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O presente número da Revista de Saúde Amato Lusitano
é dedicado ao 1º Congresso Médico da Beira InteriEste suplemeto faz parte da Revista Amato Lusitano, n.32, 1º Trimestre
or, realizado na Guarda de 24 a 27 de setembro do
corrente ano. Este primeiro Congresso é dedicado à Urgência, sendo este tema abordado pelas v árias especialidades das Instituições de Saúde da Beira Interior.

Pretende-se com o presente número da RSAL publicar
os resumos dos trabalhos apresentados no 1º CMBI, quer
em comunicações orais, quer em poster.

Conselho Editorial
Revista de Saúde Amato Lusitano
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CO1-LINFOMA HODGKIN, UMA APRESENTAÇÃO RARA
MANUELA ROMANO, SÍLVIA BORGES, PEDRO VAZ, GINA MELO, ANTÓNIO GOUVEIA - SERVIÇO DE CIRURGIA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: MANEZITAR OMANO@ GMAIL.CO M

O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia linfoproliferativa
com apresentação rara a nív el do in testin o delgado,
de localização m ais comu m n o í leo. Os autores apresentam u m caso de lin fom a de Hodgkin do íleo term inal n um a doente de 80 an os de idade, internada para
estudo de anemia h ipocrómica e microcítica, melenas
e presença de sintomas B (febre, su ores noturnos e
perda ponderal ). Realizou endoscopia digestiv a alta e
colonoscopia que não rev elaram alterações, exceto a
presença de parasitas intestinais no cólon. A tomografia
compu torizada revelou form ação oval ada constituída
por ar e líqu ido em topografia adjacente a ansas de
delgado e ao fu ndo u terin o. Dado este resu ltado,

efetuou ecografia abdom inal para ev entu al drenagem
percutânea, a qu al mostrou área de limites parietai s,
preenchida com conteúdo h eterogéneo, aspetos compatív eis com div ertículos d e ansa d o intestino d elgado. A d oente foi su bm etida a laparotom ia exploradora, constatan do-se presença de m assa n o íleo term inal com 10 cm de maior eixo, tendo-se optado pela
r e sseçã o
se g m en ta r
d e í l eo.
O
estu d o
anatomopatológico rev elou um linfoma Hodgki n clássi co com en v olv im e n to do Í le o e do s gân gli os
mesentéricos.
Palavras-chaves: resseção intestin al , íleo ter m in al ,
linfoma hodgkin

CO2 - COTOVELO FLUTUANTE COMPLICAÇÕES E
PROGNÓSTICO, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
LUÍS S ILVA; EUNICE CARVALHO; BRUNO MAIA; EDUARDO F ERREIRA; FILIPA PIRES; LUÍS CAMARINHA - S ERVIÇO ORTOPEDIA ( ULS GUARDA)
E-MAIL: LUISDUARTES ILVA19 85@ GMAIL.CO M

O cotov elo flutuan te é considerado como um in dicador de trauma de gran de energia, podendo ocorrer
concomitan tem ente a fratura exposta, lesões n erv osas, lesões vasculares e síndrome compartimental. V isto ser uma patologia incom um, complexa, com particularidades especiais relativamente a eventu ais complicações e prognóstico, os autores propõem apresentar um caso de cotov elo flutu ante num doente do
sexo masculin o de 37 anos após acidente de v iação

o qual foi su bmetido a redu ção aberta e osteossíntese
em dois tempos cirú rgicos d evido a condições precárias de tecidos moles. Concomitan tem ente será r eal izada uma revisão da literatura sobre o tema com o
objectivo de referenciar as prin cipais complicações
associadas assim com o o progn óstico clínico deste
tipo de lesões.
Palavras-chaves: cotovelo flu tuante; prognóstico; tratamento cirúrgico; complicações associadas

CO3 - PNEUMONIA DE EVOLUÇÃO ARRASTADA DE CAUSA
INVULGAR
JOÃO PARREIRA, MADALENA REIS , SÍLVIA CORREIA, JOSÉ S ILVA, RITA GOMES, CARINA S ANTOS , JORDANA DIAS, F ILIPA F ERNANDES - S ERVIÇO DE
PNEUMOLOGIA E MEDICINA ( ULS GUARDA)
E-MAIL: JOAO DAVIDPARREIRA@ GMAIL.CO M

INTRODUÇÃO: A pneumonia em organização criptogénica
(COP) é uma síndrome clinicopatológica de etiologia
idiopática, cujo início ocorre geralmente na quinta e sexta
décadas de vida. Pode ser facilmente confundida com
múltiplas patologias pois a sua apresentação inclui tosse, febre, mal-estar, fadiga e perda ponderal. Neste trabalho, os autores apresentam um caso de COP. CASO
CLÍNICO: Homem, 47 anos, recorre ao serviço de urgên-

cia por febre com 2 dias de ev olução, associada a tosse
irritativa e mialgias generalizadas. Tratava-se de um homem fumador de 20 UMA, sem outras antecedentes
conhecidos e trabalhador da construção civil. Ao exame objetivo, apresentava-se febril, eupneico e sem alterações à auscultação pulmonar. No Rx de tórax apresentava uma opacidade heterogénea na metade inferior
do campo pulmonar direito com broncograma aéreo.
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Analiticamente, apresentava leucocitose com neutrofilia
ligeiras e PCR de 13, sem insuficiência respiratória. Admitiu-se a presença de pneumonia e medicou-se com
levofloxacina, com controlo na semana seguinte. Após
uma semana, apresentava um Rx sobreponível, tendose agendado novo controlo, no qual verificou-se permanência da lesão. Efetuou TAC de tórax que demonstrou
densidade parenquimatosa de 55x52mm no lobo inferior direito, com broncograma aéreo, e imagens lineares
densas e periféricas relacionadas com fibrose, podendo
o padrão descrito estar em relação com fenómenos de
br on q u i oli te ob litera n te . Na bió psia asp ir ati v a

tran stor ácica, verificou-se espessam ento dos septos
interalveolares, com infiltrado inflamatório constituído
por linfócitos, plasmócitos e neutrófilos, com macrófagos
intraalveolares, aspetos esses compatíveis com COP, pelo
que iniciou corticoterapia. Após 8 meses de terapêutica, o doente apresentou melhoria evidente, tendo-se
suspendido a terapêutica. CONCLUSÃO: Este caso clínico demonstra o atraso no diagnóstico característico das
doenças pulmonares difusas e que uma clínica compatível com uma pneumonia infeciosa pode não o ser.
Pa la vr as -c ha ve s: P n e u m on ia e m Or ga n i za çã o
Criptogénica, Serviço de Urgência, Ev olução Arrastada

CO4 - PSICOPATOLOGIA NO PERÍODO PERINATAL
ADRIANA S ANTOS, JOANA RIBEIRO - S ERVIÇO DE PSIQUIATRIA (C ENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO DE PS IQUIATRIA E SAÚDE MENTAL CENTRO HOSPITALAR E UNIVERS ITÁRIO DE COIMBRA)
E-MAIL: ADRIANA5 38S ANTOS @ GMAIL.CO M

Dur ante o período perinatal , as perturbações psiqu iátr icas podem surgir como diag n ósti co in au gu ral,
recorrência ou continum de uma patologia previamente diagnosticada. In dependentem ente da etiologia, a
ocorrência de distúrbios psiquiátricos neste período
pode ter implicações graves e a longo prazo, não só
para a saúde da mulh er, como também para o próprio
desenvolv imento da criança e na relação da mãe com
esta e com outros membros da família. A decisão de
tratar é complexa tendo em conta diversos factores: 1)
o tratamento envolve não apenas um, m as dois indivíduos: mãe e filho; 2) tan to as mulheres como os profissionais de saúde têm , muitas vezes, u ma percepção de
risco acrescido no uso de psicofárm acos durante a gravidez e o puerpério. Tal concepção faz com os médicos hesitem em prescrev er e as mulheres tenham medo
em cumprir a prescri ção. No entanto, a doença mental
não tratada tem repercussões para a mu lher, a criança
e a família, que geralmente se sobrepõem aos riscos
associados ao tratamento farmacológico. Não pode-

mos esquecer que aconselh ar um a grávida a parar a
medicação altera os riscos de exposição fetal à medicação para os riscos de um a doença materna não tratada. Assim, o desafio consiste em tratar eficazmente
a doença mental, enquanto se m inimiza a exposição
da criança a m edicação prejudicial. Em contexto de
urgência, a abordagem a um a mulh er grávida, com
sin tom atologia psiqu iátrica, ain da se tor n a m ais
desafiante, dada a: 1) dificuldade i nerente à avaliação
de uma doente, mais assustada q ue o h abitu al, tendo
em conta a sua condição e muitas vezes relutante a
terapêutica farmacológica; 2) abordagem ser feita por
profissionais não especializados na área, que, por vezes, não transm item tranquilidade e segurança suficientes para sossegar a doente. Não obstante e independentem ente da atitude terapêutica – farm acológica

ou não farmacológica -, é importante tranquilizar a grávida e não transmitir informações erradas.
Palavras-chaves: Gravidez; Puerpério; Psicopatologia:
Psicofármacos

CO5 - HIPOPARATIROIDISMO IATROGÉNICO: UM DESAFIO A
VÁRIOS NÍVEIS
ADRIANA MENES ES; SÍLVIA ALVES (US F NOVA S ALUS )
E-MAIL: ADRIANA.C.MENES ES @ GMAIL.COM

Objetivos: Destacar o Hipoparatiroidismo iatrogénico (HI)
como entidade que requer seguimento e tratamento
adequ a do. Salien tar o am plo e spetr o clín ico da
hipocalcemia e a complexidade do seu tratamento efi-

caz. Reforçar o valor da articulação eficaz entre Cuidados de Saúde Primários (CSP) e hospitalares. Métodos:
Relato de Caso Resultados: Mulher de 70 anos, analfabeta, submetida em 2010 a paratiroidectomia superior
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direita. No internam ento, apresen tou “p arestesias
periorais e dos membros” mas a nota de alta refere apenas a normalização progressiva do cálcio, sendo om issa na necessidade e m odo de suplementação em ambulatório. No dia da al ta, recorreu ao serviço de u rgência (SU ) com as m esmas queixas. Nov am ente com
hipocalcemia, tev e al ta com cálcio oral e com indicação de reavaliação no SU na semana seguinte. Persistia
a h ipocalcemia pelo que foi aconselhada a m anter medicação. Em ambos os episódios, não foi enviada qu alquer informação escrita à médica de família (MF). A consulta pós-operatória de Cirurgia Geral decorreu um mês
e m eio depois da intervenção e dela resultou a alta
definitiv a para a MF, sem análises atualizadas e sem
orientação escrita sobre o seguimento do HI . Em M arço/2011, nos CSP, referiu parestesias episódicas nas
mãos e pés mas não foi orientada. A doente não v oltou a solicitar qual quer renovação da prescrição de
cálcio e a mesm a tam bém não partiu da iniciativa médica. Em 2012 foi pedido doseam ento do cál cio e

rein stituída su plem entação. Não obstante, 3 m eses
depois, deu entrada n o Serv iço de Atendimento a Si tuações Urgentes com parestesias e mãos em garra. Foi
encaminhada para o SU hospitalar e, n ovamente, teve
alta sem inform ação escrita de r etorno. Atualmente, o
seguimento tem sido realizado nos CSP. Mantém cálcio
oral mas têm sido também investigados/tratados outros fatores qu e interferem com o sucesso da terap êutica: par atorm ona, cálcio total v s ionizado, v itamin a D
e mag nésio. Conclusão: Os MF são frequentemente
confrontados com alterações clín icas pós-operatórias.
É essencial a articulação eficaz e escri ta entre CSP e
Secundários (especialmente em doentes sem escolaridade), a v alorização dos sintomas e a revisão periódica da medicação. O seguim ento do HI implica o conhecimento e correção dos fatores que podem influ enciar os n íveis de cálcio, sob pena do tratam ento permanecer ineficaz.
Palavras-chaves: Paratiroidectom ia, Hipocal cem ia;
Hipoparatiroidismo

CO6 - AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS
REGISTOS EM CONSULTA DE DIABETES
FILIPA SANTOS, HUGO OLIVEIRA, AMÂNDIO MUTAQUIA, LUÍSA PACHECO, JUTTA HAGEN, SÉRGIO SERRA, LARA REI - MEDICINA GERAL E FAMILIAR ( ULS
CASTELO BRANCO)
E-MAIL: PHIPASANTOS@ HOTMAIL.COM

Introdução: A diabetes mellitus está associada a uma
elevada morbi-mortalidade, decorrente das suas complicações. O segu imento estruturado e atento desta
doença crónica nos Cuidados de Saúde Primários tem
uma importância fulcral, sendo que a qualidade do registo clínico reflete indiretamente a qualidade dos serviços prestados. Objetivo: Av aliar e melhorar a qualidade
dos registos informáticos da consulta de diabetes duma
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP).
Metodologia: Dimensão estudada: qualidade técnicocientífica; Unidade de estudo: diabéticos com compromisso de vigilância no programa de diabetes de uma
UCSP durante os anos 2011, 2012, 2013; Tipo de dados: processo; Fonte de dados: processo clinico (SAM®);
Tipo de avaliação: interna, interpares, retrospetiva; Critério de exclusão: diabéticos sem compromisso de vigilância; Critérios de qualidade: pelo menos um registo no
programa de diabetes dos parâmetros IMC, perímetro
abdominal (PA), tensão arterial (TA) (sistólica e diastólica),
HbA1c, perfil lipídico (PL), creatinina, microalbuminúria,
vigilância de pés e de retinopatia; Tratamento de dados: Excel 2007®; Tipo de intervenção: educacional, com

apresentação e discussão dos resultados da avaliação,
procurando estratégias de melhoria. Resu ltados: Em
2011 foram av aliados 247 diabéticos, sendo nas avaliações subsequentes (2012 e 2013) incluídos 478 e 974
diabéticos, respetivamente. Entre as duas primeiras avaliações melhorou o registo de alguns parâmetros, como
o IMC (79,5%- 94,4%), o PA (65,8%-84,5%), a TA (94,1%99%) e a creatinina (45,7%-51,6%). Da segunda para a
terceira avaliação houve uma diminuição do registo na
maioria dos parâmetros. Na globalidade das três avaliações h ou ve melhoria n os registos efetuados, com
exceção dos parâmetros microalbuminúria (27,9%-6,7%),
vigilância de pés (61,6%-24,2%) e de retinopatia (33,3%6,3%). Discussão: Houve um incremento muito positivo
nos registos efetuados na consulta de diabetes, apesar
de ainda existirem falhas de registo em alguns parâmetros.
Um fator que pode ter contribuído para uma variação
negativa do registo na terceira avaliação foi a integração
de novos médicos/ficheiros à UCSP. A revisão de registos e a insistência nas medidas corretivas manter-se-ão,
com o intuito da manutenção da qualidade.
Palavras-chaves: Qualidade, Registo clínico, Diabetes
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CO7 - OVERDOSE POR SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS (ABORDAGEM
NO SERVIÇO DE URGÊNCIA)
ANA CRUZ; ANTÓNIO PISSARRA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA ( ULS GUARDA)
E-MAIL: ANAVERAC RUZ.MAIL@GMAIL.COM

O consumo de substâncias ilícitas tem vindo a aumentar
nos últimos anos, tanto a nível europeu [1], como a nível
nacional [2], com o consequente aumento do número
de casos de overdose a dar entrada nos Serv iços de
Urgência. Segundo o relatório anual do SICAD (Serviço
de Intervenção nos Com portamentos Aditivos e n as
Dependências), o número de mortes por overdose em
Portugal aumentou em 2012, contrariando a tendência
de descida entre 2008 e 2011. Atualmente a cocaína é
responsável por 52% das mortes por overdose a nível
nacional, seguida dos opiáceos, contrariando as estatísticas anteriores, em que os opiáceos surgiam em primeiro lugar [2]. Os autores apresentam uma breve revisão
sobre as medidas de atuação em caso de suspeita de
overdose no Serviço de Urgência, abordando indiv idualmente as principais substâncias de abuso. Esta revisão
alerta para a importância da clínica da overdose de substâncias ilícitas [3,4], demonstrando que o seu diagnóstico não é baseado apenas em testes de pesqu isa de
substâncias [5,6,7], sendo que estes podem até ser enganadores, lev ando a equívocos ou atrasos no diagnóstico [8]. É importante um elevado índice de suspeição
clínica para um rápido diagnóstico e instituição do tratamento adequado. Referências bibliográficas: 1. Rela-

tório Europeu sobre Drogas 2013. Situação da droga na
União Europeia, principais tendências e desafios. Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. 2.
Toxicodependência. Relatório Anual 2012. A situação
do país em matéria de droga e toxicodependência. Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências. 3. Dan Longo et al. Harrison’s Principles
of Internal Medicine, 18th Edition. Mc Graw Hill 2011. 4.
Am erican Psy ch iatric Associati on. Diag n osti c an d
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
5. Tenenbein M. Do you really need that emergency drug
screen? Clin Toxicol (Phila) 2009; 47:286. 6. Montague RE,
Grace RF, Lewis JH, Shenfield GM. Urine drug screens in
overdose patients do not contribute to immediate clinical
management. Ther Drug Monit 2001; 23:47. 7. Belson MG,
Simon HK, Sullivan K, Geller RJ. The utility of toxicologic
analysis in children with suspected ingestions. Pediatr
Emerg Care 1999; 15:383. 8. Reisfield GM, Webb FJ,
Bertholf RL, et al. Family physicians’ proficiency in urine
drug test interpretation. J Opioid M anag 2007; 3:333.
Palavras-chaves: Overdose; Substâncias ilícitas; Comportamentos aditivos; Pesquisa de substâncias; Serviço de Urgência

CO8 - TUBERCULOSE ENDOBRÔNQUICA: A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
FILIPA FERNANDES , NUNO SO US A, MADALENA REIS , RITA GOMES , JOÃO PARR EIRA, S ÍLVIA CORR EIA, LUÍS F ERREIRA - SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA
(ULS GUARDA)
E-MAIL: FILIPAS RF ERNANDES@GMAIL.CO M

Introdução: O envolvimento da traqueia e dos brônquios
principais na tuberculose foi descrito, pela primeira vez,
por M orton em 1698. Apesar de não ser uma entidade
rara, a tuberculose endobrônquica pode colocar alguns
problemas de diagnóstico, uma v ez que a clínica é frequentemente mascarada pelos sintomas da tuberculose
pulmonar, à qual muitas vezes está associada. Objectivo: Relatar o caso clínico de um doente diagnosticado
com tuberculose endobrônquica no contexto de tosse
com expectoração hemoptóica. Caso clínico: Doente do
sexo masculino, 72 anos, ex-fumador. Em Maio de 2011
apresentou 2 episódios de tosse com expectoração

h em optóica, tendo sido encam in hado ao Serviço d e
Urgência (SU) de um Hospital Distrital . Na deslocação
so fr e u a ci d e n te d e v i a çã o , d o q u a l r e su l to u
politraum atism o. A o exam e objectivo en contrava-se
agitado, com amn ésia p ara o sucedido, polipn eico,
sudorético e com fer ida in cisa sangran te a n ív el do
couro cabelu do. À auscul tação pulm onar foram audíveis roncos dispersos em am bos os hem itóraces. An aliticam ente destacav a-se leucocitose (37180/uL) com
n eutrofilia (84%) e PCR de 3,00 m g/dL. A g asim etria
arter ial revelou acidose respi ratória com h ipoxém ia.
A r a di o gr a fi a to r áci ca de m on str o u i n fi l tr a do s
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alv eolares n os 2/3 i n feriores do h em itór ax direito e
infiltrado m icronodu lar bilater al mais m arcado à direita. A TC torácica revelou: “Padrão micron odular à
direita; espessam en to do s septos in terlo bu lares;
espessamento peri-broncovascular hilar mais exuberante
à direita; espessamento da parede posterior do brônquio
principal direito (BPD), com irregularidade e marcada dimin uição de calibre a nível da sua emergência; dilatação do brônquio do lobo superior direito (BLSD) na sua
porção proximal e diminu ição de calibre a nível distal;
(...).” A broncofibroscopia objectivou “Esporão de inser-

ção do BLSD com úlcera a nível da mucosa, de cor
violácea e não hemorrágica. M ucosa do esporão de
div isão do BLSD de aspecto infiltrado e com áreas de
necrose”; foram efectuados procedimentos a este nível. A biópsia revelou m etaplasia epidermóide e inflam a ção in específi ca. F oi isol ado M y cobacteri u m
tuberculosis complex no aspirado brônquico. Conclusão: Cumpriu terapêutica an tibacilar sem evidência de
resistência ou efeitos adversos.
Pa la vr as -c ha ve s: T u b er cu lo se e n d ob rô n q u i ca ,
Mycobacterium tuberculosis complex

CO9 - TRATAMENTO DE FRATURA PATOLÓGICA DO ÚMERO CASO CLÍNICO
BRUNO MIGUEL BRÍGIDO MAIA - SERVIÇO DE ORTO PEDIA (ULS GUARDA)
E-MAIL: BRUNO_MIGUEL_MAIA@HOTMAIL.COM

