequação da opção terapêutica a cada do-

ente, pelo que a utilização de pérolas de gentamicina,

constitui uma técnica segura e simplificada, de salvação

e uma boa opção no tratamento de casos difíceis de

osteomielite crónica, em doentes seleccionados.
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C24 -TUMOR GLÓMICO SUB-UNGUEAL DA MÃO
ALFREDO CARVALHO, NUNO ESTEVES, DIOGO PASCOAL, EDUARDO SALGADO, CLÁUDIA SANTOS, JORGE SEQUEIROS

Introdução:

O Tumor Glómico é uma neoplasia vascular benigna rara,

derivada dos corpos glómicos neuromioateriais, respon-

sáveis pelo fluxo sanguíneo e termorregulação locais.

Pode afectar qualquer região do tegumento corporal,

sobretudo o leito sub-ungueal da mão. Clinicamente

apresenta dor intensa paroxística num ponto bem defi-

nido despoletada pelo frio. O diagnóstico definitivo é

histológico, e o tratamento eminentemente cirúrgico por

excisão do tumor. Os autores apresentam um caso clíni-

co de tumor sub-ungueal da mão para analisar os princi-

pais pontos da clinica, diagnóstico e tratamento desta

patologia.

Material e métodos:

Entrevista clínica, consulta de processo clinico e revisão

da literatura na base de dados PUBMED.

Resultados:

Foi realizado tratamento cirúrgico, com exérese trans-

ungueal, com anestesia por bloqueio troncular do dedo,

com bons resultados a curto prazo

Discussão:

O Tumor Glóm ico é uma patologia rara e sub-

diagnosticada, sendo causa de dor intensa e redução

de qualidade de vida. O conhecimento da tríade clínica

característica e principais testes diagnósticos (Lov e,

Hildreth, frio, trans-iluminação) abrevia o diagnóstico e

permite um tratamento precoce. A técnica cirúrgica va-

ria com a localização do tumor, sendo a excisão por via

sub-ungueal a mais usada.

Conclusão:

A análise deste caso clínico permite concluir que o Tu-

mor Glómico é uma doença com implicações considerá-

veis na qualidade de vida do paciente, pelo que o diag-

nóstico e tratamento precoces são de suma importân-

cia, devendo os clínicos estar a par desta entidade pa-

tológica apesar da sua baixa incidência.

C25-LESÕES HILL-SACHS
BRUNO MAIA, LUIS SILVA, EDUARDO PEREIRA, FILIPA PIRES, EDUARDO ARAÚJO, LUÍS CAMARINHA

Introdução: A Lesão de Hil l-Sachs define-se como uma

fratura compressivas posterosuperolateral da cabeça

umeral, ocorrendo em associação com instabilidade an-

terior ou luxação glenoumeral. A compreensão entre o

mecanismo desencadeante e a lesão resultante, leva-

ram a consideração de inúmeras classificações de for-

ma a melhorar a abordagem terapêutica. Historicamen-

te, a combinação de uma lesão “de engate” com perda

da anatomia do rebordo anterior da glenoide, associa-

se a recorrência de episódios de instabilidade do om-

bro. O desafio nestes doentes é diferenciar quais as

lesões associadas a sintomas de instabilidade clinica

ou achados imagiológicos sem tradução.

Metodos: Atendendo a elevada prevalência de luxações

do ombro que todos os dias encontramos no serviço de

urgência, pretende-se com esta revisão alertar os clíni-

cos para o seu diagnostico.

Discussão: O tratamento conservador é aplicado a

pequenos defeitos ósseos e lesões “nonengaging”. Um

programa de reabilitação é essencial na recuperação

do doente, podendo requerer vários meses. O trata-

mento cirúrgico depende do significado clinico da le-

são.

Encontram-se descritos inúmeros métodos cirúrgicos

podendo ser efetuados por vias abertas ou artroscópicas.

O seu tratamento direciona-se ao local de instabilidade

primária. Deve-se ter em conta a natureza bipolar da

lesão tratando quando devidamente apropriado o de-

feitos ósseos a nível da cabeça do úmero e glenoide.

Conclusão: O cirurgião deve determinar quais as que

devem ser tratadas por métodos cirúrgicos e conserva-

dores. O tamanho da lesão, orientação, localização e

perda óssea devem ser avaliados em associação com

um exame físico cuidadoso de forma a quantificar a ins-

tabilidade associada. O tratamento cirúrgico deve ter

em conta a natureza bipolar da lesão tratando os defei-

tos ósseos a nível da glenoide e da cabeça do úmero

quando justificado.
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C26-REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY IN POST-
TRAUMATIC SHOULDER ARTHRITIS - CAN IT IM-
PROVE FUNCTION IN YOUNGER PATIENTS? A CASE
REPORT
VITOR HUGO PINHEIRO, ANDRÉ PINTO, SANDRA SANTOS, MARCOS CARVALHO, UGO FONTOURA, ANA INÊS

Introduction: Reverse shoulder arthroplasty (RSA) is an

accepted treatment of posttraumatic shoulder arthritis

and rotator cuff deficiency. There are limited data in

literature regarding outcomes in younger patients with

RSA.

Aim: Report of a posttraumatic shoulder arthritis with

rotator cuff tear treated with RSA in a 52 year-old man.

Methods: One case report

Results: This case concerns a 52-year-old left handed

man, with a history of a left 3-part proximal humeral

fracture 30 years ago which was treated using a closed

reduction and percutaneous fixation with cannulated

screws, removed years later. He has been followed in

our institution since 2011 for subsequent posttraumatic

shoulder arthritis. Then, his main complaints were pain

with limited shoulder motion, having a Constant score

of 38 points. Xrays showed a decentered glenohumeral

arthritis consistent with rotator cuff tear, confirmed on

MRI. We decided to implant a RSA in order to compensate

for the insufficient rotator cuff.

Immediately after surgery, active-assisted mobilization

with 0° external rotation was started.

After 6 weeks, unrestricted motion was allowed and after

12 weeks strengthening of the shoulder muscles was

initiated. At 24 months of follow-up, the patient was

very satisfied with the functional results. He was able to

move the left shoulder in forward elevation 100°,

abduction 90°, internal rotation to the lumbosacral

junction and external rotation 15°and had a Constant

score of 70 points.

Conclusion: The candidates to RSA require preoperative

counseling for a full understanding of their postoperative

limitations and functional capacities. RSA can improve

function in young patients in an early follow-up.

CC27-ROPTURAS DO TENDÃO DE AQUILES
BRUNO MAIA, LUIS SILVA, EDUARDO PEREIRA, FILIPA PIRES, EDUARDO ARAUJO, LUIS CAMARINHA

Introdução: Apesar de ser um dos tendões estrutural-

mente mais fortes o Aquilles é o mais frequentemente

afetado por roturas agudas. Com a idade surgem altera-

ções degenerativas que diminuem a resistência do ten-

dão. Alguns fatores de risco associados a esta lesão

são a terapia com corticosteroides, hipercolestrolemia,

gota, artrite reumatoide e insuficiência renal.

A clinica caracteriza-se por dor súbita durante o esforço

com incapacidade de apoio na marcha. O defeito resultan-

te apos a rotura pode ser palpável ao exame físico, sendo

as manobras de thompson, simmonds e matles as mais uti-

lizadas. A ecografia é um método barato e facilmente dis-

ponível apresentando uma sensibilidade próxima de 100%.

Metodos: Esta revisão destaca os conceitos mais recen-

tes sobre roturas do tendão de aquilles bem como algumas

controvérsias em torno do seu diagnóstico e tratamento.

Discussão: A terapeutica conservadoras associam-se a

maiores taxas de re-roptura, no entanto a opção cirúrgi-

ca pode associar-se a riscos de infeção e lesão no nervo

sural. Há inúmeras técnicas documentadas para a sutura

do tendão de aquilles sendo a sua aplicabilidade de-

pendente do tempo de lesão, do tipo de rotura e da

experiencia do cirurgião com a opção selecionada. As

principais opções são a via aberta e a via percutânea.

Durante o pos-operatorio o doente deve ser seguido

periodicamente em consulta externa sendo a reabilita-

ção um passo fundamental para a obtenção de bons

resultados clínicos e funcionais.

Conclusão: As roturas do tensão de aquilles podem ser

um a causa potenci al de in capacidade quando

incorretamente diagnosticadas. A recuperação é lenta

dependendo da correta instituição de protocolos de rea-

bilitação. O exame físico e o estudo ecográfico são fun-

damentais para o seu diagnóstico. Atualmente encontram-

se descritas múltiplas técnicas cirúrgicas com inúmeras

vantagens e desvantagens descritas na literatura.



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2015, 40
17

C28-FRATURA BILATERAL DA CABEÇA DO RÁDIO,
MASON TIPO I E III, TRATAMENTO E RESULTADO
FUNCIONAL
VITOR HUGO PINHEIRO, SANDRA SANTOS, UGO FONTOURA, MARCOS CARVALHO, ALFREDO FIGUEIREDO, ANDRÉ PINTO, ANA INÊS

Introdução: As fraturas da cabeça do rádio são fre-

quentes contribuindo para cerca de um quinto de todas

as fraturas do cotovelo. As fraturas isoladas da cabeça

do rádio são raras, compreendendo cerca de 2% de to-

das a fracturas do cotovelo. As fracturas bilaterais da

cabeça do rádio são ainda mais raras e estão comum-

mente associadas a trauma severo.

Reconhecimento precoce, acompanhamento apropria-

do e reabilitação são essenciais para a completa recu-

peração funcional do cotovelo

Material e Métodos: Doente do sexo feminino de 63

anos recorreu ao Serviço de Urgência da nossa Institui-

ção por traumatismo bilateral dos punhos após queda

da própria altura sobre ambas as mãos em extensão. As

suas principais queixas foram de dor e limitação de

movimentos de ambos os cotovelos, com maior intensi-

dade do lado esquerdo. Ao exame físico a doente apre-

sentava dor em ambos os cotovelos Não tinha altera-

ções neurovasculares. Havia limitação funcional bilate-

ral à supinação e pronação dos antebraços.

A radiografia revelou fractura da tacícula radial Mason

tipo I e III lado direito e esquerdo respectivamente.

Resultados: A doente foi submetida imediatamente a

artroplastia da cabeça radial esquerda usando prótese

com cimento. Iniciou mobil ização activa do cotovelo

um dia após a cirurgia, que foi continuada em regime

de fisioterapia. A fractura radial direita foi tratada con-

servador com uma ortótese funcional durante aproxi-

madamente 2 semanas, seguido de mobilização do

cotovelo e fisioterapia. Aos 3 meses após a cirurgia, a

doente encontrava-se assintomática e sem limitação

funcional bilateralmente, realizando as suas activida-

des diárias.

Conclusão: Um grau elevado de suspeição seguido de

exame clínico e imagiológico são essenciais no diag-

nóstico precoce e seguimento adequado da fractura da

cabeça radial, levando a uma recuperação funcional to-

tal do cotovelo.

C29-ISOLATED POSTERIOR STERNOCLAVICULAR
DISLOCATION WITH SUSPICION OF VASCULAR
INJURY - ONE CASE REPORT
VITOR HUGO PINHEIRO, ANDRÉ PINTO, JOÃO BOA VIDA, ALEXANDRE MARQUES, AUGUSTO REIS, ANA INÊS

Introduction: Sternoclav icular dislocations are a rare

injury, comprising about 2% of all injuries to the shoulder.

The posterior variety is less common and less obvious

on physical examination, but i s associated with

significant complications due to secondary injuries of

the mediastinal structures.

Aim: We report a case of a 18-year-old man with an

isolated posterior sternoclavicular dislocation.

Methods: One case report

Results: This case report concerns a 18-year-old man,

who suffered a thump from a friend in the left shoulder

girdle. In the Emergency Department his complaint was

left shoulder pain, which was exacerbated by abduction

of the shoulder joint. He had no other associated

neurovascul ar symptoms. The chest radiog raph

demonstrated an inferior-posterior sternoclav icular

dislocation. The Computed Tomography scan of the

chest with intravenous contrast revealed that the

clavicular head compressed the brachiocephalic vein,

and hematic infiltration could not be excluded. His vital

signs were within normal l imits. He was taken to the

operating room, placed under general anesthesia, his

left sternoclavicular joint was isolated, reduced using

open techniques and held in place by 2-gauge Ethibond

Excel® suture. Hematic infiltration wasn’t confirmed. This

surgery had the collaboration of a vascular surgeon,
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since the cardiothoracic surgery team was not available

at the moment. The patient was placed in a figure-of-

eight bandage and was doing well at follow-up 3 weeks

later.

Conclusion: A high index of suspici on must be

maintained in the in the diagnoses of posterior

sternoclavicular dislocation. When associated with

vascular injury, the patient should undergo surgery  at

the ear l iest oppor tu n ity  to preven t fu r¬ther

complications.

C30-ARTRITE SEPTICA DA ARTICULAÇÃO ESTERNO-
CLAVICULAR
PAULINA MARIANO, MARIA EUFÉMIA CALMEIRO, ROSA SILVA

Introdução: A artrite séptica é uma emergência mé-

dica, associada a significativa morbimortalidade. É uma

condição rara, habitualmente ocorre em indivíduos com

factores predisponentes: diabetes mellitus, trauma, abu-

so de drogas injectáveis, idade avançada, catéter v e-

noso central, doença hepática crónica, alcoolismo e

imunossupressão. A via hematogénea é a mais comum,

sendo menos frequente a invasão directa, osteomielite

e o trauma local. O Staphylococcus aureus é o agente

bacteriano mais frequente, presente em 2/3 dos ca-

sos.

Caso clinico: Homem de 62 anos, diabético, não medi-

cado. Encaminhado ao SU por hipertermia, artralgias e

mialgias. Referiu queda da própria altura 3 dias antes.A

entrada, T 38.4°C, sinais inflamatórios na região

supraclavicular direita,leucocitose, neutrofilia, PCR 510.2

mg/dl.Hemoculturas positiv as para o Streptococcus

agalactiae Group B (multisensivel).

Rx da articulação esterno clavicular (AEC) sem sinais de

fractura. Fez Ceftriaxone e Ciprofloxacina ev por 23 dias.

TCpescoço: imagem nodular na AEC sugestiva de le-

são abcecada, sem sinais de erosão, comcrescimento

para o mediastino anterior.RM do pescoço: luxação da

clavícula, colecção liquida de diâmetro crân io-caudal

de 5.7x3.8 cm; alterações destrutivas na epífise medial

da clav ícula eenvolv imento muscular (EC e grande pei-

toral). Actualmente sem febre, mantendo deformação

da AEC,mas menos dolorosa.

Enviado a Ortopedia–Doenças infecciosas para limpeza

cirúrgica.

