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PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE: RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA

Dr. António Banhudo

Vivemos numa época de crise sócio-económica que não
poupa os profissionais de sáude. O congelamento da progressão nas carreiras e das respectivas vantagens materiais inerentes acarreta desmotivação cada vez mais notória. Para ultrapassar esta situação há que restaurar os
valores ético-científicos desviando os profissionais da
simples, embora merecida, recompensação material, no
sentido do reconhecimento inter-pares. Este resulta muito da informação que conseguimos transmitir daquilo que
é realizado pelas equipas multidisciplinares nas diversas
áreas de actuação em Hospitais e Centros de Saúde. As
publicações científicas são uma boa forma de o conseguir. A nossa Revista procura ser um órgão de divulgação técnico-científica na área da saúde que disponibiliza
o seu espaço aos profissionais que nos submetem os
seus trabalhos. Temos vindo a reestruturar os órgãos técnicos com o objectivo de melhorar aspectos
determinantes como sejam: o tempo de avaliação dos
trabalhos, a sua revisão, a qualidade, equilíbrio editorial,
assim como a periodicidade da publicação electrónica.
No primeiro editorial, da revista renovada, traçámos um
caminho e uma meta que pretendemos atingir, sabemos
que o percurso é sinuoso mas estamos habituados a desafios. Juntos, conseguiremos contribuir para restaurar a
vontade dos profissionais em desenvolver as suas actividades em busca da melhoria contínua e ainda revelar aos
colegas o que produzimos e submeter o que publicamos
ao escrutínio dos nossos pares.

ALTERAÇÕES DA MOBILIDADE APÓS INTERNAMENTO
PROLONGADO EM CUIDADOS INTENSIVOS
A SITUAÇÃO NO HOSPITAL AMATO LUSITANO
Mobility changes related to Prolonged intensive care stay - The situation at the Hospital Amato Lusitano
R. M. G MENDES1, C. A. F. CHAVES2

RESUMO

ABSTRACT

O internamento em cuidados intensivos está geralmente
associado a situações de doença grave. Apesar da morte ser a consequência mais grave dessa situação crítica,
a alta da unidade de cuidados intensivos pode também
acompanhar-se de problemas significativos a nível físico
e psicossocial, com impacto na qualidade de vida desses doentes e dos seus familiares ou cuidadores.
Esta investigação teve como objetivo conhecer as alterações da mobilidade que afetam os doentes com alta
da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital Amato Lusitano, após internamento superior a uma
semana. Trata-se de um estudo transversal, baseado na
metodologia quantitativa e que se enquadra nos estudos de nível I.
À data da alta da unidade foram avaliadas: mobilidade articular, força muscular e grau de dependência. Os instrumentos de colheita de dados utilizados foram a goniometria, a
escala Medical Reseach Council e o índice de Barthel.
Os resultados da investigação revelam ausência de limitações na mobilidade articular. Em oposição, mais de
90% dos doentes desenvolveram alterações da força
muscular que vão desde situações ligeiras a quadros
graves de fraqueza generalizada. Verificou-se uma relação positiva entre o grau de comprometimento da força muscular e o grau de dependência. À data da alta da
unidade um número significativo de doentes (80%) apresentava um grau de dependência total ou grave.

Intensive care hospitalization is generally associated with
serious illness situations. Although death is the most
serious consequence of this critical situation, discharged
from intensive care unit can also bring significant problems
at psychosocial and physical dimensions with an
important impact on the quality of life of patients and
their relatives or caregivers.
This investigation aims to determine the changes of
mobility that affect patients discharged from the Hospital Amato Lusitano’s Intensive Care Unit after a long stay
hospitalization - more than a week. This is a crosssectional study, based the quantitative method and that
fits the level I studies.
At the time of unit discharge were evaluated: joint
mobility, muscle strength and degree of physical
dependence. The data collection instruments were used
goniometry, Medical Reseach Council scale and the
Barthel index.
The research results reveal the absence of limitations in
joint mobility. In contrast, over 90% of patients
developed changes in muscle strength ranging from mild
to severe cases of generalized weakness. There was a
positive correlation between the degree of impairment
of muscle strength and the degree of dependence. At
the time of intensive care discharge significant number
of patients (80%) had a total degree or serious
dependence.

Palavras chave:
reabilitação, cuidados intensivos, alterações da mobilidade, dependência.

Keywords:
rehabilitation; intensive care; mobility changes;
dependence
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INTRODUÇÃO
A perda de mobilidade é dos problemas mais
incapacitantes para o doente crítico após a alta de uma
Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Mesmo na ausência de trauma, alguns doentes necessitam mais de um
ano para recuperar a mobilidade anterior. Estas limitações podem não só comprometer a autonomia do doente na realização das suas atividades de vida diária,
como inclusive dificultar o desmame e retirada da ventilação mecânica, prolongando assim o tempo de
internamento. (1; 2)
Schaaf et al. analisaram 69 doentes, que permaneceram
internados em cuidados intensivos por mais de 48 horas, e as alterações funcionais manifestadas na primeira
semana após a alta. Este estudo concluiu que, de um
modo geral, os doentes apresentam limitações funcionais significativas. Por exemplo, em termos de autonomia na realização das suas atividades de vida diária, 67%
mostrava-se muito dependente, 15% tinha uma dependência moderada e 9% uma dependência ligeira. A marcha é uma das limitações mais frequentes, sendo que
73% dos doentes não consegue deambular sem ajuda.(3)
Estes compromissos a nível da mobilidade encontramse geralmente associados a situações de redução da
mobilidade articular e fraqueza muscular, fenómeno que
pode ocorrer isoladamente ou associado a patologia
neuromuscular.(1; 2)

ALTERAÇÕES DA MOBILIDADE ARTICULAR
A principal causa de alterações na mobilidade articular
do doente crítico são as contraturas articulares, devidas
ao encurtamento muscular e/ou alterações a nível do
tecido conjuntivo articular ou periarticular, que produz
diminuição da amplitude articular e dor.(4; 5) O diagnóstico é feito com base na observação física e na medição
da amplitude articular através de goniometria – comparando o grau de mobilidade com a articulação
contralateral ou com tabelas de referência.
Sendo a imobilidade uma causa importante para o desenvolvimento de contraturas, os doentes críticos, incapazes de se mobilizar de forma autónoma, tornam-se
um grupo especialmente vulnerável. Em 2008 foi publicado, por Clavet et al.(5), um estudo sobre a incidência
de contraturas articulares após longa estadia em UCI,
constatando-se que 39% dos doentes desenvolvera pelo
menos uma contratura e que 34% desenvolvera pelo
menos uma contratura causadora de limitação funcional

significativa. Segundo esta investigação, o doente com
contraturas tem geralmente mais que uma articulação
afetada, sendo observável uma relação positiva com o
tempo de internamento.(5) Os autores salientam ainda que
mais de um terço dos doentes internados na UCI por
mais de duas semanas desenvolvem contraturas articulares e que cerca de um quarto tem alta hospitalar com
contraturas suficientemente graves para interferir nas
atividades diárias.(5)

ALTERAÇÕES DA FORÇA MUSCULAR
No que diz respeito à fraqueza muscular adquirida na
UCI, e contrariamente ao que se poderia supor, esta não
é devida a atrofia muscular associada à imobilização,
mas a neuropatias ou miopatias decorrentes da doença
crítica, especialmente após internamentos prolongados
(mais de uma semana) devido a situações de sepsis, falência multiorgânica ou ARDS (Acute Respiratory Distress
Syndrome). (6; 7) A este conjunto de neuropatias e
miopatias resultantes do internamento em cuidados intensivos foi denominado Síndrome Neuromuscular Adquirido no Doente Crítico (SNADC), também conhecido
por polineuromiopatia do doente crítico. (8; 9) Vilas et al.(9)
distinguem vários subtipos dentro do SNADC:
Polineuropatia do Doente Crítico (PDC); miopatia
quadriplégica aguda, ou Miopatia Aguda dos Cuidados
Intensivos (MACI) e bloqueio neuromuscular prolongado. Apesar desta separação de etiologias, na prática
não é fácil realizar este diagnóstico diferencial e não
raras vezes há uma sobreposição dos quadros clínicos.
A PDC foi descrita pela primeira vez em 1984 por Bolton
et al.(10) em cinco doentes que desenvolveram um quadro de difícil “desmame” da ventilação, após estabilização da doença crítica, acompanhado de flacidez e
arreflexia a nível dos membros. Trata-se de uma
polineuropatia distal axonal sensitiva e motora. A incidência desta patologia é maior em doentes com falência multiorgânica (70%), choque séptico (76%) e na combinação de sepsis com falência multiorgânica (82%).(11)
Por vezes, a primeira manifestação da doença é o difícil
“desmame” da ventilação mecânica, apesar do doente
aparentar estar em condições de desconexão do ventilador. Em outras situações a suspeita surge após a suspensão da sedação, verificando-se que o doente é incapaz de mobilizar as extremidades.(9)
A MACI, também conhecida por miopatia do doente crítico, foi descrita pela primeira vez em 1977, numa mulher asmática tratada com corticoides e relaxantes mus7
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culares não despolarizantes. Trata-se de uma miopatia
primária (isto é, não é consequência da desinervação
muscular) com elevada incidência no doente crítico, com
valores iguais ou até mesmo superiores à PDC. Na realidade, o diagnóstico diferencial entre estas duas situações é difícil, implicando o recurso à
eletromiografia.(9; 11) Na avaliação física destaca-se o
aparecimento de quadriplegia, que afeta tanto a
musculatura próximal como a distal, acompanhada
frequentemente de debilidade dos músculos flexores
do pescoço, podendo incluir paralisia facial, mas habitualmente com preservação dos movimentos oftálmicos. A sensibilidade, quando é possível avaliá-la, é
normal e os reflexos osteotendinosos encontram-se
geralmente diminuídos.(9) O desenvolvimento da MACI
está relacionado com quadros asmáticos e com a
administração de corticosteróides e relaxantes musculares, e de forma menos evidente com a administração de aminoglicosídeos e beta agonistas. (12) Segundo um estudo realizado por Weber-Carstens et
al.(13), a inflamação sistémica durante a doença crítica é o principal fator de risco para o desenvolvimento de miopatia. Em adição, a gravidade da doença
de base, a resistência à insulina (manifestada por
hiperglicemia), a terapêutica com catecolaminas e
sedativos parecem também estar relacionados com
um aumento da incidência deste problema no doente crítico. Em contraste com pressupostos anteriores, neste estudo não se verificou uma relação significativa entre o desenvolvimento da MACI e a administração de doses baixas de hidrocortisona em situações de choque séptico.
O bloqueio neuromuscular prolongado verifica-se em
doentes críticos tratados com relaxantes musculares, ou
bloqueadores neuromusculares, não despolarizantes, que
apresentam uma paralisia muscular de maior duração que
a esperada, devido a um efeito prolongado do fármaco
e dos seus metabolitos. Clinicamente verifica-se uma
paralisia muscular generalizada com arreflexia. A suspeita diagnóstica deve estabelecer-se na presença de paralisia facial e/ou paralisia dos músculos oculomotores.
As alterações sensitivas são mínimas ou não existem.
Constituem fatores de risco para o bloqueio
neuromuscular prolongado: insuficiência renal e hepática, hipermagnesiemia, acidose metabólica e o uso
concomitante de vários antibióticos, especialmente
aminoglicosídeos e clindamicina. A paralisia geralmente
não dura mais que duas semanas após a suspensão do
fármaco e a recuperação é completa.(9; 14)

METODOLOGIA
Esta investigação foi realizada na UCI do Hospital Amato
Lusitano (HAL), Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, uma unidade polivalente com 8 camas em funcionamento e presentemente sem apoio de cuidados intermédios. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, de
nível I, que utiliza uma metodologia quantitativa. Em termos temporais, trata-se de um estudo transversal, envolvendo a colheita de dados à data da alta da UCI.
A questão de investigação colocada foi: “Quais as alterações da mobilidade que afetam os doentes após
internamento prolongado na UCI do HAL?”
A avaliação das alterações da mobilidade foi feita mediante a análise da mobilidade articular e da força muscular, utilizando testes específicos e validados para o efeito. A mobilidade articular foi avaliada através da
goniometria e a força muscular através da escala Medical
Research Council (MRC). A análise terminou com a avaliação funcional, utilizando o índice Barthel, visando avaliar o grau de dependência na realização das Atividades
de Vida Diária (AVD) tendo em conta as alterações de
mobilidade encontradas.
A população em estudo inclui a totalidade dos indivíduos com alta da UCI após um internamento superior a
sete dias, sem história de alterações da mobilidade antes do internamento. Foi selecionada uma amostra acidental, constituída por 11 elementos internados no serviço no intervalo temporal entre Novembro de 2010 e
Fevereiro de 2011.

RESULTADOS
Os doentes com internamento superior a uma semana
representaram 39,39% do total de doentes admitidos
na UCI do HAL, nos meses de Novembro de 2010 a Fevereiro de 2011.
A taxa de mortalidade durante o internamento no serviço, para este período, foi de 31%, constatando-se que
19% dos óbitos aconteceram no dia de admissão, 38%
entre o 2º e o 7º dia de internamento e 43% ocorreram
além de uma semana de internamento. O óbito é o resultado de aproximadamente 35% dos doentes com
internamento prolongado.
Excluindo os óbitos, temos uma amostra 17 de doentes
com alta do serviço de cuidados intensivos após um
internamento superior a uma semana. Dentro deste grupo só foi possível efetuar a colheita de dados a 11 doentes, que correspondem à amostra efetiva desta investigação. Esta amostra é composta por 9 indivíduos do
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sexo masculino (81,82%) e 2 do sexo feminino (18,18%),
com idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos
(média de 54,45 anos e desvio padrão de 16,4). O gráfico 1 mostra a distribuição de frequências da amostra
segundo o grupo etário. A duração média do
internamento foi de 19,27 dias, com mínimo de 8 e
máximo de 72 dias, e desvio padrão de 18,53.

Para além da ventilação mecânica, ou mais especificamente do tempo de ventilação, foram analisados nesta
investigação a existência de outros fatores de risco para
o desenvolvimento de alterações da mobilidade durante o internamento, nomeadamente: a perfusão de sedativos, catecolaminas, bloqueadores neuromusculares,
nutrição
parentérica
ou
administração
de
corticosteroides. Da totalidade da amostra apenas os 2
elementos que não foram ventilados invasivamente não
estiveram expostos a algum destes fatores. Todos os
doentes ventilados invasivamente estiveram sob
perfusão de sedativos, 5 doentes (45,45%) estiveram
expostos a 3 ou mais destes fatores de risco e uma
doente esteve exposta a todos os fatores de risco analisados. O gráfico 3 mostra o número de elementos da
amostra expostos aos diferentes fatores de risco analisados.

GRÁFICO 1 - Distribuição de frequências segundo o grupo etário

A patologia respiratória foi o principal fator que motivou o internamento destes doentes. Na amostra estudada 90,91% dos elementos tiveram necessidade de
suporte ventilatório, predominando claramente a utilização da ventilação invasiva em detrimento da ventilação não invasiva (Gráfico 2). Em média o suporte
ventilatório foi aplicado durante 14,7 dias, com mínimo
de 4, máximo de 62 e desvio padrão de 17,41. Após a
extubação os doentes permaneceram na UCI em média
6 dias, com um mínimo de 2 e um máximo de 10 dias.