I ntrodu ção: As fratu ras patológicas decorrentes de
metástases tu morais influenciam a qual idade de vida
e sobrevida do doente. Lesões líticas, danificam o osso
cortical e trabecular, redu zindo a capacidade de su stentação e distribu ição de forças, podendo origin ar
fratu ras. Vários scores, são atualm ente u tilizados com
base em exames auxiliares de diagnóstico de forma a
prever o risco destes ev entos e tratar profilaticamente
estes doentes. A presença de u ma fratura agrava o
progn óstico d a p atologia de base um a v ez que a form a ção d e h e m a to m a co n ta m i n a o s te ci d o s
circu n dan tes, con tr ibu in do para a dissem in ação
hematogenea do tumor. O local mais comum é o fémur,
seguido do úm ero e tíbia. A incidência de fraturas decorrentes de metastização compreende-se entre 10-29%.
Dependendo do tumor primário, a taxa de consolidação
raramente ultrapassa os 35%. Estas lesões ocorrem em
contexto de doença sistémica progressiva afetando a
capacidade de recuperação do doente. Nos últimos anos,
surgiram inúmeros avanços no tratamento da patologia
tumoral, no entanto os principais objetivos mantêm-se:
Estabilização, alívio da dor e restauração da função do
membro. Material e métodos: Doente de 65 anos, deu
entrada no serviço de urgência por dor e impotência
funcional no membro superior esquerdo, tendo-se diagnosticado uma fratura patológica do 1/3 proximal do
úmero. Efetuado exame físico completo que evidenciou
uma massa ao nível do lobo direito da tiroide, transferindo-se o doente para Medicina Interna para estudo. Neste serviço, procedeu-se a avaliação radiológica através
de TAC toraco-abdomino-pelvico, que revelou uma mas-

sa de 8.5 cm no lobo direito da tiroide sugestiva de
lesão tumoral e alterações pulmonares compatíveis com
metastização. Estudo analítico demonstrou alterações
na cinética de ferro, elevação do PSA e da tiroglobulina.
A cintigrafia óssea revelou uma zona de hipercaptação
focal no local da fratura, sem outras zonas compatíveis
com localizações secundárias e a biopsia guiada por
TAC da Tiroide confirmou um tumor folicular da tiroide.
Após estudo diagnóstico referenciou-se o doente para
o IPO de Coimbra onde se ressecou massa cervical. Resultados: Durante o período de diagnóstico e tratamento da lesão primária, seguiu-se o doente em consulta
externa, apresentan do uma boa evolução clín ica. 15
Semanas após a data de entrada na Urgência, a fratura
encontra-se consolidada mantendo-se a funcionalidade
total do membro sem dores. Discussão: Nas fraturas patológicas, é de extrema importância determinar o prognóstico e sobrevida do doente, de forma a selecionar a
o tratamento ideal. Para tal, dev e-se verificar se a fratura
é decorrente de uma lesão primária ou metastática, não
se devendo planear uma cirurgia sem estudo prévio.
Tumores mais agressivos, associam-se a maior mortalidade, optando-se por osteossinteses mais rígidas para
uma maior estabilização da fratura, em detrimento de
am p las r essecções com trata m en to s adj u v an tes.
Atualmente, inúmeras variáveis são utilizadas em scores
clínicos de forma a determinar a sobrevida tais como:
tipo de tumor primário, extensão das metástases a tecidos moles, hemoglobina « 7mmol/l ou atingimento
visceral. Os carcinomas foliculares da tiroide, são lesões
malignas indolentes. A metastização óssea ocorre em
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2.3 a 12.3% dos casos, sendo o segun do local mais
atingido a seguir ao pulmão. Estes tum ores apresentam u m excelente prognóstico estando descri tas taxas d e sobrev ida d e 85% aos 10 anos, mesmo na presença de m etástases pulm onares. O planeamento préoperatório é fu ndamental , dev ido a exposição a potenciai s complicações como: sangram ento excessiv o,
ma qu al idade óssea e tecidos moles ou al teração da
anatom ia regional Algum as fratu ras proxim ais do
úm ero, são passíveis de tratam ento con servador desde qu e sejam in com pletas ou apresentem desv ios
mínim os. A su a estabilização, é efetuada atrav és da
aplicação de placas ou encavilhamentos retrógrados/
an terogrados podendo ser coadjuv adas com cimento. Dependendo da extensão de tecido ósseo envol-

vido, o uso de endoproteses também pode estar indicado. O presente caso, descreve a consolidação de
um a fratura p atológica através de m étodos conserv adores. Apesar de se ter ponderar um tratamento cirú rgico, o seguimento em consu lta externa permitiu a
deteção de sinai s de consolidação, não sendo n ecessár io su bm ete r este doe n te a u m a in te rv en ção.
Atu almente encontra-se sem dores, apresentando uma
boa mobilidade do membro. Conclusão: Dev ido as inúmeras com plicações e co morbilidades decorrentes do
tratamento da patologia tum oral, deve-se diagn osticar e estadiar a lesão prim ária de forma a ponderar o
tratamento ideal.
Palavras-chaves: Tumor da tiroide, fractura patologica,
metastase ossea

CO10 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURAS
DIAFISÁRIAS DO FÉMUR - CASO CLINICO
BRUNO MIGUEL BRÍGIDO MAIA - SERVIÇO DE ORTO PEDIA (ULS GUARDA)
E-MAIL: BRUNO_MIGUEL_MAIA@HOTMAIL.COM

Introdução: As fraturas diafisárias do fémur em idade
pediátrica representam 1.4 a 1.7% das lesões traumáticas observada nos serviços de Urgência em crianças. O
tratamento selecionado, encontra-se dependente de inúmeros fatores tais como tipo de fratura, situação social
e ativ idade física. Idades inferiores a 6 anos, são preferencialmente tratadas por métodos conservadores devido a excelente capacidade de consolidação e remodelação óssea. No entanto, em idades compreendidas
entre os 6-15 anos, existe uma enorme controvérsia relativamente a melhor opção a aplicar. Ao contrário das
crianças mais jovens, este grupo etário apresenta um
maior risco de encurtamento e consolidação com mau
alinhamento angular. Na última década, assistiu-se a um
distanciamento da utilização de métodos conservadores em detrim ento do tratamento cirú rgico com o
objetivo de ev itar as consequências físicas, sociais, psicológicas e financeiras associadas a imobilizações prolongadas. Apesar da multiplicidade de métodos cirúrgicos disponív eis (Fixadores externos, hastes intramedulares
flexíveis ou cavilhas), cada procedimento encontra-se
associado a algumas complicações. Esta apresentação
descreve o tratamento de uma fratura diafisária do fémur,
tratada conservadoramente. Material e métodos: Criança com 6 anos de idade deu entrada no SU após queda,
tendo-se diagnosticado uma fratura do 1/3 médio da

diáfise do fémur. A data de entrada não apresentava
exposição ou comprometimento neurovascular do membro traumatizado. Após redução da fratura, foi efetuada
tração cutâneo e gesso cruropodalico, tendo-se internado o doente para vigilância. Seguiu-se periodicamente em consulta externa com exames imagiológicos de
controlo, verificando-se que apesar da fratura se encontrar consolidada, apresentava um encurtamento com
cerca de 2 cm. Resultados: Apesar do encurtamento inicial, ao longo do seguimento verificou-se uma remodelação óssea progressiva. Atualmente, o doente encontra-se sem alterações ao exame físico apresentando uma
marcha sem claudicação e sem limitações da mobilidade ou da atividade física. Discussão: O objetivo do tratamento das fraturas diafisárias é restabelecer a função
e alinhamento do membro. A redução e imobilização
gessada é aceite como o gold standard em idades inferiores a 6 anos. No entanto, encontra-se associado a
potenciais complicações como encurtamento ou perda
de alinhamento. Encurtamentos superiores a 25mm podem dever-se a lesão de tecidos moles e periósteo, podendo ser uma indicação para tratamento cirúrgico. Relativamente à angulação tolerada em fraturas diafisárias,
estes valores alteram-se para graus progressivamente
menores a medida que a criança tem mais idade devido
ao menor potencial de remodelação óssea. Durante o
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seguimento do doente, o Ortopedista deve estar atento
a desvios no plano coronal e sagital, de forma a ponderar gipsotomias de correção. Estudos recentemente publicados descrevem taxas de consolidação perto de
100%, manutenção do comprimento axial em 92.7% e
85.4% dos casos sem complicações quando se utilizam
métodos conservadores. Apesar dos tratamentos cirúrgicos associarem-se a uma recuperação mai s rápida,
evitando longos períodos de imobilização, não estão
isentos de potenciais complicações. A aplicação de hastes flexíveis associa-se a uma taxa de complicações de
11.7% entre as quais se incluem: re-fratura, atrasos de
consolidação, perda de alinhamento, irritação de tecidos moles e migração proxim al. Já a u tilização de
fixadores externos, representa uma boa alternativa, prin-

cipalm en te n o tr atam en to de lesões expostas ou
politrauma. No entanto, encontram-se associados a aumento da taxa de infeções. Assim, apesar de o tratamento cirúrgico apresentar inúmeras vantagens, o sucesso na aplicação do tratamento conservador deve ser
uma alternativa a ponderar nas fraturas diafisárias do
fémur Conclusão: As fraturas diafisárias associam-se a
um grande potencial de remodelação e consolidação,
obtendo-se bons resultados com o tratamento conservador desde que se mantenha o controlo de desvios
rotacionais, encurtamentos e angulações. Apesar do
maior sucesso nos primeiros anos de vida, este tratamento
ainda constitui uma opção muito viável para o tratamento
destas fraturas em idade pediátrica.
Palavras-Chaves: ortopedia infantil, fraturas diafisarias, femur

CO11 - METÁSTASE ÓSSEA DE ETIOLOGIA INCOMUM A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
PAULA NEVES, ANA MOREIRA, CARINA S ANTOS , IURIE PANTAZI - S ERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (ULS GUARDA)
E-MAIL: PAULAC ATARINANEVES @ GMAIL.COM

Introdução: O tumor folicular da tiroide constituí um tumor bem diferenciado do epitélio da tiroide e representa o segundo tipo de tumor tiroideu mais comum. Geralmente surge entre os 40 e os 60 anos e é 3 vezes mais
frequente em mulheres. A metastização à distancia ocorre em cerca de 10 a 15% dos pacientes e as localizações mais comuns são os ossos (lesões líticas) e o pulmão. Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 62 anos,
com anteceden tes pessoais conhecidos de doença de
Madelung, sem medicação crónica habitual. Recorre ao
Serviço de Urgência (SU) deste hospital por toracalgia
direita, constante, sem factores de alivio ou agravamento e dispneia para pequenos/médios esforços com alguns meses de evolução. Era portador de TAC tórax de
ambulatório que referia destruição quase total do corpo
de D7 e parcial de D6 e D8 associada a massa de tecidos moles para-v ertebral que faz procidência no canal

medular. Analiticamente destaca-se Tiroglobulina elevada com restante estudo analítico sem alterações. Realizou Ecografia da tiroide onde se identificou nódulo
tiroideu, submetido a punção aspirativa que revelou aspectos com patív eis com tu mor folicular da tiroide.
Cintigrafia óssea com hipercapatação a nível das v értebras de D7 e D8. Sem outros locais de hipercaptação.
Realizou ainda biopsia da referida lesão óssea que revelou metástase óssea de carcinoma folicular da tiroide.
Conclusão: Os autores apresentam o caso de um doente com metástase óssea única de carcinoma folicular da
tiroide. Apesar da metastização óssea não ser frequente neste tipo de tumores, esta é uma entidade que não
deve ser esquecida quando se investiga uma lesão óssea sugestiva de localização secundária.
Palavras- Chaves: Carcin om a Folicular da Tiroide;
Metástase Óssea

CO12 - UM LINFOMA COM CEFALEIAS - A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
PAULA NEVES, ANA MOREIRA, CARINA S ANTOS , IURIE PANTAZI - S ERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (ULS GUARDA)
E-MAIL: PAULAC ATARINANEVES @ GMAIL.COM

Introdução: A síndrome da v eia cava superior (VCS) representa uma entidade resultante da obstrução ao nor-

mal fluxo sanguíneo a nível da v eia cava superior. Esta
obstrução pode ser devida a invasão ou compressão
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externa deste vaso por um processo patológico adjacente ou por trombose no interior do mesmo. Atualmente
as principais causas deste síndrome são as neoplasias
malignas (cerca de 90%) do mediastino superior. Caso
Clínico: Doente do sexo masculino, 41 anos, com antecedentes pessoais conhecidos de poliglobulia e hábitos
tabágicos, sem medicação crónica habitual. Recorre ao
Serviço de Urgência (SU) deste hospital por edema do
pescoço, ortopneia e cefaleias holocranianas de difícil
controlo com cerca de 2 m eses de evolução. Referia
astenia e perda de peso nos últimos meses que não sabia quantificar. Com múltiplas vinda ao SU por este motivo. À observação salientava-se edema da região cervical
e dos membros superiores com pletora da região torácica
superior, pescoço e face associada a cianose que agravam com a dorsiflexão do pescoço. Analiticamente salientava-se apenas hemoglobina de 17g/dL. Realizou TAC
Pescoço que revelou massa do mediastino anterior com

cerca de 9cm de maior eixo com textura homogénea que
condiciona marcada diminuição do calibre dos troncos
venosos braquiocefálicos e da VCS confirmando-se assim
a suspeita de Síndrome da VCS. Dada a persistência e gravidade dos sintomas o doente foi submetido a colocação
de stent intravascular bilateral para alívio dos sintomas
descritos. Fez biopsia da referida lesão que revelou linfoma
B difuso de células grandes. O doente mantém seguimento em Consulta de Hemato-Oncologia encontrando-se
atualmente em programa de quimioterapia/radioterapia.
Conclusão: O tratamento desta síndrome passa essencialmente pelo alívio dos sintomas e tratamento da doença
de base. Na maioria dos casos a esperança média de v ida
destes doentes não ultrapassa os seis meses. Com este
caso os autores pretendem salientar a importância da
suspeição clínica desta patologia perante um doente com
a sintomatologia que se descreveu previamente.
Palavras-Chaves: Cefaleias; Veia Cava Superior

CO13 - LIPOSSARCOMA MIXOIDE - CASO CLÍNICO
BRUNO MIGUEL BRÍGIDO MAIA - SERVIÇO DE ORTO PEDIA (ULS GUARDA)
E-MAIL: BRUNO_MIGUEL_MAIA@HOTMAIL.COM

In trodução: Os lipossarcom as são u m gru po de tu m ores m al ignos que surgem n os tecidos moles, cuja
difer enciação ocorre ao nív el d o tecido adiposo. Os
membros in feriores são locai s on de este tu mor se desenv olve frequ entemente. Os Lipossarcomas são classificados histol ogicam ente de acordo com o seu grau
de diferenciação e m al ignidade. M ater ial e m étod os:
Doen te recorreu ao SU, apresentan do u m a lesão
tum oral u lcerada ao n ív el d o 2º espaço i n terdigital ,
com 2 anos de ev olução e aceleração de crescim ento nas últimas sem an as. Foi efetu ada RM N qu e revelou u ma neoform ação hiperv ascular com contacto
exten so com os ten dões exten sores do 2º e 3º dedos do pé, não hav endo inv asão d e estru tu ras adjacentes. Resu ltad os: Submetido a exérese e enucleação
do tu mor com m argens amplas e d esarticulação do
2º dedo do pé esqu erdo d evido à exten são tum oral .
O exam e h istológico dem ostrou ach ados compatíveis com o diagn óstico de Lipossarcoma mixoide. Duran te o pós-operatór io a doente apresentou um a boa
ev olução clinica sem in tercorrências. In cisão ci rú rgica com bons sin ais de cicatrização sem comprometim ento n euro v ascular do restan te membro. Até a
data não há in dícios de r ecorrên cia da l esão Discus-

são: Após o resultad o histol ógico da lesão a doente
foi proposta para tratam ento adju vante com radioter apia. Apesar de dev idam ente esclarecida sobre os
riscos de recorrência e metastização a doente recusou este procedim en to. A com bin ação de terapia
Cirurgica com r adioter apia esta associada u ma percentagem de cura superior a 90%. O aparecimento
de metástases está relacionado com pior progn óstico apresentan do um a sobrev ida de 76% aos 5 an os.
Estes doentes devem ser segu idos periodicamente
em consulta exter n a para d eteção precoce de l esões
recorrentes. Conclusão A excisão radical é o tratam ento d e escolh a para esta l esão. A enu cleação sem
ter ap ia a dj u v a n te é u m a cau sa i m po rtan te d e
recorrência e metastização. O lim ite exato d o tu mor
n ão pode ser deter minado m acroscopicamente devido ao env olvimento de gânglios lin fáticos satélite que
podem contribu ir para a recorrência da lesão. A am putação p ode estar i ndicada por r azões técnicas, d e
forma a manter as margens liv res. A Ressonân cia M agn ética é o exam e d e im ag em d e escolha p ermitindo
o d iagn óstico diferencial com outros tipos de tu mores.
Palavras-Chaves: : Myxoid liposarcoma, foot surgery, tumor
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CO14 - PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO – ANÁLISE
RETROSPETIVA
HANS DABO; RITA GOMES; NELSON TEIXEIRA - SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA (HOSPITAL S . JOÃO)
E-MAIL: HANSDABO@ YAHOO .COM.BR

Introdução: O pneumotórax é uma entidade clínica frequente, habitualmente diagnosticada no Serviço de Urgência (SU). Na maioria dos casos ocorre de forma espontânea, podendo ser primário ou secundário, dependendo da presença ou não de patologia pulmonar. Pode
constituir uma emergência médica, pelo que o diagnóstico e tratam ento dev em ser atem pados. Objetiv os:
Identificar e caracterizar a pop ulação de doentes com
pn eum otórax espontâneo. M aterial e m étodos: Estudo retr ospetiv o de doentes com o diagnóstico de
pn eum otórax espontâneo ad mitidos no SU e intern ados n o Serviço de Pneumologia de um hospi tal central, n o período compreendido entre 01/08/2012 e
31/07/2014. Resultados: Foram identificados 76 doentes com pneumotórax espontân eo, 86.8% (n=66) do
género mascul ino, com idade mediana de 30.5 an os
(18-77). Os prin cipai s sintomas na apresentação foram toracalgia e dispneia. A maioria dos doentes (68.4%,
n=52) apresentou pneumotórax espon tân eo prim ário,
sendo constatad a h istória tabágica em 77% (n=40)
destes casos. V erificou-se pn eumotór ax espontân eo
secun dário em 31.6% (n=24), tendo-se identificando
como principais comorbilidades pulmonares: DPOC
(n=7), enfisem a pulmonar sem critérios de DPOC (n=6),

asma (n =5) e neoplasia p ulmonar primária (n =2). Em
53.9% (n=41) dos casos, o p neumotórax localizava-se
à esquerda. Foi identificado pneumotórax hipertensivo
em 3,9% (n =3) dos doentes. Na avaliação im agiológica
por TC tor ácica foi detetad o enfisem a pulmonar em
30.3% (n=23), bolhas subpleurais em 17.1% (n = 13) e
enfisem a com bolhas em 14.5% (n=11). A m aioria dos
doentes (90.8%, n=69) foi submetida a drenagem e 9.2%
(n =7) apenas necessitar am de tratamento conserv ador. Por pneumotórax refratário ao tratamento, 18.4%
(n =14) dos doentes foram su bmetidos a pleurodese
(13 doentes por VATS e 1 pelo dreno torácico). Não
se verificaram óbitos. Em 31.5% (n=24) ocorreu recidiva do pn eumotórax. Con clu são: A m aioria d os doentes apresentou pn eumotórax espontâneo prim ário,
ocorrendo sobretu do em homens jovens e fumadores.
A DPOC foi a comorbilidade mais frequ entemente associada ao pn eumotórax espontân eo secundário. Na
maior parte dos casos foi efetuada drenagem torácica,
tendo um número significativo de doentes necessitado
de pleurodese. Verificou-se recorrência relativamente
elevada do pneumotórax.
Palavras-Chaves: Pneumotórax, tabagismo, DPOC, dreno torácico, pleurodese.

CO15 - ESOFAGITE EOSINOFÍLICA - CAUSA DE IMPACTO
ALIMENTAR EM ADULTOS JOVENS
HELENA RIBEIRO, JOÃO PINTO, CÁTIA LEITÃO, ANTONIETA SANTOS, ANA CALDEIRA, RUI SOUS A, EDUARDO PEREIRA, JOSE TRISTAN, ANTONIO
BANHUDO - SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: HELENA.BRITORIBEIRO@ GMAIL.CO M

Introdução: A Esofagite Eosinofílica é uma doença inflamatória crónica do esófago, caracterizada por uma infiltração significativa e isolada da mucosa do esófago por
eosinófilos e clínica de disfunção esofágica. No adulto
as qu eixas mais típicas são o impacto alimentar e a
disfagia intermitente. É comummente associada a alergia alimentar ou outras doenças atópicas. Caso clínico
1: Doente do sexo feminino, 20 anos, com antecedentes de alergia alimentar e de episódios intermitentes de
disfagia para sólidos. Recorreu ao Serviço de Urgência
por queixas de disfagia para sólidos e líquidos, com
regurgitação alimentar, de instalação súbita pós-prandial.

A doente realizou endoscopia digestiva alta (EDA), que
rev elou im pacto al imentar na porção ter min al do
esófago, que ocupava todo o lúmen esofágico e que foi
extraído com auxílio de Roth Net. Verificou-se que a
mucosa esofágica apresentava aspeto traqueiforme, com
estrias longitudinais e com esboço de anel fibroso a nível da sua porção terminal. Efetuaram-se biópsias da
mucosa esofágica, cuja histologia foi compatível com
Esofagite Eosinofílica. A doente foi orientada para a consulta externa de Gastrenterologia Geral, onde iniciou terapêutica com Fluticasona e Inibidores da Bomba de
Protões (IBP), com melhoria sintomatológica. Manteve
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seguimento em consulta de Imuno-alergologia. Caso clínico 2: Doente do sexo feminino, 18 anos, sem antecedentes pessoais de relevo. Recorreu ao Serviço de Urgência por disfagia para sólidos, regurgitação alimentar
e sialorreia. Na EDA realizada, verificaram-se restos alimentares dispersos no esófago e impactados ao nível
do esfíncter esofágico inferior. O impacto alimentar foi
extraído com auxílio de Roth Net®. A mucosa esofágica
simulava estrias longitudinais e por vezes anéis transversais e na porção distal encontrava-se hiperemiada e

friável. Foram efetuadas biópsias da mucosa esofágica,
cuja histologia foi sugestiva de Esofagite Eosinofílica. A
doente iniciou IBP e foi referenciada para consulta de
Imuno-alergologia. Conclusão: Os autores destacam estes dois casos dado que os impactos alimentares são
um motivo de urgência gastrenterológica pouco frequente em adu lto jov ens assim como a entidade clínica
su bj acen te d escr ita. A pr esen ta -se icon og ra fi a
endoscópica ilustrativa.
Palavras-Chaves: Esofagite eosinofílica, impacto alimentar

CO16 - COLECISTOSTOMIA PERCUTÂNEA GUIADA POR
ECOGRAFIA - UMA ALTERNATIVA NO DOENTE CRÍTICO COM
COLECISTITE AGUDA
CÁTIA LEITÃO, HELENA RIBEIRO, JOÃO PINTO, ANA CALDEIRA, EDUARDO PEREIRA, RUI S OUSA, JOSÉ TRIST AN, HORÁCIO PEREZ, PEDRO VAZ,
ANTÓNIO BANHUDO - SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: CATIA.F .LEITAO@GMAIL.CO M