Conclusão: A infecção da AEC por Streptococcus

agalactiae é incomum; podendo ser evidenciada na po-

pulação diabética, cirróticos, neoplásicos, sexo mascu-

l i no e i dade avançada.  É  p redom inan temente

monoarticu lar , mas foram reportados casos de

envolvimento poliarticular. O atraso no diagnóstico ou

o tratamento inadequado podem conduzir a destruição

articular irreversível com incapacidade funcional. É uma

situação grave que requer sempre limpeza cirúrgica para

o completo tratamento.

C31-LUXAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR - LITERATURA
E EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO
EDUARDO CRUZ FERREIRA, FILIPA PIRES, BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, MICAELA BATISTA, LUÍS CAMARINHA

Introdução: A luxação acromio-clavicular é uma lesão

frequente, perfazendo 9% de todas as lesões ao nível da

articulação do ombro.

Representa um desafio terapêutica pelas particulari-

dades ligamentares e biomecânicas desta articulação.

Está representada clássicamente pela classificação de

Rockwood que a subdivide em 6 tipos, abrindo ca-

minho à indicação de tratamento cirúrgico versus con-

servador.

Reveste-se no entanto de algumas variáveis, onde a ac-

tividade do doente, a sua idade e estado geral têm peso

na opção terapêutica assumida.

Métodos: Realizamos uma comparação entre as indi-

cações, resultados e as técnicas de reparação pratica-

das no nosso serviço e as indicações e resultados da

literatura actual.
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C32 - TRATAMENTO DE FRATURA ABERTA COMINUTIVA
COMBINADA DA EXTREMEIDADE DISTAL DO RÁDIO E
ULNA - RESULTADO FUNCIONAL NO IDOSO
VITOR HUGO PINHEIRO, SANDRA SANTOS, UGO FONTOURA, ANDRÉ PINTO, JOÃO BOA VIDA, ALFREDO FIGUEIREDO, ANA INÊS

Objectivos\Resultados: Perante a controvérsia e dis-

cussão relativamente ao tratamento conservador versus

cirúrgico deste tipo de lesões, pretende-se com este

trabalho fazer uma breve revisão da literatura, co-fun-

damentada com casos clínicos tratados no nosso ser-

viço, trazendo à discussão as opções terapêuticas para

os vários graus desta lesão.

Material e Métodos: Doente do sexo masculino, re-

formado de 90 anos, destro, vítima queda da própria

altura sobre a sua mão esquerda em extensão. Recorreu

ao Serviço de Urgência da nossa Instituição com quei-

xas de dor A nível do seu punho esquerdo. Ao exame

físico apresentava deformidade do punho e uma ferida

punctiforme a nível da face volar do lado ulnar com co-

nexão com a fratura subjacente- Fratura aberta tipo I de

acordo com a classificação de Gustillo. Não haviam si-

nais de compromisso vascular ou nervoso. O Rx inicial

revelou uma fratura cominutiva metafisária combinada

da extremidade distal do rádio e ulna.

Resultados: Realizou-se desbridamento da ferida e o

doente iniciou cefazolina com netilmicina endovenosas,

tendo sido submetido a cirurgia no mesmo dia. O proce-

dimento efectuado consistiu em redução aberta e fixa-

ção interna do rádio e do cúbito, usando placas LCP. A

articulação distal radio-cubital foi estabilizada com dois

fios de Kirschner. No pósoperatório, o doente foi imobi-

lizado com uma tala palmar simples, que foi removida 4

semanas após a cirurgia. Foi iniciado de imediato um

protocolo de auto-reabilitação dos dedos da mão, que

foi alargado à articulação radio-cárpica 4 semanas mais

tarde. Ao 6º mês após a cirurgia o doente não refere

queixas àlgicas. Apresenta força de preensão palmar si-

milar ao lado dominante. A amplitude de movimentos é:

60° de flexão, 70° de extensão, 20° de desvio radial, 20°

de desvio ulnar, 80° de supinação e 80° de pronação.

Imagiologicamente, a fractura radial encontra-se conso-

lidada sem desvio secundário. O doente realiza as suas

actividades diárias de forma independente. O DASH score

é de 7.

Conclusão: Os bons resultados funcionais são atingi-

dos com redução anatómica e fixação estável, na pre-

sença de um doente colaborante, independentemente

da sua idade.

C33 - NOVAS ABORDAGENS DA OSTEOARTROSE NAS
GRANDES ARTICULAÇÕES DO MEMBRO INFERIOR,
PLASMA RICO EM PLAQUETAS(PRP) E ÁCIDO
HIALURÓNICO(AH)
LUÍS DUARTE SILVA, BRUNO MAIA, EDUARDO FERREIRA, FILIPA PIRES, RENATO ANDRADE, LUÍS CAMARINHA

Objectivos

Apresentar com base na literatura actual novos méto-

dos de abordagem da osteoartrose com plasma rico em

plaquetas (PRP) e ácido hialurónico (AH) nas grandes arti-

culações do membro inferior.

Métodos

Através de uma revisão da literatura foram selecionados

os artigos em seres vivos que apresentassem investiga-

ção com PRP ou AH nas articulações do joelho; tornoze-

lo ou anca; escritos em língua portuguesa ou inglesa até

ao ano de 2015.

Foram excluídos artigos in vitro; artigos de opinião; tes-

tes em animais ou ainda artigos sem efectiva qualidade

científica.

Resultado

Foi possível verificar que as terapias com PRP e/ou AH
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são uma “arma” a considerar no tratamento da

osteoartrose com resultados promissores na maioria dos

artigos pesquisados.

O tratamento com PRP apresentou resultados superiores

na maioria dos estudos relativamente ao AH.

No conjunto os resultados destas duas terapêuticas re-

velaram um aumento da qualidade de vida; diminuição

da dor; diminuído o uso de medicação analgésica e/ou

anti-inflamatória com poucos efeitos laterais associados

quando comparados com placebo.

Conclusões

A medicina é uma ciência em constante evolução, pe-

rante as novas descobertas científicas é importante uma

constante atualização para assim ponderar novas op-

ções terapêuticas das patologias como é o caso da

osteoartrose. Assim os clínicos devem adaptar a sua pra-

tica a novas metodologias e algoritmos de tratamento

como é o caso do AH e os PRP´s.

C34 - TENDINOPATIA DO TENDÃO DE AQUILES
EDUARDO CRUZ FERREIRA, FILIPA PIRES, BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, MICAELA BATISTA, LUÍS CAMINHA

Introdução: A tendinopatia do tendão de Aquiles é

uma patologia frequente na população activa, prati-

cante de actividade desportiva e apresenta-se como

um desafio terapêutico importante onde a dor e impo-

tência funcional a este nível podem deteriorar de forma

significativa a qualidade de vida dos doentes.

Actualmente é classificada em dois tipos de lesão, face

à sua localização ao nível da inserção tendinosa distal

e fora da inserção tendinosa distal, diferindo na tera-

pêutica efectuada para cada um destes tipos.

Métodos: Efectuou-se uma rev isão de artigos de revi-

são relevantes, datados a partir de 2010, em revistas

ortopédicas com factor de impacto. De 17 artigos re-

colhidos foram seleccionados 7, cujos temas incluiam

a terapêutica e diagnóstico desta de lesão.

Objectivos: Pretende-se com este trabalho discutir as

opções terapêuticas mais consensuais, na literatura or-

topédica actual, para esta patologia.

Resultados: Embora a terapêutica conservadora nas

tendinopati as do Aqu iles fora da in serção seja

consensual, existe espaço para terapêuticas mais agres-

sivas para lesões da inserção, mediante exclusão de

patologias concomitantes.

C35 - FRATURAS DA COLUNA DORSO-LOMBAR -
ESTADO DA ARTE
ANDRÉ PINTO, VITOR PINHEIRO, MARCOS CARVALHO, SANDRA SANTOS, ALFREDO FIGUEIREDO, UGO FONTOURA

Objectivo: concluir acerca do estado da arte na

temática “fraturas da coluna dorso-lombar”

Métodos: rev isão de 5 artigos científicos de elevado

factor de impacto

Resultado e conclusões: actualmente as fraturas da

coluna dorso-lombar são abordadas com base no sis-

tema “TLICS” desenvolvido por Vaccaro em 2005; este

sistema tem por base a avaliação da morfologia da

fratura, a integridade do complexo ligamentar posteri-

or e status

neurológico, permitindo tomar a decisão de tratamen-

to cirúrgico Vs conservador. As opções cirúrgicas são

variadas e dependem das estruturas lesadas/padrão de

fratura e da experiência do cirurgião.

C36 - EPICONDILITE LATERAL, UMA CAUSA DE DOR
POR VEZES MAL ESCLARECIDA
LUÍS DUARTE SILVA, BRUNO MAIA, EDUARDO PEREIRA, FILIPA PIRES, LUÍS CAMINHA

Objectivos: Transmitir o actual estado da arte na pre-

venção, diagnóstico, tratamento conservador e/ou ci-

rúrgico da epicondilite lateral de forma a rever as últi-

mas atualizações deste tema.
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Métodos: Partindo de um caso clínico tratado conser-

vadoramente (fisioterapia e infiltração ecoguiada com

corticoide) foi realizada uma revisão da literatura explo-

rando a problemática com base na revisão dos concei-

tos mais actuais para o diagnóstico; tratamento conser-

vador; tratamento cirúrgico; prevenção e reabilitação.

Resultado: Foi possível identificar as actuais referênci-

as na prevenção; diagnostico; tratamento cirúrgico e/

ou conservador. De especial importância para o trata-

mento conservador relacionado com a utilização de plas-

ma rico em plaquetas com níveis de evidência elevados

o que contrasta com a metodologia mais tradicional de

abordagem.

Conclusões: A epicondilite lateral apresenta diversos

diagnósticos diferencias negligenciados múltiplas vezes

por falta de compreensão dos clínicos assistentes. Com

uma abordagem sistematizada é possível diminuir o erro

de diagnóstico e assim contribuir para um sucesso

terapêutico com o auxílio de novos tratamentos nome-

adamente do plasma rico em plaquetas.

C37 - EPIFISIÓLISE-LUXUAÇÃO DO TORNOZELO
EDUARDO CRUZ FERREIRA, FILIPA PIRES, BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, MICAELA BATISTA, LUÍS CAMARINHA

Introdução:

A epifisiólises do tornozelo representam cerca de 25 a

40 porcento de todas as fracturas em idade pediátrica,

sendo esta a segunda localização mais frequente de

epifisiólise. Apesar da lesão a este nível ser relativamen-

te frequente, a sua apresentação como fractura-luxação

exposta é rara e de prognóstico variável.

Métodos: Apresentamos o caso clínico de um jovem

de 15 anos, que recorreu a serviço de urgência na se-

quência de traumatismo directo no tornozelo, do qual

resultou uma epifisiólise luxação do tornozelo. Realizou-

se interv enção cirú rgica com redução aberta  e

osteosíntese com fios de kirschner. Demonstramos re-

gistos fotográficos pré, peri e pós operatórios, assim

como os resultados funcionais 12 meses após a lesão.

Resultados: Após seguimento e protocolo de reabili-

tação funcional adaptada ao longo de 6 meses verifi-

cou-se total recuperação de função prévia e mobilida-

des equiparáveis ao membro contralateral, sem quais-

quer sequelas neurovasculares.

Conclusões: Esta apresentação rara de uma epifisiólise

comum foi seguida e registada fotográficamente ao lon-

go do seu tratamento, sendo observáveis as caracterís-

ticas que revestem este caso de particular curiosidade.

C38 - FRACTURA PATOLÓGICA DA PATELA POR
EROSÃO GOTOSA
EDUARDO CRUZ FERREIRA, FILIPA PIRES, BRUNO MAIA, LUÍS SILVA, MICAELA BATISTA, LUÍS CAMARINHA

Introdução: A gota é uma desordem do metabolismo

das purinas do qual resulta hiperuricémia com deposi-

ção de cristais nos tecidos moles peri articulares, po-

dendo resultar em massas e erosões, sendo uma forma

de artrite induzida por cristais.

Métodos: Apresentamos o caso de um homem de 52

anos, com antecedentes de gota, que recorre ao SU por

dor súbita no joelho direito, com diminuição de capaci-

dade de marcha e derrame articular.

Resultados: À entrada apresentava deformidade gros-

seira do joelho, com massas nodulares palpáveis ao nivel

da patela. O estudo radiográfico demonstrou erosões

severas da patela, com formações nodulares e uma frac-

tura transversa do terço distal da patela.

Realizou Tomografia Computorizada que reforçou a sus-

peita di agnóstica de tofos gotosos erosi vos.  A

artrocentese revelou presença de líquido de caracterís-

ticas úricas e hemáticas, confirmado posteriormente por

estudo anatomo patológico.

O doente recusões tratamento cirúrgico, tendo realiza-

do tratamento com aparelho gessado e controlo sema-

nal da fractura, bem como seguimen to e ajuste

terapêutico para a hiperuricémia.

Conclusões: É objectivo deste póster demonstrar e

discutir esta apresentação agressiva de uma patologia

comum nos serviços de urgência, bem como apresentar

a imagiologia e o resultado da terapêutica conservado-

ra do caso descrito.
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C39 - FRATURA PERIPROTÉSICA DA TÍBIA - MAYO IIB
ANDRÉ PINTO, FERNANDO FONSECA, JOÃO OLIVEIRA, VITOR PINHEIRO, MARCOS CARVALHO

Introdução: actualmente, no âmbito da Ortopedia, são

cada vez mais frequentes as fraturas periprotésicas de-

vido ao exponencial número de artroplastias realizadas

em Portu gal nos últimos 20-30 anos e ao envelhecimen-

to da população submetido a estas cirurgias.

Material/métodos: apresenta-se neste poster um caso

clínico de uma doente de 82 anos de idade vítima de

queda da própria altura da qual resultou uma fratura

periprotésica da tíbia esquerda (classificação de Mayo –

tipo IIB).

Foi internada para planeamento cirúrgico e realizada a

cirurgia no 10º dia de internamento.

Foi realizada uma abordagem paramediana medial do

joelho alargada; constatou-se intraoperatóriamente a ex-

tensão da fratura à tuberosidade anterior da tíbia (TAT);

procedeu-se à extração do componente tibial e prepa-

rou-se o canal tibialpara Sleev 29, haste 10x75mm; mon-

tagem final após teste com Sleev 29, haste 10x75mm

com prato tibial 2,5 e polietileno 12,5mm. Foi aplicado

enxerto ósseo alógeno de granulado esponjoso no de-

feito ósseo; reforço dos ligamentos colaterais com ân-

coras; cerclage de descarga do tendão rotuliano e

reinserção com âncora à TAT.

Resultado: peroperatóriamente constatou-se a real ins-

tabilidade e grau de cominução da lesão, obrigando à

revisão do componente tibial e reinserção ligamentar

do tendão rotuliano.

De momento a doente é seguida em consulta externa

apresentando-se sem sinais inflamatórios do joelho, com

arco de mobilidade de cerca de 60º e com Rx com con-

solidação em evolução.