GRÁFICO 2 – Comparação proporcional do tipo de suporte ventilatório aplicado
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GRÁFICO 3 - Número de utentes expostos aos diferentes fatores de risco analisados

Identificadas as situações de risco, importa também identificar a existência de alguns fatores que possam contribuir para a prevenção de incapacidades ou para a sua
redução, ainda no decorrer do internamento. Assim, avaliamos se os doentes foram alvo de alguma intervenção
de reabilitação, prestada por fisioterapeutas ou enfermeiros. O resultado obtido foi que 72,73% da amostra
foi submetida a intervenções de reabilitação (incluindo
cinesioterapia respiratória e mobilização articular/fortalecimento muscular).
Terminado o internamento em cuidados intensivos os
doentes foram transferidos para os serviços
especializados no tratamento dos problemas remanescentes. Dentro deste grupo de doentes verificou-se uma
readmissão na UCI que faleceu durante o internamento.
Dos restantes doentes um foi transferido para o hospital
da área de residência (no dia seguinte à alta da UCI), 6
tiveram alta para o domicílio (em media após 10 dias) e
9

2 para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (após 16 dias no primeiro caso e 28 no segundo). Um destes doentes passou pelo Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro (Rovisco Pais) em
virtude das sequelas adquiridas durante este
internamento.

igual número apresentou perda de força moderada a grave (índice MRC entre 40 e 80). De salientar que dois elementos apresentam perda de força considerada grave
(índice MRC entre 40 e 60), o que traduz um estado de
fraqueza muscular que compromete a capacidade de realizar movimentos que contrariem a ação da gravidade.

ALTERAÇÕES DA MOBILIDADE ARTICULAR

AUTONOMIA NAS ATIVIDADES DE VIDA
DIÁRIAS

Apesar das alterações da mobilidade articular serem,
segundo a bibliografia consultada, um problema importante após a alta, nomeadamente devido ao desenvolvimento de contraturas, na avaliação realizada não foi
verificada nenhuma situação de alteração da amplitude
de movimento disponível, de forma passiva nas articulações testadas ou em outras articulações.

ALTERAÇÕES DA FORÇA MUSCULAR
Contrariamente às alterações da mobilidade articular, a
grande maioria dos elementos da amostra desenvolveu
alterações da força muscular. Em mais de 90% dos casos verificou-se uma redução do Índice MRC [soma da
pontuação dos testes / (número de músculos testados
x 5) x 100] , com valores que variaram entre 54,2 e 92,5.
Em média o valor deste índice foi de 78,71 e o desvio
padrão de 13,51. Para melhor compreensão destas alterações a nível no índice MRC, na Tabela 1 agrupamos os
resultados em 5 classes, que correspondem a 5 graus
de fraqueza muscular.

TABELA 1- Resultados da avaliação do índice MRC agrupados por classes

Da análise da tabela constatamos que apenas numa situação não se verificou perda de força. Dentro do grupo de
doentes com alteração de força, 5 elementos apresentam perda de força ligeira (índice MRC entre 80 e 100) e

A avaliação da autonomia nas AVD foi realizada com
uma versão do Índice de Barthel em que a pontuação
final pode variar entre zero, dependência máxima, e 20,
máxima autonomia.
Nesta investigação foi encontrada uma avaliação do Índice de Barthel igual a zero, numa doente do sexo feminino, 36 anos, internada por pneumonia durante 72 dias,
dos quais 62 submetida a ventilação mecânica invasiva.
Para além destes fatores esta doente esteve ainda sob
todos os fatores de risco para o desenvolvimento de alterações da mobilidade que foram analisados (perfusão
de
sedativos,
catecolaminas,
bloqueadores
neuromusculares, nutrição parentérica e administração de
corticosteroides). Esta doente, tal como os restantes, não
desenvolveu alterações da mobilidade articular, em termos de amplitude de movimento disponível, mas apresentou um Índice MRC bastante baixo (54,17) apesar da
reabilitação física que lhe foi prestada por enfermeiros e
fisioterapeutas durante a parte final do
internamento, após o período crítico,
mesmo antes da extubação.
Neste estudo foi também encontrada uma situação de autonomia máxima, que corresponde ao único doente que não desenvolveu défices de
força muscular.
O índice médio foi de 8,60. Analisando as respostas em cada item avaliado constatamos que à data da alta
da UCI:
- 50% dos doentes necessita ajuda
para o cuidado pessoal, não conseguindo lavar o rosto, os dentes, ou
barbear-se e pentear-se sozinhos;
- 80% não consegue entrar na banheira e tomar banho
de forma independente;
- 80% carece de alguma ajuda para se vestir, em maior
ou menor grau;
- 50% necessita ajuda para se alimentar;
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- 80% carece de ajuda para se levantar da cama ou de
uma cadeira e 40% necessita mesmo de uma grande ajuda física para consegui-lo;
- 90% não consegue subir escadas de forma independente;
- 90% tem dificuldade em andar e 40% não consegue
andar nem com ajuda;
- 90% tem controlo sobre a eliminação intestinal;
- 80% não controla a função vesical por se encontrarem
algaliados;
- 80% não consegue ir à casa de banho.

DISCUSSÃO

100%. Essa situação reporta-se a um indivíduo do sexo masculino, internado durante 10 dias por Tromboembolismo
Pulmonar, que não foi ventilado mecanicamente e que também não esteve sob influência de outros fatores de risco de
alterações da mobilidade, nem imobilização prolongada,
uma vez que a partir do 4º dia de internamento iniciou levante e retomou progressivamente a atividade física.
Em oposição, foi evidenciado um quadro compatível com
polineuromiopatia do doente crítico, ou SNADC. Tratouse de uma doente internada por pneumonia, que se fez
acompanhar de sepsis e falência multiorgânica, o que
segundo a bibliografia consultada contribui para 82%
de probabilidade de desenvolver PDC. (11) Tal como foi
referido na bibliografia a suspeita surgiu após a suspensão da sedação, verificando-se que a doente era incapaz de mobilizar as extremidades. O desmame da ventilação foi difícil, apesar da doente aparentar estar em
condições de desconexão do ventilador.
Mais importante que quantificar a limitação de uma articulação ou a fraqueza de um músculo, ou grupo muscular, é conhecer as repercussões que essas alterações têm
em cada pessoa. Os resultados obtidos através da análise do índice de Barthel apontam para estados de dependência elevada, como é evidenciado na tabela 2, que
mostra a distribuição de frequências de acordo com o
grau de dependência (foi excluída uma doente desta avaliação por ter indicação de repouso absoluto). Constatase que 40% dos elementos da amostra apresenta um grau
de dependência total, e igual número apresenta um grau
de dependência grave. Apenas 20% apresenta um grau
de dependência ligeiro, ou é independente. Assim, revela-se importante a implementação de programas de reabilitação, que promovam a recuperação da autonomia e
o acolhimento destes doentes, com elevado grau de dependência, nos serviços de destino após a alta.

Os doentes com internamento prolongado correspondem
a uma parte significativa do total de admissões na UCI
em questão (39,39%). Para além disso, se somarmos os
dias de internamento de todos os doentes com
internamento prolongado no período em análise, obtemos 517 dias, que correspondem a 78,69% do total de
dias de internamento na unidade nesse mesmo período.
Estes doentes, pelo tempo de permanência, pelas complicações iatrogénicas e pelas complexas terapêuticas
realizadas, são os maiores consumidores de recursos humanos e financeiros da unidade. Esta permanência prolongada está na maior parte das vezes associada à necessidade de ventilação mecânica, e consequentemente
de perfusão de sedativos e bloqueadores neuro-musculares, com as complicações que daí advêm, não só a nível físico como também a nível psicológico.
Contrariamente aos resultados obtidos por Clavet et al.(5)
que revelaram uma incidência significativa de contraturas
articulares após o internamento em cuidados intensivos,
nesta investigação não foram detetadas situações de alteração da amplitude de movimento disponível nas articulações testadas. Pensamos que este facto não pode ser
dissociado da intervenção do fisioterapeuta e dos enfermeiros em especialização em Enfermagem de Reabilitação, que
contribuíram para que estes doentes fossem mais e melhor mobilizados, com os
conhecidos benefícios que daí advêm.
No que diz respeito à força muscular,
a maioria dos doentes desenvolveu alterações que variaram entre situações
de ligeira redução da força a formas
graves de fraqueza generalizada.
Na amostra de 11 doentes, apenas se
verificou um caso de preservação da forTABELA 1- Resultados da avaliação do índice MRC agrupados por classes
ça muscular, com um Índice MRC de
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Os resultados demonstraram ainda uma correlação positiva entre o índice MRC e o índice de Barthel (coeficiente de correlação de Spearman de +0,79), ou seja, os
doentes que apresentam maior fraqueza muscular são
os que têm maior grau de dependência, tal como é evidenciado no gráfico 4, que mostra a dispersão dos resultados da relação destas duas variáveis.

GRÁFICO 4 - Correlação entre o índice de Bharthel e o índice MRC

CONCLUSÕES
O internamento numa UCI é por norma um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Essa importância
relaciona-se, por um lado com o estado crítico, de proximidade com a morte, e por outro, com as marcas físicas e psicológicas que esse acontecimento provoca em
quem o vivencia. A duração do internamento, o estado
crítico do doente e as terapêuticas agressivas a que é
submetido, contribuem para a deterioração da sua função física, ao mesmo tempo que se desenvolvem também problemas a nível psicológico. Igualmente importantes são as consequências socioeconómicas. Um
internamento com estas caraterísticas, e o período de
convalescença que se segue, acarreta gastos avultados
para o doente, para a sua família e também para o Sistema Nacional de Saúde. As complicações adquiridas
durante o internamento e o grau de dependência à data
da alta dos cuidados intensivos obrigam a manter uma
quantidade de cuidados significativa, muitas vezes incompatível com o regresso a casa. A Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados procura ser uma solução para estas situações, contudo, o acesso nem sempre acontece com a facilidade e rapidez desejadas, obrigando a prolongar o internamento hospitalar e manter o
consumo de recursos diferenciados.
Os resultados deste trabalho permitem-nos constatar que
as alterações da mobilidade que afetam estes doentes
dizem sobretudo respeito à redução da força muscular,

com envolvimento simétrico dos membros superiores,
inferiores e do hemicorpo esquerdo e direito. Essa fraqueza muscular está directamente relacionada com a
perda de autonomia, havendo um elevado número de
doentes a ter alta da UCI num estado de dependência
total ou grave.
Pelo exposto, fica clara a necessidade de iniciar um programa de reabilitação ao doente crítico o mais precocemente possível, procurando evitar ou limitar o contacto
com os fatores de risco para o desenvolvimento de alterações da mobilidade, onde se inclui a opção pela
ventilação não invasiva quando indicado, o desenvolvimento de programas de desmame de ventilação, a reabilitação física e respiratória. (15; 16) Parece-nos também
importante que seja dada continuidade a esses programas mesmo após a alta dos cuidados intensivos, para
evitar a descontinuidade de cuidados e “fazer a ponte”
entre a UCI e a enfermaria. Desta forma para além de
estarmos a contribuir para melhores práticas e para maior satisfação dos utentes, acreditamos estar também a
contribuir para reduzir a taxa de reinternamentos e o
tempo de hospitalização pós alta dos cuidados intensivos.
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COMPARAÇÃO DA GRAVIDEZ ADOLESCENTE
E TARDIA EM 2009
Comparison between teenager and late pregnancy in 2009
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RESUMO

ABSTRACT:

A gravidez em adolescentes está associada a um aumento de complicações materno-fetais não só por factores
biológicos, mas principalmente por factores de ordem
psicológica e social. Alguns estudos apontam para uma
maior incidência de parto pré-termo, baixo peso ao nascimento, atraso de crescimento intra-uterino e infecção
génito-urinária. Por outro lado a gravidez tardia comporta
também riscos, nomeadamente maior incidência de diabetes e hipertensão gestacionais, distocias, trabalho de
parto prolongado, baixo peso à nascença e morte fetal.
Este estudo pretende comparar a casuística de 2009,
no Hospital Amato Lusitano, em relação às grávidas adolescentes, adultas até aos 34 anos e adultas com idade
igual ou superior a 35 anos, com recurso ao livro de
partos. As variáveis consideradas foram a idade, vigilância da gravidez, semanas de gestação, paridade, tipo
de parto, APGAR e peso ao nascimento.
Em relação às adolescentes, constituíram 4% das gravidezes em 2009, num total de 17. Destas, 76% foram vigiadas.
Em nenhum caso ocorreu parto prematuro. Em relação à
paridade, 82% das grávidas adolescentes registadas eram
primíparas. A maioria dos partos(82%) foram eutócicos, sendo necessária ventosa em 18%. O APGAR no 1º minuto foi
inferior a 9 em 18% dos casos. Quanto ao peso no nascimento, não se verificaram casos de baixo peso, sendo que
em 6% dos casos os recém-nascidos pesavam mais de 4kgs.
Em relação às gestantes com idade superior a 35 anos,
constituíram 15% das gravidezes em 2009, num total de
75. Destas, 92% foram vigiadas. Em 2% ocorreu parto
prematuro. Quanto à paridade, 27% das grávidas
registadas eram primíparas. Em 53% dos casos os partos
foram eutócicos, sendo necessária ventosa em 19% e
cesariana em 28%. O APGAR no 1º minuto foi inferior a 9
em 9% dos casos. Em relação ao peso no nascimento,
verificaram-se 3% de casos de baixo peso, sendo que em
8% dos casos os recém-nascidos pesavam mais de 4kgs.
Neste estudo não pareceu existir risco acrescido de complicações obstétricas quanto aos factores considerados em relação às grávidas adolescentes ou maternidade tardia.A única variável onde foi encontrada diferença estatisticamente significativa foi em relação à existência ou não de parto anterior.

Teenage pregnancy is associated with increased maternal and fetal complications, not only by biological issues,
but mainly by psychological and social factors. Some
studies show a higher incidence of preterm birth, low
birth weight, intrauterine growth retardation and
genitourinary infection. On the other hand, late pregnancy
also involves risks, including increased incidence of
gestational diabetes and hypertension, dystocia,
prolonged labor, low birth weight and fetal death.
This study intends to compare teenage, adult up to 34
years of age, and adult over 35 years’ pregnancies that
occurred in 2009, in Amato Lusitano Hospital, using
records from the birth record. The selected variables were
age, monitoring of pregnancy, gestational age, parity,
delivery, APGAR scores and birth weight.
The teenager group represented 4% of pregnancies in 2009,
a total of 17. Of these, 76% were monitored. There were
no cases of premature birth. With regards to parity, 82%
of the pregnant teens reported were primiparous. Most
births were eutocic (82%), while 18% required suction, the
APGAR score at 1st minute was inferior to 9 in 18% of
cases. There were no cases of low birth weight, and in 6%
of cases the newborns weighed more than 4kgs.
Pregnant women over the age of 35 years represented
15% of pregnancies in 2009, a total of 75. Of these, 92%
were monitored. Preterm labor occurred in 2% of cases.
With regards to parity, 27% of pregnant women registered
were primiparous. In 53% of cases the deliveries were
eutocic while 19% required suction and 28% caesarean
section. The APGAR score at 1st minute was less than 9
in 9% of cases. Regarding weight at birth, 3% of cases
were of low birth weight and in 8% of cases the newborns
weighed more than 4kgs.
This study did not show an increased risk of obstetric
complications with regards to the selected factors either
relating to pregnant teenagers or late motherhood. The
only variable where statistically significant difference was
found related to the existence of previous births.