Caso Clín ico: Homem , 80 anos, com antecedentes de
insuficiência cardíaca congestiv a e bronquite asmática. Admitido n o Serv iço de Urgência por febre e dor
abdominal difusa com 2 dias de evolução. Objectiv ouse empastamento abdom inal com reacção de defesa
na palpação do hipocôndrio direito. Analiticamente,
apresentava elevação dos parâmetros inflam atórios e
de colestase. A ecografia abdomin al m ostrou loca
vesicular preenchida por conteúdo líquido heterogéneo
com 10 cm, identificando-se no interior a vesícula biliar
pouco preenchida, de parede irregular e espessada;
o bse rv o u - se a in d a u m a col e cçã o su b fré n ica
com unicante com a loca vesicular. Estes aspectos são
compatíveis com colecistite aguda com plicada por perfuração e abcesso peri-vesicu lar, confirmados por
tomografia abdominal. Devido à urgência de terapêutica neste tipo de patologia e ao elevado risco cirúrgico , op tou - se p ela real iza ção de colecisto stom ia
percutânea. Sob orientação ecogr áfica, procedeu-se à
colocação de dreno pigtail com drenag em de material

pu ru l en to co n ta m in ado co m b íli s, cu ja an áli se
bacterio lógica rev elou a presen ça de kl ebsie lla
pneumoniae. Foi instituída terapêutica antibiótica apropriada. Mantev e-se a drenagem percutânea durante
aproximadamente oito dias, observ ando-se no fin al,
colecção residual n a loca vesicular e as vias biliares
com calibre normal. Progressivamente assistiu-se a franca
melhoria da situação clínica. Discussão: A colecistite
agu da é u ma das prin cipais causas de admissão hospital ar cirúrgica urgente. A colecistostomia percutânea
guiada por ecografia é um a técnica minimamente
invasiva, que assegura uma drenagem vesicular eficaz
aliada a uma baixa taxa de mortalidade e complicações. Os au tores salientam este caso clínico para alertar
para esta técnica altern ativa nos casos de colecistite
agu da com plicada em doentes de idade avançada e
com com orbilidades signifi cati v as, apresen tan do
iconografia ilustrativa.
Palavras-Chaves: Colecistite agu da; Colecistostom ia
percutânea guiada por ecografia;

CO17 - CONTRIBUTO DA ULTRA-SONOGRAFIA CLÍNICA PARA O
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COLANGITE
JOÃO PINTO, EDUARDO PEREIRA, CÁTIA LEITÃO, HELENA RIBEIRO, ANTONIETA SANTOS, ANA CALDEIRA, JOSÉ TRIST AN, RUI SOUS A, ANTONIO
BANHUDO - SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: JSDIAS PINTO@GMAIL.CO M

Introdução: A colangite é uma entidade infecciosa associada a elevada mortalidade sobretudo quando não

identificada e tratada atempadamente. Assim, importa
que quer a colangite quer a sua etiologia sejam preco-
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cemente identificadas para que a instituição terapêutica seja a apropriada. Caso clínico Os autores apresentam o caso de um homem de 59 anos, que desenvolveu
um quadro de icterícia, febre, calafrios e dor abdominal,
constante e localizada no hipocôndrio direito. Nos exames realizados verificou-se a presença de elevação da
proteína C reactiva sem leucocitose ou neutrofilia, associada a elevação da bilirrubina total e directa, fosfatase
alcalina, gama-glutamiltranspeptidase e transaminases.
Na eco gra fi a h e pática , o bserv o u -se a cen tu a da
h eter ogeneidade parenqu imatosa à custa de áreas
ecogénicas/hipoecogénicas, associadas a formações
quísticas, compatíveis com Doença de Caroli (DC) complicada de colangite. O diagnóstico inicial, ocorrido há
18 anos, durante o primeiro episódio de colangite, baseou-se em aspectos clínicos e ultra-sonográficos (quistos com ponto ecogénico central), confirmados por res-

sonância magnética. Desde então, encontra-se em vigilância para terapêutica de eventuais complicações infecciosas e despiste de colangiocarcinoma. O doente foi internado e tratado com piperacilina/tazobactan e ácido
ursodesoxicólico com reversão total do quadro clínico e
imagiológico (ultra-sonografia) de colangite. A DC é causada
por um defeito congénito da maturação da placa biliar, resultando em dilatações da árvore biliar intra-hepática. As complicações mais frequentes são colangite, litíase intra-hepática e colangiocarcinoma. O diagnóstico diferencial e prognóstico desta entidade, deve incluir a Síndrome de Caroli,
associada a fibrose hepática congénita. Conclusão: No contexto de colangite na DC, a ultra-sonografia clínica demonstrou capacidade de identificar alterações do parênquima
hepático compatíveis com colangite e sua resolução.
Palavras-Chaves: Colangite, ultra-sonografia, Doença de
Caroli

CO18 - ANGINA DE PEITO SEM CORONARIOPATIA
OBSTRUTIVA ATEROSCLERÓTICA – A EXCEÇÃO QUE
CONFIRMA A REGRA
S ÍLVIA ALVES , ADRIANA MENES ES ( US F NOVA S ALOS )
E-MAIL: S ILVIACC ASTROALVES @ GMAIL.CO M

Objetivo: Apresentar um caso clínico sobre angina de
peito com coronariografia normal, alertando para a importância de uma investigação precisa deste sintoma.
Métodos Pesquisa do processo clínico da utente e entrevista pessoal com a mesma. Resultado: L.P.M .F., sexo
feminino, caucasiana, 59 anos, natural e residente em
VNG, casada, auxiliar de acção educativa com 4º ano
de escolaridade. Em Agosto de 2012, numa consulta
com a sua médica assistente, refere aperto pré-cordial,
concomitante a tonturas e cefaleia hemicraniana direita.
Cerca de dois anos após este episódio, em Março de 2014,
regressa com queixas de dor e desconforto torácico para
médios e grandes esforços, com uma duração de 10-15
minutos e desaparecimento com o repouso. Perante um
electrocardiograma (ECG), com prova de esforço, com
isquemia do miocárdio, pedido na sequência desta última
consulta, a utente é encaminhada para consulta externa
de Cardiologia. Recorre de novo à sua médica assistente,
em Julho de 2014, por agravamento da sintomatologia.
Desta vez, para além da dor e do desconforto torácico,
que mantinham as características de Março, refere irradiação dos mesmos para o pescoço e região dorsal, com
aumento da sua intensidade e frequência e com limita-

ção para atividades de vida diária. É encaminhada ao
Serviço de Urgência, onde foi submetida a estudo analítico com marcadores de necrose miocárdica, ECG e
cateterismo cardíaco. Perante ausência de alterações neste estudo é decidido o seu internamento na Unidade de
Cuidados Intermédios de Cardiologia, onde ainda realiza
um ecocardiograma transtorácico. Teve alta um dia após
o seu internamento, por ausência de doença coronária comprovada, com indicação para prosseguir o restante estudo em ambulatório. Conclusão: Este caso clínico relata uma
entidade clínica pouco frequente, denominada de Angina
de Peito com Coronariografia Normal, que em cerca de 10
a 20% dos casos é a responsável pela angina de peito.
Pretende-se assim salientar a necessidade de uma investigação etiológica aprofundada perante a presença deste
sintoma, uma vez que, por si só, a descrição clínica e a
comprovação de isquemia do miocárdio em ECG com prova de esforço, são insuficientes para a definição de patologia obstrutiva aterosclerótica das artérias coronárias (a
causa mais frequente de angina), limitando desde logo a
implementação da atitude terapêutica mais correta.
Palavras-Chaves: An gin a de Peito, Aterosclerose,
Coronariografia normal
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CO19 - COMPROMISSO DO ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE
INSTALAÇÃO SÚBITA OU RAPIDAMENTE PROGRESSIVA EM
DOENTES COM TAC CEREBRAL NÃO DIAGNÓSTICA
ANDREIA MATAS, RICARDO ALMENDRA, JOÃO GABRIEL, MARIO SILVA - SERVIÇO DE NEUROLOGIA ( CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO
DOURO - HOSPITAL DE VILA REAL)
E-MAIL: ANDREIA_MATAS @ HOTMAIL.CO M

As alterações do estado de consciência associam-se a
uma multiplicidade de etiologias possíveis, o que pressupõem por parte do clínico uma abordagem diagnóstica
estruturada e dirigida à identificação e rápida correção
de causas potencialmente reversíveis e que ameaçam a
vida do doente. Pretende-se com este trabalho rever
causas possíveis de compromisso do estado de estado
de consciência de instalação súbita ou rapidamente na
ausência de lesões estruturais objectiváveis na TC cerebral . Partin do da apresentação de 7 casos clínicos,

revisitam-se várias etiologias subjacentes a este quadro
clínico (síndrome do topo da basilar, lesão axonal difusa,
encefalopatia hipercápnica, estado de mal epiléptico não
convulsivo, encefalopatia hipoglicémica, encefalomielite
aguda disseminada e leucoencefalopatia posterior reversível), expõem-se as dificuldades diagnósticas que se
colocam na prática clínica e faz-se uma breve revisão
da literatura acerca desta temática.
Palavras-Chaves: Compromisso do estado de consciência, etiologias, TAC cerebral não diagnóstica

CO20 - DIABÉTICOS E IMC- ESTÃO OS NOSSOS DIABÉTICOS
CORRECTAMENTE CODIFICADOS?
CICLO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE.
ÂNGELA PINHO, TIAGO TAVARES, ANA PINHEIRO, (USF VIS EU-CIDADE) LILIANA COR REIA, MARCO OLIVEIRA, (USF GRÃO-VASCO)
E-MAIL: ANGELLA.PINHO@ GMAIL.CO M

In trodução/Objetiv os: A obesidade (O) e o Excesso
de Peso (EP) são a ep idemia d o século XXI e constituem condições frequentes nos doentes diabéticos. Por
vezes a codificação segu ndo o ín dice de massa corporal (I MC) n ão é real izada ou é erradamente colocada, não permitindo ter u ma verdadeira noção da sua
elevada prevalência n estes doentes. Com este trabalh o preten de-se avaliar a codificação n os diabéticos
tipo 2 (DM 2) segun do o seu IMC antes e depois da
in stituição d e m edidas corretoras. M etodologia: Av aliação da codificação dos doentes DM 2 vigiados nu ma
USF com IM C entre 25-29 Kg /m2 (EP) e e”30 Kg/m2
(O) antes e após a in stituição de m edidas corretoras.
O primeiro período de av al iação decorreu no 2º semestre de 2013. Em janeiro de 2014 foram apresentados os d ados da av aliação e im plementadas medidas
corretoras. O segun do período de av aliação decorreu
no 1º semestre de 2014. Fonte de dados: SA M com
tratamento de dados através do Excel 2010©. O critério de q ual idade foi a codificação dos u tentes com

DM II segu ndo o IMC. Resu ltados: Na primeira av aliação foi possível constatar que 78% dos 725 DM I I segu idos na USF se encontravam corretamente codificados (261 O e 307 EP), 14% n ão estav am codificados
(43 O e 65 EP) e que em 6,7% esta codificação foi
in corretam ente real izada. Na seg unda aval iação, dos
738 DM seguidos na USF, 87,6% foram corretamente
codifi cados, v erifi can do-se tam bém u m a descida
percentu al dos casos n ão codificados e mal codificados de 8,0% e 4,3% respetivamente. Conclusões: A
codificação dos DM segun do o seu I MC permite ao
MF estar atento e institu ir al terações alimentares e no
estilo de vida de forma a p erm itir a obtenção de um
peso sau dáv el ideal para um bom controlo glicémico.
Após exposição dos dados da prim eira aval iação, observ ou -se u m au m en to d a pe rce n ta gem de DM
corretamente codificados, assim com o diminuição dos
casos de O e EP não codificados ou com codificação
erradamente atribuída.
Palavras-Chaves: obesos; excesso de peso; codificados
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CO21 - QUANDO FALTAM PEÇAS NO PUZZLE...
IS ABEL TEIXEIRA, S ARA VIDAL ( USF LEME - ÍLHAVO)
E-MAIL: ISABEL.MARQUES .TEIXEIRA@ GMAIL.CO M

A lombalgia é a causa mais comum de dor, estimandose que ao longo da vida, todo o ser hu mano terá, pelo
menos, um episódio de dor lombar. Trata-se de um problema de saúde valorizado pelo doente que motiv a a
procura frequente de cuidados de saú de. Descrição:
Mulher de 69 anos, pertencente a família nuclear, fase
VIII do Ciclo de Duv all, classe II de Graffar. Sem hábitos
tabágicos ou etílicos, sem história de fraturas prévias,
corticoterapia ou m enopau sa precoce. Medicada com
ácido alendrónico desde 2001. Em Fev ereiro de 2011
recorr eu à consu lta do seu Médico de Família com
l om b al gi a s d e ri tm o m e câ n ico , pe r si ste n te s e
incapacitantes, que irradiavam para o membro inferior
esquerdo, com diminu ição da força muscular e evolução de 1semana. Negava trauma ou esforço prévios.
Medicada com Tiocolquicosido e Pi roxicam, sem al ívio
sin tomático. Foi pedida TC da coluna lombar e alterad a a m e di ca çã o pa ra T ra m a do l+Pa ra ce ta m o l e
Gabapentina. Regressou 4 dias depois, por persistência das queixas, pelo que se substituiu a terapêutica

para Diclofenac e Flupirtina. Em Março retorna com discreto alívio sintomático, trazendo a TC que revelava
fratura de L2. Quando questionada, recordava história
de queda no domicílio que não tinha v alorizado, não
tendo procurado observação médica. Orientou -se a
utente para a Urgência de Ortopedia. V oltou com in dicação para ser observada em Consulta Externa (CE), tendo já procurado Ortopedista e Neurocirurgião particulares qu e po n deraram tr atam en to ci rú rgico. Foi
referenciada para CE de Neurocirurgia e alterado o esquema terapêutico. Em Junho foi observada na CE, tendo sido submetida a cirurgia em Julho e mantido acompan hamento durante 2 anos. Neste caso clínico é de
destacar a importância da realização de uma anamnese
min uciosa, tantas vezes dificultada pela desvalorização e/ou esquecimento do doente. Por esta razão, uma
lom balgia que p oderia ser atribu ída a uma fratura de
fragilidade, pelos antecedentes osteoporóticos, era na
verdade causada por u ma queda.
Palavras-Chaves: Lombalgia; fractura lombar

CO22 - DA QUEIXA AO DIAGNÓSTICO - UM LONGO CAMINHO
SARA VIDAL, ISABEL TEIXEIRA (USF - LEME ACES BAIXO VOUGA)
E-MAIL: S AR AVIDALMENDES @ GMAIL.COM

Enquadramento: A Doença Inflamatória Intestinal (DII)
afecta cerca de 15000 portugueses e manifesta-se sobretudo em jovens adultos, condicionando a sua qualidade de vida. A sintomatologia pode iniciar-se de forma
ténue e só a evolução do quadro permite esclarecer o
diagnóstico. Descrição do caso: Adolescente de 13 anos,
sexo feminino, pertencente a família nuclear, fase V do
Ciclo de Duv all, classe III de Graffar. Em 2012 inicia queixas de diarreia, incluindo dejeções noturnas, astenia,
desconforto abdominal e anorexia. Pela persistência destas e presença de hematoquézias e perda ponderal, recorreu ao Serviço de Urgência (SU) em Maio de 2013,
onde foi diagnosticada fissura anal e desvalorizado o
r esta n te qu ad ro clí n i co . Po r m a n u te n ção d a
sintomatologia recorreu ao M édico de Família (MF) em
Junho, que solicitou estudo analítico e análises das fezes, avaliados no mês seguinte, destacando-se anemia
microcítica, trombocitose e marcadores de fase aguda
elevados. Objetivadas palidez e perda de peso acentu-

adas, foi enviada ao SU por suspeita de DII, tendo realizado ecografia abdominal e agendada colonoscopia.
Prescrita dieta enteral, isenta de lactose. Três dias depois retorna ao SU por febre e manutenção do restante
quadro, tendo sido orientada para o Hospital Pediátrico,
onde ficou in ternada. Cumpriu antibioterapia e fez
colonoscopia, cuja biópsia revelou doença de Crohn.
Medicada com prednisolona e messalazina, com boa
evolução. Observada em Consulta de Gastrenterologia
em Agosto foi optimizado o plano terapêutico. Mantém
seguimento em consulta, medicada com azatioprina e
messalazina. Discussão: As alterações do trânsito intestinal e a perda ponderal podem ser desvalorizadas pelo
doente, família e pelo médico. Além disso, estes sintomas, inespecíficos, estão presentes em diversas patologias. A prestação de cuidados continuados ao longo da
vida permite ao M F ter uma perspetiva longitudinal do
utente, facilitando a valorização das suas queixas.
Palavras-Chaves: Doença Inflamatória Intestinal
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CO23 - FRATURA CERVICAL COM LACERAÇÃO DA FARINGE
APÓS ATROPELAMENTO – UMA EMERGÊNCIA
DIOGO MOURA, JOÃO FREITAS - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA)
E-MAIL: DF LMOURA@ GMAIL.COM

I n trodução: Os tr au mati sm os faríngeos são raros,
correspondendo a apenas 1% de todos os traumas. Cerca de 80% ocorrem por traumatismo fechado, mais frequentemente no contexto de acidente de automóvel,
pelo mecanismo clássico de hiper-extensão cerv ical. As
principais lesões associadas ao trauma faríngeo são lesões vasculares, fracturas da coluna cerv ical, lesões dos
pares cranianos, lesões esofágicas e lesões maxilo-faciais.
Os sinais e sintomas mais comuns são a disfonia, tosse,
disfagia, odinogafia, dispneia, estridor e aspiração. Alguns destes sintomas podem não ser clinicamente ev identes no período imediato pós-trauma, podendo sugir
tardiamente no internamento. O diagnóstico é feito pela
clínica e com recurso a naso-fibroscopia flexível. A nasofarin ge dev e ser av aliada qu an to a h em atom as,
lacerações da m ucosa, edema, lesões das cordas vocais, hemorragias, estreitamento do canal, entre outros.
Deve-se ter especial atenção e cuidado na sua realização, sobretudo do paciente não entubado, pois um trauma naso-faríngeo discreto pode precipitar uma emergência respiratória. A tom ografia computorizada é o
exame não invasivo de escolha para avaliação nasofaríngea. Quanto a tratamento, tal como indicam as normas, o fundamental é a permeabilidade da via aérea. A
entubação oro-traqueal deve ser evitada, uma v ez que
po de a gr av ar l esõe s n a so-far ín ge as, sen d o a
traqueostomia a técnica de escolha mais segura. Se o
p acie n te esti v e r em r espi ra çã o espo n tân ea ,
hemodinâmicamente estável e sem lesões que obriguem
a cirurgia urgente, o doente pode ser observado com
naso-fibroscopia. Se apresentar lacerações mucosas mínimas e hematomas pequenos, deve ser mantida vigilância intensiva durante 2 dias com doente em decúbito
elevado, sob oxigenoterapia húmida e protectores gástricos. Deve realizar naso-fibroscopias seriadas, uma vez
que esta região é altamente propensa a complicações
obstrutivas emergentes. Deve-se ter sempre cuidado na
manipulação cervical, face a possível presença de fracturas da coluna cerv ical. O uso de corticóides, apesar de
não total mente aceite, apresenta bons resu ltados na
evolução destes pacientes ao reduzir a formação de
tecido de granulação e fibrose. São critérios para reparação cirúrgica lesões naso-faríngeas que envolvam a

comissura anterior, exposição da cartilagem laríngea,
fracturas múltiplas e desalinh adas, fracturas que comprometem a via aérea, fracturas da cri cóide com paralisia das cordas vocais, lacerações mu cosas extensas,
avu lsão da epiglote e hematomas volum osos. Material
e M étodos: Apresenta-se um caso clínico de u m indivíduo de 82 anos, v ítima de atropelamento. Foi abordado inicial mente n o hospital de origem e diagnosticado
com fractura do arco poster ior de C1 e da apófise
odontóide de C2, de classificação tipo II de Anderson
D’Alonzo, pelo que lh e foi colocado um colar cervical
tipo Philadélfia. O paciente n ão ap resentava sinais de
lesão medular ou lesões endocranianas traumáticas.
Após aval iação por Cirurgia Geral e Neurocirurgia, o
doente é então internado no serviço de Ortopedia. Após
cerca de 6 horas de intern amento, o d oente inicia de
novo períodos intermitentes de engasgamento e apneia,
que agrav am na posição de decúbito dorsal e aliv iam
com elevação da cabeceira ou na posição de decúbito
lateral. Por incapacidade de tolerar a posição de decúbito
d or sa l
é co n tacta da
a
e sp ecia li da de d e
otorrinolaringologia, que realiza uma naso-fibroscopia
urgente. Este exame identifica úvula com algum grau de
edema, equimose do palato mole e sinais de laceração
da musoca naso-faríngea, tendo sido aspirado um coágulo sanguíneo e secreções abundantes. As cordas vocais encontram-se sem alterações da sua mobilidade,
no entanto v erifica-se colapso das estru turas supraglóticas durante a inspiração. No final da observação, o
doente inicia paragem cardíaca, e após período de tentativa de reanimação, o doente falece. Discussão: Os
traumatismos cerv icais de elevada energia são situações
de alto risco de morbilidade e mortalidade. O trauma
naso-faríngeo é raro e está associado a traumas de alta
energia, muitas vezes em associação com outras lesões,
nomeadamente fracturas cervicais. É fundamental uma
avaliação global do doente vítima de trauma cerv ical
de alta energia, devendo haver atenção especial para
sintomas como disfagia, odinofagia, dispneia e disfonia,
uma vez que mesmo sintomas ligeiros, podem agravar
em pouco tempo, condicionando uma situação respiratór ia obstru tiva em ergen te. O doente com traum a
cerv ical de alta energia, mesmo assintomático, deve ser
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vigiado intensivamente durante um período mínimo de
48 horas, devendo os primeiros sintomas de possível
laceração farín gea implicar a realização de n asofibroscopia para diagnóstico e avaliação de eventual
necessidade de reparação cirúrgica. Devemos estar sempre alerta sobre probabilidade importante de síndrome
ob stru ti v o a éreo su peri or, co m n e cessid ade de
traqueostomia emergente. Conclusão: É importante co-

nhecer e ter elevado grau de suspeição sobre as v árias
complicações, muitas delas rápidas e fatais, do indivíduo vítima de trauma cerv ical de alta energia. Sintomas
obstrutivas da via aérea superior são muitas vezes sinal
de lesão faríngea com indicação para tratamento emergente.
Palavras-Chaves: Fractura cervical laceração faringe atropelamento emergência

CO24 - TIMING CIRÚRGICO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM
ORTOPEDIA - REVISÃO E CASOS CLÍNICOS
DIOGO MOURA, JOÃO FREITAS - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA)
E-MAIL: DF LMOURA@ GMAIL.COM