Discussão e conclusão: o caso clínico apresentado

traduz a problemática corrente dentro das complicações

das artroplastias do joelho, sendo este em particular raro

pela sua frequência (fratura periprotésica ao nível do com-

ponente tibial). Foi possível fazer a revisão do compo-

nente tibial com o material indicado, não se traduzindo

ainda assim no melhor resultado funcional e radiológico.

Este tipo de fraturas ainda se apresentam como um de-

safio cirúrgico, sendo que a sua baixa frequência dificul-

ta a aprendizagem e apuramento da melhor técnica para

o seu tratamento.

C40 - FRATURA PERIPROTÉSICA DO FÉMUR EM
CONTECXTO DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO DO JOELHO
ANDRÉ PINTO, CARLOS ALEGRE, JORGE FAÍSCA, VITOR PINHEIRO, SANDRA SANTOS

Introdução: actualmente, no âmbito da Ortopedia, são

cada vez mais frequentes as fraturas periprotésicas devido

ao exponencial número de artroplastias realizadas em Por-

tugal nos últimos 20-30 anos e ao envelhecimento da po-

pulação submetido a estas cirurgias.

Material/métodos: apresenta-se neste poster um caso

clínico de uma doente de 69 anos de   idade vítima de

queda da própria altura da qual resultou uma fratura

periprotésica do fémur esquerdo (classificação de Lewis &

Rorabeck – tipo II)      em contexto parti    cular de artroplastia

de revisão do joelho.

Foi internada para planeamento cirúrgico e realizada a ci-

rurgia no 12º dia de internamento.

Foi realizada uma abordagem lateral da coxa, limpeza dos

topos ósseos e constatada estabilidade do componente

protésico; efectuada redução da fratura e osteossíntese

com  recurso a placa “NCB® Distal Femur System” com

parafusos e cabos de metálicos; foi ainda aplicado enxer-

to ósseo alógeno (tábua de cortical femoral a nível

anteromedial + granulado de osso esponjoso no foco de

fratura).

Resultado: peroperatóriamente constatou-se a estabili-

dade da osteossíntese com recurso a este material espe-

cífico de osteossíntese com o suporte adicional do enxer-

to ósseo alógeno de tábua de cortical femoral. A doente

necessitou pós-operatóriamente de internamento em Uni-

dade de Cuidados Intermédios de Cirurgia, encontrando-

se de momento em reabilitação funcional na enfermaria de

Ortopedia.

Discussão e conclusão: o caso clínico apresentado re-

flete a problemática de uma epidemiologia cada vez mais

presente nos serviços de Ortopedia/Traumatologia; é nes-
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te contexto que ainda não existem soluções ideais e

a Medicina necessita de ev idência para o tratamento

otimizado destes doentes. Não obstante o recurso a

p l acas desenhadas especi fi cam e n te para a

osteossíntese deste tipo de fraturas é comum a fa-

lência por stress das mesmas; neste caso específico,

com recurso ao banco de osso, foi possível proporci-

onar uma estabilidade adicional à osteossíntese e

otimizar as condições para consolidação da fratura.

Em todo caso não se pode ignorar o elevado poten-

cial de infeção com este tipo de abordagem tera-

pêutica.

C41 - REABILITAÇÃO MOTORA DE DOENTE
POLITRAUMATIZADO - CASO CLÍNICO
DIOGO PASCOAL, JORGE PON, NUNO ESTEVES, ALFREDO CARVALHO, EDUARDO SALGADO, ALBINO SOUSA

Introdução: O trauma é um importante problema de

saúde mundial. Apresenta maior prevalência em doen-

tes do sexo masculino e alcoólicos. Na abordagem ao

politraumatizado os “outcomes” dependem da presta-

ção de cuidados de saúde protocolados e sistematiza-

dos por equipas multidisciplinares.

Materiais e Métodos: Doente de 64 anos de idade,

sofreu queda de desnível de 6 metros, resultando em

traumatismo do hemicorpo direito. Apresentava antece-

dentes de alcoolismo e tabagismo. Da queda resultou

pneumotórax; fractura de 3 arcos costais com contusão

pulmonar à direita; fractura 1/3 medial clavícula coaptada;

fractura do úmero proximal: Neer 2 partes fractura do

rádio distal: Colles; fractura transtrocantérica do fémur

com extensão subtrocantérica: Seinsheimer tipo V.

Foi internado em UCI com necessidade de ventilação

mecânica invasiva e drenagem torácica, em seguimento

por equipa multidisciplinar. Após estabilização do do-

ente foi programada cirurgia para o 13º dia a um tempo.

Como tratamento da fractura do úmero proximal foi re-

alizada redução aberta e fixação interna com placa ana-

tómica e parafusos (LCP e corticais), na fractura do rádio

distal, redução fechada e fixação percutânea com 2 fios

K, e na fractura proximal do fémur, redução fechada e

encavilhamento cefalomedular com cavilha longa.

Resultados: As intervenções cirúrgicas e o pós-opera-

tório decorreram sem complicações.

Iniciou fisioterapia precoce com exercícios passivos e

activos sem carga.

Aos 6 meses de pós-operatório, o doente apresentava-

se satisfeito com o resultado cirúrgico e retorno pro-

gressivo a todas as actividades prévias. Boa evolução

clínica e radiográfica, com marcha sem canadianas. Rea-

lizou psicoterapia e reabilitação mantendo a evicção

tabágica e alcoólica.

Discussão:  O sucesso do tratam en to do

politraumatizado depende da organização e priorização

dos cuidados pré e intra-hospitalares. Evidência científi-

ca recente mostra que a abordagem cirúrgica precoce

não deve ser realizada até à estabilização do doente,

excepto em situações “life saving”, existindo melhor

prognóstico em tratamentos cirúrgicos programados em

fase terciária.

Conclusão: O tratamento através de uma abordagem

multidisciplinar, perante múltiplas fracturas complicadas

e de mau prognóstico, permitiu um óptimo resultado

funcional e recuperação das actividades de vida diária,

com consequente satisfação do doente e família.

C42 - ASCITE QUILOSA: A PROPÓSITO DE UM CASO DE
PANCREATITE AGUDA
ANA VIEIRA, SILVIA BORGES, AIDA PAULINO, PEDRO VAZ, ANTÓNIO GOUVEIA

A ascite quilosa ocorre por extravasamento de linfa para a

cavidade peritoneal. Isto pode ocorrer como resultado de

traumatismo ou por obstrução do sistema linfático. A inci-

dência desta patologia tem aumentado, quer pelas técni-

cas cirúrgicas cardiotoracicas e retroperitoneais mais radi-

cais, quer pelo aumento da sobrev ida dos doentes

oncológicos.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso
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de pancreatite aguda necrohemorrágica que complicou com

ascite quilosa.

Caso clínico: Homem de 38 anos que deu entrada no ser-

viço de urgência com um quadro de dor epigástrica após

refeição copiosa, acompanhada de náuseas e vómitos. Ao

exame objetivo apresentava dor a palpação do epigastro.

Os exames auxiliares de diagnóstico mostraram tratar-se de

uma pancreatite aguda litiásica, caracterizada na TC como

edematosa. Posto diagnóstico o doente foi internado para

vigilância e tratamento médico.

No internamento o processo inflamatório pancreático evo-

luiu de forma desfavorável e culminou com pancreatite agu-

da necrohemorrágica, tendo sido submetido a

colecistectomia, necrosectomia da cabeça pancreática e

necrosectomia via transgástrica da cauda.

Ao 20º dia de pós-operatório apresentou ascite de mode-

rado volume e drenagem leitosa pelo dreno colocado justo

à cabeça pancreática. Foi efetuada colheita do mesmo lí-

quido e a análise bioquímica confirmou tratar-se de ascite

quilosa (triglicerídeos 787 mg/dL, com cultura microbiológica

negativa).

Perante este achado o doente iniciou uma dieta hiperproteica

e pobre em triglicerídeos de cadeia longa.

Como forma de controlar a quantidade de liquido ascítico

quiloso o doente efetuou ecografias abdominais seriadas

que mostraram redução progressiva da ascite.

Conclusão: A abordagem da ascite quilosa é um desafio.

Sendo que o desfecho desta situação clínica é muitas ve-

zes fatal, secundário à desnutrição que esta patologia

condiciona.

O presente caso mostra o papel do reconhecimento preco-

ce e ajuste dietético no tratamento.

C43 - CAUSA RARA DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL:
VÓLVULO DO INTESTINO DELGADO
MANUELA ROMANO, RUI RAINHO, MANUEL MEGA, PEDRO SILVA VAZ, ANTÓNIO GOUVEIA

Introdução: O vólvulo do intestino delgado trata-se de

uma causa infrequente de obstrução intestinal mecâni-

ca. A maioria dos casos ocorre no período neonatal e

são decorrentes de má rotação intestinal. Estes vólvulos

também podem ocorrer em adultos como uma manifes-

tação tardia de má rotação ou em raros casos como

uma complicação de uma cirurgia prévia.

Caso Clinico: O caso apresentado relata uma doente

de 86 anos no pós-operatório de histerectomia total

com anexotomia bilateral por tumor pélvico que, desen-

volveu ao 7º dia um quadro de enfartamento e náuseas,

tendo realizado EDA sem alterações. Devido ao agrava-

mento do quadro clinico com vómitos e dor abdominal

generalizada ao 9º dia a doente realiza TC que mostra

um quadro de obstrução intestinal mecânica. A doente

foi submetida a laparotomia exploradora encontrando-

se um vólvulo do intestino delgado proximal associado

a sinais de isquemia. Foi feita a resseção intestinal e

exteriorização da ansa para controlo anastomótico. Ao

11º dia pós-operatório foi reposta a normalidade anato-

mia com a reintrodução da anastomose. O pós- opera-

tório foi favorável sem complicações.

C44 - LINFOMA DO INTESTINO DELGADO
MANUELA ROMANO, PEDRO SILVA VAZ, ARNANDINA LOUREIRO, ANTÓNIO GOUVEIA

Introdução: Os tumores malignos do intestino delgado

são raros e compreendem apenas 1 a 2% de todas as

condições malignas gastrointestinais. Os Linfomas são

o terceiro tipo mais frequente nesta localização. A sua

apresentação é a maioria das vezes muito inespecifica

dificultando o seu diagnóstico.

Caso Clinico:  Os autores apresentam o caso clínico

de um doente de 52 anos que recorreu pela 3ª vez ao

serviço de urgência por uma quadro de dor abdominal,

náuseas, vómitos e diarreia. Face ao quadro foram rea-

l izados exames de im agem  que revel aram

espessamento de ansas do delgado condicionando

obstrução intestinal. Perante o quadro obstrutivo foi

submetido a laparotomia exploradora em que se cons-

tatou neoplasia do i leon e adenopatia lombo-aórtica

junto ao hilo hepático. Foi feita anastomose derivativa

ileo-cólica por impossibilidade de resseção e foi reali-

zada biópsia da adenopatia. A anatomia patológica

revelou tratar-se de um linfoma Não-Hodking. O doen-

te foi encaminhado para a consulta de hematologia

oncológica do CHUC onde se encontra a realizar trata-

mento médico.
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C45 - HEMATOMAS ABDOMINAIS NÃO TRAUMÁTICOS
ASSOCIADOS A HIPOCOAGULAÇÃO
ANA VIEIRA, SARA CORREIA, AIDA PAULINO, ANTÓNIO GOUVEIA

Introdução: A incidência de hematomas não traumáti-

cos tem vindo a aumentar com o crescente recurso à

anti-coagulação e anti-agregação. Os hematomas ab-

dominais associados a estas drogas são causa incomum

de dor abdominal.

Casos Clinicos: Pretende-se apresentar dois casos de

hematomas abdominais não traumáticos. Um caso de

hematoma da bainha dos rectos do abdómen e outro

caso de um hematoma intestinal espontâneo. Ambas as

entidades são causas pouco frequentes de dor abdomi-

nal. A sua apresentação é muito variável, podendo ir

desde uma dor abdominal l igeira até ao choque

hemorrágico. Caso 1: Mulher de 63 anos que recorreu

ao serviço de urgência (SU) por dor abdominal de início

súbito noturna. Como antecedentes de referir hiperten-

são arterial e dislipidemia, encontrando-se anti-agrega-

da com ácido acetilsal icílico. Apresentava à observa-

ção uma tumefação dolorosa paramediana infraumbilical

esquerda, não pulsátil.

Analiticamente com hemoglobina de 13,1 g/dL. Reali-

zou TC abdominal que evidenciou hematoma do mús-

culo recto do abdómen com 8 cm de maior diâmetro,

sem líquido livre intraperitoneal. Posto o diagnóstico de

hematoma da bainha do recto abdominal, dada a esta-

bilidade hemodinâmica e dimensões do hematoma op-

tou-se por tratamento conservador em ambulatório com

suspensão da anti-agregação e analgesia. Para seguimen-

to a doente realizou ecografias abdominais seriadas que

mostraram redução progressiva das dimensões do he-

matoma. Caso 2: Mulher de 83 anos que recorreu ao SU

por epigastralgias de início súbito, náuseas e vómitos.

Tratava-se de uma doente com fibrilhação auricular,

hipocoagulada com varfarina. À entrada no SU apresen-

tava-se estável, pálida e com abdómen distendido. As

análises revelaram um INR > 8 e a TC abdominal mos-

trou um espessamento do jejuno com pequena quanti-

dade de líquido livre intraperitoneal. Dados os achados

a doente foi internada para tratamento médico – plas-

ma e vitamina K - com reversão do quadro clínico, sem

necessidade de cirurgia.

Conclusão: Os autores apresentam dois casos de uma

causa pouco frequente de dor abdominal, na qual o re-

conhecimento clínico e imagiológico atempado podem

traduzir o sucesso do tratamento conservador.

C46 - HEMATOMA ESPONTÂNEO DA PAREDE AB-
DOMINAL EM DOENTE CIRRÓTICO ANTI-AGREGADO
JOÃO PINTO, RICHARD AZEVEDO, HELENA RIBEIRO, CÁTIA LEITÃO, EDUARDO PEREIRA, ANTÓNIO BANHUDO

Caso clínico: Homem de 77 anos, com antecedentes

de cirrose alcoólica Child classe B, status pós lobectomia

pulmonar esquerda por adenocarcinom, diabetes mellitus

tipo 2 insulino-tratada, doença arterial periférica e anti-

agregação com ácido acetilsalicílico.