Palavras-chave: Gravidez adolescente, gravidez tardia,
complicações obstétricas.

Key-words:Teenagepregnancy, late pregnancy, obstetric
complications.
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INTRODUÇÃO
A gravidez na adolescência define-se em Portugal como
a que ocorre antes dos 18 anos. Tem vindo a diminuir
de incidência nas últimas décadas mas em 2009
correspondeu ainda a 4.6% dos nascimentos em Portugal (dados do Instituto Nacional de Estatística).Associase a um aumento de complicações materno-fetais não
só por factores biológicos, mas principalmente por factores de ordem psicológica e social.
Por um lado, durante cerca de 24 meses após a menarca
permanece uma imaturidade do eixo hipotálamo-hipófiseovário e do endométrio, que se caracteriza por irregularidade nos interlúneos, escassez e imprevisibilidade na
ovulação e risco de que não se realize adequadamente
a primeira invasão trofoblástica.1, 2 Por outro lado as dimensões do canal de parto só atingem as dimensões de
uma mulher adulta aos 15 anos.2
Somos confrontados actualmente com uma maior proporção de adolescentes sexualmente activas, que mantêm alguma imaturidade do processo cognitivo a par
com uma necessidade de afecto e auto-afirmação e um
forte desejo de independência, o que leva a comportamentos de risco, nomeadamente abuso de substâncias,
relações sexuais não protegidas e por vezes com vários
parceiros.3, 4,5 A mãe adolescente é tipicamente solteira,
de baixo estatuto social, com fraca rede social de apoio
e com menores probabilidades de receber o adequado
cuidado pré-natal nos estágios iniciais da gravidez.5,6
Alguns estudos sugerem a associação entre gravidez na
adolescência e risco aumentado de ameaça de parto
pré-termo e parto pré-termo, atraso de crescimento intrauterino (ACIU), fetos com baixo peso, anemia e infecção
génito-urinária.7, 8, 9 Outros, em caso de seguimento adequado da gravidez, apontam para risco de complicações obstétricas semelhante ou melhor que na grávida
adulta,1, 10,11excepto, em alguns estudos, em relação à
maior incidência de doenças sexualmente
transmissíveis,baixo peso ao nascere prematuridade.1,12
De notar que existem diversas variáveis de confundimento
possíveis, não só por heterogeneidade na definição de

gravidez adolescente, possível incidência mais elevadade
comportamentos de risco e demenor resistência a doenças sexualmente transmissíveis nas grávidas adolescentes do que nas adultas, quer por um pH vaginal mais alcalino, por existência de um colo uterino mais curto ou por
níveis menores de imunoglobulinas protectoras.13Nos estudos em que as adolescentes são agrupadas por idade,
os riscos biológicos são tendencialmente mais elevados
nas grávidas mais jovens.5
A gestação tardia, definida como aquela em que a grávida apresenta idade igual ou superior a 35 anos
corresponde a cerca de 10% de todos os nascimentos, e
tem aumentado nas últimas décadas.14, 15Sabe-se que as
mulheres mais velhas apresentam uma maior prevalência
de doenças tais como Diabetes mellitus, hipertensão arterial e patologia tiroideia.14,16Estes e outros factores de
confundimento como a heterogeneidade da idade materna de inclusão e dos grupos de controlo tornam a avaliação da idade materna avançada enquanto factor de
risco independente difícil e controverso.14, 16,17
Alguns estudos não encontraram evidência de maior risco de complicações obstétricas durante a gravidez, parto
e fase neonatal em gravidezes tardias.14,18Ainda assim,
os dados de outros estudos, embora por vezes
conflituosos, são sugestivos de maior risco de complicações maternas, com maior incidência de diabetes
gestacional, hipertensão arterial gestacional, préeclampsia, distocias, trabalho de parto prolongado e
rotura prematura de membranas.14, 15, 16, 19 Parece existir
ainda um risco acrescido de complicações fetais e do
recém-nascido, nomeadamente cromossomopatias,
aborto espontâneo, baixo peso ao nascimento, ACIU,
macrossomia, prematuridade e óbito neo-natal.11, 14,15,17, 20

OBJECTIVOS
Pretende-se com este estudo realizar uma comparação
entre as grávidas de idade inferior a 18 anos, grávidas
adultas com idade até aos 34 anos e grávidas adultas
com idade igual ou superior a 35 anos em 2009 no Hospital Amato Lusitano (HAL).
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QUADRO 1 – Comparação entre grávidas adolescentes, até 34 anos e tardias em 2009
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METODOLOGIA
Foram utilizados dados do livro de partos do HAL em
relação ao ano de 2009 e referentes a: idade, vigilância
da gravidez, semanas de gestação, tipo de parto, número de gestações anteriores, APGAR no primeiro minuto e peso ao nascimento. Foram considerados apenas
os dados referentes a nados vivos, sendo excluídos 2
casos de morte fetal (ambos no grupo de adultas jovens).
O método de análise estatística utilizado foi o de Quiquadrado com correcção de Yates quando oportuno.

RESULTADOS
De um total de 482 nados-vivos em 2009 no HAL, 17
corresponderam a grávidas com idade inferior a 18
anos (das quais 14 tinham idade igual ou superior a
15 anos), 390 a grávidas com idades ente os 18 e 34
anos e 75 a grávidas com idade igual ou superior a 35
anos(quadro 1).
Em relação às adolescentes, constituíram 4% das gravidezes em 2009 no Hospital Amato Lusitano, num
total de 17. Destas, 13(76%) foram vigiadas, uma percentagem inferior aos 2 restantes grupos. Em nenhum
caso ocorreu parto prematuro. Em relação à paridade,
14(82%) das grávidas adolescentes registadas eram
primíparas (P < 0.05), comparadas com 57% das grávidas adultas até 34anos e 27% das tardias. A maioria
dos partos, 14 (82%), foram eutócicos, sendo necessária ventosa em 18%. O APGAR no 1º minuto foi inferior a 9 em 3 casos (18%). Quanto ao peso no nascimento, não se verificaram casos de baixo peso, sendo
que em 1 caso (6%)o recém-nascido pesava mais de
4kgs.
Em relação às gestantes com idade superior a 35
anos, constituíram 15% das gravidezes em 2009,
num total de 75. Destas a maioria, 69 (92%) foram
vigiadas, numa percentagem semelhante às grávidas até 34 anos. Em 2 casos (2%) ocorreu parto prematuro. Quanto à paridade, 20 das grávidas
registadas eram primíparas (27%), numa percentagem
inferior à dos restantes grupos (P < 0.0001). A maioria dos partos, 40 (53%), foram eutócicos, sendo
necessária ventosa em 14(19%) e cesariana em 21
(28%). O APGAR no 1º minuto foi inferior a 9 em 7
casos (9%). Em relação ao peso no nascimento, verificaram-se 2 recém-nascidos de baixo peso (3%),
sendo que em 6 dos casos (8%) os recém-nascidos
pesavam mais de 4kgs.

DISCUSSÃO
Conforme esperado, a percentagem inferior de vigilância na gravidez corresponde ao grupo das grávidas
adolescentes. É comum existir um atraso na procura
dos cuidados de saúde por parte das grávidas adolescentes por factores sociais, no entanto, estes resultados poderão dever-se também ao pequeno número da amostra, sendo que apenas 3 gestações não
foram vigiadas. Naturalmente, foi neste grupo que se
encontrou a percentagem mais elevada de primíparas,
sendo a mais baixa no das grávidas tardias.
Em relação às semanas de gestação, não existiu evidência de risco elevado de parto pré-termo em nenhum dos grupos avaliados. Verificou-se 4% de
prematuridade no grupo das grávidas até 34 anos e
2% nas grávidas tardias sem casos registados em relação às grávidas adolescentes. Existiram apenas 2
casos de gravidezes com mais de 42 semanas de
evolução, ambos no grupo dos 18 aos 35 anos.
Não houve necessidade de recorrer a parto por cesariana no grupo das adolescentes. O facto pode dever-se à maioria delas ter idade igual ou superior a
15 anos durante a gravidez.A percentagem global
de partos distócicos foi semelhante em relação às
grávidas adultas até aos 34 anos e após os 35, com
uma frequência de cesarianas ligeiramente superior
neste último grupo.
O APGAR no primeiro minuto foi igual ou superior a 9
na maioria dos recém-nascidos de todos os grupos,
particularmente no das grávidas tardias (91%).
O peso ao nascer foi normal na globalidade dos casos. Existiram apenas 2% de recém-nascidos de baixo peso no grupo das grávidas tardias e nenhum nas
adolescentes. Verificou-se uma percentagem de recém-nascidos macrossómicos ligeiramente superior
no grupo de grávidas tardias (8%) em relação aos restantes grupos considerados.

CONCLUSÃO
Neste estudo não pareceu existir risco acrescido de complicações obstétricas quanto aos factores considerados
em relação às grávidas adolescentes ou maternidade tardia. Apesar de se encontrar percentagens ligeiramente
mais elevadas de parto por cesariana e macrossomia nas
gravidezes tardias a única variável onde foi encontrada
diferença estatisticamente significativa foi em relação à
existência ou não de parto anterior.
REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2012; 31:13-17

LIMITAÇÕES
O pequeno grupo de grávidas adolescentes impossibilitou por vezes a realização de testes estatísticos (por
frequência esperada inferior a 1).
Não são conhecidas as co-morbilidades prévias à gravidez ou a incidência de diabetes e hipertensão
gestacional ou outras complicações nos grupos estudados.
Não existe informação acerca do contexto
socioeconómico das grávidas estudadas e da existência ou não de rede social de apoio.
Não foram analisadas complicações maternas ou
neonatais tardias.
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CUIDADOS E CUIDADORES: O CONTRIBUTO DOS
CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO NA
PREPARAÇÃO DA ALTA DO DOENTE PÓS ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL
Care and Caregivers: the contribution of rehabilitation nursing care on preparing discharge in patients
after stroke
Silvia Cristina Almeida SIMÕES1; Eugénia Nunes GRILO2

RESUMO

ABSTRACT

A transição demográfica, que continua a ocorrer por todo o
mundo ocidental, tem implícita a sobrevivência das pessoas com idade avançada por muitos anos, expondo-as de
um modo acrescido ao risco de acidente vascular cerebral.
É reconhecido, tanto pelos profissionais de saúde como
pelo público em geral, o esforço dos decisores políticos
e de saúde no sentido de dotar as unidades de saúde
de recursos que permitam o encaminhamento e atendimento mais rápido destes doentes, que associado à terapêutica trombolítica, tem permitido em muitos casos
evitar sequelas graves e dependência de terceiros.
Contudo, um número significativo de pessoas acometidas
por este problema fica fora dos critérios destas abordagens, resultando da sua doença sequelas mais ou menos
graves com graus de dependência muito variados. Nestes
doentes, a diminuição do tempo médio de internamento é
uma realidade tanto associada à otimização do desempenho das unidades de saúde, como a algum desinteresse
suscitado pela evolução lenta do seu restabelecimento e
pela reserva no prognóstico. Dos 9,6 dias de demora média
em 1990, passou-se para uma meta de 6 dias de
internamento como estabelecia o Plano Nacional de Saúde
2004-2010, referindo também a resposta insuficiente relativamente às pessoas que se encontram em situação de perda de funcionalidade ou com níveis de dependência que as
fazem necessitar de apoio para a satisfação das suas necessidades mais básicas, tanto por número insuficiente de
respostas como pela frágil articulação entre as mesmas,
configurando-se a família como um recurso fundamental.
Em Portugal a família continua a ser a principal fonte de
cuidados. A ela cabe a responsabilidade de cuidar dos
dependentes, que se vê de um modo súbito confrontada

The demographic transition, happening throughout the
Western world, has implied the survival of people with
advanced age for many years, exposing them in a way
increased the risk of stroke.
It is recognized by both health professionals and the
general public, the efforts of policy makers and health in
order to provide the health units of resources and enabling
the delivery of patient care faster, that associated with
thrombolytic therapy, has allowed in many cases prevent
serious sequeals and dependence .
However, a significant number of people affected by
this problem stay outside the criteria of these
approaches, resulting from their illness or more severe
sequels with widely varying degrees of dependence.
In these patients, the decrease in average hospital
stay is a reality both associated with improved
performance of health facilities, such as a lack of
interest raised by the slow progress of his recovery
and prognosis in reserve. Of the average delay of 9.6
days in 1990, it moved to a target of 6 days of
hospitalization than established the National Health
Plan 2004-2010, referring also to insufficient response
in relation to persons who are in a situation of loss of
functionality or dependency levels that are needed
support to meet their most basic needs, either by an
insufficient number of responses as the flimsy
connection between them, becoming the family as a
key resource.
Families in Portugal are still the main source of care
and responsibility of caring for dependents continues
to be the family that suddenly finds himself faced with
increased needs and exposed to various imbalances.
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com as necessidades acrescidas e exposta a desequilíbrios
diversos.
Com o presente artigo de revisão pretende-se refletir sobre alguns aspetos relacionados com continuidade de cuidados, após um episódio de doença aguda, o acidente
vascular cerebral, salientando a importância da família neste
processo, e rever, elencando, um conjunto de intervenções
relacionadas com os cuidados de enfermagem de reabilitação à família, na transição para o seu novo papel.
Duas ideias centrais nortearam a reflexão: a família e a
gestão da dependência e os cuidados de enfermagem
de reabilitação no planeamento da alta.
Palavras-chave: Alta, continuidade de cuidados,
cuidadores, família, enfermeiro de reabilitação.

The aim of this paper is to reflect on some aspects of
care continuity after an acute episode of disease, a stroke,
emphasizing the importance of family in this process and
identifying some rehabilitation nursing care in the
transition from family to his new role, highlighting its
importance.
This discussion is set over two central ideas: family and
dependence management and rehabilitation nursing care
in planning the discharge.
Keywords: Discharge, continuity of care, caregiver,
family, rehabilitation nurse.