Introdução: A definição de verdadeiras urgências e emergências em Ortopedia, bem como o timing ideal de tratamento cirúrgico definitivo de lesões ortopédicas das
extremidades, tem sido tema de debate e controvérsia
durante muitos anos. A forma de lidar com algumas lesões ortopédicas das extremidades tem mudado ao longo da última década devido à mudança na disponibilidade de recursos, desenvolvimento de técnicas e aos
riscos de complicações. Material e Métodos: Foram revistos 11 artigos de revisão sobre urgências e emergências em ortopedia e reunidas as principais conclusões
dos mesmos. Este trabalho foi organizado abordando
inicialmente noções gerais do timing de tratamento de
emergências e urgências em Ortopedia. De seguida, abordam-se sucintamente casos clínicos exemplo de cada
uma das situações emergentes ou urgentes, os timings
ideais e as formas de tratamento das mesmas. Discussão: Segundo a literatura avaliada, as únicas v erdadeira s em e rgê n cias em o rto pe dia sã o o sín d ro m e
compartimental e lesões vasculares associadas com fracturas ou luxações. Por sua vez, as urgências ortopédicas
incluem fracturas expostas, fracturas do colo do fémur
em pacientes jovens tratadas com redu ção e fixação
interna e fracturas do astrágalo expostas ou com compromisso local de tecidos moles. O timing do tratamento definitivo de fracturas é frequentemente complicado
por múltiplos factores, particularmente a presença de
outras lesões associadas. A decisão de quan do tratar
definitivamente as lesões ortopédicas das extremidades
evoluiu, da mesma maneira que o conceito de controlo
de danos se tornou mais aceite. Os actuais protocolos
defendem que a fixação definitiva de fracturas-luxações
das extremidades deve ser adiada até o paciente ter

condições de estabilidade clínica e de tecidos moles
que permitam um tratamento definitivo apropriado. Deste modo, evita-se trauma cirúrgico agudo num paciente
com trauma major e, quando reunidas as condições referidas, o tratamento defin itivo deve ser efectuado o
mais precocemente possível. Este conceito de controlo
de danos permite minimizar o risco de complicações. A
decisão do timing de tratamentos deve ser multi-disciplinar, env olvendo as várias especialidades implicadas,
permitindo deste modo agilizar o tratamento apropriado e minimizar o risco de complicações. O médico deve
estar ale rta da s situ ações de ri sco de sín dr om e
compartimental, de modo a identificar precocemente os
sintomas e realizar as fasciotomias emergentes, salvando assim o máximo de músculo possível. As lesões
vasculares associadas a fracturas ou luxações são raras
e são tratadas pelo cirurgão vascular em parceria com o
cirurgião ortopédico. Existe controvérsia sobre qual a
lesão, a vascular ou a fractura, a tratar primeiro. O mais
consensual actualmente é um shunt vascular arterial temporário, seguido de, mais frequentemente osteotaxia com
fixadores externos da fractura, ao que se segue finalmente reparação vascular definitiva. O tratamento definitivo da fractura, com redução e fixação interna, é então adiado até estabilização do paciente, estabilização
vascular do membro e status favorável de tecidos moles. Quanto às fracturas expostas, está comprovado que
a adesão e colonização bacterianas são tempo-dependentes, deste modo toma papel urgente a lavagem abundante, antibioterapia e desbridamento da fractura, até
as condições estarem reunidas para osteotaxia com
fixadores externos. A opção por fixadores externos em
fracturas abertas justifica-se ao proporcionar estabilida-
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de óssea, enquanto se aguarda por ev olução cicatricial
da ferida e por redução do edema local. O tratamento
imediato das fracturas abertas com fixação interna tem
um risco importante de necrose cutânea e complicações
da ferida, que podem ser ev itados apenas com o adiar
desta intervenção. As fracturas do colo do fémur e do
colo do astrágalo, pelo seu risco elevado de progressão
para osteo-necrose, são encaradas por alguns autores
como emergências ortopédicas, dev endo ser realizadas

redução anatómica e fixação nas primeiras 6 horas, de
modo a promover a re-vascularização e evitar osteonecrose. Conclusão: O facto da Ortopedia ser uma especialidade com raras e número reduzido de verdadeiras
emergências, é fundamental o conhecimento completo
e actualizado das mesmas, de modo a poder abordá-las
com eficiência e tratá-las da maneira mais adequada.
Palavras-Chaves: Timing cirúrgico; Urgências; Emergências; Ortopedia; sindrome compartimental; fractura

CO25 - FRATURA DO CALCÂNEO COMINUTIVA –
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO COMPLICADO
DIOGO PASC OAL, ALFREDO CARVALHO, NUNO ESTEVES, JORGE PON - SERVIÇO DE ORTO PEDIA (CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO COVA DA
BEIRA COVILHÃ)
E-MAIL: DMMPASC OAL@GMAIL.COM

Introdução: As fracturas calcâneo constituem cerca de
2% de todas as fracturas e representam as fracturas do
tarso mais frequentes (60%). Estão frequentemente associadas a mecanismos de lesão de alta energia com compressão axial, como queda de altura, apresentando frequentemente cominuição e atingimento articular (75%).
O tipo de Fractura é determinado pela posição do pé,
direcção e magnitude da força no momento da lesão.
Segundo a classificação Essex-Lopresti as fracturas do
tipo “joint depression” são fracturas que resultam de um
mecanismo compressivo axial de elevada energia, com
traços de fractura secundários e cominuição. Nesta, existe separação da face ta posterior e tu berosi dade
calcaneana por um traço de fractura secundário. O envelope mio-fáscio cutâneo de reduzidas dimensões que
envolve a lesão aumenta o risco de fractura exposta
(cerca de 14%), a não ponderação deste factor e imobilização gessada sem controlo periódico dos tecidos
moles podem resultar em consequências graves. O tratamento conservador destas fracturas resulta frequentem ente em resultados funcionai s desastrosos. Deste
modo, a literatura mais recente recomenda tratamento
cirúrgico com redução aberta e fixação interna, diferido
por 10-14 dias, para obtenção de condições mio-fasciocutâneas ideais. Material e Métodos: Os autores apresentam o caso clínico de uma doente de 56 anos de
idade, que sofreu queda de altura com traumatismo do
pé esquerdo em 2013, resultando em fractura isolada
do calcâneo, do tipo “joint-depression”, com atingimento
articular e grau elevado de cominuição com cerca de 4
fragm entos, classificada im agiologicam en te com o
Sanders grau IV. Devido ao edema de tecidos moles e

tensão cutânea, o tratamento cirúrgico foi diferido por
11 dias, tendo ficado o m em bro im obilizado com tala
suro-podálica. Posteriorm en te, após resolu ção do
edema, foi su bmetida a r edu ção aberta e fixação interna com placa an atómica para calcân eo de 8 parafu sos de bloqueio. Foi confirmada a redu ção an atóm ica pela radiologia de controlo, o membro foi colocado em imobilização com tal a suropodál ica. Resultados: A interv enção cirúrgica e o pós-operatório decorreram sem com plicações. Iniciou fisioterapia precoce com exercícios passiv os e activos sem carga.
Aos 3 m eses, iniciou carga total e programa de reforço e ton ificação mu scu lar em fisioter apia. Após 9
meses de segu im ento a doente apresentav a-se satisfeita com o resu ltado cirúrgico, com boa evolução clínica, assintomática e retom a progressiv a d e todas as
suas activ idades de v ida diária prév ias. O estudo
radiográfico mostrou boa evolução, com evidência de
consolidação óssea em posição an atómica. Discussão:
A opção pelo tratam ento cirúrgico “ab initio” em fractu ra s do ca lcâ n e o ti p o “j oin t- de pre ssion ”, com
atingimento articular e com 4 fragmentos (Sanders grau
IV) é considerado “gold standard”. O tratamento conservador, apesar de ser legítimo em fracturas sem desvio e
com baixo grau de cominuição, neste tipo de fracturas
conduz frequentemente a maus resultados funcionais com
desenvolvimento de osteoartrose precoce. O tratamento cirúrgico está indicado, com redução aberta e fixação interna, geralmente diferido por 10-14 dias, para
obtenção de condições mio-fascio-cutâneas ideais, respeitando os objectivos: 1) Restauração da congruência
da articulação subtalar e calcâneo-cuboideia, 2) Restau-
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ração do ângulo de Bohler, 3) Restauração das dimensões anatómicas do calcâneo, 4) Neutralização da deformidade em varus. A artrodese subtalar primária
concomitante pode estar indicada nos casos mais graves. A existência de um compromisso do envelope miofáscio-cutâneo está sem pre presente, em diferentes
graus, e a ausência de tomada de medidas de prevenção, poderá ter consequências catastróficas. O risco de
complicações está aumentado em doentes diabéticos,

fumadores, e com maior cominuição. O tratamento “ ab
initio” cirúrgico diminui este risco. Conclusão: O tratamento cirúrgico com redução aberta e fixação interna
do calcâneo com placa e parafusos, perante uma fractura complicada e de mau prognóstico, permitiu uma consolidação em posição anatómica, com óptimo resultado funcional e recuperação das actividades de vida diária da doente.
Palavras-Chaves: Fractura Calcâneo, Trauma

CO26 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E INFEÇÃO: RELAÇÃO
OU ACASO
DANIELA F RANCO , ANA ALMEIDA, DANIELA ALVES, CAROLINA CARVALHO, CECILIA MORENO, AS SUNÇÃO VAZ PATTO, SANDRA MART IN - SERVIÇO
DE MEDICINA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: DANIELAGOUVEIAF RANCO@GMAIL.CO M

Introdução:De acordo com a American Heart Association
(AHA), nas últimas duas décadas a prevalência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) aumentou, apesar da taxa de
mortalidade ter diminuído para 12%. As complicações
médicas intra-hospitalares são comuns nos doentes com
AVC. As infeções representam a terceira complicação mais
comum, a seguir às quedas e feridas cutâneas, sendo a
maioria de origem respiratória e urinária. A relação entre o
AVC e a infeção é complexa, constituindo simultaneamente um desencadeante e uma complicação deste. Este trabalho tem como objetivo determinar a incidência de complicações infeciosas pós-AVC, determinar se os fatores de
risco, o tipo de AVC e a sua localização anatómica são
preditores do desenvolvimento deste tipo de complicações. Métodos: Estudo do tipo Analítico, Caso-Controlo
Retrospetivo. Com consulta dos processos clínicos dos
doentes internados na Unidade de AVC do Hospital Amato
Lusitano entre Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012.
Resultados:Foram analisados 386 doentes, 64% eram do
sexo masculino e a média de idade rondava os 71,29 anos.
A maioria dosdoentes era hipertenso (84,5%) e dislipidémico
(58,5%), 24,9% tinha diabetes mellitus tipo 2, 26,4% fibrilação
auricular, 20,2% tinha estenose carotídea significativa e
11,9% tinha tido AIT prévio. Dos doentes hipertensos, diabéticos e dislipidémicos apenas 63,2%, 18,1%, 3,1%,
respetivamente, eram medicados. Em 85,8% dos casos o
evento ocorrido foi isquémico, 15% eram enfartes totais
da circulação anterior, 30% enfartes parciais da circulação
anterior, 25% da circulação posterior, 23% enfartes lacunares
e 7% desconhecidos. Destes apenas 9,1% real izaram
trombólise. Dos que não realizaram, A média da escala de
NIHSS à entrada foi de 7,98. Nos AVC’s hemorrágicos, 32%

eram de causa hipertensiva, 21% por angiopatia amiloide,
14% por mal formação arterio-venosa, 1% por tumor cerebral e os restantes de etiologia não esclarecida. Cerca de
30% tiveram intercorrência infeciosa, em 4,2% esta já se
encontrava presente à admissão. A pneumonia foi a mais
frequente em 48,6% dos casos, seguida da infeção urinária
em 39,8%, da sepsis em 5,9% e outras infeções em 5,7%.
Em relação a Pneumonia, apenas a idade, a SNG, a EOT, a
algaliação, o valor do score NHISS, foram significativamente associados a um risco aumentado de infecção, com
aOR de 1.054, 3.05, 9.84, 3.10 e 3.19, respectivamente. Já
na infecção urinária apenas o sexo feminino e a algaliação
foram estatisticamente significativos para um risco aumentado, com aOR de 2.18 e 5.22, respectivamente. Por fim,
na sepsis apenas a algaliação se mostrou estatisticamente significativa, com aOR de 5.47. Após a análise de Regressão Logística multivariável, apenas os enfartes não
lacunares foram estatisticamente associados a um maior
risco de desenvolver ITU, com a OR de 12,5. Não houve
associação significativa a lateralização do AVC e qualquer
uma das infecções. A média de dias internamento foi de
9,93 dias para o AVC isquémico e 15,61 dias para o AVC
hemorrágico. Mais de 50% tinham um valor da Escala de
Rankin a alta igual ou superior a 3. A mortalidade foi de
4,9%. Conclusões: Este estudo vem reforçar o AVC como
um potencial factor de risco para o desenvolvimento de
infecções nosocomiais, salientando ainda outros factores,
sócio-demográficos, risco infeccioso, características do próprio AV C qu e podem contribu ir para este tipo de
intercorrências.
Palavras-Chaves: Acidente Vascular Cerebral, Trombose,
Infeção nosocomial, Fatores de Risco
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CO27 - OSTEOTOMIA DE REORIENTAÇÃO DO TROQUÍTER
UMERAL, COMO TRATAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO VICIOSA –
CASO CLÍNICO
DIOGO PASCOAL, ALFREDO CARVALHO, NUNO ES TEVES, JORGE PON, ANTÓNIO ALVES - S ERVIÇO DE ORTOPEDIA (C ENTRO HOSPITALAR E
UNIVERS ITÁRIO CO VA DA BEIRA, CO VILHÃ)
E-MAIL: DMMPASC OAL@ GMAILL.COM

In trodução: As fracturas do úm ero proximal constituem cerca de 4-5% de todas as fractu ras e representam as fracturas u merai s mais fr equentes (45%). Destas, a fractura do troqu íter é rel ativamente frequente,
cerca d e 10%. Apresentam um a in cidência crescente
com env elhecimen to e são m ai s prevalentes n a mu lher (2:1). O tratam ento d estas fracturas é habitu al m ente conserv ador, reserv an do-se o tratamento cirúrgico para os casos em qu e ocorre m aior desv io.
Em situ ações de falência do tratamento conserv ador,
u ma inter venção ciru rgica com o objectiv o de restabelecer a anatomia fun cional dev e ser considerada.
M ater ial e Métodos: Os autor es apresentam o caso
clínico d e um a doente de 46 an os de i dade, qu e sofreu trau matismo do om bro esquerdo em 2013, resultando em fractura isolada do troquíter úmeral (fractura em duas partes Neer – troquíter), com desvio
m ín im o, tratada conservadoramente com imobilização tipo gerdy . No seg uim ento em consulta, após o
in ício da m obilização do ombro v erificou-se u ma fraca ev olução funcional. Após m ai s d e 6 meses de fisioterapia, a doente apresentav a-se com um a limitação significaív a do arco d e mobilidade (abdução d e
60º, elev ação an terior de 110º, rotação in tern a até
L5 e rotação externa de 45º). O estudo radiológico
realizado duran te as consu ltas m ostrava consolidação óssea, com u m troquíter saliente e com desvio
posterior. Realizou estu do por ressonância m ag nética qu e mostr ou u ma consolidação do troqu íter em
posição posterior e su perior, cau sando incapacidade
de acção do musculo su pra-espinhoso e possivelmente um conflito su bacromial , a coifa dos rotadores
encontrav a-se sem rotu ras. Foi proposta para tratam ento cirúrgico, r ealizado aos 10 m eses pós-fractu ra, sendo efectuada um a osteotom ia de reorientação
do troquíter umeral esquerdo, com translação anter ior e in ferior e fi xação in tern a com dois parafu sos
can ulados. Resu ltados: A inter ven ção cirú rgica e o
pós-operatório decorreram sem complicações. In iciou
fisioterapia precoce com exercícios passivos e activ os. Aos 3 m eses, a doente apresentava-se satisfeita

com o resultado ci rú rgico, com boa ev olu ção cl ín ica
e radiográfica. O estudo radiográfico mostra boa ev olução, com ev idência de consolidação óssea e melhoramento da anatom ia do troquiter . O arco de mobilidade de om bro esquerdo apresen tav a-se com
abdução a 90º, elevação anter ior de 130º, rotação
inter na até L3 e r otação extern a d e 45º. En contra-se
ain da em tratamen to de fi sioterapia. Discussão: A
opção p elo tratamento cirúrgico “ab in iti o” em fracturas do troquíter u meral é controv erso. O tratam ento conservador ai n da continu a a ser a primeira opção n a gran de maioria das factu ras. No entan to, a
in dicação ci rú rgica tem v indo a ser al argada, devido
a u ma m ai or frequência d e casos com m aus resultados fun cionai s dem onstrados, sen do a causa prin cipal u ma disfu n ção da coifa dos rotadores. A literatu ra mais recente propõe tratam ento cirú rgico in icial
para fractu ras do troquíter em qu e este apresente
in icialmente um desv io su perior a 5mm em relação à
posição anatómica ou q ue esta ocorra du rante o seguimento pós lesão, prin cipalm ente em doente jovens, idade infer ior a 65 an os, e fun cionalm ente activ os. Este desv io aum enta o risco de im pingem ent
subacromial, principalmente se ocorrer em tran slacção
superior, lim itan do gravemente a fu ncionalidade do
mem bro. No caso clín ico apresentado, a fractura que
inicalmente se apresentava com desvio mínimo, foi gradualmente sofrendo u m desvio póstero-superior, por
acção dos músculos supra e infra-espinhoso, obtendose uma consolidação viciosa com limitação funcional
importante. A osteotomia de reorientação do troquíter
permitiu obter u m posicionamento fin al mais an atómico com melhoria evidente da função. Conclusão: O tratam ento cirúrgico com osteotom ia de reorientação e
fixação interna do troquíter umeral perante um mau resultado funcional inicial, permitiu uma consolidação em
posição anatóm ica, com melhor r esultado funcional e
melhoria significativa do arco de mobilidade do ombro, sendo uma opção cirúrgica válida.
P alav r as - Chav e s: Tr a u m a, Fr a ctu r a T r oq u í ter ,
Osteotomia de Reorientação
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CO28 - O MEDO DA DOENÇA E “DISEASE MONGERING” –
A EPIDEMIA ATUAL
ÂNGELA TEIXEIRA (USF INFANTE D. HENRIQUE - ACES DÃO LAFÕES - VIS EU)
E-MAIL: RITA.TEIXEIRA389@GMAIL.CO M

Introdução: Nos últimos anos, tem-se assistido a uma
mudança na percepção da saúde, condicionada pela
divulgação generalizada de mensagens sedutoras que
implicitamente afirmam que o ideal de saúde se atinge
com o consumo de fármacos. Não é raro o paciente que
manifesta o desejo de realizar um leque de exames,
muitas v ezes desajustado face à sintomatologia que
apresenta, ou solicita terapêutica para sintomas ou experiências não patológicos. A ideia que condições do
dia-a-dia podem ser doenças e que existe um fármaco
capaz de solucionar qualquer problema, cria ansiedade
e infelicidade na população e leva a elevadas expectativas sobre o benefício de determinados fármacos. Esta
mercantilização da saúde tem-se tornado um problema
económico e social, pelo que é importante encontrar
estratégias que diminuam este impacto. Objectivos: Sistematizar a evidência existente sobre a mercantilização
da saúde; Esclarecer os aspectos negativos desta; e realçar o papel dos Cuidados de Saúde Primários na educação da população. Metodologia: Para atingir os objectivos propostos, procedeu-se a uma revisão da literatura com pesquisa de artigos na MEDLINE, nas línguas
portuguesa, espanhola e inglesa com os termos MESH
“disease m ongerin g”, “m edical con su m er”,” dru g
promotion”, durante os 10 anos antecedentes a Março
de 2014. Resultados: Foram encontrados e analisados
15 artigos sobre o tema: 3 editoriais, 10 revisões sistemáticas e 2 comentários. “Disease mongering” é a forma
contemporânea de medicalização. São várias as estratégias da publicidade farmacêutica para conseguir esse
objectivo: aumentar a prevalência das doenças e encorajar o autodiagnóstico; promover o tratamento de problemas leves como se fossem doenças muito graves;
transformar factores de risco em doenças para aumentar o recurso a terapêuticas; aumentar a preocupação
sobre futuras doenças em populações saudáveis; introduzir novos diagnósticos, tornando problemas pessoais
e sociais em transtornos com necessidades terapêuticas. Este agressivo “marketing do medo” força pessoas
saudáveis a considerarem-se doentes e leva-as à exposição de efeitos adversos de medicamentos sem benefício reconhecido. O aumento de prescrições desnecessárias são também muito dispendiosas para qualquer

sistema de saúde levando a que tratamentos com maior
custo-efectividade deixem de ser feitos por falta de verba. Grandes aparelhos, procedimentos invasivos e complexos trouxeram a ilusão de que a intensidade do acto
médico leva ao aumento da frequência da cura. No entanto, estima-se que 60% dos exames ditos de “rotina”
podem ser dispensados, sem qualquer risco para os pacientes. Coloca-se ain da a qu estão das complicações
associadas à eventual investigação decorrente de achados ocasionais em exames de diagnóstico que excederam o indicado pela avaliação clínica. Por fim, não é só a
indústria farmacêutica a culpada, também o médico que
diagnostica a doença e prescrev e o fármaco e o doente, que acredita ter uma doença séria que necessita tratamento, têm contribuído para esta problemática. Discussão: As estratégias de marketing e comunicação da
indústria farmacêutica, tanto dirigidas à comunidade de
consumidores como aos profissionais de saúde, estão a
despoletar um problema de saúde pública ao converter
pessoas saudáveis em doente, sobremedicá-las, desperdiçar recursos e causar efeitos adversos. Os cuidados
de saúde prim ários têm u m papel im portan te n a
minimização destes danos, cabe aos médicos a função
de educar os utentes sobre medicamentos e doenças.
Estes devem ser informados dos benefícios e riscos de
cada tratamento para a sua condição específica e devem ser desmistificadas as crenças sem fundamentação
científica. Os profissionais de saúde devem assumir uma
postu ra críti ca qu ando av aliam a credibilidade e
pertinência da informação contida nos anúncios farmacêuticos. Da mesma forma, as au toridades de saúde
devem monitorizar o cumprimento do código de boas
práticas para a prom oção de m edicam en tos e as
consequências deste tipo de publicidade. Devem, ainda, promover investigação de qualidade e isenta de
conflito de interesses e desenvolver planos de educação da comunidade. A crença de que existe um comprimido para todos os problemas deve ser desmascarada
e os tr a tam en tos n ão fa rm acológicos d ev em ser
enfatizados, já que m uitas das doenças crónicas são
doenças relacionadas com os estilos de vida.
Palavras-Chaves: disease mongering, medical consumer,
drug promotion, pharmaceutical industry
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CO29 - AMIGDALITE AGUDA: O QUE MUDOU DEPOIS DA NORMA
DE ORIENTAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE
ÂNGELA PINHO, TIAGO TAVARES, ANA PINHEIRO (USF VIS EU-CIDADE) ; LILIANA CORR EIA; MARCO OLIVEIRA ( USF GRÃO VASCO)
E-MAIL: ANGELLA.PINHO@ GMAIL.CO M