Recorre ao serv iço de urgência por quadro com 3 dias

de evolução caracterizado por febre, cefaleia, tosse

seca, rinorreia e mialgias; referia ainda aumento do vo-

lume abdominal e edema dos membros inferiores asso-

ciado a incumprimento de dieta h ipossalina. Foi assu-

mido o diagnóstico de síndrome gripal e medicado em

conformidade. Uma semana depois, mantendo os aces-

sos de tosse, regressa por extensa equimose da pare-

de abdominal sem história de traumatismo. Analitica-

mente apresentava hemoglobina de 11,9g/dL (13-17),

trombocitopénia de 123 x 103/mcL, INR 1,2, sem agra-

vamento dos restantes parâmetros analíticos habitu-

ais. Por ecografia, constatou-se a existência de volu-

moso hematoma junto do músculo grande recto direi-

to. Foi feita paracentese diagnóstica que excluiu he-

morragia intraperitoneal. Admitiu tratar-se de hema-

toma espontâneo da parede abdominal relacionado

com episódios de tosse mantida, anti -agregação

plaquetar e coagulopatia de doença hepática crónica,
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optando-se por suspensão da anti-agregação e admi-

nistração de v itamina K. Verificou-se uma total rever-

são do quadro sem  necessidade de suporte

transfusional.

Conclusão: Os avanços no seguimento de patologias

crónicas como a cirrose têm permitido um aumento glo-

bal da sobrevivência. No entanto, a existência de múlti-

plas comorbilidades dificulta a abordagem destes do-

entes, uma vez que são inev itáv eis as interacções

medicamentosas em doentes polimedicados, bem como

o surgimento de efeitos adversos agravados pela exis-

tência de outras patologias. Nesse sentido, o caso rela-

tado é paradigmático, na medida em que a profilaxia de

eventos tromboembólicos preconizada neste doente

originou uma discrasia hemorrágica agravada pela

coagulopatia da cirrose.

C47 - ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A SEGURANÇA
DE MEDICAMENTOS “LOOK-ALIKE” E “SOUND-ALIKE”
I. FREIRE, J. RIBEIRO, V. NASCIMENTO, M. LAGES, R. AUGUSTO, F. PINTO, C. GRANADO, E. BOGAS, C. FERNANDES, S. MORGADO, R. OLIVEIRA, O. FONSECA

Introdução: Medicamentos com nome ortográfico, fo-

nético ou aspeto semelhantes são conhecidos como

medicamentos “Look-alike”, “Sound-alike” ou simplesmen-

te medicamentos LASA. A Direção-Geral da Saúde (DGS),

através da norma 20/2014, definiu um conjunto de prá-

ticas seguras sobre estes medicamentos que devem ser

implementadas.

Objetivos: Avaliar a implementação de práticas segu-

ras no âmbito dos medicamentos LASA.

Métodos:  Estudo retr ospeti v o das estr atég ias

implementadas no âmbito dos medicamentos LASA.

Resultados: Das estratégias implementadas destacam-

se:

1- Elaboração anual da lista interna de medicamentos

LASA. Estão identificados 101 medicamentos LASA na

nossa instituição, divulgados na intranet.

2- Correta identificação dos medicamentos LASA e sua

diferenciação. A DGS recomenda a utilização do méto-

do de inserção seletiva de letras maiúsculas no meio

das denominações de medicamentos (Ex. aDRENALina/

aTROPina). Foi aplicado nos sistemas informáticos de pres-

crição, de dispensa e registo de administração, nos sis-

temas de dispensa automatizados, na rotulagem e

reembalagem dos medicamentos e nos locais de

armazenamento. Adicionalmente pode utilizar-se letra

em negrito, sublinhado ou cores.

3- Prescrição médica electrónica (PME) evita eventos ad-

versos por letra ilegível e utilização de abreviaturas (exº

AZT para zidovudina confundido com azatioprina).

4- Práticas seguras de verificação antes da dispensa ou

administração de medicamentos utilizando os “8 cer-

tos” da medicação: identificação correta do doente,

medicamento, dose, via, frequência, hora de administra-

ção, registo e efeito esperado.

5- Formação aos profissionais de saúde. Através de

newsletters, intranet e auditorias.

Conclusão

A nossa instituição tem vindo a melhorar a segurança na

utilização dos medicamentos LASA, tendo implementado

as recomendações emitidas pela DGS.

C48 - DOENTE VIH: IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA
SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO
RUTE DUARTE, JOÃO RIBEIRO, OLÍMPIA FONSECA

Introdução: A intervenção clínica do farmacêutico,

na perspetiva do medicamento e enquanto membro

ativo na equipa multidisciplinar de saúde, constitui

um importante contributo no sucesso do tratamento

da infeção pelo vírus de imunodeficiência humana

(VIH).

Objet ivo :  Descrev er  a m etodol og i a de

im p l em en tação do Pro g ram a de Segu im en to



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2015, 40

Farmacoterapêutico (PSFT) ao doente V IH.

Métodos: Estudo retrospetivo dos registos do PSFT

aos doentes VIH, acompanhados em ambulatório.

Resultados: A referenciação dos doentes V IH ao

PSFT foi efetuada pelo farmacêutico, de acordo com

os seguintes critérios de inclusão: doentes que inicia-

ram um regime terapêutico (inicial ou secundário), do-

entes identificados como não aderentes à terapêutica

e doentes em que, por motivo específico, se conside-

rou útil  a monitorização da adesão à terapêutica.

As consultas foram realizadas através de entrevista

semiestruturada, abordando os seguintes aspetos: re-

forço das indicações médicas transmitidas ao doen-

te; identificação dos problemas relacionados com a

adesão à terapêutica, sugestão de soluções para sua

resolução e respetiva monitorização; identificação de

reações adversas e realização farmacov igilância ativ a;

registo de toda a terapêutica concomitante instituí-

da e estudo pormenorizado de potenciais interações

farm acológ icas e al im en tares;  sensib il ização e

disponibilização de informação verbal e escrita so-

bre alteração de comportamentos e hábitos de vida.

Os registos foram efetuados de forma documentada,

em impresso próprio.

O PSFT ao doente V IH teve início em maio de 2014,

tendo sido realizadas até à data, um total  84 consul-

tas, traduzindo-seno seguimento de 22 doentes.

Conclusões: O PSFT tem como principais objetivos

a promoção da adesão à terapêutica, o acompanha-

mento dos casos de má adesão, a v igil ância de

interacções medicamentosas e a monitorização de

reações adversas, bem como o reforço da informa-

ção disponibilizada aos doentes. Desta forma, o PSFT

pretende contribuir para o sucesso terapêutico nos

doentes

VIH.

C49 - MEDICAMENTOS SUJEITOS A MONITORIZAÇÃO
ADICIONAL
I. FREIRE, A. FERNANDES, I. EUSÉBIO, S. MORGADO, O. OLIVEIRA

Introdução: A união europeia introduziu um procedi-

mento para identificar medicamentos que estão sujei-

tos a “monitorização adicional”. Necessitam estudos adi-

cionais sobre utilização a longo prazo ou efeitos adver-

sos raros observados em ensaios clínicos. São identifi-

cados por um triângulo preto invertido no folheto infor-

mativo e no resumo das características do medicamen-

to (RCM).

Objetivos: Analisar os dados da monitorização adi-

cional de medicamentos util izados na nossa institui-

ção.

Métodos: Foi realizado um estudo prospetivo durante

o ano de 2014 em doentes tratados com medicamen-

tos em monitorização adicional, integrados no progra-

ma de farmacovigilância ativa do nosso serviço. As sus-

peitas de reações adversas medicamentosas (RAMs) fo-

ram classificadas quanto à frequência de acordo com o

RCM e quanto à gravidade de acordo com o sistema

nacional de farmacovigilância.

Resultados: Foram avaliados 45 doentes, com idade

média de 63 anos, 21 do sexo masculino e 24 do sexo

feminino, tratados com medicamentos em monitorização

adicional, incluindo 5 doentes tratados com abiraterona,

1 com axitinib, 23 com carboximaltose férrica, 2 com

crizotinib, 1 com emtricitabina+rilpivirina+tenofovir, 9

com fingolimod, 1 com telaprevir e 3 doentes com

trastuzumab. Foram referidas reações adversas por 15

doentes tendo sido detetadas um total 43 RAMs. A mai-

oria foi classificada como frequente/muito frequente (36),

3 RAMs raras e 4 inesperadas (não descritas no RCM).

Apenas 2 reações adversas (depressão, anorexia) foram

classificadas graves, num doente em regime com

trastuzumab, tendo suspendido o tratamento. Nenhum

doente tratado com carboximaltose férrica manifestou

RAMs.

Conclusões: A utilização de medicamentos sujeitos a

monitorização adicional requer cuidado em termos de

farmacovigilância. O ambiente hospitalar permite reco-

lher informação de grande valor para estudar o perfil de

segurança destes medicamentos.
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C50 - ECOGRAFIA POINT-OF-CARE, UM NOVO
PARADIGMA NA PRÁTICA CLÍNICA MODERNA
JOÃO PINTO, HELENA RIBEIRO, CÁTIA LEITÃO, RICHARD AZEVEDO, EDUARDO PEREIRA, ANTÓNIO BANHUDO

A ultrassonografia é um método imagiológico único por

permitir a aquisição de imagens em tempo real de for-

ma simples, barata, reprodutível e sem riscos para o

paciente. Estas características, aliadas à crescente dis-

ponibilidade de equipamentos de ecografia portáteis

de plataformas compactas e mais económicos, possi-

bil itaram a criação do conceito de ecografia point-of-

care.

Nesta  técni ca, o cl ín ico uti l iza o exam e por

ultrassonografia para, de forma rápida e protocolada,

obter as imagens fundamentais para efectuar um diag-

nóstico, monitorizar a resposta a um tratamento, guiar

um procedimento invasivo ou realizar o rastreio de algu-

ma alteração anatómica ou patológica. De facto, estes

procedimentos podem mesmo ser vistos como uma ex-

tensão do exame objectivo, uma vez que tantas vezes

permitem, de forma simples, ver directamente aquilo que

se procura palpar, percutir ou auscultar.

Nas últimas décadas, verificou-se uma adopção crescente

destes métodos em diferentes especialidades, tais como

cardiologia, obstetrícia/ginecologia, cuidados intensivos,

medicina de urgência, anestesia ou medicina interna. Em

diversas faculdades estas técnicas são já leccionadas

enquanto parte elementar dos curricula de formação geral

em medicina.

Os autores apresentam neste poster alguns exemplos

de protocolos de ultrassonografia point-of-care que pre-

tendem ser ilustrativas da sua simplicidade, aplicabilidade

e utilidade para prática clínica na medicina contemporâ-

nea.

C51 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS ENSAIOS CLÍNICOS
NO CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA
ALICE DUARTE, SANDRA MORGADO, INÊS EUSÉBIO, JOÃO RIBEIRO, ANA RAMALHINHO, OLÍMPIA FONSECA

Objetivo: Descrever e avaliar a evolução dos Ensaios

Clínicos (EC) no CHCB, desde 2003, ano em que se regis-

tou o primeiro EC na instituição.

Métodos: Revisão da evolução de métricas relaciona-

das com os EC que decorreram no CHCB:

- número de EC, estudos observacionais (EO) e estudos

clínicos com dispositivo médico.

- taxas de recrutamento de doentes nos ensaios/estu-

dos clínicos.

- tempos de aprovação dos ensaios/estudos pela insti-

tuição.

- número de promotores que colaboram com o CHCB.

- número de Serviços Clínicos e Investigadores envolvi-

dos em ensaios/estudos clínicos.

Resultados: Há registo de EC no CHCB desde 2003,

em 2006 foi criado o Setor de EC nos Serviços Farma-

cêuticos (SF) e, em 2012, foi criado o Gabinete de Ensai-

os Clínicos (GEC).

Desde 2003 até esta data há registo de 18 EC (67 parti-

cipantes) e 27 EO (291 participantes) nas seguintes áre-

as terapêuticas: Imunohemoterapia/Hematologia,

Pneumologia, Cardiologia, Imunoalergologia, Medicina

Interna, Gastroenterologia e Medicina Intensiva, Neuro-

logia, Psiquiatria, Ginecologia, Pediatria, Reumatologia e

Anestesiologia. Há também registo de um Estudo Clíni-

co com Dispositivo Médico em Pneumologia.

O tempo de aprovação dos estudos diminuiu drastica-

mente nos últimos anos. Houve um aumento do número

de promotores em interação com o CHCB, bem como

de investigadores envolvidos em investigação clínica.

Discussão/Conclusões: A participação em EC pode

proporcionar um conjunto diversificado de benefícios

na medida em que garante aos doentes acesso a trata-

mentos inovadores, mais eficazes e seguros antes des-

tes estarem disponíveis no mercado, contribui para a

formação e desenvolvimento científico contínuo da equi-

pa de profissionais envolvida e reduz a despesa pública,

pois o tratamento dos doentes incluídos em EC é finan-

ciado pelos respetivos promotores e substitui o trata-

mento suportado pelo SNS.



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2015, 40

O desenvolvimento desta área pode verificar-se pelo

crescente aumento do número de EC e do número de

doentes recrutados, o que só é possível devido ao es-

forço e interação de todos os serviços envolvidos (SF,

Serviços Clínicos, Patologia Clínica, Serviços Financeiros,

GEPI, GEC).

O CHCB avalia, quase diariamente, novas propostas para

participar em EC e teve recentemente cinco visitas de

seleção/qualificação, tendo sido selecionado para qua-

tro EC que começarão brevemente.

C52 - ABORDAGEM DA DOR NO SERVIÇO DE
URGÊNCIA PEDIÁTRICA: ESTUDO RESTROSPECTIVO
CONSTANÇA SOARES DOS SANTOS, CATARINA DE ABREU AMARO, CRISTINA CARVALHO, RICARDO COSTA, CARLOS RODRIGUES

Introdução: A dor é um sintoma frequente em pedia-

tria, representando cerca de metade das idas ao serviço

de urgência pediátrica (SU). Todavia, a maioria dos estu-

dos mostra uma subvalorização da dor, associada a uma

analgesia inadequada.

Objectivos: Caracterizar a abordagem clínica e tera-

pêutica da dor realizada pelos profissionais de saúde no

SU e relacionar o contexto e a intensidade da dor com a

instituição de terapêutica.

Métodos: Foi realizado um estudo restrospectivo num

SU, no período de Fevereiro 2015.

Foram anal isados 200 epi sódios de urgência,

selecionados aleatoriamente, com base nos registos clí-

nicos do Alert.

Resultados: Dos 200 casos analisados, 56% (n=111)

apresentava dor. Destes, em 64% (71) a dor constituía o

motivo de consulta. Independentemente da idade, não

foi avaliada intensidade da dor em 40% (44) e não foi

administrada analgesia em 80% (89). As razões para não

administração de analgesia encontradas foram o doente

ter realizado analgesia antes da vinda ao SU (19%; 17) e

ter sido prescrita para o domicílio (29%, 26). Em 42% (37)

dos doentes, não foi possível identificar o motivo. Na-

queles em que foi avaliada intensidade da dor (70), 69%

(46) apresentava dor moderada a grave, sendo que 22%

(10) recebeu analgesia. A escala aplicada foi a mais

indicada em 60% (42). A dor foi mais frequentemente ava-

liada em contexto não febril, mas a administração de

analgesia ocorreu tendencialmente em contexto febril.