Correspondência do Autor: Eugénia Nunes Grilo
Email: eugenia@ipcb.pt

1. A ALTA HOSPITALAR: A FAMÍLIA NA
GESTÃO DA DEPENDÊNCIA
A europa tem registado ao longo deste século alterações demográficas significativas que tem sido consideradas como relevantes tanto na incidência como na
prevalência de acidentes vasculares cerebrais (1) e na
assistência às pessoas com esta patologia, a definição
de trajetórias de cuidados tem permitido que na fase
aguda, os cuidados sejam organizados de uma forma
mais eficaz1, 2. Mas ultrapassada esta fase, e fora do hospital, continuam a ser as famílias, as grandes responsáveis pelo fornecimento de cuidados aos familiares dependentes, que perante a escassez de outras respostas,
se defrontam com necessidades acrescidas e expostas
a desequilíbrios no sistema familiar, fazendo deste, um
tema pertinente e merecedor de atenção no contexto
atual, apesar de não ser inédito3, 4, 5.
O tempo de internamento hospitalar é cada vez mais curto,
tanto associado à necessidade de reduzir os custos relacionados com o internamento como à crescente otimização
dos cuidados de saúde, o que na prática significa altas clínicas precoces, logo que o episódio de doença aguda que
levou ao internamento esteja resolvido 7, 8, 9, 10, 11.
Tendo em consideração que o Acidente Vascular Cerebral (AVC) acarreta inúmeras incapacidades temporárias
e/ou permanentes, com graus de dependência variados
na realização das atividades da vida diária, estes factos,
constituem um fator de perturbação do equilíbrio do
doente e da família6, 7, 11, 12, e transformam o regresso a
casa num conjunto de problemas e angustias geradores

de dependência que requerem continuidade de cuidados, desempenhando a família/ cuidador um papel essencial na gestão e prestação dos mesmos9,13.
No contexto das atuais políticas sociais e de saúde, a
família é considerada uma ajuda privilegiada, que permite lidar com a dificuldade reconhecida, que é cuidar de
um indivíduo dependente e frequentemente idoso14, 15. A
permanência da pessoa idosa no seu meio social e familiar, em constante interação com aqueles que lhe são
próximos é o cenário ideal para que aqueles que atingem a velhice a vivam de forma equilibrada. E este apoio
prestado por familiares ou amigos é considerado o mais
adequado pela proximidade que existe entre uns e outros (16), contudo, não raras vezes essa relação de proximidade decorre com excesso de trabalho, sofrimento e
angústia para os cuidadores, frequentemente desprovidos de apoios de qualquer tipo.
Os cuidados no domicílio são parte integrante da história, experiência e valores familiares da nossa cultura, constituindo-se a família por isso, um recurso precioso3,14, mas
a insuficiência de respostas articuladas nos cuidados da
comunidade, apesar de existirem já algumas, e a atual
conjuntura socioeconómica, fazem emergir a necessidade de um maior investimento dos profissionais de saúde
na articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários/ cuidados domiciliários.
Os cuidados de enfermagem prestados ao doente fazem parte de um processo co-participativo e exigem
uma postura ética com respeito pelas crenças e valores
e o reconhecimento da pessoa enquanto detentora de
19
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direitos, responsabilidades mas também potencialidades e
o envolvimento da família e/ou cuidador neste processo,
transforma-o num processo compartilhado que atende de
igual modo as necessidades da pessoa dependente e do
cuidador e transformando-a também em alvo de cuidados.
O cuidador informal, cuidador principal ou simplesmente
cuidador é motivado pelo grau de parentesco e influenciado pelo género. São sobretudo as esposas, as mães, as
filhas e as noras que assumem esse papel, é a pessoa que
por instinto, vontade, dever, disponibilidade ou capacidade, assume a responsabilidade pela assistência, suporte e prestação de cuidados, a uma pessoa dependente
com vista à melhoria da sua qualidade de vida (4, 6, 8, 15, 16).
Cuidar de pessoas de modo informal é um desafio cada
vez maior, carregado de exigências muito distintas (16),
porque, cuidar de pessoas dependentes acarreta efeitos adversos tanto do ponto de vista físico como psicológico, isolamento social, disfunções familiares, problemas financeiros e pessoais que requerem ajuda específica. A dependência, como é definida no Decreto-Lei
nº 101/2006 (34), é a situação em que se encontra qualquer pessoa, com diminuição ou perda de autonomia
física, psíquica ou inteletual que seja resultado de doença crónica, demência orgânica, sequelas pós traumáticas ou do seu agravamento.
Sendo sobejamente reconhecida a importância das famílias de um modo geral e dos cuidadores de um modo particular na ajuda aos seus dependentes, associado ao papel de cuidador, verifica-se um elevado grau de stress quando este papel não decorre com o acompanhamento devido pelos profissionais de saúde (9,16, 26). Porque estes cuidados especiais que a família dedica aos que lhe são próximos, ainda que se possam revestir de aspetos, gratificantes, são fonte de numerosas exigências. Os próximos, definidos mais pelos laços afetivos do que pelos laços familiares, necessitam de receber a mesma atenção que a pessoa dependente, uma vez que são igualmente afetados
pela situação da pessoa incapacitada ou deficiente e não
raras vezes, são vítimas de ações culpabilizantes por parte dos profissionais de saúde e das instituições. Porque
fazem parte integrante do processo de reabilitação é fundamental reconhecer a sua importância neste processo e
atribuir-lhe a devida atenção e valor, ainda que, tal facto
torne mais difícil a ação dos profissionais do cuidado, exigindo que em determinados casos tenham que estabelecer prioridades e fazer opções (29).
Ao contrário do sucedido nas doenças crónicodegenerativas de evolução habitualmente lenta, a instalação de um quadro de AVC é súbita e não permite a

preparação psicológica, a assimilação de conhecimento e o envolvimento gradual do cuidador nos cuidados,
que se vê assim perante de uma situação inesperada,
para a qual não se encontra preparado e que não poucas vezes, lhe é imposta. Nestas situações assume uma
importância particular a preparação da alta hospitalar.
Esta compreende o conjunto das atividades levadas a
cabo por uma equipa multidisciplinar de cuidados, que
deverá decorrer ao longo do internamento no sentido
de facilitar a transferência adequada e em tempo útil do
doente de uma instituição para outra ou para a comunidade (6). Tem como objetivo a aprendizagem e aquisição de atitudes e comportamentos positivos relativamente à saúde, a adoção de medidas preventivas da
doença e ainda a tomada de decisões conscientes e
coerentes (9). Para além de contribuir para continuidade
dos cuidados, a preparação da alta, permite manter e
potenciar a melhoria do estado de saúde e promover a
independência das atividades da vida diária.
A promoção da reintegração dos doentes e cuidadores
na comunidade, contribui também para minimizar as inseguranças da família e/ou cuidador e proporciona melhor qualidade de vida a ambos. Bem conduzida, a reintegração possibilita a prevenção de complicações, na
medida em que um número significativo dos problemas
pode ser antecipado, evita prolongamentos do
internamento e concorre para a diminuição de
reinternamentos, rentabilizando deste modo os recursos disponíveis (6, 8,16, 18, 20, 21).
A reintegração exige comunicação efetiva entre o doente, a família/ cuidador e os membros da equipa de
saúde e deve considerar as necessidades sociais, de
equipamentos e de materiais (8,19). O planeamento da alta
deve incluir, segundo a Direção Geral da Saúde (19,20), a
avaliação prévia das necessidades físicas e psicossociais
pós alta; a elaboração de um plano pós alta que incluía
a previsão de equipamentos e serviços de apoio, pelo
doente, cuidador/família e equipa multidisciplinar; a criação de contacto de referência; disponibilização de todo
e equipamento necessário e o ensino sobre a sua correta
utilização; a avaliação do domicílio ou instituição que
acolherá o doente e informação sobre o resultado dos
cuidados prestados e sobre as redes de apoio em todas
as etapas do tratamento.
Orientado para o regresso ao domicílio, com
envolvimento dos familiares e cuidadores do doente ou
para a procura da localização mais apropriada para o
doente no momento da alta, o planeamento da alta,
exige coordenação com os médicos e enfermeiros dos
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cuidados de saúde primários que deverá ser um aspeto
básico para assegurar a continuidade dos cuidados22 e
estes, se em parceria e devidamente estruturados oferecem garantia de eficácia 5, 6, 17.

2. CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE
REABILITAÇÃO NO PLANEAMENTO DA
ALTA
O aparecimento de um AVC num elemento da família
obriga a uma alteração e redistribuição dos papéis no
sistema familiar, sendo o sucesso da reabilitação dos
doentes com AVC, como é sabido, influenciado pelo suporte que o doente recebe da família. É também conhecida a importância dos cuidados de enfermagem de reabilitação na transição da família para este novo papel.
A transição é segundo Meleis (in Petronilho, 2008) a “passagem de uma fase da vida, condição ou estado para outro”
e “refere-se tanto ao processo como ao resultado de um
complexo de interações entre a pessoa e o ambiente” 31. As
transições fazem-se acompanhar de um conjunto significativo de emoções, muitas das quais relacionadas com
as dificuldades encontradas durante a transição. Para além
do aspeto emocional, o bem-estar físico é igualmente
importante, pois o desconforto físico que acompanha uma
transição e a sua superação podem fazer a diferença entre uma passagem bem ou mal sucedida.
Sendo pertinentes para a saúde, as transições recaem no
domínio da enfermagem e de um modo particular na enfermagem de reabilitação, permitindo aos enfermeiros atuar
de modo antecipatório e preparar a mudança atenuando
as dificuldades e prevenindo os seus aspetos negativos (32).
A comunicação tem que ser facilitada e a equipa de
enfermagem deve certificar-se de que a família/cuidador
dispõe de todas as informações de que necessita com a
consciência da importância que o sistema familiar representa para a determinação dos resultados18. As intervenções de enfermagem de reabilitação, devem ser
dirigidas às dificuldades da díade doente – família/
cuidador pelo que apoiar tanto o doente como a família
na tomada de decisões é fundamental.
A educação para a saúde é um dos recursos para a transmissão dos saberes e o treino para aquisição de habilidades. Aquilo que se ensina deve ser coerente com o
contexto social e cultural dos indivíduos e das suas famílias (9) e o seu principal objetivo é preparar os
cuidadores e ajudá-los a interiorizar competências para
o cuidado informal tendo em vista a melhorar qualidade
de vida (7). A importância do ensino e do treino não se

esgotam na promoção da independência funcional do
doente, mas desempenham também um papel fundamental na prevenção de reinternamentos, sobretudo
quando se trata de pessoas idosas.
Das intervenções de enfermagem de reabilitação no processo de planeamento da alta destacam-se:
- a identificação das necessidades afetadas e/ou problemas reais e potenciais do doente;
- diálogo com a família que permanece no horário da
visita com o objetivo da aproximação do cuidado profissional ao familiar;
- identificação do potencial cuidador informal, no momento de admissão ou logo que possível e identificação das suas necessidades;
- previsão do grau de dependência à saída;
- permissão da presença e participação da família/
cuidador na prestação de cuidados;
- criação de espaços de diálogo ou programação de
reuniões com a família/cuidador para reflexão conjunta
sobre o impacto da doença na vida familiar e discussão,
planeamento e avaliação conjunta dos cuidados;
- avaliação das reais capacidades do doente e da família/cuidador e identificação dos recursos necessários e
disponíveis no pós-alta.
- transferência de conhecimentos, e habilidades recursos para
os cuidadores de modo a que consigam prestar cuidados
ao seu familiar dependente, personalizando e adaptando o
ensino às necessidades ou dificuldades de cada um;
- resposta às dúvidas e promoção de atitudes que facilitem o processo de adaptação do cuidador;
- promoção de apoio instrumental no que respeita à utilização de material de apoio ou dispositivos de compensação e nunca descurar a necessidade conjunta de
apoio emocional;
- fornecimento de documentação escrita para que possa ser consultada quando necessário;
- realização de visita domiciliaria para avaliação da habitação, ambiente e dos recursos da comunidade;
- identificação de barreiras e aconselhamento sobre as
adaptações da estrutura física da habitação às reais
necessidades funcionais do doente e encaminhamento
para as entidades competentes;
- encaminhamento de pedidos de produtos de apoio
(ajudas técnicas);
- coordenação com outros profissionais envolvidos na
continuidade dos cuidados;
- participação no processo de encaminhamento do doente e cuidador para outros serviços da comunidade;
- divulgação de informação aos cuidadores e se neces21
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sário integra-los nas redes sociais e de saúde disponíveis na comunidade3, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25.
Cuidar de idosos e/ou pessoas dependentes em contexto informal poderá ser uma tarefa custosa e árdua,
como já foi referido, tanto pelas dificuldades e sentimentos que se manifestam e que envolvem o cuidar,
como por aspetos mais instrumentais como a falta de
disponibilidade ou de recursos económicos. No entanto, quando os cuidadores recebem apoio de amigos,
familiares e/ou profissionais de saúde acabam por referir maior número de sentimentos e experiências positivas, nomeadamente gratidão, crescimento pessoal e
companhia15,16. Daí que o planeamento da alta inclua o
cuidador como alvo prioritário dos cuidados de enfermagem de reabilitação já que os enfermeiros
especializados nesta área dispõem de competências que
lhes permitem, para além de capacitar o doente e
maximizar as suas funções, apoiar, orientar e cuidar da
família, nomeadamente através de:
- avaliação e quantificação do potencial familiar e as
necessidades de suporte familiar;
- desenvolvimento de uma relação terapêutica eficaz,
ou seja desenvolvimento de uma relação de ajuda e parceria com o cuidador e da preparação do cuidador para
sentimentos de perda, culpa, raiva, frustração, medo,
depressão, tristeza, angústia e insegurança que acompanham a responsabilidade imputada ao cuidador informal;
- ajuda para verbalizar e exteriorizar os sentimentos
supramencionados, respeitando-os e validando-os;
- encorajamento nos momentos difíceis, incentivando
reações assertivas por parte da família, sugerindo formas de prevenir o isolamento e a perda de relações sociais;
- ensino de habilidades de coping e técnicas de relaxamento;
- incentivo do cuidador ao auto-cuidado, aconselhando
e orientando tanto para os recursos sociais como para
os espirituais, incentivando-o a aceitar apoio de terceiros (amigos familiares e outros) fornecendo informação,
ensino e treino de habilidades;
- disponibilização de presença física recorrente e desenvolvendo programas de prevenção e de impacto emocional negativo;
- informação sobre os recursos da comunidade e encaminhando para serviços de apoio integrado e de saúde
que permitam aos cuidadores períodos de descanso
contribuindo ainda para criar condições que promovam
a valorização social dos cuidadores 3, 5, 7, 18, 23, 24, 27.

A sociedade espera dos enfermeiros, cuidados de enfermagem de qualidade e oferta em termos de frequência
e intensidade, proporcional à vulnerabilidade de quem
mais deles necessita29. Dos enfermeiros de reabilitação
espera-se que atuem cientificamente perante a pessoa
com deficiência, a família e a comunidade, e que proporcionem intervenções terapêuticas que visem melhorar as funções residuais, manter ou recuperar a independência nas atividades de vida e minimizar o impacto
das incapacidades instaladas. Espera-se também dos
enfermeiros de reabilitação que intervenham na educação dos doentes e conviventes significativos, no planeamento da alta, na continuidade dos cuidados e na
integração dos indivíduos na comunidade, intervindo na
equipa como coordenadores, colaboradores, conselheiros, formadores/educadores, tendo em vista a melhor
articulação e a continuidade de cuidados de enfermagem de reabilitação30.