Introdução/Objetivos: A amigdal ite aguda (AA) definese por um processo i nflamatório agudo das amígdalas
faríngeas e con stitui uma patologia frequente em i dade pediátrica. A etiologia vírica é a mais frequente, sendo o Streptococos py ogenes do g rupo A (SGA) o ag ente bacteriano p rincipal. Segundo a norma da Direcção
Geral de Saúde, o antibiótico (AB) de primeira linha na
AA por SGA é a amoxicilina, dado que não existe evidência de resistência pelo SGA . Com este trabalho pretende-se avaliar a conduta na prescri ção de AB na AA
em idade pediátrica antes e depois da norm a da DGS.
Metodologia: Av al iação da condu ta antes e após o
estabelecimento da nov a Norma Orientadora (NOC) sobre a AA em idade pediátrica. Foi feita a an álise dos
casos de AA ocorridos no p eríodo em estudo na população pediátrica de u ma USF. O período pré NOC avaliado foi de jan eiro a dezembro de 2012 e o período
pós NOC foi de janeiro a d ezembro de 2013. Em jan eiro de 2013 foi apresentada a norma de orientação da
DGS, os d ados da av aliação pré NOC e implementadas

medidas corretoras. Fonte de dados: SAM com tratamento de dados atrav és do Excel 2010©. O critério de
qualidade foi a prescrição antibiótica respeitando as
orientações da norma. Resultados: Neste ciclo de avaliação verificou -se u m au m en to da prescrição de
Amoxicilina como AB de primeira linh a na AA (55,1%
em 2012 e 67,2% em 2013). Em relação ao AB prescrito não definido como primeira linha pela NOC, a associação Am oxicilina/ Ácido Clavulânico foi a mais frequente, tendo-se contudo observado uma diminuição
da sua prescri ção (26,5% em 2012 e 24,5 % em 2013).
Con clusões: Após exposição dos dados obtidos na p rimeira avaliação em 2012, com apresentação da n ova
NOC da DGS, observ ou-se um aumento da percentagem de AA tratadas com o AB de 1ª linha (Am oxicilina)
n a segun da av aliação em 2013, com con sequente
melhoria na qualidade. Pretendemos que esta melhoria
seja ainda maior, pel o que está agendada nov a aval iação no final do corrente ano.
Palavras-Chaves: Amigdalite Aguda; Amoxicilina

CO30 - COMPLICAÇÃO VASCULAR EMERGENTE
DE FRATURA PERI-PROTÉTICA DA ANCA
DIOGO MOURA, JOÃO FREITAS - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (C ENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA)
E-MAIL: DF LMOURA@ GMAIL.COM

Introdução: As fraturas peri-protéticas da anca são fraturas
que ocorrem em redor de uma prótese da anca. A sua incidência está a au mentar devido ao uso crescente de
artroplastias e cada vez maior nível de actividade da população idosa, consequência do envelhecimento populacional.
Este tipo de fraturas pode atingir o fémur ou o acetábulo e,
de acordo com o momento de fratura, podem ser intraoperatórias ou pós-operatórias. As fraturas em próteses cimentadas tendem a ocorrer em v olta ou distalmente à extremidade distal da haste femural. A classificação mais utilizada para este tipo de fraturas é a classificação de Vancouver, que inclui critérios de estabilidade da prótese, local da
fratura e qualidade do osso circundante. De acordo com o
tipo de fratura e com a classificação de Vancouver, o tratamento pode ir desde conservador a v ários tipos de intervenções cirúrgicas, tais como redução aberta e fixação in-

terna com placa gancho e cabos de aço ou revisão da
prótese da anca. Uma das possíveis complicações das fraturas dos membros inferiores é a lesão vascular, devido à
localização anatómica das suas artérias, nomeadamente
femurais e popliteias. As fraturas mais associadas a lesão
vascular são as do planalto tibial de alta energia, as femurais
diafisárias e distais, situações de joelho flutuante e luxações
do joelho. As fraturasdo fémur proximal, incluíndo as periprotéticas podem também estar associadas a lesão vascular.
Alguns pacientes apresentam sintomas claros de isquémia
do membro, tais como hematoma expansivo, frémito palpável, ausência de pulsos distais, estando nestes casos
indicada exploração cirúrgica emergente e reparação
vascular. No entanto, surgem também pacientes com sinais
isquémicos ligeiros, tais como hematoma ligeiro não pulsátil,
pulsos diminuídos mas presentes, assimetrias ligeiras dos
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membros, sendo nestes casos fundamental uma elevada
suspeita clínica de modo a conseguir tratamento a tempo
de salvar o membro. Material e Métodos: Apresenta-se um
caso clínico de um paciente do sexo femino, com 74 anos
de idade, que apresentou uma dor súbita ao sentar-se no
sofá, com consequente incapacidade funcional do membro
inferior esquerdo. Ao exame físico na urgência apresentavase consciente, vigil e orientada, deitada em maca coquil,
com membro encurtado em abdução e rotação lateral. Não
apresentava sinais de défice neuro-vascular. Como antecedentes relevantes apresenta uma prótese total da anca à
esquerda, com um episódio anterior de luxação da mesma,
corrigido com redução fechada. Não faz medicação antiagregante ou anti-coagulante. Ao raio-x v erificou-se uma
fractura peri-protética da anca Vancouver tipo B2, ou seja,
imediatamente distal à haste femural, com haste solta. Foi
então internada para tratamento cirúrgico diferido. No 1º
dia de internamento, a doente inicia quadro de hipotensão,
com coxa esquerda muito volumosa em comparação com
a direita, quadro compatível com hematoma volumoso, com
con sequ en te ch oqu e h ipov olém ico. Apresen tav a
hemoglobina de 4,7 em comparação com 11 da entrada
na urgência. A atitude imediata foi suporte transfusional
desesperado e fluidoterapia, tendo a doente recuperado os
valor tensionais n ormai s. Descartando outros focos
hemorrágicos, admitiu-se hemorragia do membro, pelo que
se solicitou arteriografia emergente. Esta demonstrou hemorragia activa de ramo segmentar da artéria femural profunda na região imediatamente distal à fractura, que se
embolizou selectivamente. A doente apresentava ainda valor
de INR descontrolado, tendo passado de 3 à entrada na
urgência para 6,5, admitindo-se também o cenário de
coagulopatia. Face a hematoma exuberante da coxa e presença associada de coagulopatia, não se verificou indicação para tratamento cirúrgico vascular ou ortopédico. A
doente acabou por fal ecer por falência orgânica em
consequência de acidose metabólica grave devido ao choque hipovolémico. Discussão: As fracturas dos membros
inferiores, em especial, fracturas fechadas do fémur, podem
esconder hemorragias de 1 a 2 litros de sangue para os
tecidos moles envolventes, podendo esta quantidade aumentar em caso de hemorragia activa progressiva. Por sua
vez, fracturas femurais expostas têm mais probabilidade de
provocar lesões arteriais major e perda significativa de sangue, com consequências hemodinâmicas. As localizações
vasculares arteriais mais susceptíveis de lesão em fracturas
femurais são a região do hiato do adutor e os vasos
perfurantes da artéria femural profunda. É fundamental na
presença de fratura do fémur proximal pesquisar sinais de

isquémia do membro atingido, nomeadamente presença de
pulsos distais, hematoma em expansão, assimetrias de temperatura, cor e dimensão em comparação com o membro
contra-lateral, entre outros. Frequentemente a lesão vascular
ocorre em ramos arteriais de pequeno calibre, sendo a
hemarragia de baixo débito, mas progressiva. Nestes casos, apesar de não aparentar ter sinais claros de isquémia
na primeira observação, estes podem surgir poucas horas
depois, pelo que é essencial vigilância apertada do membro. Um diagnóstico precoce permite uma decisão terapêutica rápida a tentar parar a hemorragia e re-vascularizar o
membro. Apesar de ser fundamental a pesquisa de sinais
isquémicos no exame físico, foi mostrado na literatura que
apenas este é insuficiente para determinação adequada do
trauma arterial. São frequentes situações de lesão arterial
completa com pulsos normais, tal como se verificou num
estudo em que 15 em 173 membros (9%) com lesão arterial
major tinham documentados pulsos normais ao exame físico. Surgiram então exames complementares de diagnóstico mais eficientes, tais como o eco-doppler, a arteriografia
e a angiografia tomográfica (angio-TC). A arteriografia não é
usada como método de rasterio, estando indicada de forma emergente em lesões traumáticas específicas de risco,
em que é n ecessário localização precisa dos v asos
san gran tes, após serem afastadas ou tr as cau sas
hemorrágicas. Além de ter efeito diagnóstico, pode ter também efeito terapêutico, pois permite a embolização selectiva dos v asos sangrantes. A angio-TC é um exame em expansão, surgindo como uma alternativa menos invasiva, mais
eficiente e segura que a arteriografia. O tratamento das lesões vasculares arteriais em hemorragia activa como
consequência de fracturas do fémur passa inicialmente pela
estabilização hemodinâmica com fluidoterapia e suporte
transfusional. Está indicada em casos de identificação
angiográfica dos vasos sangrantes, quando possível, a sua
embolização selectiva. Quando os vasos hemorrágicos não
são identificados ou não são passíveis de embolizar, está
indicada exploração cirúrgica e reparação vascular, bem
como redução e fixação da fratura. Como tal, o tratamento
destas lesões deve ser uma parceria multi-disciplinar entre o
ortopedista, cirurgião vascular e radiologista de intervenção. Conclusão: Um paciente vítima de trauma, com fractura femoral fechada e hipotensão, pode apresentar lesão
vascular arterial do membro, que deve ser descartada. O
reconhecimento e o tratamento precoce de uma lesão
vascular em hemorragia activa por consequência de uma
fratura é crítica para a preservação do membro e da vida do
paciente.
Palavras-Chaves: Fémur, fratura, protese, anca, artéria
femural, hemorragia, choque, emergência
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CO31 - PNEUMOTÓRAX ABERTO - UMA PERSPECTIVA
PRÉ-HOSPITALAR
LUÍS VEIGA
E-MAIL:DRVEIGA2 6@ GMAIL.C OM

Sabemos que o trauma é uma das condições médicocirúrgicas mais importantes do ponto de vista pré-hospitalar e em concreto o pneumotórax aberto implica uma
série de decisões clínicas a ter em conta no local para
abordar da melhor forma possível esta grave lesão. Assim, ante um caso clínico concreto, explica-se a decisão

tomada e abrem-se as portas para um ramo da investigação da medicina de urgência que é pouco estudado no
contexto do nosso país e do seu sistema pré-hospitalar.
Palavras-Chaves: Emergência, Trauma, Pré-hospitalar,
Pneumotórax, Pneumotórax aberto, Scoop and Run, Stay
and Play
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P1 - QUANDO O CORAÇÃO DÓI
LILIANA CO RREIA, MARCO OLIVEIRA, DORA ALVES
E-MAIL: LILI13C ORREIA@GMAIL.COM

A dor torácica é um dos motivos mais frequentes de
recurso aos serviços de saúde, sendo responsável por
cerca de 5 a 10% das avaliações no Serviço de Urgência.
As principais causas de dor torácica podem ser agrupadas em cardiovasculares, pulmonares, digestivas, músculo-esqueléticas ou outras. Particularmente importantes são as situações clínicas agudas, potencialmente
fatais, que necessitam de orientação terapêutica emergen te. DESCRIÇÃO DO CASO M u lh er de 45 an os,
caucasian a, casada, professora, pertencente a família
nuclear na fase IV do ciclo de Duvall, de classe média e
altamente funcional, hipertensa e medicada habitualmente com atenolol 50 mg 1id. No dia 29.08.2013 recorre a
Consulta Aberta por dor retrosternal tipo pressão com
dois dias de evolução, que irradia para o pescoço, agrava com a inspiração profunda e o decúbito dorsal e não
alivia com a toma de ibuprofeno e paracetamol. Nega
traumatismo, dispneia, tosse, expetoração, febre e palpitações. Ao exame objetivo, apresentava-se ligeiramente
pálida, eupneica e sem sinais de dificuldade respiratória.
SatO2-96%, TA-100/65mmHg. FC-96bpm. Auscultação
cardiopulmonar e abdómen sem alterações aparentes.
Membros inferiores sem edemas. Foi referenciada ao
Serviço de Urgência (SU), onde realizou Rx-tórax (aumento da silhueta cardíaca e pequeno derrame pleural es-

querdo), ECG (RS. FC-94bpm; alterações inespecíficas da
repolarização) e Análises (M arcadores cardíacos negativos; sem leucocitose; PCR-17; D-Dímeros aumentados),
pelo que foi solicitada TAC Torácica qu e exclu iu
Tromboembolismo Pulm onar e identificou derrame
pericárdico e pleural bilateral. Ficou internada com o diagnóstico de Pericardite Aguda (PA), tendo realizado
estu do eti ológico qu e se rev elou n egati v o e fez
antibioterapia. Por ser refratária aos AINE’s e não tolerar
a colchicina, fez corticoterapia durante 3 meses, com
boa resposta clínica, laboratorial e radiológica. DISCUSSÃO A abordagem do doente com dor torácica, nomeadamente o diagnóstico diferencial, assenta numa colheita
minuciosa da história clínica, na execução do exame físico
orientado e na requisição e análise de Exames Complementares de Diagnóstico (ECD). Neste caso, foi crucial a interação
entre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e Secundários. O
médico de família ao suspeitar de cardiopatia aguda,
referenciou a utente para o SU, onde foram executados ECD
que permitiram fazer o diagnóstico de PA. Por sua vez, ficou
internada para tratamento e estudo etiológico da PA e, após
o internamento, manteve seguimento em consulta externa
de Medicina Interna e nos CSP.
Palavras-Chaves: Cardiologia, Dor torácica; Pericardite
Aguda.

P2 - SINAL DE HOOVER E AVC: A FRONTEIRA ENTRE
O FUNCIONAL E O ORGÂNICO
ERNESTO CALDERON, JAVIER ROS - S ERVIÇO DE NEUROLOGIA (ULS GUARDA)
E-MAIL: AUREL79292@HOTMAIL.COM

Objectivos: uma avaliação neurológica rigorosa é decisiva perante um défice motor independentemente dos
sintomas emocionais acompanhantes. Métodos: partindo de um caso clínico de AVC no jovem com semiologia
funcional inicial, os autores revêem a literatura pertinente do AVC orgânico. Descrev e-se o caso clínico de uma
utente de 46 anos, sob anticoncepcional que iniciou um
quadro de alterações do humor (choro fácil e labilidade
emocional) e alterações da linguagem sem hora de início esclarecida. Ao exame neurológico a doente não
verbalizava e estava com hipotonia no hemicorpo direito. Resultados: TAC CE e ECG normais. Ficou em vigilân-

cia durante a noite para avaliação psiquiátrica. De manhã foi objectivada uma afasia de expressão com olhos
ch orosos e agrav am en to do défice m otor direito
(h em iparesia direita de predomínio braquiofacial ),
hiperreflexia à direita, RCP indiferente direito com sinal
de Hoover positivo, pouco colaborante na sensibilidade
(NIHSS 9). A TAC CE de controlo revelou um enfarte
fronto-parieto-insular esquerdo recente. No internamento
a investigação solicitada teve os seguintes resultados:
o enfarte da ACME (fronto-insular-radiata-lenticular) na
angio-RM CE e uma hipercolesterolemia. Não foi encontrada fonte cardioembólica e o restante estudo foi ne-
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gativo. Fez tratamento antiagregante plaquetar, estatina
e reabilitação (motora e da fala). A utente teve alta com
NIHSS 3. Conclusões: os autores salientam a importân-

cia dos sintomas e sinais neurológicos do AVC num contexto global.
Palavras-Chaves: Emoção, Sinal de Hoover e AVC.

P3 - SALMONELLA COMO CAUSA DE CHOQUE SÉPTICO
DIANA ABREU, MARIANA MENDES, CÁTIA ZEFERINO, ANAST ASIIA ILCHENCKO, PEDRO LITO, CRIS TINA COX O, RICARDO TC HENG, VICTOR BRANCO UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (C ENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO COVA DA BEIRA, CO VILHÃ)
E-MAIL: XINOCA14@ GMAIL.CO M

Objectivos: A bacteriémia por Salmonella é uma causa
relativamente rara de sépsis, sendo na maior parte das
vezes associada a outras patologias de base, nomeadamente a estados de imunodepressão. Métodos: Doente
do género masculino, 61 anos, com antecedentes de
miocardiopatia dilatada isquémica, portador de cardiodesfibrilhador, dislipidémia, e artrite reumatóide (medicado com corticoide e metotrexato). Apresentava história de diarreia e febre, com 2 dias de evolução. Recorreu ao serviço de urgência (S.U.) por dispneia. Objectivamente apresentava tensão arterial 60/30 mmHg, frequência cardíaca 112/min, temperatura axilar de 40.5ºC e
francos sinais de dificuldade respiratória. Na presença
de paragem cardiorespiratória com actividade eléctrica
sem pulso, foram iniciadas manobras de reanimação com
entubação orotraqueal, tendo recuperado após 4 ciclos.
Por manter hipotensão arterial e anúria, iniciou suporte
vasopressor e foi transferido para a unidade de cuidados intensivos. Resultados: Iniciou antibioterapia empírica

com meropenem, até isolamento de Salmonella Enterica
(sen sív el a cefotaxim a e m eropenem , resisten te a
ciprofloxacina), alterado para cefotaxima. O restante
estu do a n alíti co rev elou falên cia m u lti o rgân ica,
nomedamente falência cardíaca, respiratória, renal, hepática, neurológica e hematológica. Assim, manteve suporte vasopressor, ventilaçao invasiva, técnicas de substituição da função renal e múltiplas transfusões sanguíneas, melhorando gradualmente, com transferência para
a enfermaria de Medicina Interna ao 24º dia. Conclusões:
Os autores pretendem demonstrar a apresentação clínica fulminante de situações habitualmente limitadas, com
risco de elevada morbi-mortalidade. Salienta-se igualmente a importância da correcta abordagem do doente séptico no S.U.. Trata-se de doença de declaração obrigatória, ten do-se aguardado o serotipo: Sal m on ella
Typhimurium.
Palavras-Chaves: Choque séptico, Salmonella Enterica,
Falência multiorgânica

P4 - HEMOPTISES – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
AISSATO ABDU CASSAMA, MANUEL CARVALHO, NELSON TEIXEIRA - SERVIÇO DE MEDICINA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: TUCHA.CASS AMA@HOTMAIL.COM

In trodu ção: A tu berculose (activ a ou sequelas), é u ma
das principais causas das hemopti ses, e apresenta
u m a e l ev a d a i n ci d ê n ci a e m to d o m u n d o . A s
hemoptises podem ser um a emergência m édica, pois
podem colocar a v ida em risco. Em cerca de 90% dos
casos têm origem n a circulação brônqu ica. Caso clín ico: Os au tores descrev em o caso d e u m doente d e
30 an os, ex-fum ador e com an tecedentes de tuberculose pu lm onar, tratado e curado. Recorreu ao SU
por h emoptise de grande volume, com episódios prév ios recorrentes. Ao exame objectiv o sem sinais de
com promisso ventilatório ou hemodinâmico, apresenta n d o d i scr e tas cr e p i ta çõ e s n o á p i ce d i re i to .
Gasometricamente sem insuficiência respiratória. Ana-

l i ti ca m e n t e se m a n e m i a o u co a g u l o p a ti a .
Baciloscopias de secreções brônqu icas n egativ as. A
tel erradiografia d o tór ax n ão m ostrou al ter ações relevan tes. Foi internado para inv estigação e tratam ento.
A TC toráx revelou discretas áreas de densificação
em vidro despolido v ag am ente n odu lares no lobo
su perior direito su gestiv a de h em orrag ia alv eolar ou
processo in feccioso, bem como estrias fibróticas residuais n a mesma local ização. A broncofibroscopia
m ostrou v estígios hemáticos dispersos, sem h em orrag ia activ a. Dada a gravidade da h em optise, optou se por real izar arteriografia b rônqu ica, qu e revelou
u ma fístu la arterio-arterial complexa d e alto débito,
ten do sido em bolizado. Contu do, tev e novo episó-
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dio de hemoptise de grande v olu m e, associada a
com prom isso v entilatório, e foi tran sfer ido para Unidade de Cuidados Interm édios, para vigilância. Repetiu arter iografia, com n ov a embolização. A pós estab i l i za çã o , fo i n o v a m e n te tr a n sfe r i d o p a r a o
inter namento da Pn eumologia. Real izou novamente
u ma terceira arter iografi a qu e mostrou apenas um a
discreta fístula arterio-ar terial . Foi equacionada interv enção cirú rgica, mas dada a ev olução clín ica favo-

ráv el, optou-se por protelar este procedimento. Tev e
alta, e passados 6 m eses, n ão se verificou n ov os episódios de h em optises. Conclu são: Um a abordagem
rápida e sistematizada d as hemoptises é fu ndam ental para m elh orar o pro gn ósti co dos doen tes. A
embolização d a circulação brônquica é um a técnica
cada vez mais u tilizada no controlo das h em optises
de várias etiologias, e tem demon strado eficácia.
Palavras-Chaves: Hem optises, Em bolização

P5 - DA BORBULHA À ANAFILAXIA
FILIPA FARIA ( UCSP MIRANDELA II), ANA PIRES (UCSP S ANTA MARIA BRAGANÇA), MARA DIAS (UCS P MIRANDELA II), IVA LOPES ( UCS P MACEDO DE
CAVALEIROS) , ANA PIRES (UCS P S ANTA MARIA BRAGANÇA)
E -MAIL: F ILIPAGUEDES FARIA@ GMAIL.CO M

Estima-se que ao longo da v ida cerca de 20% da população tem algum episódio de urticária. Sendo comum e
autolimitado n a infância, a urticária é um motivo frequente de consulta nas Urgências Pediátricas. A clín ica
é incómoda, pode produzir alterações da im agem corporal e pode resultar em situações al armantes. É importante reconh ecer os sinais de gravidade e o tratamento adequado, já que em algu mas ocasiões a urticária pode acompanhar-se de outros sintom as aparatosos como o angioedema ou a anafilaxia. A urticári a é
u m tr an storn o cutân eo caracterizado por pápu las
eritematosas circun scritas e pruriginosas, que desaparecem à v itropressão. É benigna na maioria dos casos
pediátricos, e pode representar uma fase inicial de
anafilaxia. O angioedema, por su a vez, é um a afectação de estruturas mais profu ndas da pele, como a
dermis profunda e mucosas. A anafilaxia existe quando
há uma reacção sistémica grave, comprometendo a
vida, sendo de causa imunológica. B. F. S. L. é um menino com 10 anos de idade, que recorreu ao Serviço de

Urgência por queixas de prurido generalizado, exantema papular, eritema p eri-orbital e edema da face. Foi
internado no serv iço de Pediatria durante 8 dias, onde
e ste v e a tr ata m e n to co m m e til p re d n i so lo n a e
hidroxizina. O desaparecimento das lesões cutâneas foi
flu tuante e não houv e registo de novos episódios de
an gioedem a. Desconh e-se a etiologia deste quadro,
mesmo após anam nese detalh ada. É difícil de determinar a causa, sendo que a anamnese assume uma importância capital, no intu ito de identificar o agente causal.
Assim sendo, ju lgamos ser de elevada importância refletirmos sobre este tema, e informar a popu lação dos
sin ais de grav idade e os motiv os que devem levar o
paciente à Urgência. Para tal, elaboramos u m folh eto
inform ativo dirigido aos pais. Esta é uma entidade com
um espectro de gravidade elevado, que motiva div ersos episódios de Urgência em que poucos pacientes
precisam de internamento.
Palavras-Chaves: urticária, angioedema, anafilaxia, urgências pediátricas