Conclusões: Embora a pequena dimensão da amostra

e a escassez de registos tenham dificultado a realiza-

ção deste estudo, existe uma clara subvalorização da

dor e oligoanalgesia no SU. O tratamento adequado da

dor é um importante indicador da qualidade dos servi-

ços. Deste modo, a formação dos profissionais de saú-

de assim como a instituição de um protocolo integrado

de abordagem da dor é fundamental para melhorar a

qualidade dos serviços prestados.
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P1 - RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA NO
TRATAMENTO DO CÂNCRO DO PULMÃO
F. CARRIÇO, F. FERNANDES, R. GOMES, J. PARREIRA, M. REIS, R. GOMES, A. AMARAL, M.F. LUÍS

23

Introdução: A radioterapia estereotáxica é uma técni-

ca de alta precisão descrita por Lars e Leksell em 1951

em tumores cerebrais inoperáveis.

Recentemente tem sido aplicada em tumores/doença

metastática inoperáveis com bons resultados.

A aplicação nos tumores do pulmão tem representado um

enorme desafio por se tratar de um órgão não estático.

Objectivos: Divulgação da técnica como uma alterna-

tiva eficaz no tratamento de tumores do pulmão sem

condições de operabilidade.

Métodos: Descrição de caso clínico com aplicação de

radioterapia estereotáxica bilateralmente, sem compli-

cações e sobrevida 16 meses.

Caso clínico: Doente do sexo masculino, 72 anos, fu-

mador de 53 UMA, reformado (excomerciante) com an-

tecedentes de síndrome metabólica e cardiopatia

isquémica.

Em Abril de 2014, no contexto de infecção respiratória,

efectua telerradiografia torácica que revela duas lesões

ovaladas com cavitação. A TCAR apresenta duas lesões,

irregulares, lobuladas com cavitaçao: LSE 3.8x2.8cm e

LSD 3x2.5cm. Nódulo da supra-renal. PET 18 FDG

hipercaptação com SUV 21.44- lesão do LSE e avidez

sugestiva de metástase LSD, ausência de captação na

supra-renal. Estadiamento: T2a N0 M1a (pulmonar

contralateral única) Estadio IV.

Histologia lesão LSE: Carcinoma epidermóide.

H isto logi a lesão LSD:  m etástase de carcinom a

epidermóide.

Limitações terapêuticas por comorbilidade cardíaca gra-

ve, proposta radioterapia estereotáxica. Efectuou 48 GyT

/ dias alternados/ 8 dias com fotões 6mV, sem inciden-

tes.

Reavaliação por PET 18 FDG em Julho 2015: Melhoria

metabólica comparativamente ao estudo anterior (Junho

de 2014). Captação moderada em densificações pulmo-

nares LSE e LSD, patologia inflamatória iatrogénica

sequelar ? /persistência de patologia tumoral maligna?.

Doente mantém estabilidade clínica com resposta par-

cial pelos critérios RECIST (redução 30%), apresentando

boa qualidade de vida. (PS: ECOG1). Sobrevida 16 me-

ses, sem lesões de novo.

Conclusão: A radiocirurgia estereotáxica é uma opção

terapêutica nos tumores do pulmão em pacientes selec-

cionados. Perspectivas positivas são hoje sinalizadas em

ensaios clínicos e na literatura, havendo esperança in-

clusive para um lugar de destaque no tratamento da

doença metastática.

P2 - PNEUMONIA: UMA MANIFESTAÇÃO DE
NEOPLASIA PULMONAR
SARA MACEDO, MÓNICA TEIXEIRA, ANDREIA CORREIA, ANTÓNIO MONTEIRO

Introdução: As neoplasias do pulmão podem ser mas-

caradas por quadros infecciosos, atrasando o diagnósti-

co. A frequência e gravidade dos sintomas aumenta ao

longo da história natural desta patologia.

Caso Clínico:  Homem ,79 anos, ex-fumador (55

UMA),antecedentes de hipertensão arterial, gota, admi-

tido por quadro com 2 meses de evolução de cansaço a

pequenos esforços, tosse não produtiva, rouquidão, pieira,

disfagia a sólido, perda de 10 kg num mês, antecedido

de síndrome gripal. Episódio de expetoração hemoptóica

autolimitado. Infeções respiratórias nos 2 meses admi-

nistrada antibioterapia. Ecografia tiroideia: sem altera-

ções. EDA: esofagite grau A. Ao exame objetivo:

taquipneico em ar ambiente, pieira audível, aumento do

tempo expiratório, sibilos e roncos bilaterais. Analitica-

mente: leucocitose, neutrofilia, PCR 12,40.

Gasometricamente: insuficiência respiratória parcial. Ra-

diografia torácica: hipotransparência bilateral vértices

pulmonares, hipotransparência na base direita. Interna-

do sob diagnóstico de pneumonia. Avaliado por ORL:

sem patologia faringo-laringea, exceto escape glótico.

Durante internamento, agravamento agudo da dificulda-

de respiratória, necessidade crescente de oxigenoterapia

até 15L/ min e opióide. Fraca resposta corticoterapia.
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Imagiologicamente: opacidade no vértice direito, ex-

tensa hipotransparência do andar médio e inferior à di-

reita. Concluiu-se tratar-se de patologia tumoral.TC

cerv ical e pulmonar: “Massa tumoral sólida à esquerda

do brônquio principal esquerdo, da artéria pulmonar

esquerda e anteriormente à aorta torácica descenden-

te sem plano de cliv agem, colapso do lobo inferior.

Linfangite carcinomatosa direita. “Aumentada dose de

corticoide sistémico e opióide em perfusão. Programou-

se BFO, não tendo sido realizado, verificando-se o óbi-

to.

Conclusão: Os sintomas respiratórios no cancro avan-

çado têm uma grande repercussão na qualidade de vida.

O tratamento sintomático e paliativo são fulcrais.

P3 - PROCURANDO A LEGIONELLA
ISABEL DE LA CAL CABALLERO, PEDRO LITO, DIANA ABREU, SANDRA PAULO, JOSÉ PROENÇA, ARTUR GAMA

A Legionella Pneumophila foi identificada pela primeira

vez em 1976 aquando um surto durante a Convenção

da Legião Americana em Philadelphia. Desde então tem

sido associada como causa frequente de infecções. Ape-

sar do grande número de manifestações clínicas associ-

adas à infecção por Legionella nenhuma delas é

patognomónica ou altamente específica. O diagnóstico

realiza-se de forma rápida com a pesquisa do antígenio

urinário, sendo este teste de elevada sensibilidade e

especificidade para a detecção de infecções produzi-

das pelo serotipo 1.

Os autores apresentam a casuística de 108 meses de

análise, filtrando os casos positivos obtidos nas pesqui-

sas de antígeno urinário realizadas entre janeiro de 2006

e dezembro de 2014 no seu centro hospitalar. Nesse

período foram realizadas 4752 análises, das quais 4733

se revelaram negativas, 17 positivas e 2 positivas duvi-

dosas. O ano em que mais se realizaram foi em 2010,

havendo 861 testes feitos. Os anos com maior frequên-

cia de casos positivos foram os anos de 2009, 2010 e

2012, havendo 4 em cada. Não se registaram casos

positivos em 2007 e 2008. Dos 17 casos positivos 12

foram diagnosticados como de Doença do Legionário,

14 pertenciam a doentes masculinos e 3 a femininos, as

idades variavam entre os 24 e os 93 anos sendo a medi-

ana de 69 anos. Dos positivos 16 estiveram internados

tendo sido o número médio de dias de internamento de

11 dias (DS ± 8.45). Os sinais e sintomas mais frequente-

mente registados foram tosse (70.6%) e febre elevada

(64.7%). O antibiótico mais usado foi a Azitromicina

(58.8%).

Apesar do grande surto de Legionella que houve em

Portugal no ano 2014 o ano com mais pedidos

efectuados foi 2010.

Não existe aparente relação direta entre ano com mais

casos positivos e ano com maior número de pedi-

dos. Na maioria dos casos positivos a terapêutica

antibiótica empírica estabelecida antes do resultado

do teste j á  ti nha cober tu ra para  Leg ionel l a

Pneumophila.

P4 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR SUBAGUDO COMO
MANIFESTAÇÃO DE SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO
ANA PATRICIA GOMES, PEDRO LITO, DÍDIA LAGES, JOANA CARDOSO, EDUARDO CARVALHO, CARLOS LINO, TERESA SANTOS

Introdução: A Trombocitemia Essencial (TE) é conside-

rada uma síndrome mieloproliferativa crónica (SMP), ca-

racteriza-se por hiperplasia megacariocítica da medula

óssea e trombocitose persistente, que confere um risco

acrescido de manifestações trombóticas e hemorrágicas.

A sintomatologia mais comum resulta da oclusão

vascular manifestando-se como eritromelalgia, aciden-

tes cerebrovasculares, tromboembolismo venoso (TEV).

Caso Clínico: Homem de 76 anos, caucasiano, interna-

do por quadro de cansaço fácil para pequenos esfor-

ços, palpitações e perda ponderal de 18% peso de 4

meses de evolução.

Referia também sincopes recorrentes associados com o

esforço. Como antecedentes pessoais destacava-se a

hipertensão arterial, episódio passado de tromboflebite

e Esplenectomia traumática. À admissão, apresentava

estabilidade hemodinâmica e apirexia.Auscultação car-

díaca era rítmica, sem sopros e a pulmonar com MV
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conservado. O abdómen não revelava organomegalias.

Analiticamente com poliglobulia com Hb17,9 g/dL e

Htco:57%, com restante hemograma e bioquímica sem

alterações. Do estudo cardiovascular realizado desta-

cava-se a Hipertensão pulmonar grave (HTP) relatada

no ecocardiograma. A clinica de cansaço fácil, sínco-

pes de repetição, palpitações e a evidência de HTP,

obrigou à

realização de angio-TAC torácico, confirmando-se

Trom boem bol ism o pu lm onar .  O estudo das

trombofil ias(TF) e despiste de neoplasia oculta foi ne-

gativo. Iniciou terapêutica com enoxaparina. A perda

ponderar, TF e poliglobulia, fez levantar a hipótese de

SMP. Realizou medulograma, cujo resultado confirmou

TE, apoiada pela positividade genética da mutação JAK2-

V617F. Foi orientado para consulta de Hematologia

para terapêutica com hidroxiureia.

Conc lusão:  A TEV  acarreta uma impor tante

morbimortal idade. Na sua grande m aior ia, é a

consequência da TF adquirida em relação com cirurgias,

neoplasias ou imobilização prolongada. O despiste de

neoplasia oculta é quase obrigatório.

Com este caso queremos salientar a importância de con-

siderar os SMP na etiologia da TEV.

P5 - CARCINOMA PAPILAR DA TIRÓIDE DIAGNOSTICADO
EM MÓDULO AUTÓNOMO TIROIDEU - CASO CLÍNICO
SÓNIA CANADAS, RODRIGO MAIA ALVES, PAULO ZÉ COSTA, ANA TERESA MOREIRA, JORCÉLIO VICENTE, PAULA NEVES, PAULO ROBOREDO, PEDRO
VENTURA, RITA FERNANDES, HEIDY CABRERA, JOÃO CORREIRA

Introdução: O nódulo autónomo da tiróide ou adenoma

tóxico, a Doença de Graves e o Bócio Multinodular Tóxi-

co são as causas mais comuns de hipertiroidismo. O

adenoma tóxico é um nódulo tiroideu com funcionamen-

to autónomo, que leva ao aumento dos níveis das

hormonas tiroideias, e, por sua vez, à supressão da

tirotrofina (TSH), podendo implicar frenação completa

ou parcial da glândula. Esta entidade está presente em

cerca de 3-5% dos casos de tirotoxicose.

Descrição do caso: Doente do sexo masculino de 63

anos é encaminhado à consulta hospitalar de especiali-

dade por estudo analítico da função da tiróide alterado,

compatível com hipertiroidismo. Não apresentav a

sintomatologia de tirotoxicose. A ecografia da tiróide

demonstrava um nódulo sólido de 52x38mm no lobo

esquerdo da tiróide, e no lobo direito uma área nodular

sólida com 13mm. Dada a hipótese mais provável ser

um nódulo autónomo da tiróide, prosseguiu-se com a

avaliação pela cintigrafia da tiróide, dispensandose a

realização de citologia aspirativa. Esta revelou volumo-

sa área de hipercaptação do Tc-99m, de forma nodular,

ocupante de quase todo o lobo esquerdo da tiróide,

condicionando frenação completa da restante glândula.

Após a cintigrafia iniciou metibasol, com controlo do

hipertiroidismo e posteriormente foi submetido a

hemitiroidectomia esquerda. O exame anatomo-patoló-

gico da peça cirúrgica verificou a existência de dois

nódulos, sendo o maior compatível com adenoma

folicular e o menor com microcarcinoma papilar variante

folicular, sem imagens de angioinvasão, com margens

de exérese sem neoplasia. Decidiu-se pela excisão da

restante ti róide.  O doente encontra-se a fazer

suplementação com levotiroxina, efectuando controlo

analítico e imagiológico, com uma periodicidade, de

momento, semestral.

Conclusão: Os autores apresentam um caso clínico

onde se destaca a importância de uma correcta avalia-

ção e orientação da patologia da tiróide, permitindo,

neste caso, evitar a progressão de uma situação malig-

na.

P6 - ACORDEI E NÃO CONSEGUIA RESPIRAR
ISABEL DE LA CAL CABALLERO, DIANA ABREU, SÓNIA COELHO, JULIANA SÁ, ANA VERA-CRUZ, PEDRO LITO, PAULO FIGUEIREDO, JOSÉ PROENÇA,
ARTUR GAMA

Introdução: O pneumotórax espontâneo primário apa-

rece sem evento prévio precipitante conhecido numa

pessoa sem doença pulmonar. Os factores que predis-

põem o seu aparecimento incluem tabagismo, historia

famili ar, síndrom e de Marfan,  homocistinúria e

endometriose torácica.
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Caso Clínico: Os autores apresentam um caso clínico

que se faz valer pelas imagens radiológicas apresenta-

das. Trata-se de uma mulher de 24 anos, fumadora de

10 U.M.A., com antecedentes de asma na infância, sem

medicação habitual nem antecedentes familiares de re-

levo. Recorreu ao serviço de urgência por dor súbita em

“pontada” no hemitórax direito, agravava com os movi-

mentos respiratórios e acompanhava-se de dispneia e

polipneia superficial. Na auscultação pulmonar apresen-

tava ausência de murmúrio vesicular à direita, sendo o

restante exame objectivo normal.

A radiografia postero-anterior do tórax confirmou a pre-

sença de pneumotórax direito com colapso pulmonar

concomitante.