CONCLUSÃO
De acordo com Hoeman (1996), qualquer dos elementos da equipa de reabilitação, se competente, deverá
ser capaz de “identificar as variáveis que afetam o regresso à comunidade; conduzir uma avaliação completa; participar no estabelecimento de objetivos mútuos e intervir a
um nível que promova o sucesso, a autoconfiança e a independência do utente” 18.
Sendo a família a verdadeira fonte de equilíbrio do cuidar
informal e um recurso de cuidados de saúde fundamental, constitui-se cada vez mais como um foco fundamental de intervenção da enfermagem de reabilitação.
As avaliações que permitem antecipar e as intervenções
que permitem prevenir podem representar a diferença
entre o colapso ou a eficácia do coping, e os enfermeiros
especializados em enfermagem de reabilitação são detentores de competências que lhes permitem cuidar tanto
dos doentes como das famílias das pessoas com AVC
ou com outra situação da qual resulte dependência. Este
tipo de apoio ou cuidados podem constituir-se como
uma contribuição chave na transição da família para o
seu novo papel31,32. Neste processo, como refere a Ordem dos Enfermeiros, consideram-se elementos importantes “a procura constante de empatia nas interações com
o cliente, o estabelecimento de parcerias (…) no planeamento de cuidados, o envolvimento dos conviventes significativos do cliente” 33 já que as exigências contínuas e os
recursos limitados são uma realidade para um número
significativo de famílias 5, 7,18.
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SATURAÇÃO VENOSA CENTRAL
CENTRAL VENOUS SATURATION
Paulo Manuel Ferreira da COSTA1; Maria Eufémia Quelhas de Carvalho CALMEIRO2; Rosa Maria Santos da SILVA3

RESUMO

ABSTRACT

A medição da saturação venosa mista é importante na
avaliação dos doentes críticos uma vez que permite obter
a relação entre a oferta e o consumo de O2 nos tecidos.
No entanto esta medição necessita de um cateter na
artéria pulmonar. Na prática clínica, por vezes, a saturação venosa obtida por cateter venoso central é utilizada com o mesmo fim. Os autores fazem uma revisão
dos estudos que comparam as s duas medições e a sua
utilidade clínica.
Palavras chave: saturação venosa de oxigénio mista,
saturação venosa central, disfunção orgânica.

The measurement of mixed venous oxygen saturation is
important in the evaluation of critically ill patients since
it allows to obtain the relationship between supply and
O2 consumption in tissues. However, this measurement
requires a pulmonary artery catheter. In clinical practice,
sometimes the venous oxygen saturation obtained by
central venous catheter is used for the same purpose.
The authors present a review of studies comparing the
two measures s and its clinical usefulness.
Key Words: mixed venous oxygen saturation, central
venous saturation, organ disfunction
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INTRODUÇÃO
A disfunção orgânica é uma complicação clínica frequente nos doentes críticos e a sua presença tem impacto
no prognóstico. Parece ser consequência, em parte, da
hipoxia tecidular. Importa, portanto, identificar os doentes com deficiente oferta tecidular de O2, de modo a
optimizar a terapêutica, minimizando a hipoxia tecidular
e consequentemente o aparecimento de disfunção orgânica.
Os achados físicos, sinais vitais, medição da pressão
venosa central e débito urinário são indicadores indirectos importantes na detecção de hipoxia tecidular, no
entanto, nem sempre são suficientes1,2 . Actualmente, o
melhor método para obter a relação entre a oferta de
O2 aos tecidos e o seu consumo é saturação venosa de
oxigénio mista (SvO2)3, obtida através da cateterização
da artéria pulmonar.
A SvO2 diminui sempre que se verifique um consumo
aumentado de O2 ou uma diminuição da sua oferta, resultante da diminuição da saturação arterial de O2 ou da
diminuição do débito cardíaco. Pode permitir identificar
variáveis que necessitam de ser optimizadas, como por
exemplo: 1) saturação arterial de O2 baixa que necessiINTERNO INTERNATO MÉDICO DE MEDICINA INTERNA
ASSISTENTE MEDICINA INTERNA
3
ASSISTENTE GRADUADA DE MEDICINA INTERNA
SERVIÇO DE MEDICINA, HOSPITAL AMATO LUSITANO, UNIDADE LOCAL

te de aumento da fracção inspiratória de O2; 2)
hematócrito baixo que necessite de administração de
glóbulos vermelhos; 3) baixo débito cardíaco que necessite de agentes inotrópicos.
Desde o estudo de Rivers et al4, e consequentes recomendações presentes nas orientações da “Surviving
sepsis campaign”5, que se tem assistido à crescente utilização da saturação venosa de O2 obtida por cateter
venoso central (ScvcO2), com o intuito de obter uma
ScvcO 2 > 70%, que é um importante objectivo de
ressuscitação nos doentes com sépsis grave ou choque
séptico.

SATURAÇÃO VENOSA MISTA VS
SATURAÇÃO VENOSA CENTRAL
A cateterização da artéria pulmonar, necessária para a
medição da SvO2, comporta riscos para o doente, e a
sua utilidade em doentes críticos tem sido questionada.
Face à utilização quase generalizada de cateteres venosos centrais em doentes críticos, torna-se apelativo substituir a medição SvO2 pela medição da ScvcO2, ultrapassando-se assim os riscos decorrentes da colocação de
um cateter na artéria pulmonar.

1
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Enquanto que a SvO2 obtida pelo cateter colocado na
artéria pulmonar (CAP) reflecte a saturação de ambas as
veias cavas, a ScvcO2 obtida pelo cateter venoso central, reflecte apenas a saturação da veia cava superior.
Em doentes saudáveis a ScvcO2 é cerca de 2-3% mais
baixa que a SvO2. Esta diferença deve-se à maior saturação de O2 do sangue proveniente da veia cava inferior
resultante da menor extracção de O2 pela parte inferior
do corpo6. Contudo, em estados de baixo débito ou
choque este gradiente pode ser invertido como
consequência da redistribuição de sangue, com redução do fluxo renal e esplancnico7,8.
Poderá a ScvcO2 substituir a SvO2? Vários autores tentaram responder a esta questão.
Reihart et al9, realizaram um estudo em que pretendiam
comparar a SvO2 e a ScvcO2. Para tal efectuaram medições dessas duas variáveis em cães anestesiados e submetidos a alterações de oferta/consumo de O2 (situações de hemorragia ou hipoxia). Concluíram que apesar
dos resultados das duas medições serem diferentes (SvO2
inferior à ScvcO2), estes apresentavam uma boa correlação. Ou seja, variações na ScvcO2 reflectiam variações
na SvO2. Este dado pode ter implicações clínicas uma
vez que se pode usar a variação da ScvcO2 para inferir
variações na SvO2. No entanto, nas situações em que se
pretende determinar com exactidão o consumo de O2
ou a fracção de shunt pulmonar (recorrendo a formulas
matemáticas complexas) não se poderá utilizar o valor
da medição da ScvcO2 em substituição da SvO2.
Ladakis Ch et al10 avaliaram a Scvc O2 e a SvO2 em 61
doentes admitidos numa Unidade Cuidados Intensivos
(UCI), com diferentes patologias (médicas e cirúrgicas),
durante a colocação/progressão de cateter na artéria
pulmonar. Concluíram que existe uma grande correlação entre as duas medições e que a variação das duas
é paralela. Em 90.2% dos doentes o valor das medições diferiu menos de 5%, que segundo os autores é
uma diferença aceitável que não influencia a avaliação do doente nem as escolhas terapêuticas. De salientar que se tratavam de doentes estáveis e que apenas 4 apresentavam sépsis (com ponto de partida abdominal).
Lakhmir et al1, efectuaram medições da ScvcO2 e a SvO2
em 53 doentes (com patologia médica e pós-cirúrgicos),
em que foi necessário colocar um CAP. Todos os doentes com patologia médica se encontravam em choque.
Colheram amostras da aurícula direita (porta proximal
do CAP, 3 a 4 cm acima da válvula tricúspide) em reREVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2012; 31:24-27

presentação do sangue venoso central (esta posição permitia colher sangue proveniente das duas veias cavas).
Quando analisaram as medições verificaram existir uma
diferença de 5.2% entre as duas, com a ScvcO2 maior
que a SvO2. A explicação possível para esta diferença,
segundo os autores, pode ser atribuída à baixa saturação de O2 do sangue proveniente do seio coronário uma
vez que o miocárdio extrai a quase totalidade de O2.
Concluíram também que a ScvcO2 não pode substituir a
SvO2 para os cálculos do consumo de O2.
Machado et al12, também compararam as duas medições, obtendo resultados diferentes. Para tal colheram
amostras em 23 doentes com choque séptico
monitorizados com CAP (foram excluídos os doentes
com valvulopatia tricúspide associada a insuficiência
valvular pulmonar, comunicação interauricular e
interventricular, foramen ovale, persistência do canal
arterial ou doenças associadas a shunt intracardíaco).
Concluíram que existe uma fraca correlação entre as
duas medições que poderia ser justificada pelas diferenças do débito cardíaco. No entanto, quando os doentes foram comparados tendo em consideração o
debito cardíaco (> ou < 3.5l/min/m2) a diferença manteve-se. De referir que neste estudo, os doentes já se
encontravam estáveis.

EFEITO DA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL NA
SATURAÇÃO VENOSA
Em teoria, a entubação endotraqueal (EET) pode ter efeitos distintos na ScvcO2. Se por um lado a redução do
consumo de O2 pelos músculos respiratórios pode aumentar a ScvcO2, por outro a sedação e o aumento da
pressão intratorácica, particularmente nos doentes
hipovolémicos ou hemodinamicamente instáveis, podem condicionar diminuição do débito cardíaco e
consequentemente diminuição da ScvcO2.
Hermandez et al13, pretenderam avaliar o efeito da ETT
na ScvcO2 em 108 doentes que necessitaram de ETT
emergente (foram excluídos doentes com condições
neurológicas agudas e pós-paragem cardio-respiratória). Para tal mediram a ScvcO2 antes da EET e 15 minutos depois. Nesta amostra, 40.8% foram entubados por
insuficiência respiratória, 16.5% por falência circulatória
e 42.7% por causas mistas. Foi utilizado um protocolo
de entubação e ventilação de modo a que todos os
doentes estivessem sujeitos às mesmas condições. Este
estudo demonstrou que a EET melhorou significativamente a ScvcO2, em ambos os doentes sépticos e não sépti-
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cos. Os resultados foram consistentes em todos os subgrupos e em 30% dos doentes, a EET isolada aumentou
a ScvcO2 para valores superiores a 70%, objectivo de
ressuscitação de acordo com as orientações da
“Survinving sepsis campaign”5. Os autores referem que
estes resultados devem ser interpretados com cuidado, ou seja, não significa necessariamente melhoria na
perfusão global, pois pode ser apenas reflexo de menor utilização de O2 pelos músculos respiratórios e cérebro.

UTILIDADE CLÍNICA
A saturação venosa é importante para avaliar a existência de hipoxia tecidular em doentes críticos. No entanto a sua utilidade difere de acordo com as patologias.
Nos doentes cirúrgicos, a medição da saturação venosa tem sido usada como objectivo de ressuscitação14,
15, 16
. Pearse R et al14 avaliaram 117 doentes submetidos
a cirurgias não-cardíacas, verificaram que no pós-operatório precoce, os doentes com saturações venosas
mais baixas apresentavam mais complicações. Neste
estudo a ScvcO2 de 64,4% descriminava doentes com
complicações (ScvcO 2 <64.4%) e sem complicações
(ScvcO2 >64.4%). Os doentes que apresentaram uma
ScvcO2 >75% durante uma média de 8 horas não apresentaram complicações no pós-operatório. Num outro
estudo15 com 60 doentes cirúrgicos não cardíacos verificou-se que a ScvcO2 média óptima para evitar complicações seria de 73%.
Nos doentes submetidos a cirurgia cardio-torácica, têmse verificado alterações na SvO2 mesmo antes de se
verificarem alterações na pressão arterial média ou na
frequência cardíaca17, e que se correlacionam bem com
alterações no índice cardíaco18. Reduções sustentadas
abaixo dos 65% estão associadas com maior incidência de complicações particularmente arritmias19. Sekkat
et al20 compararam a ScvO2 e ScvcO2 em doentes submetidos a cirurgia cardíaca, tendo concluído que as
duas medições são diferentes em 4 a 16% o que pode
ter implicações clínicas, principalmente quando se pretende atingir objectivos de ressuscitação. No entanto,
à semelhança de outros estudos verificaram que a variação SvO2 e da ScvcO2 é concordante.
A aplicação da terapêutica de ressuscitação precoce
no pré21 e pós-operatório22,23 contribui para a melhoria
das disfunções orgânicas e diminuição dos dias de
internamento.
26

No caso dos doentes com trauma grave a frequência
cardíaca, pressão arterial e venosa central são tradicionalmente utilizados para avaliar a severidade da hemorragia. No entanto a saturação venosa central poderá
fornecer informação mais fiável nessa avaliação24,25. Na
verdade os doentes com trauma grave e choque, estabilizados de modo a atingir valores ideais de frequência
cardíaca, pressão arterial e venosa central, a ScvcO2 permaneceu insuficiente em 50% dos casos26. Os doentes
com ScvcO2 <65% precisaram de mais intervenções, apresentam disfunção cardíaca prolongada e níveis de
lactatos elevados.
Nos doentes com insuficiência cardíaca (decorrente
ou não de enfarte agudo do miocárdio) o aumento
das necessidades de O2 pelos tecidos não vai associar-se ao aumento do débito cardíaco, pelo que irá
suceder um aumento da extracção de O2 a nível dos
tecidos com redução subsequente da saturação venosa. Goldman et al27, analisaram a ScvcO2 em 31 doentes com enfarte do miocárdio. Concluíram que a
ScvcO2 desce com a deterioração da função cardíaca.
Quando esta foi inferior a 60% geralmente havia evidência de insuficiência cardíaca. Para valores ScvcO2
inferiores a 40% a insuficiência cardíaca já havia progredido para o choque. Scheinman M. et al28, avaliaram a ScvcO2 e a SvO2 em 24 doentes críticos, tendo
concluído que a variação das duas medições se
correlacionava, excepto nos doentes com insuficiência cardíaca e choque. Mir et al 29, avaliaram a SvO2 em
26 doentes com enfarte do miocárdio, tendo concluído que havia uma correlação entre a SvO2 e o débito
cardíaco. Acrescentaram ainda que a variação da SvO2
em medições seriadas poderia ser usada para avaliar
a resposta à terapêutica. O aumento da SvO2 significaria melhoria do débito cardíaco.
A Scv cO2 t ambé m pode s e r us ada dura nte a
ressuscitação cardio-respiratória, uma vez que ScvcO2
>40% durante a massagem cardíaca indica que estas
estão a ser eficazes30 e naqueles em que se verificou
subida da ScvcO2 para valores >70% a ressuscitação
foi bem sucedida31. Por outro lado, ScvcO 2 elevadas
(>80%), na presença de oferta de O2 baixa pode ser
indicativo da não extracção de O2 por parte dos tecidos32.
Finalmente nos doentes sépticos já com pressão arterial média e” 65mmHg, pressão venosa central entre 812mmHg e débito urinário e” 0.5mL/kg/hr, a utilização
do objectivo de obter ScvcO2> 70%, resultou em dimiREVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2012; 31:24-27

nuição significativa da disfunção orgânica e da mortalidade4. De salientar que neste estudo foi usada medição
contínua da ScvcO2.
Mais recentemente, Vallée F et al, avaliaram, em doentes
sépticos já com ScvcO2 >70%, a diferença de pCO2 no
sangue venoso central e sangue arterial (P(cv-a)CO2) como
índice de hipoxia tecidular. Concluíram que em doentes
com ScvcO2 >70% e P(cv-a)CO2 inferior a 6 mmHg ainda
necessitariam de ressuscitação adicional33. Ou seja, para
considerar-mos que o doente já se encontra adequadamente ressuscitado, necessitaríamos de obter uma P(cva)CO2 superior a 6 mmHg.