P6 - RABDOMIÓLISE COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DO
HIPOTIROIDISMO – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
INÊS ZÃO, MARGARIDA CRUZ, FILIPA SOUSA, ANA ÁGUEDA, CARLA MATIAS - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA ( CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA
E -MAIL: INESZAO@ GMAIL.CO M

A rabdomiólise resulta da necrose mu scular e libertação dos componentes intracelu lares do mú sculo para
o san gu e. M an ifesta-se essencial m ente por m ialgias
e, por vezes, por coloração acastan hada da u rina,
sendo as principai s com plicações a lesão renal e he-

pática. Os au tores apresentam um h omem de 65 anos,
com antecedentes de displipidem ia, m edicado com
sinvastatin a, que recorreu ao serviço de urgência (SU)
por asten ia, m ialgias e edemas generalizados, associado a duas l ipotim ias na semana prév ia à v in da ao
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SU. Apresentav a CK de 3705 U/L, m ioglobina de 493
ng/m l e creatinin a de 1,8 m g/dl. Electrocardiograma
e radiografia do tórax sem al terações. Assumiu-se uma
rabdomiólise iatrogenica à estatin a, que foi suspensa,
e inter nou-se o doente para flu idoter apia in tensiv a e
vigilân cia. Por ag rav am ento da fun ção renal e subida
persistente das enzim as musculares, pesquisou-se outra s po ssív e i s e ti o l og i a s, i de n ti fi ca n d o- se u m
h ipotiroidism o (T SH 109,7 mU/L, T4 livre 10,19 ng/
dl). In iciou levotiroxina, com descida progressiva da

TSH , enzimas m usculares e estab ilização da fun ção
renal , manten do segu im ento na consu lta d e Medicin a In tern a. Este caso alerta-nos p ara um a m an ifestação pouco comu m do h ipotiroidism o. Apesar de n esta patologia o env olvimen to m uscular ser com um , a
a p r ese n ta ção so b a fo r m a d e r a bd o m i ó l ise é
in comu m, correlacionan do-se os níveis de CK com os
de TSH .
Palavras-Chaves: Rabdomiolise, hipotiroidism o, lesão
renal

P7 - A ERA DOS “PRODUTOS NATURAIS” E A TOXICIDADE
HEPÁTICA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLINICO
ANA PIS S ARRA - MEDICINA GERAL E F AMILIAR
E -MAIL: ANAJOAO PIS S ARRA@GMAIL.CO M

I n trodução: A toxicidade h epáti ca é a m an ifestação
m a is com u m de re acção ad v er sa a su bstâ n ci as
far m acológicas ou q uím icas (m edicam entos, drogas
de abuso, “produ tos n aturais”) acarretan do, por v ezes, a susp ensão da com ercialização d e v árias su bstân cias. N ão obstan te a redu zida i ncidên cia (7,6 por
m ilh ão de h abitan tes/ano), a hepatite tóxica é um a
cau sa com um de fal ência h epati ca agu da, esti m an do-se u m a m ortalidade d e cerca de 12%. Na er a dos
“produtos n atu rai s” de h erban árias ou u sados em
“Medicin a Altern ati va” salien ta-se a im portância d e
pesqu isar n a h istória clín ica a in gestão destes produtos a qu alqu er doente qu e apresente icterícia ou
a l te r a çõ e s d o s te ste s b i o q u í m i co s h e p á ti co s.
Objetiv o: Reportar caso clin ico de h epatite tóxica
secu n dária a in gestão de produ to n atu ral M étodos:
Rev isão do processo clín ico e l iteratu ra. Caso clínico: Hom em de 79 an os, com antecedentes de doença cérebro-v ascu lar e qu isto renal. Sem h istória
de h ábitos tabágicos, al coólicos, toxifílicos ou com portamen tos sexuai s de risco. Sem viagen s recentes. I nicia qu adro d e dor abdom in al no hipocôndrio
direito após tom a de “chá” para obsti pação. Por
agrav am ento do qu adro acompan hado d e m al estar
e colúria recorre ao Serv iço de U rgência. Do exam e
fí sico sal ien ta -se pe le e escler óti ca s i cté ri cas e
pal pação abdomin al dolorosa no hipocôndrio direito, sem M urph y v esicular. Analiticam ente evidência
de AST/TGO 145U/L, ALT /TGP 160U/L, FA 335U/L,

GGT 346U/L Bilirru bina total 5,2 m g/dL, Bilirru bin a
direta 4,0 m g/dL. Realiza TAC abdomin o-p élvico
com ev idên cia de h epatom eg ália co m estea tose
h epática. Do restan te estu do: virologia n orm al , estudo im un ológico normal, colon oscopia sem alterações. Du ran te o in ter n amen to evolu iu com ag ravam e n to d o s p a r â m e tr o s h e p á ti c o s, a ti n g i n d o
bi li rr u b in a to ta l m á xi m a d e 10,0 m g/ dL , sem
coag ulopatia ou ev idencia de discrasia hemorrág ica.
S u b m e ti d o a tr a ta m e n to co m fl u i d o te ra p i a e
m eti lpredn isolon a. Progressiv am en te apresen tou
melh oria clin ica e laborator ial, com normalização da
fun ção h epática após 2 meses. Conclusão: A prolifer ação das cham adas “m edicin as alter n ati v as” nas
ú lti m as décadas e a crença gen eralizada de q u e os
“produtos n atu rais” são in ócu os, im possibilita m uitas v ezes qu e essas substân cias sejam con sideradas com o eti ologia de lesão h epática, pelo qu e nos
parece relevan te alertar para os efei tos adversos
associados a tom a destes produ tos de v enda liv re.
Há ainda a con siderar a difi culdade em identi ficar a
com posição da substân cia ingerida, dada a fal ta d e
regu lam entação, além da falta de colaboração do
doente em assum ir a in gestão destes produtos. Dada
a i m portân cia pedagógica do caso clinico, os au tores propõem -se a apresentar este caso e a fazer um a
brev e r ev isão da literatu ra
Palavras-Chaves: h epati te tóxica, produ tos n atu rais
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P8 - SINDROME CARDIORENAL TIPO 4
CARINA S ANTOS , ANA MOREIRA, JORDANA DIAS, JOÃO PARREIRA, PAULA NEVES, CELES TINA BLANCO , LUIS MARF ULL, JOÃO CORR EIA - SERVIÇO DE
MEDICINA ( ULS GUARDA)
E-MAIL: A18518@ FC SAUDE.UBI.PT

O Síndrome Cardiorenal (SCR) é uma condição renal e
cardíaca, na qual a disfunção aguda ou crónica de um
órgão pode induzir disfunção aguda ou crónica do outro. Inclui 5 subtipos: Tipo 1- agravamento abrupto da
função cardíaca (FxC); Tipo 2 - Anomalias crónicas na
FxC que provocam doença renal (DR) crónica progressiva e permanente; Tipo 3 -agravamento abrupto da função renal que provoca IC aguda; Tipo 4 - estado de DRC
que contribui par a diminuição da FxC, hipertrofia cardíaca ou aumento do risco de evento cardiovascular; Tipo
5 - condição sistémica, que provoca disfunção renal e
cardíaca. CASO CLÍNICO: Mulher, 72 anos, seguida em
Consulta Externa de Medicina Interna e de Nefrologia
por Glomerulonefrite Membranosa estádio II, secundária
a Doença Mista do Tecido Conjuntivo, diagnosticada há
9 anos. A doente manteve-se estável até há cerca de
um ano, altura em que iniciou quadro de palpitações
com sensação de aflição; no dia anterior quadro compatível com AIT (diminuição da força muscular braço direito e disartria, com recuperação completa). O exame

objetivo revelou FC 131 bpm, sendo referenciada ao
Serv iço de Urgên cia. O ECG era com patí vel com
Fibrilh ação Au ricular (FA) de n ov o com resposta
ventricular rápida; Rx-Tórax com derrame pleural direito;
TAC-CE sem lesões agudas. Realizou medicação antiarrítmica e diurética e iniciou anticoagulação. Mantémse estável até à data, sem novas intercorrências. Tratase, portanto, de um Síndrome Cardiorenal tipo 4 em que
a DRC contribuiu para aumento do risco cardiovascular
(AIT e ICC descompensada secundários a FA). CONCLUSÃO: A coexistência de DR e Doença Card íaca é frequente e aumenta significativamente a mortalidade. O
síndrome que descrev e a interação entre coração e rins
foi definido e classificado, sendo uma importante ferramenta para promover uma nova interação e colaboração entre cardiologia e nefrologia de modo a oferecer
uma abordagem holística dos pacientes com patologia
cardíaca e renal combinada.
Palav ras-Chav es: Si n drom e Cardi oren a l Tipo 4;
Glomerulonefrite Membranosa; ICC descompensada; FA

P9 - LEUCEMIA DE HAIRY CELLS
CARINA S ANTOS ; ANA MOREIRA, JORDANA DIAS, JOÃO PARREIRA, PAULA NEVES, CELES TINA BLANCO , LUIS MARF ULL, JOÃO CORR EIA - SERVIÇO DE
MEDICINA ( ULS GUARDA)
E-MAIL: A18518@ FC SAUDE.UBI.PT

A leucemia de Hairy Cells (LHC) é uma forma incomum de
Neoplasia Linfoproliferativa Crónica de Células B, que representa aproximadamente 2% de todas as leucemias e
1% de todas as neoplasias linfóides. Ocorre, em média,
aos 52 anos e apresenta predomínio masculino (4:1). A
maioria dos pacientes tem sintomas relacionados com a
esplenomegália ou citopenias (anemia, trombocitopenia,
neutropenia, monocitopenia), nomeadamente fraqueza e
cansaço fácil, infeções de gravidade variável, e/ou hemorragias. CASO CLÍNICO: Homem, 35 anos, com antecedentes pessoais de Pneumonia Atípica por gérmen não
identificado aos 25 anos, foi internado no Serviço de
Pneumologia por Pneumonia Lobar Inferior Direita por H1N1
com Insuficiência respiratória parcial. Analiticamente apresentava pancitopenia - Leucopenia (1.75*10^3/uL) com
neutropenia (1.27*10^3/uL) e monocitopenia (0,01*10^3/
uL); anemia normocitica normocrómica sem anisocitose
(Hb 12.0g/dl); e trombocitopenia (131.000) - PCR 14,50
mg/dl. Foi estabilizado e referenciado para consulta de

Medicina Interna para estudo de pancitopenia. Do exame objetivo destaca-se au sência de esplenomegál ia,
adenopatias ou sintomas constitucionais. Analiticamente apresentava imunoglobulinas, ácido fólico e vitamina
B12 normais. TAC-Toraco-Abdomino-pélvica sem alterações. Medulograma inconclusivo. A Imunofenotipagem
de sangue periférico revelou 14% de células B de taman h o gran de e clonais, com patív el com sín drom e
linfoproliferativo crónico de células B, nomeadamente
Leucemia de Hairy cells. O doente foi orientado para
consulta de Hematologia onde realizou biópsia óssea
que confirmou o diagnóstico. Iniciou tratamento, com
boa resposta, estando atualmente apenas em controlo.
CONCLUSÃ O: Os autores apresentam este caso para
alertar sobre a possibilidade da existir um estado de
im unossupressão associado a in feções de repetição,
principalmente em doente jovem e sem antecedentes
pessoais relevantes.
Palavras-Chaves:Leucemia de Hairy cells; pancitopenia
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P10 - OCLUSÃO INTESTINAL POR BEZOAR
RUI RAINHO, PEDRO VAZ, MANUEL MEGA, ANTÓNIO GOUVEIA - SERVIÇO DE CIRURGIA ( ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: R_RAINHO@ HOTMAIL.CO M

Bezoar são coleções de m aterial n ão digerido q ue se
acumu lam no tracto gastrointestin al . Mais frequ entes n o estôm ago, apenas 4% são cau sa de oclu são
do in testin o delgado. O seu diag n óstico pré-operatór io é raro d ev ido à sua clinica in especifica e a resu ltad os im ag iológicos nem sem pre diagn ósticos. Na
idade adu lta, são maioritar iamen te fitob ezoares, po-

dendo o seu tr atam ento ser médico, endoscópico ou
cirúrgico. Os au tores ap resentam um caso clinico de
oclusão intestin al por fitobezoar tratad o cirurgicam ente, com destaqu e para a clin ica in especifica e
diagn óstico in traoperatório que caracterizam esta
entidade.
Palavras-Chaves: Oclusão intestinal; Bezoar

P11 - AVC HEMORRÁGICO - UMA APRESENTAÇÃO ATÍPICA
ANA CRUZ, ANTÓNIO CABRAL, ARNALDO BARAI, JOÃO CORREIA - SERVIÇO DE MEDICINA (ULS GUARDA)
E -MAIL: ANAVERAC RUZ.MAIL@ GMAIL.CO M

A hemorragia intracerebral é a segunda causa mais comum de AVC (acidente vascular cerebral), sendo apenas
precedida pelo AVC isquémico [1,2]. Com uma incidência anual estimada de 16-33 casos em 100.000 indivíduos, trata-se de uma patologia com elevada morbilidade
e mortalidade[3]. Quanto à etiologia, geralmente deriva
de sangramento arterial , maioritariam ente de causa
hipertensiva ou traumática. Objectivos: Os autores apresentam um caso clínico de apresentação atípica de AVC
hemorrágico, diagnosticado no Serviço de Urgência (SU)
do HSM (Hospital Sousa Martins), enfatizando a abordagem clínica e diagnóstica iniciais. Caso clínico: Doente
do sexo feminino, 41 anos, trazida ao SU do HSM pela
VMER, por quadro de cefaleias intensas associadas a
vómitos persistentes, com afasia subsequente e perda
de controlo de esfíncteres, com duas horas de evolução. À entrada apresentava-se afásica, com diminuição
da força muscular do hemicorpo direito. Durante a colocação de uma sonda nasogástrica a doente iniciou um
discurso fluente e aparente recuperação súbita dos
défices motores, pelo que se colocou a hipótese de mímica de AVC. No entanto, a doente exibiu novamente
uma degradação rápida do estado clínico com ressurgimento dos défices referidos. Realizou TC-CE que revelou
um a lesão hemorrág ica agu da intraparenquimatosa
su bcortical tem poral esqu erda. For am consideradas
como hipóteses diagnósticas trombose da v eia cortical
temporal ou malformação arteriovenosa. A doente foi
transferida para o serviço de Neurocirurgia do hospital
de referência, onde foi confirmada a presença de uma
malformação arteriovenosa com a consequente hemorragia. Conclusão: As malformações arteriovenosas são

as malformações vasculares congénitas mais raras, apresentando ainda um maior potencial hemorrágico [4,5].
Representam uma causa rara de AVC hemorrágico no
adulto, sendo uma causa frequente na infância [6]. A
apresentação clínica típica de hemorragia intracerebral
cursa com instalação progressiva de défices neurológicos, sem melhoria na fase precoce. Como foi demonstrado neste caso, nem sempre existe uma evolução linear. É necessário um elevado índice de suspeição clínica
para o diagnóstico e actuação precoces, possibilitando
assim um melhor prognóstico. Referências bibliográficas:
1.Mohr JP, Caplan LR, Melski JW, et al . The Harvard
Cooperative Stroke Registry: a prospective registry.
Neurology 1978; 28:754. 2.Broderick JP, Brott T, Tomsick
T, et al. Intracerebral hemorrhage more than twice as
common as subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg 1993;
78:188. 3.Sacco S, Marini C, Toni D, et al. Incidence and
10-year surviv al of in tracerebral h em orrhage in a
popu la ti on -based r egistry . Stroke 2009; 40:394.
4.Willinsky RA, Lasjaunias P, Terbrugge K, Burrows P.
Multiple cerebral arteriovenous malformations (AVMs).
Review of our experience from 203 patients with cerebral vascular lesions. Neuroradiology 1990; 32:207.
5.Mohr JP, Kejda-Scharler J, Pile-Spellman J. Diagnosis and
treatment of arteriovenous malformations. Curr Neurol
Neurosci Rep 2013; 13:324. 6.Beslow LA, Licht DJ, Smith
SE, et al. Predictors of outcome in childhood intracerebral
hemorrhage: a prospective consecutive cohort study.
Stroke 2010; 41:313.
Palavras-Chaves: Cefaleias in ten sas; Hem orragia
in tracerebral; M al form ações vasculares congénitas;
Malformação arteriovenosa;
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P12 - LOMBALGIA? CÃIBRA? MIALGIA? CLAUDICAÇÃO?
MARIANA FR EIRE, MIGUEL CABANELAS ( C.S. COVILHÃ)
E -MAIL: CABANELAS @ GMAIL.CO M

Relato de Caso Tema: Cardiologia Introdução: As alterações articulares da coluna lombar são frequentes. Os sintomas são facilmente identificáveis, há fácil acesso a exames complementares e o diagnóstico é relativamente simples. Contudo, por vezes a combinação de sintomatologia
compatível com alterações imagiológicas podem mascarar outras patologias de maior gravidade. Descrição: I.C.,
sexo feminino, 55 anos, instrutora de ski, com antecedentes pessoais de tabagismo acentuado, dislipidemia e depressão, recorre ao médico de família com queixas de dor
nos membros inferiores, agravadas com o movimento, tipo
m isto com de scritor es n eu r opáti cos. Os exam es
imagiológicos (radiografia e tomografia axial computorizada
da coluna lombar) mostram alterações na coluna lombo-

sagrada, compatíveis com compressão do nervo ciático.
Ao l on go de dois a n os h o u v e agr av am en to da
sintomatologia, sem alívio com analgesia, progredindo para
in capacitante. Um nov o exam e radiológico revelou
calcificação parcial da aorta abdominal, o que levou a
reformulação diagnóstica, diagnosticando-se aterosclerose
obstrutiva na aorta abdominal terminal. Conclusão: Apesar da sintomatologia da doente ser compatível com um
diagnóstico já estabelecido, o agravamento progressivo
das queixas aliado ao insucesso da terapêutica deve levantar suspeita de outro tipo de patologia, que pode manifestar-se de forma semelhante.
Palavras-Chaves: lombalgia, claudicação, aterosclerose,
aorta abdominal, tabagismo

P13 - QUANDO A ANSIEDADE MASCARA UM QUADRO CLINICO
IMPORTANTE
JORDANA DIAS, CARINA S ANTOS, JOÃO PARREIA, EUGÉNIA PEREIRA, ANTÓNIO MENDONÇA, ANA MARQUES, CLÁUDIA PIMPÃO, F RANC IS CO
CARVALHO, MARINA RIBEIRO, MIGUEL S ANTOS , RUI GONÇALVES - US F RIBEIRINHA ( ULS GUARDA)
E -MAIL: JORDANA.DIAS@ HOTMAIL.COM

Mulher de 50 anos, sem antecedentes patológicos de interesse, recorreu ao Serviço de Urgência por sensação de
dificuldade respiratória. À admissão a doente apresentava-se ansiosa, eupneica a ar ambiente e normotensa. Sem
alteração dos restantes sistemas. Analiticamente apresentava elevação de D-Dímeros (1299 ng/mL), sem alterações
na gasimetria, RX de tórax ou ECG. Tendo em conta a baixa probabilidade de TEP nas diferentes escalas e exame
objetivo normal, a doente teve alta médica com vigilância
de sinais e sintomas de alarme. Três dias depois da alta
médica,recorreu de novo ao Serviço de Urgência por sen-

sação de opressão torácica e desconforto gemelar na perna esquerda. À anamnese referiu manipulação recente de
varizes, feito que tinha sido negada no último episódio de
Urgência. Tendo em conta o risco intermédio de TEP na
escala de Wells foi realizada Angio-TAC qu e revelou
tromboembolismo pulmonar, envolvendo os ramos lobares
bilaterais com regular distribuição bronco vascular, sem
alterações da densidade de carácter agudo ou evolutivo.
A doente foi in ternada nos Cuidados I ntensivos de
Cardiologia com boa evolução clinica.
Palavras-Chaves:tromboembolismo pulmonar

P14 - UM DOENTE COM “SORTE”- TRAUMATISMO
ABDOMINAL PENETRANTE
MANUELA ROMANO, ANA MONTEIRO, PEDRO VAZ, GINA MELO, ANTÓNIO GOUVEIA - SERVIÇO DE CIRURGIA (ULS CASTELO BRANCO)
E -MAIL: MANEZITAROMANO@ GMAIL.CO M

O traumatismo abdominal é frequentemente encon trado em situações de emergência e responsáv el por um
núm ero expressivo de mortes. Os trau matismos penetrantes são um dos tipos d e traumatismo ab dominal e
propiciam lesões de forma direta, em função da seu
trajeto e das estruturas que atravessam. Os autores apresentam um doente de 62 an os, sujeito a traumatismo

abdominal penetrante, a nível da fossa ilíaca direita,
com pau de madeira. Na exploração cirúrgica verificouse ausência de penetração da cavidade abdominal, tendo-se removido o corpo estranho. O pós-operatório decorreu sem intercorrências significativas.
Palavras-Chaves: trauma abdomin al, corpo estran ho,
exploração cirúrgica
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P15 - EVENTRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA
JORDANA DIAS, CARINA S ANTOS, JOÃO PARREIA, EUGÉNIA PEREIRA, ANTÓNIO MENDONÇA, ANA MARQUES, CLÁUDIA PIMPÃO, F RANC IS CO
CARVALHO, MARINA RIBEIRO, MIGUEL S ANTOS , RUI GONÇALVES - US F RIBEIRINHA ( ULS GUARDA)
E -MAIL: JORDANA.DIAS@ HOTMAIL.COM

Hom em , 78 an os, com an tecedentes de hiperten são
arter ial e h ipertrofia benign a da próstata, sem h istória recente d e traum atismo ou h istória d e in terv enções cirú rgicas prévias, recorreu ao Serviço de Urgência por tor acalgia esquerda irradiada à região dorsal
h om olater al com u ma h ora d e ev olução. Objectiv ouse an siedade marcada d o doente e hiperten são arterial ligeira, sem al teração dos restantes sistem as. An aliticam en te apresen tav a discreta tr ombocitopen ia
(139*103/u L) e m arcadores de n ecrose miocárdica
negativ os. O ECG revelou ritm o sin usal com bloqueio

com pleto de ram o direito. Radiologicamente apresentava elevação parcial da h emicúpula diafragmática
esquerda com mú lti plas ansas intestin ai s localizadas
n o h e m i tó r a x a fe cta d o . A to m o g r a fi a a xi a l
computor izada confirm ou a existência de ev entração
diafragm áti ca esqu erda sem aden opatias h ilares,
m ediastín icas ou alter ações pleuro parenquimatosas
pulmonares. O doente foi tratad o sintomaticamente
e orientado poster iorm ente à consulta de Cirurgia
Geral.
Palavras-Chaves: ev entração diafragm atica