Foi colocado dreno torácico verificando-se clinica e

imagiológicamente a expansão completa do pulmão

direito assim como alivio sintomático.

Conclusão: O diagnóstico de pneumotórax deve ser

considerado em todos os casos de dispneia associa-

da a dor de tipo pleurítico. A rápida confirmação

imagiológica é fundamental  na resolução do proble-

ma.

P7 - SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS: UMA
PATOLOGIA DO NOSSO DIA
R. AZEVEDO, E. PIRTAC, L. FORTE, C. CARVALHO, C. VIDAL, M. ANDRÉ

Introdução: Os Síndromes Mielodisplásicos (SMD) con-

templam um grupo heterogéneo de distúrbios clonais

de células hematopoiéticas, caracterizados por displasia

e produção ineficaz de células sanguíneas, havendo um

risco variável de transformação em leucemia

aguda.

Ocorrem mais frequentemente em idosos, com uma pre-

dominância no género masculino.

Caso clínico: Homem, 67 anos, sem antecedentes pa-

tológicos de relevo, recorreu ao Serviço de Urgência (SU)

por quadro de dispneia para médios esforços, astenia e

palpitações com início 3 meses antes e com agrava-

mento na semana anterior.

Perda ponderal de cerca de 5Kg nos últimos 3 meses.

Exame objectivo: bom estado geral, palidez da pele e

mucosas. Apirético, normotenso e taquicárdico. Sem

adenomegalias palpáveis.

Analiticamente: anemia normocítica normocrómica e

leucopneia com neutropenia.

O esfregaço de sangue periférico revelou neutrófilos

hiposegmentados com tendência a hipogranularidade,

anisopoiquilocitose, alguns dacriócitos e anisocromia.

Apresentava ferro sérico e saturação de transferrina com

valores aumentados, níveis de ferritina normais; índice

de proliferação de reticulócitos corrigido inferior a 2.

O aspirado de Medula Óssea (MO) revelou uma MO

hipercelular para a idade do doente, compatível com

Síndrome Mielodisplásico com displasia em 2 linhagens

e sideroblastos em anel.

Conclusão: Com o presente caso clínico, os autores pre-

tendem chamar à atenção de uma patologia cada vez mais

frequente na nossa prática clínica, em parte associado ao

envelhecimento da população.

O diagnóstico deve ser considerado em doentes com

citopenias sem causa aparente, considerando também no

diagnóstico diferencial outras entidades que se podem

apresentar de forma semelhante, sendo que muitas vezes

os doentes são assintomáticos na altura do diagnóstico.

P8 - DESAFIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO DE UM
CASO DE ESPONDILODISCITE
PAULO ZÉ COSTA, CÉU EVANGELISTA, CÁTIA ZEFERINO, CARINA SANTOS, NADEJDA POTLOG, DARLENE ADOLFO, JOSELINA CHIRIVELLA, PAULA
NEVES, PEDRO VENTURA, PAULO ROBOREDO, MARIA JOÃO BALDO, JORCÉLIO VICENT

Introdução: A espondilodiscite é um termo que englo-

ba osteomielite, espondilite e discite. A causa mais co-

mum desta infecção é disseminação hematogénea a partir

de um foco bacteriémico distante.

Objectivo: para demonstrar o desafio em termos de

diagnóstico etiológico da espondilodiscite e da neces-

sidade de conjugação e interpretação dos anteceden-

tes e dos dados clínicos e imagiológicos para o diag-
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P9 - CERVICALGIA PERSISTENTE - VALORIZAÇÃO DE
UM SINTOMA INESPECÍFICO 
ANDREIA DIAS DA SILVA, ANA NICOLA, ALINA OSUNA, ANTÓNIO MONTEIRO

nóstico da mesma.

Método: revisão do episódio de urgência, processo clí-

nico de internamento e literatura.

Caso clínico: Mulher, 75 anos, com história de cirrose

biliar primária seguida em consulta de Medicina Interna

e esplenectomia, observada no Serviço de Urgência (SU)

por lombalgia e febre que não cede à analgesia.

T rata -se de uma doente com an tecedentes de

internamento 3 meses antes, por urosépsis cu jo

microorganismo em causa foi Staphylococcus aureus

meticilino-resistente (MRSA) identificado em urocultura

e hemocultura. Cumpriu antibioterapia com Vancomicina

e teve alta para Unidade de Cuidados Continuados (UCC).

Durante a sua institucionalização, teve um episódio de

infecção do trato urinário por Klebsiella pneumoniae.

Cumpriu 10 dias de Gentamicina.

No SU, a doente apresenta analiticamente discreta

leucocitose com neutrofilia e aumento de proteína C

reactiva. Efectuada TC-lombar que revela alterações

erosivo-destrutivas das porções inferior do corpo de L1

e superior de L2, associando-se componente de partes

m ol es per isom ático,  aspectos sugestiv os de

espondilodiscite infecciosa.

Durante o internamento foi efectuada RMN-lombar e

biopsia da massa para-vertebral direita por TC que mos-

trou abcesso vertebral lombar, com cultura negativa.

Realizou-se teste IGRA e despiste de brucellose com re-

sultados negativos. Tendo em conta os antecedentes,

cumpriu antibioterapia empiricamente: 22 dias de

Vancomicina e 60 dias de Meropenema.

Tev e al ta  para UCC com indi cação de m an ter

Meropenema até completar 12 semanas.

Contudo, após 1 mês, recorreu ao S.U. por mesmas

queixas.  Anal iti cam ente mostr ou  aum en to de

parâmetros inflamatórios e as imagens de TC lombar

foram praticamente sobreponíveis às da última vinda.

A doente aguarda repetição de RMN-lombar e deci-

diu-se assumir que o agente etiológico é MRSA e

implementado antibioterapia com Clindamicina com

boa resposta clínica e analítica..

Resultados: após instituição de terapêutica evoluiu fa-

voravelmente, tendo tido alta para UCC com indica-

ção para continuar a antiobioterapia.

Conclusões: O diagnóstico de espondilodiscite de-

pende de ter presente a sua possibilidade, tendo em

conta a clínica apresentada pelo doente. Muitas ve-

zes, o diagnóstico torna-se difícil  pela ausência de

identificação bacteriológica e o seu atraso coloca em

risco a vida do doente e limita a sua recuperação

motora.

Doente do sexo feminino de 63 anos, sem anteceden-

tes pessoais relevantes, autónoma.

Múltiplas vindas ao Serviço de Urgência por quadro de

cervicalgia intensa e parestesias do membro superior

esquerdo com 4 meses de evolução e agravamento pro-

gressivo.

TAC cervical e dorsal evidenciou lesão osteolítica em

C7 com fratura e achatamento do corpo,retro desvio do

respetivo muro posterior e consequente estreitamento

focal do canal vertebral; estenose dos foramina C7-D1 e

moldagem medular, massa de tecidos moles pré e para

vertebral esquerda; lesão do corpo de D8 - alterações

sugestivas de lesões secundárias com fratura patológi-

ca/mieloma múltiplo. Colocada sob colar cervical e in-

ternada para estudo de lesões ósseas secundárias vs.

mieloma múltiplo. Durante o internamento, necessidade

de rad ioterapi a u rgen te por  ag ravamento das

parestesias.

Após estudo complementar exaustivo, realça-se TAC T/

A/P que evidenciou densificação da gordura mesentérica

sugestiva de carcinomatose peritoneal e l igeiro

espessamento da região fúndica da vesicula biliar; a do-

ente realizou colangioRM, que possibilitou o diagnósti-

co de neoplasia das vias biliares, com carcinomatose

peritoneal e metastização óssea.

Através da exposição deste caso clínico, pretendemos

reforçar  a impor tância da valori zação da dor

osteoarticular, particularmente a dor resistente a

analgesia ou de agravamento progressivo; não raras ve-

zes, é sinónimo de lesões ósseas secundárias, o que

impõe uma intervenção imediata, dado o mau prognós-

tico implicado.
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P10 - CÓLON IRRITÁVEL E DOR NEUROPÁTICA -
REVISÃO DE TEMA
JORDANA DIAS, DENYS YENKO, PATRICÍA OLIVEIRA

Introdução: O síndrome do cólon irritável constitui um

dos distúrbios gastrointestinais mais comuns. Nos paí-

ses desenvolvidos estima-se que aproximadamente 20%

da população sofre desta doença funcional, que é res-

ponsável por cerca de 12% das consultas de Medicina

Geral e Fami li ar  e 25% das consu ltas de

Gastroenterologia.

Pertinência: À semelhança de outras doenças crónicas

que provocam dor neuropática, a redução da qualidade

de vida destes doentes tem sido documentada, bem

como o papel da interação entre fatores psicológicos e

alterações da motilidade intestinal na patofisiologia deste

síndrome.

Objectivo: Reconhecer e orientar precocemente esta

doença devido à intensidade e cronicidade da dor

neuropática e sintomas gastrointestinais cardinais da

doença.

Metodologia: Pesquisa sistemática de literatura de aces-

so livre através da base de dados de medicina baseada

na evidência( PubMed e Up To Date) em diferentes idio-

mas (espanhol, inglês e português).

Conclusões: É fundamental que o Médico de Família

saiba diagnosticar e orientar esta patologia, dado a re-

percussão negativa que tem esta doença na qualidade

de vida dos doentes.

P11 - SARNA PARA TE COÇARES
PEDRO LITO, JULIANA SÁ, RAFAEL BRÁS, ISABEL DE LA CAL CABALLERO, DIANA ABREU, ANASTASIA ILCHENKO, LÉNEA PORTO, ARTUR GAMA

Introdução: A sarna ou escabiose é produzida pela in-

fecção do parasita Sarcoptes scabieivar. hominis. Clini-

camente manifesta-se com prurido intenso e aparecimen-

to de pápulas, nódulos, vesículas e galerias resultantes

da ação perfurante do ácaro e da própria reação de

defesa humana. Trata-se de um microrganismo de alta

infecciosidade responsável por surtos frequentes.

Objectivo: Os autores pretendem com o trabalho alertar

para a minúcia e cuidado necessário para chegar ao di-

agnóstico.

Descrição: Para isso, apresentam como exemplo um

caso clínico centrando-se na descrição sintomática e

achados clí ni cos,  aportando imagens bastante

ilustrativas. Apresentam ainda, uma listas dos principais

diagnósticos diferenciais a considerar na suspeita de

sarna assim como as atuais indicações de tratamento.

Conclusão: Apesar da considerável frequência de ocor-

rência e da relativa facilidade de tratamento, o diagnós-

tico diferencial torna-se complicado, levando muitas

vezes á realização de tratamentos empíricos inadequa-

dos atrasando o diagnóstico e promovendo a dissemi-

nação.

P12 - TOSSE ARRASTADA: A PRIMEIRA
MANIFESTAÇÃO DE LINFOMA DE HODGKIN
DANIELA FRANCO, ANA ALMEIDA, MAFALDA ARÚJO, DANIELA ALVES, CECILIA MORENO

O Linfoma de Hodgkin origina-se das células B e é mais

comum nos caucasianos do sexo masculino. Tem uma

distribuição bimodal, com pico de incidência na terceira

e nona década de vida. Estes são classificados em dois

tipos principais: Linfoma de Hodgkin Clássico e Linfoma

de Hodgkin de predomínio linfocitário nodular.

Os sintomas mais comuns são a febre, a astenia, a

sudorese nocturna e a perda ponderal, que por serem

inespecíficos dificultam o diagnóstico precoce.

Caso Clínico: Mulher, 67 anos, antecedentes de

dislipidemia e síndrome depressivo, medicada com

escitalopram 10mg/dia e sinvastatina 10mg/dia.

Recorreu ao Serviço de Urgência por tosse seca arrasta-

da, com cerca de dois meses de evolução. Quando
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questionada referia também perda ponderal de cerca

de 10 Kg no último ano. Sem outra sintomatologia as-

sociada. Já hav ia sido medicada com amoxiciclina/áci-

do clavulânico 875/125mg 8-8h, Acetilcisteina 600mg/

dia e hidroxizina 25mg/dia, sem qualquer melhoria.À

observação salientava-se apenas adenopatia duro-elás-

tica, não dolorosa, com cerca de 3cm no escavado

supra-clavicular esquerdo e acessos frequentes de tos-

se seca.

Analiticamente apresentava bicitopenia e VS e LDH ele-

vadas. A TC cervico-toracoabdomino-pélvica realizada

mostrou múltiplas adenopatias supraclaviculares bila-

terais, à direita a maior tem 18x23mm e à esquerda a

maior tem 32x15mm, bem como no bordo da fúrcula

esternal aparentemente com extensão ao mediastino

superior. Adenopatias lomboaórticas. Realizou biópsia

do gânglio supra-clavicular esquerdo, cujo exame

anatom opatol ógi co i den tifi cou  um  p rocesso

linfoproliferativo, com características de Linfoma de

Hodgkin, esclerose nodular.

O caso descrito pelos autores pretende salientar a im-

portância do exame físico no diagnóstico deste tipo de

casos. Pois, a doente apenas valorizava a tosse arrasta-

da sem nunca mencionar a adenopatia.

P13 - PÉ DIABÉTICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO
NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS - REVISÃO DE TEMA
JORDANA DIAS, DENYS YENKO, PATRICÍA OLIVEIRA

Introdução: O pé diabético é uma das complicações

crónicas mais frequentes da Diabetes Mellitus. Caracte-

ri za-se pela presença de lesões nos pés, como

consequência de alterações vasculares periféricas e/ou

neurológicas. É constituído pela tríade: neuropatia, do-

ença vascular periférica e infecção.

Pertinência: O pé diabético é uma das complica-

ções mais graves da diabetes, sendo o principal mo-

tivo de ocupação prolongada de camas hospi talares

e o responsável por cerca de 70% de todas as ampu-

tações efetuadas por causas não traumáticas. A co-

lheita de uma história clínica minuciosa e um exame

objectivo dirigido completo é essencial para o reco-

nhecimento de situações que podem evoluir para a

gangrena e até mesmo para a amputação do mem-

bro.

Objectivo: Entender a abordagem, diagnóstico, trata-

mento e orientação do pé diabético a nível dos cuida-

dos primários.

Metodologia: Pesquisa sistemática de literatura de aces-

so livre através da base de dados de medicina baseada

na evidência (PubMed e Up To Date) em diferentes idio-

mas (espanhol, inglês e português).

Conclusões: É fundamental que o Médico de Família

saiba avaliar e orientar corretamente o pé diabético, as-

sim como reconhecer os fatores de risco potencialmen-

te modificáveis, com o objetivo de se reduzir o número

de complicações.

P14 - TROMBOSE VENOSA CEREBRAL - 3 FORMAS DE
APRESENTAÇÃO DE UMA PATOLOGIA POUCO COMUM
CÉSAR VIDAL, SANDRA MARTIN, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

Introdução: A trombose venosa cerebral (TVC) é uma

entidade pouco frequente, potencialmente fatal, com

uma apresentação clínica muito variável, que corresponde

a aproximadamente 0.5-1% dos acidentes vasculares ce-

rebrais (AVC). O diagnóstico é radiológico e implica um

elevado grau de suspeição.