CONCLUSÕES
A SvO2 fornece uma informação importante na avaliação dos doentes críticos, permitindo identificar aqueles que apresentam hipoxia tecidular e que vão evoluir para disfunção orgânica ou agravamento das
disfunções orgânicas prévias pelo que é útil a sua utilização sempre que disponível. Nas situações em que
os doentes não tenham CAP colocado poderá usar-se
a medicação da ScvcO2 (que é acessível e relativamente fácil de obter), em substituição da medicação
da SvO2, com o mesmo objectivo. As duas medições
não sendo iguais parecem correlacionar-se. Deste modo
a SvcO2 ou a ScvcO2 deverão ser utilizadas na avaliação dos doentes críticos, sempre que a patologia clínica o justifique, em complemento da avaliação clínica tradicional.
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BRUCELOSE COM FOCALIZAÇÃO ATÍPICA
CASO CLÍNICO
I. PINHO1, A. CARDOSO1, J. REIS PEREIRA2

RESUMO

ABSTRACT

A Brucelose é uma doença infecciosa sistémica que pode
manifestar-se de forma aguda ou insidiosa, com ou sem
focalização orgânica. O contágio faz-se pelo contacto
com animais infectados ou consumo de produtos não
pasteurizados. O diagnóstico confirma-se através da
detecção de anticorpos específicos ou pelo isolamento
da bactéria em meio de cultura enriquecido, sendo recomendado o tratamento em associação antibiótica. Os
autores relatam o caso de um doente de 65 anos de
idade que recorreu à Urgência hospitalar por febre,
toracalgia, astenia, perda ponderal e hipersudorese nocturna. Como antecedentes patológicos apresentava ferida ocular perfurante por arma de fogo, basalioma na
cicatriz da ferida e hábitos alcoólicos. Após estudo complementar foi internado com os diagnósticos de
traqueobronquite aguda e metástase costal de
basalioma. Por agravamento clínico e após anamnese
detalhada, foi colocada a hipótese de Brucelose, que se
veio a confirmar, tendo iniciado antibioterapia dirigida
com melhoria franca. Este caso ilustra a importância da
suspeita diagnóstica de uma doença que frequentemente
se manifesta de forma inespecífica e atípica.

Brucellosis is a systemic infectious disease that can
present in an acute or insidious form, with or without
organ focalization. Transmission occurs by contact
with infected animals or via the ingestion of
unpasteurized dairy products. Diagnostic confirmation
is made by specific antibody detection or bacterial
isolation in enriched culture media, and the
recommended treatment is antibiotic association. The
authors report the case of a 65 year-old man that
presented in the emergency department with fever,
thoracic pain, asthenia, weight loss, and nocturne
sudoresis. He had a history of an ocular shooting injury,
in which scar a basalioma developed, and alcoholism.
After a short diagnostic workup he was admitted with
the diagnosis of upper respiratory tract infection and
costal metastasis of basalioma. After detailed
anamnesis and clinical worsening, the hypothesis of
Brucellosis was raised and confirmed, having started
directed antibiotics with significant clinical
improvement. This case illustrates the relevance of the
diagnostic suspicion of a disease that frequently
presents in an unspecific and atypical form.

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

A Brucelose é uma zoonose que ainda hoje constitui um
desafio diagnóstico devido às suas apresentações frequentemente inespecíficas e atípicas1. O contágio é feito principalmente através de consumo de produtos não
pasteurizados. Trata-se de uma doença sistémica que
pode envolver vários órgãos, apresentando-se de forma
aguda ou insidiosa2. O diagnóstico confirma-se através
do isolamento em meio de cultura enriquecido ou, quando tal não é possível, através da detecção de títulos
elevados de anticorpos específicos, existindo diversos
testes serológicos disponíveis3. O tratamento faz-se habitualmente em associação antibiótica, sendo recomendadas as associações de doxiciclina e rifampicina ou
doxiciclina e estreptomicina3.

JPR, 65 anos de idade, sexo masculino. Recorreu ao serviço de urgência por pico febril de 38,5ºC e toracalgia
anterior esquerda intensa. Relatava um quadro constitucional de instalação progressiva nas três semanas anteriores, caracterizado por: astenia, perda ponderal,
hipersudorese nocturna, tosse seca, lombalgia de padrão misto e toracalgia de características pleuríticas,
com intensidade variável, localizada na face anterior
esquerda do tórax. Tratava-se de um doente residente
em habitação rural, proprietário de cães e ovelhas, portador de prótese ocular direita após ferida perfurante
por arma de fogo, com história de basalioma na cicatriz da ferida perfurante (excisado) e consumo etílico
moderado (50gr/álcool/dia). Estava medicado apenas

1
2
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Radiografia torácica: sem alterações relevantes

com tramadol 100 mg em sos. À exploração, de destacar aspecto emagrecido e sudorético, febrícula (37,5ºC),
palidez e desidratação muco-cutânea. Apresentava lesão supraciliar direita escavada (3 cm diâmetro) com
bordos irregulares ruborizados e região central
nacarada. Sem outras alterações valorizáveis, nomeadamente à auscultação pulmonar. As análises realizadas revelaram hiponatremia de 130 mmol/mL (ref. 136-145),
elevação da aminotransferase do aspartato (TGO)= 96
U/L (ref. 15-41), da desidrogenase láctica (DHL)= 1404 U/L
(ref. 266-500)
e da Proteína C reactiva= 4.60 mg/dL (ref< 1.0).
A gasimetria mostrou alcalemia por alcalose respiratória e insuficiência respiratória parcial (pH= 7.519, pCO2=
30.8 mmHg, HOC3= 25,8 mmol/L, pO2= 57.5 mmHg,
Sat= 90.4%). O Rx torácico e o Electrocardiograma não
documentaram alterações. Pela suspeita de
tromboembolismo pulmonar, realizou AngioTAC
torácico que revelou apenas traços de fibrose nos segmentos basais dos lobos inferiores.

O doente foi internado com a suspeita de
Traqueobronquite aguda e metástase costal de
basalioma. No entanto, apesar da antibioterapia e
analgesia instituídas, manteve quadro de febre com
predomínio vespertino e toracalgia moderada a intensa.
Nesta altura foi repetida a anamnese de forma exaustiva e o doente relatou que tinha sido expropriado
do seu rebanho de ovelhas por este apresentar vários casos de Brucelose. Iniciou então doxiciclina 100
mg po 12/12h e rifampicina 900 mg po id, tendo
atingido apirexia ao fim de 48h e melhoria franca das
queixas álgicas. A serologia anti-brucella revelou-se
positiva: Rosa de Bengala positivo e anticorpos antiBrucella IgM positivos em título superior a 640. Realizou cintigrama osteoarticular para exclusão de lesão mestastática, que não documentou alterações.
O doente manteve medicação antibiótica durante 12
semanas com boa resposta clínica e serológica. Foi se29
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Cintigrama osteoarticular: sem evidência de lesões metastáticas

guido em consulta externa, sem intercorrências. Veio a
falecer três anos depois, na sequência de traumatismo
crânio-encefálico.

DISCUSSÃO
A incidência da Brucelose varia consoante determinados factores pecuários e socio-económicos, sendo que
em Portugal as regiões que permanecem mais afectadas são as regiões norte e centro (nomeadamente Guarda e Bragança)2. Nos últimos anos a incidência tem
diminuído significativamente devido à implementação
eficaz de um conjunto de medidas sanitárias nos meios pecuários.
Apesar de este doente residir em zona historicamente endémica, a suspeita diagnóstica inicialmente colocada esteve longe de ser Brucelose. Pensamos portanto que este caso clínico ilustra bem a dificuldade

diagnóstica que esta zoonose representa. A suspeita
de metastização de basalioma, situação invulgar mas
não impossível4, acabou por não se confirmar e o doente apresentou melhoria admirável aquando da introdução da associação antibiótica anti-brucélica. Embora o envolvimento osteoarticular seja o mais frequente na Brucelose, a focalização costal é muito
rara1.
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COLECISTITE ENFISEMATOSA, CASO CLÍNICO
Maria Auxiliadora MOLINA1, Leonor RAMOS2, Elsa GASPAR3, José Diniz VIEIRA4, João PORTO5, Jóse M. Nascimento COSTA6

RESUMO

ABSTRACT

Introdução
A colecistite enfisematosa é clínicamente indistinguível da
colecistite aguda não enfisematosa. O seu diagnóstico é
quase sempre ecográfico, podendo ser complementado
pela tomografia computorizada. O tratamento é cirúrgico
e urgente pela sua elevada morbi-mortalidade.
Objectivo
Demonstrar a importância da realização de ecografia
abdominal num doente que recorre ao serviço de urgência por dor abdominal.
Método
Mulher de 83 anos diabética, que recorreu ao Serviço de
Urgência do nosso Hospital por vómitos persistentes,
dor abdominal difusa com agravamento progressivo e
paragem na emissão de fezes. Estava sub-febril, o
abdómen estava distendido e com escassos ruidos
hidroaéreos, depressível e indolor à palpação. Os exames diagnósticos mostraram: leucocitose, elevação das
transaminases e LDH, amilasémia normal. Rx abdominal: distensão de ansas intestinais e níveis hidroaéreos.
TAC abdominal: diverticulose cólica sem processo inflamatório. A Cirurgia geral considerou tratar-se de um íleus
funcional por diverticulose. Realizou uma Ecografia abdominal que revelou uma vesícula biliar distendida com
conteúdo gasoso parietal e endoluminal, compatível com
colecistite enfisematosa.
Conclusão
Enfatizar o estudo ecográfico no diagnóstico da dor
abdominal
Palabras clave: Colecistite, Enfisematosa, Ecografía.

Introduction
Emphysematous
cholecystitis
is
clinically
indistinguishable from non-gaseous cholecystitis. The
diagnosis is ultrasound. The treatment is surgical and
immediate for their high mortality.
Objective
Highlight the importance of proper imagiologic
examination.
Method
83 year old female, diabetic, went to the emergency
room with persistent vomiting, diffuse abdominal pain
with progressive worsening and stop the issuance of
feces. Subfebril, the abdomen was distended with scarce
RHA, pitting and painless on palpation. Diagnostic tests
showed: leukocytosis, elevated transaminases and LDH,
normal amylase. Rx abdomen distended bowel loops
and fluid levels. CT abdomen: colonic diverticulosis
without inflammation. General surgery consider functional
ileus treated by diverticulosis, abdominal sonography
revealed a distended gallbladder and endoluminal
pariental gas content, compatible Emphysematous
cholecystitis.
Conclusion
Emphasize the ultrasound examination in the diagnosis
of abdominal pain.
Words key: Colecystitis, Emphysematous, Sonography.

Abreviaturas
GOT: Transaminase glutâmica oxalacética; GPT: Alanina aminotransferasa; LDH: Lactodesidrogenase láctica; RHA: Ruidos hidrosaéreos; Rx: Radiografia ; TA: Tensão
arterial; TAC: Tomografia computerizada; U/L: Unidade/Litro; UI: Unidades internacionais
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Figura 1. Vesícula biliar distendida, com abundante conteúdo gasoso parietal e endoluminal, suspeito de colescistite.

INTRODUÇÃO
A Colecistite enfisematosa representa 1% de todas as
colecistites agudas 1,2 e caracteriza-se pela presença
de ar no lúmen da vesícula biliar, parede ou tecidos
pericolecísticos sem que haja fístulas entre o sistema
biliar e o tracto digestivo 1 , 2 , 3 . É causada por
microorganismos produtores de gás como E.coli,
Estreptococos anaerobios, Klebsiella, Pseudomonas,
Bacteroides frágiles e sobretudo Clostridium Welchii
(50%)1,2,3. Acontece com maior frequência em homens
( ♂ > ♀ , 3:1) idosos e em diabéticos (30%)1,3.
Geralmente há gangrena da parede vesicular e litíase em
70% dos casos com obstrucção do conduto cístico 1.
Fisiopatologicamente há hipersecreção da parede
vesicular e produção de gás pelos microorganismos, que
distendem a vesícula e colapsam a circulação da parede.
Consequentemente ocorre necrose da parede vesicular
com gangrena, perfuração, e peritonite generalizada pela
expulsão do seu conteúdo na cavidade abdominal3.
As manifestações clínicas são praticamente
indistinguíveis de qualquer outra colecistite não
enfisematosa2,3. Inicia-se como uma colecistite aguda
(litiásica ou alitiásica) seguida de isquémia ou gangrena

da parede vesicular e de infecção por microorganismos
produtores de gás que se generaliza, afectando todo o
quadrante superior direito do abdómen. A dor pode irradiar-se à zona interescapular, à escápula direita ou ao
ombro. São, ainda, frequentes anorexia, náuseas, vómitos, febre baixa e arrepios e icterícia quando o edema
inflamatório afecta as vias biliares e os gânglios linfáticos circundantes. No exame objectivo, existe dor à percussão e palpação do hipocôndrio direito, agravado pela
inspiração profunda e tosse, distensão abdominal e ruidos
intestinais diminuidos consequência do ileo paralítico,
mas sem sinais peritoneais generalizados nem rigidez
abdominal, excepto se perfuração3.
Tem pior prognóstico (25-40% de mortalidade) que a
colecistite aguda não enfisematosa, já que apresenta maior número de complicações (perfurações, abcessos
perivesiculares e colecistites gangrenosas)2, sendo obrigatório o tratamento cirúrgico (colecistectomia) de urgência (nas primeiras 72 horas) e antibioterapia de amplio espectro (Piperacílina-tazobactam, mezlocilina mais
metronidazol)1,2,3.
O seu diagnóstico baseia-se na suspeita clínica e nos
exames de imagem2, sendo a ecografia a técnica de elei-
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ção, ao mostrar gás no interior do lúmen vesicular que
disseca a parede vesicular e forma um anel gasoso, ou se
estende aos tecidos perivesiculares. Em casos duvidosos
deve-se realizar TC abdominal. Pode recorrer-se à
imagiologia contrastada para excluir que o gás corresponda
ao ar contido nas ansas intestinais circundantes.

CASO CLÍNICO
Apresentamos o caso de um doente do sexo feminino,
de 83 anos com antecedentes pessoais de diabetes
mellitus tipo 2 não insulinotratada, hipertensão arterial,
dislipidemia e cardiopatia isquémica (angina de peito).
Recorreu ao serviço de urgência do nosso hospital no dia
3 de Julho do 2009 por vómitos persistentes, tipo borra
de café, desde há 6 dias, com inicio após refeição copiosa, dor abdominal difusa com agravamento progressivo,
paragem na emissão de fezes e distensão abdominal.
À entrada estava consciente e aparentemente orientada, sub-febril (Tª auricular de 37.8ºC), com hipertensão
sistólica (TA=169/89 mm Hg) e hiperglicemia capilar
(BMT=181 mg/dl). Após colocação de sonda
nasogástrica, observou-se drenagem de 650 cc de conteúdo bilioaquoso, sem vestigios hemáticos. A auscultação cardíaca era arrítmica, sem sopros e na auscultação pulmonar apresentava diminuição do murmúrio
vesicular na metade inferior do hemitórax direito e crepitações bibasais; o abdómen encontrava-se distendido
com ruídos peristálticos escassos à auscultação, mole,
depressível, sem dor ou defesa à palpação; existiam discretos edemas nos membros inferiores.
Analiticamente apresentava leucocitose de 14.4 x10³/
ìl, sem alterações da série vermelha (Hb 15.8 gr/dl) nem
megacariocítica (plaquetas 260.000/ml); no perfil
bioquímico salientava-se proteína C reactiva de 43 mg/
dl, elevação das transaminases (TGO 76 U/L e TGP 81 U/
L) e LDH 350 U/L com amilasemia normal (41 U/L).
Nos exames imagiológicos, a telerradiografia (Rx) de
tórax mostrou sinais de pneumopatia esquerda e no Rx
do abdómen observava-se distensão de ansas intestinais e níveis hidroaéreos. O TC toraco-abdominal revelou diverticulose cólica no sigmóide, colon descendente e ascendente sem sinais de processo inflamatório,
nomeadamente densificação de gordura pericólica, colecções abcedadas ou ar livre intra-abdominal; sem alterações no fígado, pâncreas, baço, glándulas supra-renais e rins, e sem adenopatias intra-abdominais ou derrame peritoneal; consolidação com broncograma aéreo
do lobo médio e inferior direito e pequeno derrame
pleural do mesmo lado.