P16 - URTICÁRIA AGUDA SECUNDÁRIA A RISPERIDONA
ANA GOMES, EDUARDO CARVALHO, DÍDIA LAGES; DÁLIA ES TEVÃO, TERESA SANTOS , ARTUR GAMA - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (C ENTRO
HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO COVA DA BEIRA, COVILHÃ)
E -MAIL: AN.PAT RIC IA.GOMES @ GMAIL.CO M

A risperidona é um antipsicótico utilizado no tratamento de uma grande variedade de distúrbios psiquiátricos
como a Esquizofrenia, a Doença Bipolar, Depressão não
Psicótica, entre outros. Os seus mecanismos de acção
residem na sua actividade como forte antagonista dos
receptores 5HT2, D2, á1 e á2 adrenérgico, com acção
moderada sobre receptor histamínico e colinérgico. Entre os efeitos secundários mais destacados encontra-se
sonolência, sedação, hipotensão ortostática, síndrome
metabólico. Em menos de 4% dos casos pode ocorrer
como rash cutâneo. A urticária é uma manifestação muito rara da terapêutica com risperidona. CASO CLINICO
Doente de 64 anos, do género masculino, parcialmente
dependente para as AVD, com antecedentes de HTA,
DM tipo 2 e Acidente Cerebrovascular há 6 anos, com
seq u e la s de d éfice co gn itiv o, m ed icad o co m
losartan+HCTZ, lorazepam, vildagliptina+metformina e
AAS. Recorreu á consulta por quadro de alter ação
comportamental de instalação insidiosa com agravamento progressivo ao longo dos últimos 4 anos, associado
a desorientação temporo-espacial e risco de au toagressividade e a terceiros. Avaliado pela psiquiatria 15
dias antes, tendo iniciado risperidona 2 mg 1id. Pela
persistência dos sintom as foi in tern ado para estudo
etiológico. O exame físico da admissão revela apenas

lesões eritem atosas pap u lar es p ru ri gin o sas n ão
descamativas localizadas a nível do tronco, face anterior de braços e per n as com p atí v el com r eacção
urticariforme. Analiticamente: hemograma e bioquímica
sem al terações. Na electroforese de proteínas séricas
sem banda monoclonal; Estudo de auto-imunidade negativo e serologias não reactivas. TC-CE não evidenciava lesões v asculares, expansivas ou malformativas. Ao
2º dia de internamento as lesões urticariformes tornaram-se mais exuberantes e pruriginosas. Foram revistos
todos os factores de exposição e fármacos e constatou-se, como potencial agente, a risperidona. Foram
doseadas as Imunoglobulinas e complemento com valores dentro da normalidade. Foi retirada a risperidona e
foi medicado com corticóide sistémico e anti-histamínico
com regressão das lesões urticariformes ao longo de 23 dias. CONCLUSÃO Apesar dos efeitos secundários a
risperidona serem frequentes na prática clinica, as manifestações dermatológicas são bastante invulgares, constituindo <4% dos casos descritos. Com este caso, queremos salientar a importância de considerar a risperidona
como potencial agente etiológico de uma urticária, principalmente quando outras possíveis causas foram descartadas.
Palavras-Chaves: Risperidona, Urticaria
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P17 - DIABETES MELLITUS TIPO 1 INAUGURAL EM CRIANÇAS ESTUDO RETROSPETIVO ENTRE 2000-2014
MARTA TRAVESSA, MÓNICA PEDREIRO, FERNANDA MARCELO - SERVIÇO DE PEDIATRIA (ULS CASTELO BRANCO)
E -MAIL: MARTOC AS TRAVES S A@ GMAIL.CO M

Objetivo. Estabelecer a incidência e caracterizar os casos de Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 em crianças dos 0 14 anos, num hospital distrital, da região da Beira Interior. Métodos. Foi realizado um estudo retrospetivo em
crianças que reuniram os critérios para o diagnóstico de
DM tipo 1 inaugural, entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de
Julho de 2014. Resu ltados. Foram diagnosticados 27
novos casos, a m aioria do sexo masculino (rácio de
1,7:1), dos 6-10 anos e com uma média de idade de
diag nóstico de 8,6 anos n os rapazes e 7,6 anos nas
raparigas. Verificaram-se dois picos de incidência, em
2005 e 2012. Houve maior incidência de crises inaugurais nos primeiros 6 meses do ano (Inverno e Primavera).
A maioria tinha história familiar, sem diferença entre géneros. Os casos com história de DM tipo 2 apresentaram maior demora até ao diagnóstico, com média de
27 dias - casos de DM tipo 1 demoraram 8,5 dias. A
média de dias decorridos entre o início dos sintomas e
o diagnóstico foi de 19 dias, ligeiramente superior no
sexo feminino e dos 6-10 anos. Com infeção precedente, o número de dias até ao diagnóstico foi menor. Os
sintomas mais comuns foram a polidipsia, poliuria e per-

da de peso. A apresentação de cetoacidose foi de
48,14%, superior no sexo masculino e dos 0-5 anos, com
um pico de casos em 2005 e 2012. A média de dias até
ao diagnóstico foi de 13,5 dias, enquanto nos casos
sem esta complicação foi de 24,7 dias. A m édia da
medição de glicemia à entrada foi 421,11 mg/dl, superior no sexo feminino. 48,1% tinham pelo menos um dos
anticorpos positivos e a maioria apresentava 2 positivos, sem diferença entre géneros. A medição do peptídeo
C foi calculada em 40,7% dos doentes, nenhum com
valores remanescentes. Quanto à medição da HbA1c,
33,3% das crianças tinham a análise solicitada no momento do diagnóstico, todas com v alor e”6,5%. Na terapêuti ca esqu em a de in sulin a ação ultr a rápida +
intermédia foi o mais utilizado. Conclusão: A tríade de
poliúria, polidipsia e perda de peso representou a forma
de apresentação mais comum, com elevada incidência
de cetoacidose diabética. O aumento da consciência
dos primeiros sintomas é necessário para reduzir a gravidade da cetoacidose diabética.
Palavras-Chaves: Diabetes Mellitus tipo 1; Cetoacidose
diabética; Crianças 0 – 14 anos

P18 - FIBRILHAÇÃO AURICULAR MORTAL – CASO CLÍNICO
HELENA MAURÍCIO, ANDREI GRADINARU; RAQUEL GIL, TÂNIA AF ONSO, LILIYA MALANKA, RUI ALEXANDRE, ANA GONÇALVES , CARLA PINTO,
DUARTE SOARES, CRIS TIANA BATOUXAS , ROMEU PIRES, TIAGO LOZA, CRISTIANA PINTO, ELISA TOMÉ, ANDRÉS CARRASC AL, ADELAIDE ESTEVES,
PRUDÊNCIA VAZ - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (ULS NORDES TE)
E-MAIL: NENE_MAURICIO23@ HOTMAIL.CO M

O doente com fibrilação auricular (FA) tem risco aumentado de fenómenos cardio-embólicos, responsáveis por
várias co-morbilidades. Descrição: Os autores descrevem
o caso de um doente de 64 anos, autónomo, com antecedentes de FA h ipocoagu lada, obesidade, doença
cerebrovascular isquémica e asma. Com baixa adesão
terapêutica. Trazido ao Serviço de Urgência por dor
retroesternal tipo aperto, de instalação súbita e com irradiação para dorso e abdóm en, acom panh ada de
dispneia. Administrada medicação anti-isquémica. De
relevo ao exame objetivo apresentava apenas arritmia,
e crepitações biba sais. An al iti ca m en te com I NR
in fraterapêutico, marcadores de n ecrose miocárdica

(MNM) negativos. ECG identificava-se FA, sem sinais de
isquémia aguda. Radiografia de tórax mostrava edema
bilateral . Assumido diagn óstico de edema agudo do
pulmão. Realizada terapêutica sintomática e iniciada
ventilação não invasiva, com boa resposta. No dia seguinte, aumento dos MNM, ECG com inversão da onda T
em V3-V6, sem sintomatologia acompanhante. Repetida medicação anti-isquémica e transferência do doente
para Cardiologia de referência com diag nóstico de
enfarte agudo do miocárdio sem supra ST antero-lateral.
Real izada atitude expectan te. Doente estável, no dia
seguinte com subida de troponina I (máximo 5.02) e de
LDH (982), iniciada dor periumbilical forte, sem sinais de
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irritação peritoneal. Observado por Cirurgia Geral, realizado AngioTC abdominal que revelou pneumatose intestinal. Agravamento rápido do estado geral, apresentando-se sem condições cirúrgicas. Após 12h, paragem
cardiorrespiratória com assistolia. Início de manobras de
suporte avançado de vida sem reversão. Declarado óbito com causa de morte isquemia intestinal de provável

etiologia cardio-embólica. Conclusão: Neste caso, verificou-se uma consequência incomum da FA, com rápida
progressão para um evento fatal. Destaca-se a importância de iniciar nos doentes com FA a hipocoagulação
o ra l
pa ra
e v i ta r
fe n ó m e n o s
em bó li co s.
Palavras-Chaves: fibrilhação auricular, embolismo, EAM,
isquémia mesentéricas

P19 - MASCARADO EM SINTOMAS DE INFEÇÃO…
- CASO CLÍNICO
HELENA MAURÍCIO, ANDREI GRADINARU, RAQUEL GIL, TÂNIA AF ONSO, LILIYA MALANKA, RUI ALEXANDRE, ANA GONÇALVES , CARLA PINTO,
DUARTE SOARES, CRIS TIANA BATOUXAS , ROMEU PIRES, TIAGO LOZA, CRISTIANA PINTO, ELISA TOMÉ, ANDRÉS CARRASC AL, ADELAIDE ESTEVES,
PRUDÊNCIA VAZ - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (ULS NORDES TE)
E-MAIL: NENE_MAUR ICIO23@HOTMAIL.CO M

As queixas lom bares são responsáveis por u m elev ado
núm ero de episódios de urgência. As suas etiologias
são variadas e por vezes de difícil identificação. Discussão: Os autores apresentam o caso clín ico de um
doente, de 31 anos, autónomo, trabalhador fabril e fumador de um maço por dia. Sem outros anteceden tes
patológicos conhecidos ou medicação crónica. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) por dor lom bar à esquerda, de intensidade moderada, constante, com irradiação abdominal e com murphy renal positivo à direita. Sem queixas urin árias. Fita teste urin ária com leuco
e eritrocitú ria. Alta medicado em piricam ente com
amoxicilina+ácido clavulânico e diclofenac em SOS.
Regressa ao SU 3 dias depois por manutenção das queixas, tendo sido sugerida realização de ecografia renal,
que revelou massa renal esquerda. Nova vinda ao SU 8
dias depois. O doente referia hematúria, anorexia e perda ponderal nas últimas duas semanas. Realizou TC
abdomino-pélvico qu e revelou trombose profunda da

veia cava inferior e veia renal esquerda e volum osa
massa tumoral no rim esquerdo. Internado para estudo,
ten do in iciad o h ip ocoag u lação. N ecessidade de
sifonagem pela hematúria, com bons resultados e sem
repetição. Realizada RM abdom inal que confirmou volum osa neoformação do rim esquerdo que envolv e a
gordura e a fáscia de Ger ota, e estruturas v asculares e
preenche completamente a veia renal, atingindo a veia
cava inferior, prolongando-se atingindo o plano da confluência com as v eias suprahepáticas. Sem aspectos
de metastização. Observ ado por Urologia que dá in dicações para tratamento com enoxaparina 60mg/dia e
encaminhamento para consu lta d e gru po do IPO, que
aguarda. Conclusão: A neoplasia renal benigna ou maligna é u ma entidade que facilm ente se confunde com
etiologias inocentes de qu eixas renai s, sendo muitas
vezes um achado acidental, e que muitas vezes se acompan ha de um prognóstico reservado.
Palavras-Chaves: pielonefrite neoplasia rim

P20 - NEM TUDO O QUE PARECE É… - CASO CLÍNICO
HELENA MAURÍCIO, ANDREI GRADINARU, RAQUEL GIL, TÂNIA AF ONSO, LILIYA MALANKA, RUI ALEXANDRE, ANA GONÇALVES , CARLA PINTO,
DUARTE SOARES, CRIS TIANA BATOUXAS , ROMEU PIRES, TIAGO LOZA, CRISTIANA PINTO, ELISA TOMÉ, ANDRÉS CARRASC AL, ADELAIDE ESTEVES,
PRUDÊNCIA VAZ - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (ULS NORDES TE)
E-MAIL: NENE_MAUR ICIO23@HOTMAIL.CO M

A dor abdominal é uma entidade de difícil abordagem, pela
multiplicidade de órgãos que pode atingir. Descrição: Os
autores apresentam o caso de um doente, de 71 anos, autónomo, com antecedentes de paquipleurite esquerda traumática, síndrome metabólico e quistos renais bilaterais. Recorre ao serviço de urgência por dor no flanco direito, per-

sistente, sem irradiação, com 12h de evolução, associada a
náuseas, poliúria e febre. Sem alterações intestinais ou outras queixas. Ao exame objetivo apresentava diminuição
do murmúrio vesicular no terço médio esquerdo e dor à
palpação no flanco direito, com Murphy renal duvidoso à
esquerda, sem sinais de irritação peritoneal. ECG, radiografia
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torácica e abdominal sem alterações de relevo. Analiticamente, apenas, com aumento dos parâmetros inflamatórios. Urocultura negativa e hemoculturas positivas para S.
sangui. Pedida ecografia renal que não revelou alterações
para além do quisto renal já conhecido. O doente foi internado para estudo. Por febre e dor mantidas após 3 dias,
apesar da antibioterapia empírica instituída, foi pedido TC
abdomino-p élvico, qu e revelou prov áv el apêndice
distendido, com coleção periapendicular com extensão à
goteira parietocólica e ao espaço hepatorrenal. Avaliado
por Cirurgia Geral que em laparoscopia confirmou diagnós-

ti co de apendicite agu da perfu rada com abcesso
subh epáti co. Con v ersão para laparotom ia com
apendicectomia e drenagem de abcessos. Boa evolução
pós cirurgia, estando assintomático à data de alta e na consulta de reavaliação. Conclusão: Nem sempre o mais comum é o diagnóstico correto. Apesar de o doente apresentar sinais e sintomas sugestivos de cistite/pielonefrite, os
exames complementaresde diagnóstico demonstraram que
as queixas deviam-se a uma apendicite, sendo esta última
uma das emergências cirúrgicas mais frequente.
Palavras-Chaves: urgência pielonefrite apendicite

P21- RUTURA ESPONTANEA DO BAÇO
SO FIA BRÁS, JOANA SILVA, RUI REIS, CATARINA ROCHA - UCS P MIRANDELA II (ULS NORDEST E)
E-MAIL: ASOFIABRAS@ HOTMAIL.CO M

Embora protegido pela grade costal, o baço é o órgão
lesado com maior frequência quando o hipocôndrio esqu erdo é acometido por fortes contusões, podendo
levar a hemorragia intraperitoneal intensa e choque. Porém , já foram descritos casos e/ou secun dária a outras
patologias. A apresentação clínica pode v ariar desde a
norm alidade até choque hem orrágico. A ru tura espontân ea do baço (REB) é incomum e prov avelm ente subdiagnosticada n a ausência de história de trauma (rece n te ou a n ti g o). A sin to m ato log ia a ssociada é
inespecífica e caracterizada, em geral, por dor abdominal no hipocondrio esquerdo, e pode irradiar para o
ombro esquerdo. O grau de lesão ou situação clínica,
influenciam activam ente na decisão terapêutica (cirúrgica ou conservadora). Descrição de caso: Homem de
81 anos, com an tecedentes de HTA e DPOC medicadas, herniorrafia bilateral e colecistectomia. Seguido em
consulta por suspei ta de quisto do colédoco tipo I,
confirmado por colan gio-RMN recente. Recorreu ao
Ser viço de Urgência por dor no quadran te superior di-

reito com irradiação para o ombro esquerdo, com um
dia de evolução, associada a m al estar g eral, náuseas,
vóm itos e dejecções líquidas amareladas sem san gue
ou
m u co .
A pr e sen ta v a -se
a p ir é ti co
e
hem odinam icamente estáv el, sem sinais de abdómen
agu do. An aliticamente com alteração d a fun ção hepática com Rx abdominal normal. Feita analgesia, sem
efeito, com ev olução da dor para o h ipocôndrio esquerdo. Após levante com hipotensão grave associada a hemorragia su bconjuntival esquerda. Pedido TAC
abdominal que revelou possível traço de fratura no pólo
superior do baço com hematoma peri-esplénico. Quando questionado de novo, refere qu eda no mês an terior.
Pe did a col abo ra ção de ciru rgi a qu e op to u p or
esplenectomia total . Discussão: Apesar de se tratar de
uma entidade rara, a REB não deve ser subestimada,
pois o diagnostico tardio resu lta em alta taxa de m ortal idade. Requ er am pla investigação, a fim de esclarecer a su a etiologia subjacente.
Palavras-Chaves: Sessao cirurgia: choque hipovolemico

P22 - SÍNDROME DA SELA TURCA VAZIA COMO DESCOBERTA
ACIDENTAL. E AGORA?
DÍDIA LAGES - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA ( CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO CO VA DA BEIRA, CO VILHÃ)
E -MAIL: DIDIA_MCL@HOTMAIL.CO M

I ntr odu ção: A síndrom e da sela tu rca v azia (STV )
corresponde a uma sela turca alargada que não é totalmente preenchida com tecido hipofisário, sendo sobretu-

do uma descrição imagiológica e não uma condição clínica. No entanto, pode estar associ ada a disfu nção
endocrinológica ou neurológica. Esta condição é classifi-
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cada em dois grupos, como primária (STVP) ou secundária
(STVS), sendo o diagnóstico correto extremamente importante para uma terapêutica adequada. Caso clínico: Mulher de 56 anos, com antecedentes de tiroidite auto-imune, hipotiroidismo, bócio multinodular e obesidade grau 3.
Da medicação habitual apenas fazia parte levotiroxina
sódica 225mcg id. A doente foi internada por clínica compatível com infeção respiratória. Ao exame objetivo de
entrada, encontrava-se consciente, colaborante e orientada; hipertensa (160/110 mmHg), apirética; à auscultação
cardio-pulmonar, exploração abdominal e exame neurológico não apresentava alterações significativas, nomeadamente alterações visuais. Durante o internamento a doente iniciou um quadro inespecífico de cefaleia e constataram-se alterações do comportamento, entre as quais uma
desinibição inapropriada. Suspeitando-se de lesão ocupante
de espaço de predomínio frontal, pediu-se uma TC-CE. Esta
revelou que “a sela turca encontra-se alargada e predomi-

nantemente ocupada por líquor, sugerindo sela turca vazia”. Neste seguimento foi realizado o estudo hormonal
que excluiu insuficiências hipofisárias (FSH 30.5 mUl/mL;
Prolactina 8.0 ng/dL; hGH 0.06 ug/L; ACTH 37.2 ng/L; TSH
1.44 mUl/mL; T4L 1.16 ng/dL) e pedida uma RMN-CE que
confirmou o achado, mas que não evidenciou tumores
hipofisários. Conclusão: Na sua maioria, o diagnóstico de
STV é feito in ciden talm en te atr av é s de exam es
imagiológicos solicitados por outro motivo clínico. Não
obstante, perante este diagnóstico é importante ter presente que nunca se deve desvalorizar. A avaliação de um
doente cuja TC-CE revela uma sela vazia torna imperativo
efetuar o doseamento sérico completo das hormonas
hipofisárias, pois pode ser necessário iniciar terapêutica
hormonal de substituição. Também é essencial realizar uma
RMN-CE para exclusão de massas hipofisárias.
Palavras-Chaves: síndrome da sela turca vazia, disfunção
neurológica, disfunção endócrina

P23 - CIATALGIA INCAPACITANTE: UM DIAGNÓSTICO
INESPERADO
JOANA COUTINHO, JOANA BRAGA, CAROLINA CARVALHO, ANA APARÍCIO, ANA CALDEIRA, JOÃO F REIXO - SERVIÇO DE MEDICINA (ULS CASTELO
BRANCO)
E-MAIL: JOANACOUTINHO_@ HOTMAIL.COM

As lombociatalgias são uma causa frequente de ida aos
Serviços de Urgência. Apresenta-se este caso clínico para
salientar a importância do diagnóstico diferencial na
lombociatalgia recorrente. Métodos: Relata-se o caso
clínico de uma mulher de 59 anos com história de múltiplas idas ao Centro de Saúde e ao Serviço de Urgência
por dorsolombociatalgia progressivamente mais intensa ao longo de 5 meses. Tratava-se de doente com antecedentes pessoais de hipertensão arterial essencial,
diabetes mellitus tipo 2 não-insulino dependente, obesidade e obstipação crónica. Recorre ao seu Medico de
Família já com limitação da marcha, parestesias da face
lateral do membro inferior direito com irradiação ao pé
e emagrecimento de 10kg. Realiza TAC abdomin o-

pélvico que verifica lesão neoplásica intrapélvica com
disseminação óssea, sendo enviada ao Serviço de Urgência. À observação no Serviço de Urgência destacava-se dor intensa à palpação da coluna lombo-sagrada
e do osso ilíaco, com Laségue positivo a partir dos 15º;
diminuição da força muscular e da sensibilidade táctil
do pé direito e massa pétrea palpáv el ao nível da
tuberosidade isquial. Resultado e Conclusões: Optou-se
por internam ento para inv estigação e realização de
biopsia percutanea eco guiada da lesão, que v eio a revelar processo linfoproliferativo não Hodgkiniano B de
células grandes retroperitoneal.
Palavras-Chaves: Lom bociatalgia ; Lin fom a NãoHodgkiniano B de grandes célulasa

P24 - DELIRIUM
CÁTIA F ERNANDES , MICAELA BATIST A, MARGARIDA MADRUGA (ACES CO VA DA BEIRA - UCSP CO VILHÃ)
E-MAIL: CCATIA.PF @GMAIL.COM

O Delirium é uma situação urgente, grave, com a qual
todos os especialistas devem estar familiarizados, é assim objetivo desta comunicação relembrar os concei-

tos fundamentais do Delirium. Métodos: Pesquisa em
arttigos da base de dados Pubmed e livros Resultados:
O Delirium é uma disfunção cerebral aguda que cursa
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com perturbação da consciência e da cognição, apresentando-se o doente com alterações do comportamento. O quadro clínico é muito variável e apresenta tipicamente flutuações da sintomatologia ao longo do dia.
Qualquer situação que cause dano ao sistema nervoso
central pode desencadear um episódio de Delirium; em
10% dos casos não existe uma causa identificada. É uma
situação rara na população em geral, no entanto, nas
enfermarias de Medicina Interna e Cirurgia Geral a
prevalência é 10-15%. O tratamento deve incidir sobretudo na patologia que originou o episódio de Delirium,
para o contr olo da sin tom atologia dev em usar-se

antipsicóticos de alta potencia em baixa dose. Na maioria dos casos a recuperação é total em cerca de uma
semana, no entanto um episódio de Delirium aumenta a
probabilidade de institucionalização do doente e o risco de morte a um ano (40-50%). Conclusões: O delirium
é uma situação que deve ser corretamente diagnosticada
e que nos deve levar a pesquisar a patologia mais grave
que está na sua origem. Não devemos à partida atribuir
todas as alterações de comportamento a quadros psiquiátricos, correndo o risco de deixar passar situações
orgânicas graves e potencialmente fatais.
Palavras-Chaves: Delirium