Descrevem-se 3 casos com formas de apresentação

distintas, com TVC confirmadas por ressonância mag-

nética (RM) e/ou tomografia computorizada (TC), com

tratamento hipocoagulante com varfarina e seguidas

actualmente para estudo etiológico.

CASO 1: Homem de 54 anos com antecedentes de

dislipidemia e consumo etílico moderado, recorre ao

serv iço de urgênci a (SU)  por cefal eia constante

holocraneana, com início súbito e seguido de síncope,

que se mantém há 3 dias com novo episódio de sínco-

pe que motivou a vinda ao SU. RM revelou TVC do seio

longitudinal superior com transformação hemorrágica.
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CASO 2: Homem de 48 anos com antecedentes de

alcoolismo, recorre ao SU por convulsão tónico-

clónica. Tinha iniciado 24 horas antes cefaleia frontal

e occipital , sudorese e mal-estar geral. Veno-TC reve-

lou TVC do seio transverso direito, de parte do

sigmóide e do segmento inicial da veia jugular direi-

ta.

CASO 3: Mulher de 40 anos com antecedentes de 1

aborto espontâneo e medicada com anticoncepcio-

nais orais, recorre ao SU por quadro de cefaleia inten-

sa com 4 dias de evolução. À admissão encontrava-

se prostrada, com Glasgow 10, afásica. Veno-TC mos-

trou TVC das veias cerebrais internas, ampola de galeno

e do seio recto.

Conclusão: Com estes 3 casos, os autores pretendem

demonstrar a variabilidade semiológica da TVC, sendo

a cefaleia a queixa mais vezes referida, mas podendo

acompanhar-se desde pequenos défices neurológicos

a estados ictais ou comatosos. Os factores de risco

mais associados a TVC para além da gravidez e do

puerpério são as trombofil ias. O seu estudo pode ter

importância na duração do tratamento anticoagulante

e deve ser sempre realizado na ausência de outras cau-

sas prováveis.

P15 - ERITEMA NODOSO - A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
ANA CATARINA DIONÍSIO, ANA CATARINA SEQUEIRA, MARIANA FREIRE, VÍTOR SANTOS

Introdução/Objetivo: O Eritema Nodoso consiste numa

inflamação do tecido adiposo subcutâneo, que pode

ser recorrente e representar uma manifestação de doen-

ça sistémica.

Apresenta-se o caso de uma mulher de 45 anos, previa-

mente saudável, que surge com nódulos subcutâneos

de consistência dura, dolorosos, eritematosos e quen-

tes, bilaterais ao nível das pernas, com 7 dias de evolu-

ção, associada a astenia ligeira e artralgia da tibiotársica.

Os autores partem deste caso clínico para efetuar uma

revisão da correta investigação etiológica e abordagem

terapêutica.

Material e Métodos: Entrevista clínica, exame físi-

co, consulta de processo clínico e revisão de l iteratu-

ra.

Resultados: Tratamento sintomático com anti-infla-

matório não esteroide, que se mostrou eficaz.

Discussão/Conclusões: Este caso clínico constituiu

um a oportunidade para rev isão da abordagem

diagnóstica e terapêutica do Eritema Nodoso, o qual

pode ser o primeiro sinal de patologias graves, como a

Tuberculose ou a Sarcoidose. Assim, torna-se imperiosa

a exclusão dessas doenças e a instituição de tratamen-

to dirigido quando presentes.

P16 - HEPATITE POR CITOMEGALOVÍRUS EM DOENTE
IMUNOCOMPETENTE
CAROLINA CARVALHO, JOANA BRAGA, CLEOPATRA GORIC, SHEILA COELHO, ANA ALMEIDA, ISABEL ANTUNES, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

Introdução: As hepatites agudas são mais comumente

causadas pelos virus da hepatite A, B, C, D e E, mas tam-

bém verificam-se outras causas como o citomegalovirus

(CMV), bactérias, medicamentos, doenças auto-imunes

e outras. Na hepatite por CMV em geral os doentes apre-

sentam sintomas pouco característicos, como febre e

dores articulares. O diagnóstico pode ser realizado atra-

vés do isolamento do vírus, testes sorológicos e PCR, e

em alguns casos pode ser necessária biopsia hepática. É

mais prevalente nos doentes imunocomprometidos, nes-

ses deve-se fazer tratamento com antirretrovirais, já nos

imunocompetentes a doença é habitualmente benigna

é autolimitada, raramente apresentando complicações.

Caso Clinico: Mulher de 47 anos, educadora do

infantário, sem antecedentes pessoais relevantes e sem

medicações de uso cronico, sem viagens recentes. Re-

correu ao serviço de urgência por febre (38.5C) com 05

dias de evolução que não cedia aos antipiréticos, astenia

e inapetência. Ao exame objetivo apresentava regular

estado geral, anictérica, sem hepatoesplenomegalia e
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sem outras alterações relevantes. Na avaliação analítica

destacavase: AST 818 U/L, ALT 1002 U/L, GGT 210 U/L,

FA 190 U/L, LDH: 2613 U/L, PCR: 48mg/dl.

Na ecografia abdominal as alterações encontradas fo-

ram : “Baço com dimensões no limite superior da nor-

malidade e parênquima finamente heterogéneo”. Das

serol og i as ped idas destacou -se CM V  com

Imunoglobulina M positivo e Imunoglobulina G negati-

vo. Durante o internamento no serv iço de medicina a

doente manteve alguns episódios de febre, fez-se con-

trolo analítico seriado com melhoria progressiva da fun-

ção hepática e dos parâmetros inflamatórios. Teve alta

medicada com antipirético e foi orientada para consul-

ta externa de medicina. Após quarenta dias a doente

foi a consulta apresentando melhoria clinica e analíti-

ca.

Conclusão: Com este caso os autores pretendem res-

salvar a necessidade da investigação etiológica das he-

patites agudas, seja o doente imunocomprometido ou

não.

P17 - ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE - RELATO DE
UM CASO CLÍNICO
DÍDIA LAGES, ANA PATRICÍA GOMES, DÁLIA ESTÊVÃO, CARLOS LINO, ANTUR GAMA

Introdução: A hemólise traduz a destruição prematura

dos glóbulos vermelhos. Pode ocorrer tanto na circula-

ção intravascular como extravascular. A anemia hemolítica

autoimune (AHA) integra o subgrupo correspondente às

causas adquiridas, sendo mediada por autoanticorpos que

provocam principalmente hemólise extravascular.

Resumo: Doente de 81 anos, género feminino, indepen-

dente para as atividades da vida diária. Recorreu ao servi-

ço de urgência por dispneia em repouso com alguns dias

de evolução. Acrescentava noção de melenas. Negava uri-

na escura ou outros sintomas do foro hematológico. Sem

perda ponderal. Ao exame objetivo era evidente uma co-

loração ictérica das mucosas, sem hepatoesplenomegalia

à palpação abdominal. Posteriormente foi internada no

serviço de Medicina Interna para estudo. Entre os exames

complementares realizados, distinguia-se uma anemia

macrocítica (hemoglobina 5.9g/dL; volume corpuscular

médio 112.3fL), esfregaço de sangue periférico com

policromasia (sugestivo de anemia

hemolítica), aumento da bilirrubina indireta (5.52mg/dL),

do urobilinógeno na urina e da lactato desidrogenase

(869U/l). No estudo dirigido identificou-se um aumento dos

reticulócitos (0.27x106/uL), diminuição da haptoglobina

(<10mg/dL) e o Teste de Coombs direto era fortemente

positivo (IgG+,C3d+). A doente foi diagnosticada com AHA.

Paralelamente, de modo a investigar a etiologia

subjacente, realizou uma tomografia computorizada-

tóraco-abdomino-pélvica que revelou “pequena formação

nodular densa na parede latero-posterior direita com cer-

ca de 25mm de diâmetro sugestiva de lesão tumoral”.

Neste seguimento, foi pedida cistoscopia e ressecção

transuretral e o resultado anatomopatológico foi compa-

tível com carcinoma urotelial papilar de alto grau.

Conclusão: A AHA pode classificar-se em idiopática

ou secundária, sendo frequentemente induzida por

neoplasias hematológicas, mas raramente observada

no contexto urológico, como apresentado pelo caso

clínico descri to.

P18 - DOR TORÁCICA ATÍPICA: ACHADO
PROPOSITADO OU CASUAL?
ANA PATRICÍA GOMES, PEDRO LITO, DÍDIA LAGES, JOANA CARDOSO, EDUARDO CARVALHO, CARLOS LINO, TERESA SANTOS

Introdução: A dor torácica é uma queixa frequente de

referenciação á Consulta de Medicina.

Tem subjacente um grupo vasto de patologias, desde o

foro cardíaco ao gastroenterológico(GE). A doença do

refluxo gastroesofágico (DRGE) e doença ulcerosa péptica

(DUP), tem tomado protagonismo entre as causas GE.

Em raros casos, pode ser o primeiro sintoma de

uma esofagite eosinofílica (EO).

Caso Clínico: Homem de 32 anos, caucasiano, admiti-

do por queixas de vários meses de evolução de dor
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torácica restoesternal, iniciada 40 min após exercício

físico, sem irradiação ou relação com refeições ou pos-

turas. Negou queixas respiratórias, pirose ou perda

ponderal . Como anteceden tes destacav a

DUP,rinossinusite alérgica e estava medicado com

esomeprazol.Ao exam e objectiv o encontrava-se

hemodinamicamente estável e apirético, com ausculta-

ção cardiopulmonar e exame abdominal sem achados

relevantes.

Anali ti cam ente com  hem ograma ( i n cl usi v e

eosinófilos),b ioquímica e IgE dentro da normalidade e

a destacar RAST de alergénios inalantes positiv a. Rea-

lizou Ecocardiograma: sem alterações valorizáveis,

Holter24h com Extrassistolia Supraventricular frequente

e prova de esforço negativa. A EDA revelou a presen-

ça de anéis esofágicos e inflamação da mucosa, cujo

resultado anatomopatológico das biopsias confirmou

EO. Iniciou Fluticasona tópica, com resposta satisfatória

ás 3 semanas. A EO é uma doença inflam atória

esofágica, caracterizada pela infiltração da mucosa por

eosinófilos. Afecta crianças e adultos jovens, altura

em que é geralmente diagnosticada e com associa-

ção a história pessoal de atopia. É frequentemente

confundida com a DRGE, distinguindo-se desta pela

escassa r esposta a m ed idas an ti - r efl uxo e

endoscopicamente por infi ltrados eosinofil icos da

mucosa em associação anéis esofágicos. As queixas

mais típicas são o impactação al imentar, a disfagia e

a dor torácica. A recorrência dos sintomas pode levar

á fibrose e estenose esofágica.

Conclusão: Este caso é ilustrativo da importância de

considerar a EO como possível causa da dor torácica.

P19 - SÍNDROME DE MELKERSSON ROSENTHAL
DIANA ABREU, ISABEL CABALLERO, PEDRO LITO, ANASTASS IA ILCHENKO, JOSÉ PROENÇA, ARTUR GAMA

Objetivos: O Síndrome de Melkersson Rosenthal englo-

ba queilite granulomatosa, paralisia facial recorrente e

língua geográfica. É uma situação rara, tem início na in-

fância ou adolescência, e evolui em padrão de crise/

remissão. Desconhece-se a etiologia, contudo pode exis-

tir predisposição genética, relação a infecção por

mycobacterium tuberculosis, alergia alimentar ou atopia.

Métodos: Os autores apresentam o caso de uma mulher

de 76 anos, antecedentes de patologia osteoarticular

degenerativa, hipertensão arterial, doença de Parkinson,

Apneia do sono e basalioma nasal operado. Medicada

com nifedipina, levodopa e pantoprazol. Sem alergias

medicamentosas ou alimentares. Referenciada a consulta

de dermatologia por placa eritematosa infiltrada no lábio

inferior com anos de evolução, gengivite hipertrófica,

queilite angular e língua geográfica.

Resultados: A biópsia da mucosa labial revelou queilite

granulomatosa. O restante estudo complementar sali-

enta: prova cutânea da tuberculina de 10 mm (sem pro-

vas anteriores) e teste de libertação de interferão gama

positivo. A enzima de conversão da angiotensina e a

tomografia axial computarizada do tórax não revela-

ram alterações referenciáveis. Foi excluída patologia

gatrointestinal ou hematológica. Apresentou resposta

clínica favorável à corticoterapia sistémica, mas sem

melhoria clínica com clofazamina. Iniciou isoniazida e

piridoxina por evidência de Tuberculose latente.

Conclusões: O Síndrome de Melkersson Rosenthal pode

ocorrer como manifestação da Doença de Crohn,

Sarcoidose ou Granulomatose orofacial. O tratamento é

sintomático (antiinflamatórios não esteróides, corticoterapia

sistémica, antibióticos ou imunosupressores).

Pretende-se salientar a existência de patologias orgânicas

associadas a manifestações sistémicas, podendo as últi-

mas surgir como sinal de alerta. Apresentam um síndrome

raro em fase tardia, associado a Tuberculose latente.

P20 - CONSUMO RECREATIVO DE COCAÍNA: QUAIS AS
CONSEQUÊNCIAS?
R. AZEVEDO, E. PIRTAC, L. FORTE, C. CARVALHO, C. VIDAL, M. ANDRÉ

Introdução: A cocaína, um potente estimulante do Sis-

tema Nervoso Central, constitui um factor de risco

cerebrovascular independente, tanto para eventos

isquémicos como hemorrágicos, sobretudo em idades



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2015, 40
33

inferiores a 55 anos.

Apesar de não ser conhecido com exactidão o mecanis-

mo fisiopatológico subjancente, são muitos os factores

implicados, incluindo fenómenos de vasoespasmo,

vasculite cerebral, agregação plaquetar aumentada,

cardioembolia e picos hipertensivos.

Caso clínico: Doente de 27 anos de idade, raça negra,

sem antecedentes patológicos de relevo conhecidos,

dá entrada no Serviço de Urgência por alteração do es-

tado de consciência e diminuição da força muscular, ha-

vendo suspeita de consumo de drogas de abuso em

festival de Verão. Desconhece-se tempo de evolução

do quadro.

Ao exame objectivo: Escala Coma de Glasgow: 5. Pu-

pilas com midríase fixa e com desvio conjugado do

olhar à esquerda. Diminuição da força muscular no

hemicorpo direito – grau 3/5. Hemodinamicamente es-

tável. Restante exame físico sem alterações. Analitica-

mente apresentava discreta leucocitose com neutrofilia.

Pesquisa de drogas de abuso na urina positiva para

cocaína.