Foi observado pela cirurgia geral que considerou a situação sugestiva de ileus funcional sem necessidade
de cuidados cirúrgicos urgentes. Internou-se no Serviço de Medicina Interna com o diagnóstico de pneumonia e diverticulose. Perante a dúvida ainda não
esclarecida relativamente ao quadro de dor abdominal
que motivou a vinda ao serviço de urgência foi solicitada uma ecografia abdominal. Este exame permitiu o
diagnóstico definitivo de colecistite enfisematosa ao
mostrar a característica presença de vesícula biliar
distendida, com abundante conteúdo gasoso parietal
e endoluminal.

DISCUSSÃO
A dor abdominal aguda no Serviço de urgência é um
desafio diagnóstico e, tal como neste caso, apesar de
existir um conjunto bem definido de critérios e coexistirem múltiplos factores de risco, o diagnóstico pode não
ser feito. Embora seja fundamental a suspeita clínica, os
exames imagiológicos vieram oferecer um contributo
enorme para o diagnóstico.
A radiografia simples de abdómen embora necessária
no estudo da dor abdominal, raramente proporciona
evidências específicas de colecistite aguda e a TC só
está indicada no diagnóstico diferencial em casos muito seleccionados. Salienta-se a importância do estudo
ecográfico pela sua fiabilidade, rapidez e exactidão para
estabelecer o diagnóstico, com uma sensibilidade entre
90-95% e uma especificidade entre 70-90%.

CONCLUSÃO
A identificação da causa de dor abdominal é um desafio
frequente no serviço de urgência. A ecografia abdominal deve manter-se como o exame de imagem de primeira linha na avaliação do doente com dor abdominal.
Ainda que por vezes possa não revelar o diagnóstico
definitivo, ela é quase sempre um auxiliar importante na
orientação e futura abordagem do doente. No caso descrito revelou-se essencial no diagnóstico de colecistite
enfisematosa.
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SÍNDROME DE CUSHING COMO APRESENTAÇÃO DE
CARCINOMA ADRENOCORTICAL
Cushing’s syndrome as a way of adrenocortical carcinoma presentation
Joana COELHO1, Adriano RODRIGUES2, Rosário LEBRE3, Anabela SÁ4, Jóse M. Nascimento COSTA2

RESUMO

ABSTRACT

O carcinoma adrenocortical é uma entidade clínica rara,
sendo a Síndrome de Cushing a forma mais comum de
apresentação dos tumores funcionantes.
Apresenta-se o caso clínico de uma doente de 16 anos
de idade que inicia em Julho de 2005 queixas de polifagia
com aumento ponderal, modificação das feições, com
hirsutismo, alopécia e estrias dorsolombares. Perante as
queixas e por decisão dos pais é observada em consulta de Psiquiatria. São-lhe solicitados doseamentos
hormonais que revelaram hipercortisolémia e é enviada
à consulta de Medicina Interna. A clínica e o estudo analítico foram compatíveis com Síndrome de Cushing. Os
estudos mostraram a existência de uma massa heterogénea, na suprarrenal direita, cuja histologia mostrou
aspectos compatíveis com a existência de tumor maligno do córtex (critérios de Weiss). Apesar de uma boa
resposta aos 6 meses, 8 meses depois da
suprarrenalectomia apresentava recidiva loco-regional e
à distância, sendo submetida novamente a intervenção
cirúrgica exploradora seguida de quimioterapia com
octreótido e mitotano, no entanto sem resposta.

Adrenocortical carcinoma is a clinical rarity, and Cushing
Syndrome is the most common form of functioning tumors.
The authors report a clinical case of a 16-year-old patient
who started complaining, in July 2005, of polyphagia
with weight gain, modification of features, hirsutism,
alopecia and dorsolumbar stretch marks. Given these
complaints, her parents decided that she should be seen
in a Psychiatric consultation. The hormonal measurements
requested revealed hipercortisolemia and the patient was
sent to be seen in an Internal Medicine consultation. Both
clinical and analytical studies were compatible with
Cushing’s Syndrome. Studies revealed the presence of a
heterogeneous mass in the right suprarenal and the
histology exposed aspects attuned to the existence of
a malignant tumor in the cortex (Weiss criteria). Although
there was a positive response after 6 months, 8 months
after the suprarenalectomy the patient had a loco-regional and distant relapse. She was submitted to another
exploratory surgical intervention, followed by
chemotherapy with octreotide and mitotane, however
there was no favourable response.

Palavras-chave: Síndrome de Cushing, carcinoma
adrenocortical

Key-words: Cushing’s syndrome, adrenocortical carcinoma

INTRODUÇÃO

síndrome de Cushing e virilização ocorre em 24% dos
casos, com a virilização isolada a ocorrer em cerca de
20%. A feminização (6%) ou hiperaldosteronismo (2.5%)
são formas menos frequentes.1
A maioria dos doentes com tumores não funcionantes
ou sem sintomatologia endócrina apresentam-se com
manifestações clínicas relacionadas com o crescimento
e volume da massa tumoral ou então são simples achados imagiológicos.1

O carcinoma adrenocortical é uma entidade clínica rara
1,2,3
, que pode ocorrer em todas as idades, com uma distribuição bimodal, o primeiro pico de incidência antes
dos 5 anos e o segundo na quarta/quinta década de
vida.1
Mais de 60% dos tumores suprarrenais são funcionantes.
A síndroma de Cushing é a forma de apresentação mais
comum destes últimos (30-40%). A combinação da
INTERNO DE MEDICINA INTERNA DOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
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CASO CLÍNICO
C.R.A.M., sexo feminino, 16 anos de idade, natural e residente em Ovar, que iniciou em Julho 2005 queixas de
polifagia, aumento ponderal, aumento da pilosidade facial
e corporal, rarefacção do cabelo, modificação de feições, com aspecto “cushingóide” e estrias
dorsolombares.
Perante as queixas e por decisão dos pais é observada
em consulta de Psiquiatria. Após o exame clínico, o psiquiatra entende solicitar doseamentos do cortisol sérico
e de hormona adrenocorticotrófica (ACTH); cujos valores foram de 47 micg/dl (Normal: 5-25) e indoseável,
respectivamente.
Face à clínica e às alterações analíticas, o psiquiatra
orienta a doente à consulta de Medicina Interna no final do ano.
Ao exame objectivo a doente apresentava rarefação
dos cabelos, hirsutismo, fácies lunar, pescoço de búfalo, estrias violáceas dorsais e lombares, equimoses e
petéquias nos membros, acumulação de gordura abdominal. Auscultação cardiopulmonar sem alterações
e normotensa. Abdómen mole, depressível, indolor, sem
massas ou organomegálias palpáveis, timpânico. Membros inferiores sem edemas. (Figura 1)
Os quadros I e II mostram as alterações analíticas mais
significativas. (Quadro I e II)
Fez ainda doseamentos de testosterona total 1.3 ng/ml
(N:0.1 a 0.9), testosterona livre 6.2 pg/ml (mulher <3.9),
androsteniona 23 ng/ml (mulher 0.5 a 3.4), 17hidroxiprogesterona (17-KS) 7 ng/ml (fase folicular 0.2 a
1.8; fase luteínica 0.2 a 4.7; fase premenstrual 0.2 a 1.7),
dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-SO4), prolactina
e estradiol sem alterações.
Realizou ecografia abdominal que mostrou massa

suprarrenal direita, com dimensão máxima de 8 cm, com
textura heterogénea, globalmente hipoecogénica e
apresentando calcificações. Restante exame sem alterações.
Foi então solicitada Tomografia Axial Computorizada
(TAC) abdominal que revelou massa hipodensa de contornos polilobulados com calcificações punctiformes
dispersas no interior, medindo 9 cm de maior diâmetro,
apresentando plano de clivagem com o pólo superior
do rim mas, mas sem plano de clivagem inequívoco
com o lobo direito do fígado e com a veia cava superior.
Para melhor definição da possível existência de planos
de clivagem realizou ainda Ressonância Magnética Nuclear (RMN) abdominal que confirmou a massa da
suprarrenal direita, com 8,6x8,2x6 cm, heterogénea, de
contornos lobulados, com características de intensidade de sinal e dimensões sugestivas de processo
neoplásico maligno, sem sinais de infiltração hepática
ou da veia cava, mas com compressão e estiramento
vascular. (Figura 2)
Em Fevereiro de 2006, foi submetida a
suprarrenalectomia direita por laparotomia subcostal
direita, tendo sido excisado um tumor com 250 g de
peso, 9 cm de diâmetro, capsulado e lobulado. (Figura 3)
A histologia da peça operatória concluiu tratar-se de
um carcinoma funcionante do cortex da suprarrenal, estando presentes mais de três critérios de malignidade
(Critérios de Weiss). (Figuras 4, 5 e 6)
A doente é enviada para seguimento na consulta de
Oncologia Médica, medicada com hidrocortisona em
doses decrescentes e com boa resposta à terapêutica,
clínica, analitica e imagiologicamente, no follow-up a 6
meses. (Figura 7)

Figura 1: Fácies cushingóide, distribuição anormal da gordura e estrias dorsolombares
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Figura 3: Peça operatória

Cerca de 8 meses após a cirurgia surgem de novo sinais e sintomas de hiperfuncionamento das suprarrenais,
com hirsutismo, aparecimento de novas estrias cutâneas
e perda ponderal. É reinternada para avaliação da função da suprarrenal. Detecta-se elevação do cortisol
sérico e supressão da ACTH. Faz avaliação imagiológica
por TAC que confirma recidiva local (massa polilobulada
com 9 cm de diâmetro, sem planos de clivagem com o
fígado ou veia cava inferior). Realizou estudo PET/TC
que sugeria extensa recidiva loco-regional, com provável invasão hepática, da veia cava inferior e extensão
para o espaço renal homolateral e ainda metastização
pulmonar. (Quadro III)
Observada em Consulta de Cirurgia Geral, é sujeita a
laparatomia exploradora (Outubro de 2006), que mostrava volumosa massa irressecável.
É então encaminhada para Consulta de Endocrinologia
Oncológica, tendo iniciado octreótido (100 ug sc; 3
id) e mitotano (1g 3id), sendo o primeiro suspenso após
um mês de administração por equimoses no local de
injecção. Cumpriu um mês e meio de terapêutica com
mitotano, com evolução da doença.
Veio a falecer em Janeiro de 2007.

DISCUSSÃO
A incidência do carcinoma da suprarrenal está estimada em 0,5 a 2 casos por milhão de habitantes e por
ano 1. Segundo alguns autores, os dois sexos são igualmente atingidos, no entanto outros afirmam existir uma
predominância feminina.
O hipercortisolismo pode ser avaliado pela medição
da excreção urinária do cortisol nas 24 horas. Mais de
90% dos doentes com síndrome de Cushing têm ní-

veis de cortisol livre urinário superiores a 200 mcg/
24horas.
O teste de supressão com dexametasona continua a
ser muito usado.
Nos tumores funcionantes podem estar alterados para
além dos níveis de cortisol, o androsteniol,
androsteniona, DHEA, 17 cetosteróides, estradiol,
testosterona, aldosterona e ainda a renina. As
catecolaminas urinárias e metanefrinas devem ser determinadas para excluir os feocromocitomas.
A ecografia é na maioria das vezes o primeiro exame
a ser realizado, no entanto o exame imagiológico de
escolha para caracterização das suprarrenais é a TAC1.
Tumores com mais de 5 cm, com margens irregulares
e ganho de contraste heterogéneo tendem a ser malignos. A RMN pode ser utilizada de forma complementar, nomeadamente na avaliação da existência de
invasão vascular 1 . PET 4 , cintigrafia com 125 I
iodocolesterol, venografia e arteriografia também podem ser usadas1.
Macroscopicamente um tumor com peso superior a
500g, superfície lobulada, áreas de necrose e/ou
calcificações ou hemorragias intratumores, sugere malignidade (1). Os critérios de Weiss (células
plurinucleares, índice mitótico >5/50 por campo, figuras mitóticas atípicas, citoplasma eosinófilo, arquitectura difusa em mais de 33% do tumor, necrose, invasão das estruturas venosas e invasão capsular) são
indicadores da capacidade de recorrência local e
metastização à distância. Está aceite que a existência
de 3 ou mais destes critérios, provam a malignidade,
como acontece no caso clínico apresentado1,5.
A invasão local é sobretudo para rins, fígado, veia cava
inferior.
O tratamento dos tumores da suprarrenal é cirúrgico,
sendo o único que prolonga a sobrevida2. O tratamento
médico com mitotano 2,5,6 , é usado nos casos de
irressecabilidade, no entanto o seu valor terapêutico
continua por determinar.
O prognóstico dos carcinomas adrenocorticais é mau.
As crianças têm melhor prognóstico que os adultos.
Na maioria das séries a sobrevivência média é de 18
meses 1.
No caso clínico reportado, o carcinoma adrenocortical
(com mais de 3 critérios de malignidade de Weiss),
embora totalmente excisado, no primeiro acto cirúrgico, teve recidiva local, com metastização pulmonar
e hepática com morte cerca de 10 meses após o diagnóstico.
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Figura 2: Imagem de TAC abdominal e RMN

Figura 4: Microscopia de luz, coloração hematoxilina-eosina; A- tumor capsulado, ampliação 40x; B- áreas de necrose, ampliação 100x; C- padrão variável, ampliação 400x

Figura 5: Microscopia de luz, coloração hematoxilina-eosina; A- células oncocíticas, ampliação 400x;; B- distribuição peritelial, ampliação 100x
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Figura 6: Microscopia de luz, A-coloração hematoxilina-eosina com ampliação 400x, pleomorfismo nuclear; B- coloração para Ki67 com ampliação de 100x, índice
proliferação ki67

Figura 7: Fenótipo da doente à apresentação e 6 meses após a cirurgia
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CONCLUSÃO
O carcinoma do córtex da suprarrenal pode apresentarse sob a forma de Síndrome de Cushing. O tratamento é
cirúrgico, estando a quimioterapia indicada nos casos
de irressecabilidade. No entanto, a eficácia do tratamento
citotóxico continua por ser provada. De uma forma geral, esta entidade clínica tem mau prognóstico.
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Quadro I - Estudo analítico
Legenda: ALT- alanino aminotransferase, AST- aspartato aminotransferase, GGT- gama glutiltranspeptidase, LDH- desidrogenase láctica

Quadro II - Estudo analítico
Legenda: ACTH - hormona adrenocorticotrópica

Quadro III - Avaliação laboratorial
Legenda: ALT- alanino aminotransferase, AST- aspartato aminotransferase, GGT- gama glutiltranspeptidase, LDH- desidrogenase láctica ; ACTH - hormona adrenocorticotrópica
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SOLUÇO, UMA APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE SARCOIDOSE
Maria Auxiliadora MOLINA1, Ana R. ALVES2, Nuno SILVA3, João PORTO4, Diniz VIEIRA5, José M. Nascimento COSTA6

RESUMO

ABSTRACT

Introdução
A sarcoidose é uma doença sistémica, de causa desconhecida, e uma variedade de órgãos ou tecidos podem
ser fonte de manifestações clínicas.
Objectivo
Ilustrar uma forma atípica de apresentação de sarcoidose:
o soluço intratável.
Resultado
Homem de 55 anos com soluços de incidência diária,
desde há 5 meses. A TC toracoabdominopélvica mostrou gânglios axilares e mediastínicos. A PET
evidenciou um quadro poliadenopático hipermetabólico
mediastínico e bronco-hilar. Mantoux negativo. Provas
de função respiratória normais. Trânsito esofago-gastroduodenal baritado: refluxo esofágico transitório e
espasmocidade antral. TC crânio-encefálica sem alterações. ADA negativa, SACE normal, ANA e ANCA negativo, estudo tiroideu normal, IEF normal. Biópsia de gânglio
mediastínico: granuloma epitelióide não necrotizante
compatível com sarcoidose. Inicio tratamento com
corticosteróides com desaparição do soluço.
Conclusão
A sarcoidose foi responsável pelo soluço por interferência dos gânglios com os nervos torácicos. Salienta-se a
importância da abordagem diagnóstica do soluço
intratável.
Palabras clave: Sarcoidose. Soluço. Granuloma
Epitelióide.