Realizou TC crânio- encefálico que revelou extensa le-

são vascular isquémica aguda no território da artéria ce-

rebral média esquerda. Efeito de massa com acentuada

compressão do ventrículo homolateral e ligeiro desvio

mediano.

Conclusão:

A literatura descreve um crescente número de casos de

acidentes vasculares cerebrais (AVC) relacionados com

o consumo de cocaína. A evidência da existência de

uma relação causal reforça a importância de se conside-

rar a cocaína como possível causa de AVC, especial-

mente em doentes jovens e sem factores de risco

vasculares conhecidos.

P21 - CASOS PARTICULARES DE HIPOTIROIDISMO
MAFALDA ARAÚJO, RITA RESENDE, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ

I ntrodução :  O h ipoti roi d i smo é das doenças

endócrinas mais comuns, especialmente em mulhe-

res e com mais de 60 anos e define-se como sendo

um estado de hipofunção da glândula tiroide – con-

centrações séricas de tireotropina (TSH) aumentada

e de tiroxina (T4) e tr i-iodotironina (T3) diminuídas.

Este pode ser classificado como primário ou secun-

dário. A insuficiência tiroideia provoca uma disfunção

orgânica generalizada e a sintomatologia é na maio-

ria das vezes subtil, de evolução gradual e inespecífica.

Podem ser desde alterações pilosas ou cutâneas,

bradicardia, alterações do trânsito intestinal, anemia,

astenia, letargia ou em casos graves, o coma.

Casos Clinicos: Caso Clínico 1: Homem de 38 anos, sem

antecedentes de relevo. Trazido ao serviço de urgência

por cansaço fácil progressivo para esforços moderados,

sudorese profusa, ansiedade, edema dos membros,

parestesias mãos e edema da face ao acordar. Ao exame

objetivo de salientar bradicardia e membros superiores

edemaciados. Analiticamente: anemia microcitica e

hipocrómica, colestase hepática e elevação marcada de

LDH (2041U/L), CK (12375 U/L) e do Colesterol total

�(349mg/dl). Elevação da TSH (155,62 UI/mL) e diminui-

ção da T4 e T3 Livre e total (T4L/T4T 0,30/1,10 ug/dL;

T3L/T3T 0,27/<0,1 ng/dL).

ECG: bradicardia sinusal e complexos de baixa volta-

gem. Caso Clínico 2: Homem de 53 anos, encaminha-

do pelo m éd i co de famí l i a,  para consul ta de

Oncologia por suspeita de Sindrome Mielodisplásico.

O doente apresentava queixas de cansaço fácil ,

sudorese profusa, sem prurido com cerca de 1 mês

de evolução.  Ao exame objetivo b rad icard ia e

edemas peri-orbiculares moderados. Analiticamente:

anemia microcitica e hipocrómica, elevação Colesterol

total (198mg/dl) e triglicéridos (303mg/dl). Função

�tiroideia - elevação da TSH (14,20 UI/mL) e diminui-

ção da T4 e T3 l iv re (1,60 ug/dL e 0,50 ng/dL). ECG:

Bradicardia sinusal.

Am bos os d oen tes foram  d i agnosti cados de

Hipotiroidismo Primário Clínico tendo iniciado tera-

�pêutica dirigida com Levotiroxina 100 g.

Conclusão: Com este trabalho os autores pretendem

chamar a atenção para uma patologia que apesar de

bastante comum é na maioria das vezes pouco sin-

tomática, pode apresentarse de forma mais grave e

a exigir um diagnóstico e tratamento mais célere. Sa-

l ientam ainda que apesar de pouco frequente em in-

div íduos jovens do sexo masculino esta pode ocor-

rer e o seu diagnóstico atempado carece de uma ele-

vada suspeição.
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P22 - COMA MIXEDEMATOSO: UM CASO DE SUCESSO
R. AZEVEDO, E. PIRTAC, L. FORTE, C. CARVALHO, M. ANDRÉ

Introdução: O coma mixedematoso consti tui uma

emergência médica rara e potencialmente fatal se não

for diagnosticada e tratada de forma precoce e agres-

siva. A tríade de apresentação inclui alteração do es-

tado de consciência e hipotermia, associados a um

factor precipitante, mais comummente as infecções.

O frio aumenta a vulnerabil idade dos doentes e, por

isso, a maioria dos casos ocorre durante os meses de

Inverno.

Caso clínico: Mulher, 82 anos, com antecedentes de

hipotiroidismo medicado com levotiroxina, hipertensão

arterial, dislipidemia e neoplasia da mama, trazida ao

serviço de urgência por ter sido encontrada caída no

domicílio, desorientada e com as extremidades geladas.

O filho refere quadro de sonolência, adinamia e prostra-

ção, com cerca de 2 dias de evolução.

Ao exame objectivo: doente prostrada, pouco reactiva

a estímulos verbais. Pele fria, sinais de má perfusão peri-

férica e edemas dos membros inferiores.

Apresentava-se hipotensa, bradicardica, bradipneica e

em hipotermia.

Analiticamente: discreta elevação dos parâmetros infla-

matórios, trombocitopenia e lesão renal aguda. Análise

sumária de Urina: bacteriúria e piúria. Gasimetricamente

com acidose respiratória. Radiograficamente: reforço

retículo-intersticial à direita.

Electrocardiograficamente: bradicardia sinusal, bloqueio

completo de ramo direito e prolongamento do intervalo

QT.

A doente foi internada a Unidade de Cuidados Intensi-

vos Polivalentes com suspeita de coma mixedematoso.

Confirmou-se hipotiroidismo analiticamente. Após insti-

tuição de terapêutica, a doente apresentou uma boa

evolução clínica.

Conclusão:

O presente caso clínico constitui um exemplo ilustrativo

da apresentação clássica desta patologia. O diagnósti-

co nem sempre é fácil. Assim, torna-se fundamental ha-

ver um elevado índice de suspeição, factor que foi crucial

para o desfecho favorável do presente caso.

P23 - STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIS RESISTENTE A
LINEZOLIDE - UM DESAFIO TERAPÊUTICO ATUAL
S. PAULO, A. C. SILVEIRA, C. COXO, S. ALMEIDA, M.C. FARIA

Introdução: O Staphylococcus epidermidis é uma bacté-

ria comensal da pele e mucosas, importante agente

etiológico de infeções associadas a dispositivos médicos

implantáveis. A sua patogenicidade associa-se à produ-

ção de um biofilme e ainda à resistência a alguns

antimicrobianos. Estão descritas taxas de resistência mui-

to baixas ao Linezolide. Os mecanismos de resistência desta

bactéria associam-se a mutações no 23S rRNA V, em pro-

teínas ribossómicas (L3, L4, e L22) e com a aquisição do

gene cfr que codifica a metiltransferase ribossómica.

Métodos e resultados: Uma mulher de 71 anos recorreu

a 24/04/2015 ao Hospital por quadro clínico de odinofagia,

febre e tosse. Foi internada no Serviço de Medicina com os

diagnósticos de amigdalite por Streptococcus pyogenes e

lesão renal aguda, iniciando terapêutica empírica com

Ceftriaxone. Foi posteriormente transferida para a UCI por

Sepsis grave e enfisema subcutâneo cervical, onde iniciou

terapêutica com Piperacilina Tazobactam. Na cultura da

ponta de catéter vascular e hemoculturas realizadas a 30/

05/2015 foi isolado e identificado (Vitek 2 System -

BioMérieux, France) Staphylococcus epidermidis - meticilino

resistente, resistente a Linezolide, e sensível a Vancomicina

e Daptomicina. A resistência ao Linezolide foi posteriormente

confirmada através da realização de antibiograma manual.

Conclusões: Poderá considerar-se a realização de cultu-

ras e antibiograma para testar a sensibilidade ao Linezolide

previamente à decisão terapêutica. Esta dependerá sem-

pre do estado clínico do doente e do local e gravidade

da infeção. O uso prudente deste antibiótico com a defi-

nição de estratégias terapêuticas claras e a implementação

de medidas de controlo de infeção são fundamentais para

garantir que o Linezolide permaneça um agente

terapêutico eficaz. Serão necessários mais estudos

epidemiológicos, microbiológicos e clínicos aprofundados

para melhor caracterizar a infeção por Staphylococcus

coagulase negativos resistentes a Linezolide.
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P24 - LESÃO RENAL AGUDA ASSOCIADA A
HIPERTENSÃO INTRA-ABDOMINAL
SARA COELHO, JAONA COUTINHO, FILIPE TEIXEIRA, PEDRO LITO, RAQUEL CHORÃO, CATARINA SANTOS, RUI FILIPE, ERNESTO ROCHA

O aumento da pressão intra-abdominal (PIA), que pode

surgir em diversos contextos clínicos – condições médi-

cas e cirúrgicas – tem sido realçado em diversos estu-

dos recentes como causa de morbi/mortalidade. A hi-

pertensão intra-abdominal pode evoluir para o Síndrome

do compar ti mento abdominal (SCA ) e fa lência

multiorgânica. Entre os sinais mais precoces de hiper-

tensão intra-abdominal (HIA) destacam-se a oligúria e

disfunção renal, que podem documentar-se para valores

relativamente baixos de PIA, sendo a LRA consequência

precoce e frequente de HIA. À semelhança do conceito

de pressão de perfusão cerebral, o conceito de pressão

de perfusão abdominal (PPA, definida pela diferença en-

tre o valor de tensão arterial (TA) média e o valor de PIA)

traduz o risco de compromisso circulatório ao nível da

cavidade abdominal. Sabe-se que os rins são particular-

mente vulneráveis a variações subtis da PPA, sendo a

LRA efeito precoce de HIA. Na origem da HIA podem

estar implicados diversos mecanismos – desde altera-

ções na compliance da parede abdominal, distensão da

cavidade peritoneal, ou aumento do conteúdo com

distenção intraluminal, que pode ter causa mecânica ou

funcional, pelo que é importante manter um elevado grau

de suspeição clínica, e reconhecer os possíveis meca-

nismos de HIA, por forma a obter um diagnóstico e tra-

tamento atempados.

Pela apresentação de um caso clínico singular de HIA

secundária a Síndrome de Ogilvie ou pseudo-oclusão –

distensão aguda do cólon de causa funcional, isto é, na

ausência de obstrução mecânica ou de um megacólon

tóxico – o trabalho pretende enfatizar a relação entre a

hipertensão intra-abdominal e a lesão renal aguda (LRA)

na prática clínica. Pretendese ainda ilustrar factores de

risco que predispõem para a HIA, e alertar para a impor-

tância do seu diagnóstico precoce e tratam ento

atempado na resolução da LRA associada.

P25 - FEOCROMOCITOMA NÃO SECRETOR,
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
F. TEIXEIRA, J. COUTINHO, C. SANTOS

Introdução:  Feocromocitom a é um  tu mor raro

neuroendócrino produtor de catecolaminas com etiologia

na medula da suprarrenal podendo ser maligno ou cur-

sar para malignidade.

Ocorre em 0,2% dos doentes com hipertensão arterial

(HTA), a variação não secretora é rara.

A incidência é de 0,8-100000 casos/ano ocorrendo em

qualquer faixa etária, sendo prevalente na 4ª e 5ª déca-

da de vida e com distribuição equitativa no género.

A tríade dos sintomas consistem em cefaleias, suores e

taquicardia. HTA mantida ou paroxística é o sinal mais

comum ocorrendo em cerca de 50% dos doentes.

O diagnóstico é confirmado pelo doseamento urinário e

plasmático das catecolaminas e metanefrinas.

Caso clínico: E.G, mulher, 78 anos, normotensa, subme-

tida em 2007 a suprarrenalectomia esquerda parcial por

achado imagiológico numa TC CE solicitada pelo médi-

co de família. O exame anatomopatológico da peça re-

levou feocromocitoma benigno.

Referenciada à consulta de nefrologia para estudo por

suspeita de feocromocitoma recidivante bilateral. TC ab-

dominal e RMN constataram recidiva à esquerda e novas

formações nodulares na glândula suprarrenal direita.

Cintigrama com MIBG negativo para feocromocitoma,

metanefrinas e normetanefrinas normais mas com eleva-

ção da crom ogranina A . Foi submetida a

suprarrenalectomia bi lateral  e o estu do

anatomopatológico da suprarrenal direita revelou malig-

nidade com lesões metastáticas na cauda do pâncreas.

Apesar do prognóstico reservado, a doente mantêm

estabilidade clínica e sem sinais imagiológicos de reci-

diva.

Conclusão: Com este trabalho os autores pretendem

alertar para este caso clinico com evolução atípica, quer

na sua apresentação quer pela raridade da situação de

feocromocitoma não produtor. Apesar do risco acresci-

do da cirurgia, este foi o tratamento electivo para esta

doente.
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P26 - SUSPEITA DE GLOMERULONEFRITE CURADA
COM APENDICECTOMIA
JOANA COUTINHO, F. TEIXEIRA, M. ROMANO, M. MARTINS, R. CHORÃO, C. SANTOS, R. FILIPE, E. ROCHA

Introdução: O Síndrome da resposta inflamatória

sistémica (SIRS) pode causar disfunção severa ao nível

da microcirculação renal manifestando-se com uma le-

são renal aguda (LRA) com alterações diversas do sedi-

mento urinário.

Caso Clínico: Relata-se o caso de um homem de 52

anos referenciado a Consulta de Nefrologia por apresen-

tar alteração da função renal com sedimento urinário

muito activo numa ida ao SU. O doente referia dores

abdominais difusas com 2 semanas de evolução associ-

ado a temperaturas subfebris, anorexia e astenia. O do-

ente apresentava um quadro de insuficiência renal que

tinha agravado desde a ida ao SU, 10 dias antes, de 1.7

para 2.5mg/dL de creatinina, com queixas sistémicas,

pelo que foi ponderado um possível quadro de

glomerulonefrite rapidamente progressiva. A investiga-

ção revelou um quadro inflamatório com atingimento

multiorgânico: múltiplas adenopatias infradiafragmáticas

e mediastínicas, trombose da veia porta, derrame pleural

esquerdo, hiperesplenismo heterogéneo e espessamento

ileo-cecal. , o doente manteve-se subfebril com queixas

álgicas abdominais intermitentes durante o internamento

até um dia desenvolver um quadro de abdomen agudo

em que ecograficamente se verificava evolução do

espessamento ileo-cecal, agora com imagem tubular

retro-cecal com edema da gordura envolvente e

exsudado inflamatório muito sugestivo de apendicite em

evolução. Após apendicectomia todas as alterações de

função renal e sedimento urinário resolveram.

Conclusão: A apendicite subaguda é uma entidade clí-

nica não aceite uniformemente pelos colégios de espe-

cialidade cirúrgicos, e neste caso a sua forma de apre-

sentação clínica faz lembrar uma glomerulonefrite. No

entanto é preciso recordar que os processos sépticos

também podem produzir alterações glomerulares e dar

origem a quadros semelhantes às glomerulonefrites.
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