Introduction
Sarcoidosis is a systemic disease of unknown cause, a
variety of organs or tissues may be a source of clinical
manifestations.
Objectives
A clinical case presentation of intractable hiccups that
illustrates an atypical presentation of sarcoidosis.
Results
A 55 year old male with a daily incidence of hiccups
since five months ago. TC thoraco-abdominal-pelvic:
axillary and mediastinal lymph nodes. PET: mediastinal
and hilar-bronco hypermetabolic polyadenopathies .
Mantoux negative. Respiratory
function tests normal. Esophageal-gastro-duodenal
barium: esophageal reflux antral transitional and
spasticity. Cerebral CT scans without changes. ADA
negative ,SACE normal, ANA and ANCA negative, normal
thyroid study, IEF normal. Mediastinal lymph node biopsy:
necrotizing granuloma epithelioid not compatible with
sarcoidosis.
He started treatment with glucocorticoids and the
hiccups disappeared.
Conclusion
Sarcoidosis that had interfered with the thoracic ganglia
nerves was responsible for the hiccups. Emphasize the
importance of the diagnostic approach of intractable
hiccups.
Key words: Sarcoidosis. Hiccups. Granuloma epithelioid.

INTRODUÇÃO

Classifica-se como surto de soluço quando dura menos de
48 horas, soluço persistente se se apresentar de forma prolongada ou recorrente durante mais de 48 horas até 1 mês
e soluço intratável quando se mantem mais de 2 meses3,
sendo normalmente um sinal de outro transtorno médico,
pelo que estes doentes devem receber atenção médica
para avaliar as possíveis entidades clínicas subjacentes.

O soluço é a contracção espasmódica, intermitente e
involuntária do diafragma e dos músculos intercostais
que resulta em uma inspiração súbita e termina com um
fechamento abrupto da epiglote1,2. Sem função fisiológica conhecida3. Geralmente é transitório, cessando de
maneira espontânea ou com medidas simples1.
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Embora não se conheça bem os mecanismos neurológicos que originam este sintoma, postula-se a existência
de um arco reflexo composto por uma via aferente
constituida pelo nervo frénico, o vago e o simpático;
uma conexão central na qual relacione centros cerebrais
e respiratórios, o núcleo do nervo frénico, a formação
reticular e o hipotálamo; da via eferente formaria parte o
nervo frénico com conexões neurais eferentes à glotis e
aos músculos costais inspiratórios3.
Múltiplas são as causas que podem originar o soluço
intratável (Quadro I). Podem dividirse em irritação dos
nervos frénico ou vago, doenças do SNC, fármacos e
alterações tóxico-metabólicas e causas psicogénicas. Em
aproximadamente 90% dos doentes com soluço podemos identificar uma etiologia orgânica. As causas mais
frequentes de entre as enumeradas previamente são os
traumatismos craniais, acidentes cérebro-vasculares,
encefalite, alcoól, neoplasias ou adenopatias torácicas,
o bocio e o refluxo gastroesofágico(RGE). Destaque pela
sua maior frequência a etiologia esofágica, sobretudo, o
RGE. As causas psicológicas relacionam-se com o soluço agudo e com as formas crónicas. Podem ser ansiedade, stress, reacções de conversão e o seu diagnóstico
deve ser por exclusão. Nestes casos o transtorno psicológico pode ser uma consequência, e não a causa, do
soluço. Em raras ocasiões poderemos falar do soluço
idiopático se não podemos identificar a sua causa3.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, de 55 anos, com antecedentes
de cifose cervical sem repercusão na mobilidade e
herniorrafia inguino-crural esquerda em Março de 2008,
exfumador, com hábitos alimentares normais consumindo
álcool às refeições, sem tratamento habitual. Recorreu ao
Serviço de Urgência do nosso Hospital em Junho de 2008
por desconforto retroesternal, em repouso, de 15 a 20 minutos de duração uma hora antes, soluço constante e
disfonia desde à 2 ou 3 dias, irritação orofaringea com um
mês de evolução e pirose; negava disfagia, eructações, perda ponderal, febre ou outros sintomas. Foi referenciado à
consulta de Medicina Interna, durante o seguimento teve
uma perda ponderal de 5Kg de Junho a Outubro de 2008
sem anorexia, tosse seca matinal durante a higiene oral e
manteve o soluço com uma incidência diária, agravado com
as refeições copiosas e com derivados lácteos (leite, queixo e iogurte), e inexistentes durante a noite, acompanhado
de grande ansiedade (desde o início do quadro clínico).
No exame físico apresentava um nódulo palpável na região inguinal esquerda e adenopatias inguinais bilaterais infra-centimétricas. Tiróide não palpável.
O estudo analítico com hemograma, bioquímica com
perfil lipídico, análise de urina, proteinograma,
imunoelectroforese e auto-imunidade, não mostrou alterações; ADA negativa e SACE sérica persistentemente
normal e uma relação equitativa C4/C8 no linfograma. O

Quadro 1 - Causas do Soluço

41
REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2012; 31:40-45

Quadro 2 - Protocolo de atitude no soluço persistente

Figura 1 - Avaliação diagnóstica
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encefálica apresentava moderada ectasia das arterias
encefálicas principais, de provável natureza arteriosclerótica,
e TAC toraco-abdominal-pélvica revelou gânglios com dimensões no límite superior da normalidade na loca de Barety,
pré-carinal e na janela aortopulmonar, e formação nodular
na região inguinal esquerda, sem hepátoesplenomegália(fig.4). O TAC de tórax confirmou adenopatias
mediastínicas particularmente exuberante a nível da região
sub-carinal e hilar bilateral. O PET corroborou um quadro
poliadenopático hipermetabólico mediastínico, bronco-hilar
e a nível da região inguinal esquerda. (fig.5)

Figura 4 - TAC toraco-abdominal-pélvica

Figura 3 - Radiografia antero-posterior e lateral de tórax

estudo da função tiroideia foi normal. A intradermorreacção à tuberculina foi negativa. ECG, provas de
função respiratória (Quadro II e fig.1), radiografia de tórax (fig.3) e fibrobroncoscopia não mostraram alterações;
o trânsito esófago-gastroduodenal baritado revelou um
refluxo esofágico transitório e espasmocidade antral. A
manometria não mostrou alterações e a endoscopia digestiva alta detectou uma pequena hernia do hiato. A
ecografia abdominal revelou una estrutura quística (4,6
cm de diámetro maior) no rim esquerdo. TAC crânio-

A ecografia dos tecidos moles das regiões axilares e
inguinais com citopunção aspirativa de gânglios axilar e
inguinal mostrou uma adenite reaccional. Realizou uma
mediastinoscopia que revelou volumosas adenopatias
péritraqueais compatível com um processo de
sarcoidose, verificando a biópsia de um ganglio
mediastínico os granulomas epitelióides não necrotizantes.
Realizou tratamento inicialmente com procinético
(metoclopramida) e inibidores da bomba de protões para
o tratamento do refluxo gastroesofágico, e porque a
dilatação gástrica e a distensão abdominal é causa frequente de soluço; posteriormente se adicionou enzimas
pancreáticos (pancreatina) porque a pancreatite pode
originar soluço, mas não houve alivio sintomático. A seguir Vitaminas do complexo B associado a analgésico
neuropático-anticonvulsivante (Gabapentina, substituida
posteriormente por Levetiracetam), para o tratamento
de neuropatias, com ligeira melhoria sintomática.
Posteriormente com relaxante muscular (baclofeno) para
alívio do espasmo diafragmático, passando apresentar
43
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soluço esporadicamente. (Fig.2 e Quadro III)
A não melhoria do soluço com outras estratégias
terapêuticas e apesar da pouca evidência científica, mas atendendo ao impacto na qualidade de
vida do doente foi proposto corticoesteróides
(dose inicial de 80 mg dia e dose de manutenção
de 60mg/dia) com desaparecimento do soluço.

DISCUSSÃO

Figura 5a

Figura 5b
Figura 5 - Hipercaptação anómala em conglomerados adenopáticos sub-carinais o e broncohilares bilaterais (a) e várias adenopatías peri-centrimétricas na loca de Barety e na janela aortopulmonar (b).

A sarcoidose é uma patologia de causa desconhecida, embora os dados disponíveis sejam compatíveis com uma resposta excessiva (adquirida, hereditária ou de ambos os tipos) da imunidade celular
ante uma classe limitada de antigénios ou autoantigénios persistentes; caracterizada pela presença de granulomas não caseosos em múltiplos órgãos, sendo os pulmões e os gânglios linfáticos
mediastínicos e hilares as localizações mais comuns.
O curso clínico é variável, desde assintomática com
resolução espontânea até progressiva com insuficiência de órgãos e inclusive falecimento.
O diagnóstico é frequentemente suspeito com base
nas anormalidades radiológicas. A presença de
adenopatias hilares bilaterais é distintivo desta patologia. Mas para poder estabelecer o seu diagnóstico definitivo é imprescindível o achado pela
biopsia de granulomas epitelióides não caseificantes
em um ou mais órgãos ou sistemas, excluindo a
infecção por fungos e micobacterias.
A sarcoidose pode ser responsável do soluço por
dois mecanismos:
1. Lesões ocupantes de espaço:
- Gânglios que interferem com os nervos torácicos
- Hipertensão intracraneana
- Lesão do troncoencéfalo
2. Neuropatia periférica: afecção do sistema nervoso periférico em forma de multineurite que simula
uma esclerose múltipla.
O tratamento da sarcoidose são os corticosteróides
que suprimem a reacção granulomatosa e melhora
os síntomas, mas não têm demostrado que altere
o curso
natural da doença. A dose habitual é 0.5 mg/Kg de
peso e dia de prednisona (ou corticosteróides equivalente), com diminuição lenta e progressiva da
dose; é recomendável que o tratamento dure como
mínimo um ano porque em períodos inferiores são
frequentes as recaídas.
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Figura 2 - Esquema terapêutico

Quadro 3 - Terapêutica farmacológica e dossagem

CONCLUSÃO
Com este caso pretende-se ilustrar a importância da
abordagem diagnóstica do soluço que dura mais de
quarenta e oito horas (soluço persistente), porque pode
ser um sinal de um problema orgânico ou metabólico
subjacente. Neste caso invulgar, sarcoidose.
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Abreviaturas
ADA: Adenosina deaminase; ANA: Anticorpos antinucleares; ANCA:
Anticorpo anticitoplasma do neutrófilo; ECG: Electrocardiograma; IEF:
Imunoelectroforese
Kg: Quilograma; PET: Tomografia por emissão de positrões; RGE: Refluxo
gastro-esofágico; Rx: Radiografia; SACE: Enzima conversor da angiotensina;
SNC: Sistema nervoso central; TAC: Tomografia computorizada
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PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE: RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA
Bruno PEREIRA*, Antonieta SANTOS*, Ana CALDEIRA**, Rui SOUSA***, Eduardo PEREIRA***, José TRISTAN***, António BANHUDO****

Homem, 79 anos, com antecedentes de ICC, HTA e
arritmia cardíaca. Recorreu ao SU por quadro sugestivo
de descompensação de insuficiência cardíaca. Referia
ainda dor epigástrica com alguns dias de evolução. Detectada anemia (Hb 8,8 g/dL) ferropénica. Endoscopia
(Fig. 1): volumosa lesão polipóide (>5 cm) friável no
corpo gástrico proximal, cujas biópsias mostraram
adenoma com displasia de baixo grau. Ecoendoscopia
(Fig. 2): pólipo com cerca de 7 cm com pedículo curto
(espessura 8 mm), parede gástrica adjacente normal.
Tendo em conta a idade, co-morbilidades e desejo do
doente optou-se pela terapêutica endoscópica que
decorreu quatro meses após o diagnóstico, referindo o
doente vómitos ocasionais. Na endoscopia verificouse aumento das dimensões do pólipo, que media cerca
de 10 cm, encontrando-se prolapsado através do piloro
até D2 (Fig. 3). Após deslocação do pólipo para a cavi-

dade gástrica com uma pinça, foi feita excisão em
piecemeal com ansa diatérmica (Fig. 4), aparentemente
completa (Fig. 5). Histologia: adenoma tubulo-viloso
com displasia de baixo grau. Endoscopia de controlo
revelou cicatriz de polipectomia com aspecto regular
(Fig. 6). Doente assintomático no follow-up.
A incidência dos pólipos gástricos varia entre 0,4 e
5% em diferentes séries de endoscopia digestiva alta.
A vasta maioria é do tipo hiperplásico, constituindo
os adenomas aproximadamente 7-12% do total. São
geralmente assintomáticos mas raramente podem manifestar-se com dor epigástrica, obstrução intermitente, hemorragia ou anemia. A excisão endoscópica
constitui uma modalidade terapêutica geralmente reservada para os pólipos com dimensão inferior a 2
cm, podendo ser aplicada em pólipos maiores em circunstâncias que contra-indiquem a opção cirúrgica.

Figura 1. EDA: pólipo gástrico gigante no corpo.
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Figura 2. Ecoendoscopia: pólipo gástrico pediculado com 7 cm.

Figura 3. EDA: pólipo prolapsado através do piloro.

Figura 4. EDA: excisão em piecemeal do pólipo gástrico com ansa diatérmica.

Figura 5. EDA: aspecto final após excisão do pólipo gástrico.

Figura 6. EDA: cicatriz de polipectomia.
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