P25 - CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS DO PULMÃO,
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
CAROLINA CARVALHO, ISABEL ANTUNES, JOÃO FREIXO - S ERVIÇO DE MEDICINA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: CARO_CARBONI@HOTMAIL.COM

O Carcinoma de pequ enas célu las do pulmão (CPPC),
é r esponsáv el por cerca de 15% d os casos de can cro
do pu lm ão, é mais comu m nos hom ens e qu ase todos os casos deste tipo de neoplasia se desenv olv em em in divídu os fu madores. Em bora as célu las
can cerígenas sejam p equenas, apresentam u m crescim ento rápido e dissemin am a outros órgãos com
facilidade, pr in cipalm ente cérebro, fígado e osso. Os
autor es apresentam o caso clín ico de um a mu lh er de
45 anos de idade, fu madora (carga tabág ica 26 UMA),
que d eu entrada no serviço de u rgência por q uadro
de tosse produtiv a com expectoração m ucopurulenta
e asten ia com ev olução de aproxim adamente um a
sem an a. Refer ia em ag recimento de 14 kg no ano,
n egav a febre e dispn éia. No exame objectiv o apresentava h ipocratismo digital, saturação 95% em ar
am biente, au scultação pulmonar com dim in uição do
mu rmú rio vesicular à esquerda sem ruídos adventício s. R e a l i zad o R x tó r a x q u e m o str o u á r e a d e
hipotran sparência em todo cam po pu lm onar esquer-

do, laboratorial mente leucocitose e neutrofilia ligeira, aum ento da PCR e da LDH, sem ou tras al terações,
TAC tor ácica que relatou “i magem com patível com
exuberante massa tumoral sólida heter ogénea expansiv a qu e su bstitu i tod o o pu lm ão esqu erdo”. I nter n ou-se a doente, realizou exames com plem entares
diagn ósticos qu e n ão r ev elaram m etastastizações. A
biópsia por b roncofibroscopia con firm ou n eoplasia,
carcin om a de pequenas célu las do pulmão. A doente
v eio a falecer quatro m eses após o diagn óstico. Conclu são: São raros os casos em que os i ndiv íduos com
CPPC apresentam tu mor de grande extensão sem qu alquer metastase, mesm o assim a m édia do tem po d e
sobrevida d esses d oentes é d e aproxim adam ente 20
m eses. Na gran de m ai oria dos casos o tratamento
com quimioterapia é o de escolh a podendo ou não
ser seguido d e radioterapia. Norm al men te n ão esta
indicado tratam ento cirú rgico, mesmo qu ando os
doentes n ão apresentam m etastases.
Palavras-Chaves: Carcinoma, pequenas células, pulmão

P26 - UM ESTIGMA E O OLHAR DO INTERNISTA
CAROLINA CARVALHO, ISABEL ANTUNES, JOÃO FREIXO - S ERVIÇO DE MEDICINA (ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: CARO_CARBONI@HOTMAIL.COM

Os autores (AA) apresentam o caso clínico de uma mulher, 70 anos de idade, dependente nas atividades da
vida diária, antecedentes de insuficiência cardíaca e demência de Alzheimer (DA). Recorreu ao serviço de urgên-

cia (SU) pela segunda vez em 30 dias, mantendo queixas
de recusa alimentar e perda ponderal progressiva, sem
outros sintomas. No exame objectivo, desorientada,
emagrecida, na ausculta pulmonar murmúrio vesicular di-
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minuído, com fervores dispersos. Nos exames complementares realizados no SU apresentava anemia ferropriva
, no Rx tórax aumento do índice cardiotorácico e áreas
de hipotransparência dispersas , na Angio TC tórax
“Marcadas alterações da permeabilidade ,onde se conjugam áreas de fibrose... marcado aumento de calibre de
todo o trajeto do esófago torácico, (apresentando restos alimentares no seu interior).” Decidiu-se por Endoscopia
digestiva alta que revelou “Megaesófago e resíduo alimentar significativo “. Foi estabelecido o diagnóstico de
Acalásia . Realizada dilatação com balão pneumático
Endoflex , 24 horas após intervenção iniciou dieta pastosa que tolerou, apresentando progressivamente melhoria

do apetite. A acalásia e a disfunção do corpo esofágico
e esfíncter esofágico inferior , tem igual incidência entre
os sexos e como sintoma principal a disfagia. Neste caso
clinico o sintoma característico foi mascarado pelo fato
da doente apresentar grau avançado da DA que é acompanhado de deficit cognitivo importante e apesar de não
influenciarmos diretamente na evolução natural da demência com o tratamento realizado oferecemos melhoria
da qualidade de vida. Conclusão: Com esta apresentação os AA pretendem chamar atenção para a importância do diagnostico diferencial perante o doente com DA
e múltiplas patologias.
Palavras-Chaves: Acalásia, demência de Alzheirmer

P27 - CARCINOMA ESPINOCELULAR – A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
ÂNGELA TEIXEIRA - USF INFANTE D. HENRIQUE (ACES DÃO LAF ÕES - VISEU)
E-MAIL: RITA.TEIXEIRA38 9@ GMAIL.CO M

O carcinoma espinocelular (CEC) é a neoplasia cutânea mais
frequente de entre as que possuem potencial metastático,
constituindo cerca de 20% dos tumores da pele. Pode surgir de novo ou em associação com queratoses solares
preexistentes e o seu crescimento é muito rápido. Pode
surgir em qualquer zona de pele ou mucosas, com um potencial de metastização que oscila entre 0,5 e 16%. Descrição de caso: Trata-se de um utente do sexo masculino, 81
anos, com antecedentes pessoais de hipertensão arterial
sem complicações (HTA) e diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).
A 18/03/2014, em consulta de vigilância de DM2 e HTA,
o Médico de Família nota pequena lesão ulcerada na face
do utente. Questionado acerca desta, o utente refere tratar-se uma ferida resultante de um pequeno corte que ainda não cicatrizara. Procedeu-se à limpeza, desinfecção e
aplicação de penso sobre a lesão com reavaliação posterior por parte da equipa de enfermagem. A 19/05/2014, o
utente regressa à consulta com agravamento da lesão.
Tratava-se de uma lesão ulcerada esbranquiçada na re-

gião pré-auricular esquerda, alongada, de limites irregulares com maior eixo vertical de 2cm e largura de 2-3mm,
de base ruborizada e com supuração à compressão. Perante as características da lesão e pelo agravamento
objectivado, optou-se por referenciar o utente ao Serviço
de Dermatologia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu que
acabaria por excisar a lesão a 11/07/2014. O resultado
do exame histológico da peça mostrou tratar-se de um
carcinoma espinocelular bem diferenciado, com invasão
da derme subjacente numa espessura máxima de 3mm,
sem imagens de invasão neoplásica vascular nem dos planos de exérese cirúrgica. Discussão: O diagnóstico e tratamento precoces do CEC são cruciais para evitar possíveis
metástases. Uma ferida de média/longa duração que não
cicatriza, mesmo tratando-se de um diabético deve alertar
o médico de família e proceder a uma referenciação precoce caso as lesões pareçam suspeitas.
Palavras-Chaves: carcinoma espinocelular, diagnóstico
precoce

P28 - ”IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DO
DOENTE ANSIOSO EM CONTEXTO DE URGÊNCIA”
JULIANA NUNES - SERVIÇO DE PS IQUIATR IA (ULS GUARDA)
E -MAIL: JULIANANUNES .PQ@ GMAIL.COM

A ansiedade é u ma experiência un iversal que faz parte
da condição hu mana. Constitui uma parte n ecessária
da resposta do organ ismo ao stresse, sendo um siste-

ma de alarme/aviso face a uma ameaça. A an siedade e
o m edo passam a ser patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, com
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uma duração prolongada e interferem com a qualidade
de vida e com o desempenh o diário do indivíduo. A
ansiedade clinicamente sign ificativa m anifesta-se por
uma variedade de sintomas inespecíficos, nomeadamente sintom as psíquicos (nerv osism o, apr eensão, insegura n ça) , som á ti cos ( ce fa le ia s, d isp n e ia , fa di ga ),
h iperactiv idade (falta de con cen tração, in sónia) e
comportam entais (ag itação psicomotora, pressão de
discurso). Em Portugal, o grupo de perturbações da ansiedade é o qu e apresenta uma prevalência mais elevada, com 16,6%, sendo o género feminino o que apresenta um risco maior de sofrer desta pertu rbação. O
diagnóstico do doente ansioso pode ser um desafio
uma vez que a sintom atologia, mu itas vezes, impreci-

sa. A ansiedade é u m sintoma comum em doentes que
recorrem ao serviço de urgência e pode estar associada a doenças tanto psíquicas como físicas, podendo
ser a principal manifestação de uma d oença orgânica.
Dev ido à enorme variabilidade dos sin tomas físicos e
psíquicos apresentados pelo doente an sioso os au tores alertam para a necessidade de um correto diagn óstico diferencial. Para tal, é necessário que se realize uma
investigação adequada para excluir quadros somáticos
orgânicos, evitar erros de diag nóstico e efetuar um tratam ento correto, precavendo o recurso repetido destes
do e n te s
ao
se rv i ço
de
u rg ê n ci a.
Palavras-Chaves: ansiedade, stress, medo, sintom as
psiquicos, som áticos, hiperatividade vegetativ a.

P29 - IMAGENS EM CIRURGIA: TERATOMA OVÁRICO
ANA VIEIRA, S ÍLVIA BORGES, ANA MONTEIRO, ARNANDINA LOUREIRO, GINA MELO, AIDA PAULINO, ANTÓNIO GOUVEIA - SERVIÇO DE CIRURGIA
(ULS CASTELO BRANCO)
E -MAIL: ANANUNES VIEIRA86 @ GMAIL.COM

O teratoma é um tipo de tumor de células germinativas,
derivado de células pluripotentes, sendo constituído por
el em en to s da s di fe re n tes cam ad as d e cé lu la s
germinativas. O ovário e testículo em adultos e a região
sacrococcígea em crianças são os locais onde mais frequentemente são encontrados teratomas. Em termos
patológicos podem ser benignos (maturo, dermóide e
cístico) ou malignos (imaturo e sólido). O presente traba-

lho relata o caso clínico de uma doente de 39 anos do
sexo feminino admitida no Serviço de Cirurgia por
teratoma ovárico gigante esquerdo (19 x 14 x 13 cm)
que condicionav a obstru ção intestinal por efeito de
massa. Foi submetida a histerectomia e an exectomia
bilateral, sem intercorrências. Evoluiu favoravelmente no
pós-operatório tendo alta ao 6º dia.
Palavras-Chaves: teratoma, cirurgia

P30 - SÍNDROME MALIGNA DOS NEUROLÉTICOS
DIANA F IGUEIREDO, JULIANA NUNES, TIAGO GIL, ANTÓNIO CO STA, PAULO ALMEIDA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA ( ULS GUARDA)
E -MAIL: DIANABRIGADEIRO @ GMAIL.CO M

O surgimento dos neuroléticos revolucionou o tratamento
das doenças mentais. No entanto, à semelhança de outros
fármacos, também estes logo revelaram ter efeitos indesejáveis. A síndrome maligna dos neuroléticos (SMN) foi
um deles. A SMN foi descrita pela primeira vez em França,
em 1960, por Jean Delay e Pierre Deniker, que a denominaram de “syndrome malin des neuroleptiques”, termo que
foi mais tarde traduzido para inglês como “neuroleptic
malignant syndrome”. Contudo, esta síndrome só suscitou
interesse em 1980, após Caroff fazer uma revisão de estudos prévios. Esta síndrome, apesar de rara, representa uma
importante causa de morbilidade e mortalidade entre os
doentes sob antagonistas dopaminérgicos. Estima-se que

a sua incidência se situe entre os 0.5% e os 3%. A mortalidade e morbilidade são condicionadas por vários fatores
nomeadamente: insuficiência renal secundária à produção
excessiva de mioglobina pela rabdomiólise, insuficiência
respiratória secundária a pneumonia de aspiração (devido
a alteração de consciência e disfagia), enfarte agudo do
miocárdio, insuficiência cardíaca aguda, arritmia fatal,
trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada.
É igualmente importante a monotorização dos eletrólitos,
um a vez que pode ocorrer h ipercal iém ia, hipo ou
hipernatrémia. Apesar de apresentar uma mortalidade importante, esta tem vindo a diminuir de cerca de 76% nos
anos 60, para os 10 a 20% atuais. Esta descida reflete pro-
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vavelmente a maior suspeição clínica com consequente
maior precocidade no diagnóstico, assim como um tratamento mais agressivo. Os autores propõem-se fazer uma
revisão dos fatores de risco, patofisiologia, diagnóstico,

diagnóstico diferencial e tratamento da síndrome maligna
dos neuroléticos.
Palavras-Chaves: Síndrome Maligna dos neuroléticos, antagonistas dopaminérgicos, neuroléticos.

P31 - APRESENTAÇÃO NEUROLÓGICA DE SÍNDROME
ANTIFOSFOLIPIDICA: DOIS CASOS ILUSTRATIVOS
ANDREIA MATAS, ALEXANDRE COS TA, RICARDO ALMENDRA, MÁRIO S ILVA - SERVIÇO DE NEUROLOGIA (CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E
ALTO DOURO - HOSPITAL DE VILA REAL)
E -MAIL: ANDREIA_MATAS @ HOTMAIL.CO M

A Síndroma Antifosfolipídica é uma doença autoimune
associada a um considerável risco trombofílico, com um
amplo espectro de manifestações clínicas. Apresentamos dois casos clínicos exemplificativos da importância das manifestações neurológicas no diagnóstico desta entidade clínica. Casos Clínicos. O primeiro caso reporta-se a uma senhora de 74 anos de idade com antecedentes pessoais de trombocitopenia em estudo e HTA,
adm itida ao serviço de urgência por quadro clínico
pautado por d im inu ição súbita da acuidade v isual e
edema papilar do olho direito. O estudo anal ítico ev idenciou trombocitopenia e elev ação dos an ticorpos
an ti card iolipin a I gM (24 M PL – U/m L) e an ti -B2
glicoproteína I IgM (14 U/m L). A RMN Encefál ica rev el o u le sõ e s i sq u é m i ca s d a su b stâ n ci a br a n ca
periv entricular e subcortical bilaterai s, sem alteração
de sinal ao n ível dos nervos ópticos. Ev olu iu favoravelmente, apresentando à al ta cl ínica discreto d éfice
visual e perturbação na distin ção crom ática do olho
direito. O segu ndo caso refere-se a u m jovem de 38

a n os d e id a d e co m a n te ce d e n te s p esso a i s d e
dislipidemia, admitido ao serv iço de urgência n o contexto de h emiparesia direita, de predomínio distal, que
regrediu paulatinam ente em poucas horas. Real izado
estudo analítico a ev idenciar elevação do an ticorpo
an ticardiolipin a I gM (30 M PL – U /mL), sem q ualqu er
outra al teração analítica a assin alar. A TAC cerebral e
o ecocardiogram a tran storácico real izados à admissão n ão ev idenciaram qual qu er alteração. Evoluiu fav o r a v e l m e n te , te n d o ti d o a l ta a o 6º di a d e
hospital ização, assintomático e sem qualqu er al teração ao exame neurológico. Em ambos os casos apresentados, os títulos de anticorpos perm aneceram el ev ados em consulta de seguimento real izada aos 3
meses. Com entár ios. Os casos apresentad os assin alam a importância do reconh ecimento de form as de
apresentação n eurológica n o diagnóstico da Síndrome
Antifosfolipídica.
Palavras-Chaves: Apresentação neurológica, Síndroma
Antifosfolipídica

P32 - HEMOPTISE EM CP (CUIDADOS PRIMÁRIOS) – COMO
ATUAR?
RAQUEL ABREU
E -MAIL: PRO S AUDE.DRARAQUEL@ GMAIL.CO M

A hemoptise é um sinal muito frequente na prática clínica do médico de família, sintoma esse que cria muita
ansiedade no doente e certa inquietude no médico. O
médico de família deve identificar os diferentes sinais e
sintomas para a aproximação ao diagnóstico e determinação da gravidade v erificando quais os casos que devem ser referenciados a nível hospitalar. Objetivo: Alertar
e clarificar a atitude a tomar perante um doente que

apareça na consulta com hemoptise. Material e Método: Pesquisa bibliográfica sistemática em livros de texto e na base de dados PubMed, Uptodate, Sy mfic. Resultados: São diversas as causas de hemoptise, sendo a
tuberculose a maior causa tendo em conta a nível mundial, mas nos países industrializados a bronquite crónica, as bronquiectasias e o carcinoma brônquico são os
mais frequentes. Perante um doente temos em primeiro
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lugar confirmar a presença de hemoptise diferenciandoa de hematemesis e/ou epistaxis através de uma boa
anamnese e exploração física e prosseguir assim para o
diagnostico diferencial. Na anamnese e importante nunca esquecer de perguntar se tem dor torácica, febre ou
dispneia. Em segundo lugar deve ser avaliada a gravidade de hemoptise através da quantidade de sangue. As
hemoptises classificam-se principalmente em: Hemoptise
mínima se há perda de algumas gotas de sangue na
expetoração; hemoptise moderada como perda de sangue de ate 100 mL/24 horas; hemoptise grave ou maciça como perda de sangue de mais de 100 mL/24 horas
ate 600 mL/24 horas. Os exames complementares que
se devem solicitar é: analises ao sangue (hemograma,
coagulação, bioquímica); urina; sedimento; Montoux; Rx
do tórax sendo um dos exames complementares mais
importantes; ECG que nos pode orientar para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e valvulopatías.
Segundo uma suspeita de diagnostico e de forma mais
dirigida a nível hospitalar realizam-se os seguintes exames complementares: Broncofibroscopia, Tomografia
computorizada de alta resolução, gamagrafia de v entilação-perfusão. Numa hemoptise de mínima quantidade
os médicos de clinica geral e familiar devem ter uma
co n du ta e xpe cta n te en q u an to i n iciam o e stu do
etiológico, e devem acalmar o doente assim como os

seus familiares. As hemoptises de quantidade moderada ou grave, devem ser referenciadas a consulta de
pneumologia. As hemoptises maciças, que representam
uma verdadeira situação de emergência, dev em ser tratadas como tal, sendo reencaminhadas imediatamente
para a urgência hospitalar, através da chamada de VMER,
mantendo permeabilidade da via aérea e canalizando
acesso p ara a fl u idoter apia. Dev em ta m bém ser
refer enciados doentes com hemopti se e com n ecessidade de realização de broncofibroscopia perante
suspeita de carcin om a , bronquiectasias, esten ose
mitral, TEP (tromboembolismo pulmonar), Síndrome de
Good-Pastu re e Doen ça de Wegener e h emoptises
lev es persisten tes. Doen tes com suspeita de Tuberculose devem ser r eencam in hados para o CDP (Centro de Diag nostico Pneum ológico) da área de residência. Conclusão Apesar de ser principal mente a
pneum ologia, qu em faz o diag nósti co etiológico defin itiv o e tratamento, o médico de fam ília tem u m
papel fun damental pois, é este qu em tem o primeiro
contacto com o doente classifican do pelo grau de
gravidade as m edidas a tomar para chegar a u m diagn ostico fin al e/ou a n ecessidade de in terv enção
h ospi talar sendo o in terlocutor entre a especialidade, o doente e família.
Palavras-Chaves: HEMOPTISE

P33 - DOENÇA DE LYME – A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
ANA MART INS (US F S. DOMINGOS)
E -MAIL: ANALUIS AF MARTINS @HOTMAIL.CO M

A Doença de Ly me (DL) é uma infecção multissistémica
causada pela espiroqueta Borrelia burgdorferi, sendo actualmente a doença mais comum transmitida por carraças
n a América do Norte, Eu ropa e Ásia. A DL in clu i
envolvimento dermatológico (eritema migrante), cardíaco (bloqueios, cardite), neurológico (paralisia facial, meningite, meningoencefalite) e reumatológico (artrite). O diagnóstico desta doença é essencialmente clínico, baseado nos sinais, sintomas e história de contacto com o
vector, podendo ser complementado por confirmação
laboratorial. Descrição do caso: Sexo masculino, 57 anos,
recorreu à consulta por dor torácica e cansaço desde o
dia anterior, referindo também preocupação com a possibilidade de existência de patologia cardíaca. Negava
febre ou outras queixas. Quando questionado em relação

às características da dor, referiu que estas agravav am com
os movimentos respiratórios e com a elevação do membro superior direito. Relatou também ter realizado esforços físicos mais intensos na semana anterior, enquanto
trabalhava num campo agrícola. Ao exame físico, não
apresentava nenhuma alteração além de dor ligeira à
palpação da região torácica esquerda. Foi pedido ECG,
recomendado AINE’s e repouso, e explicados os sinais de
alarme. O doente regressa no dia seguinte após ter iniciado um quadro de febre (38,5ºC) e desenvolvido um pequeno exantema eritematoso na axila esquerda em redor
de picada de carraça, já removida na totalidade no domicílio. Foi medicado com Doxiciclina 100mg 2x/dia durante 15 dias, com indicação de v oltar à unidade de saúde se surgisse novo sintoma ou ausência de melhoria.
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Discussão: Os sintomas inespecíficos característicos da
Doença de Ly me podem mimetizar outras infecções, tornando o diagnóstico dependente do grau de suspeita. O
seu tratamento é determinado principalmente pelas manifestações clínicas da doença, sendo a doxiciclina muitas vezes o agente preferido para o tratamento oral. No

entanto, a melhor forma de prevenir a infecção por Bb é
evitar a exposição às carraças ou tentar reduzir o risco
de picada através da utilização de roupas protectoras e
repelentes e retirando eventuais carraças detectadas.
Palavras-Chaves: Doença de Ly me, Borrelia burgdorferi,
Doxiciclina

P34 - QUANDO NÃO É UMA “SIMPLES” DOR DE CABEÇA
JOANA S ILVA, ANA BRÁS
E-MAIL: JO.SILVA@POR TUGALMAIL.PT

As cefaleias constituem um dos sintomas mais comuns
na prática clínica, com uma elevada prevalência a nível
europeu, podendo afetar todas as faixas etárias e ambos os sexos. O largo espetro etiológico das cefaleias e
os seus diferentes graus de gravidade fazem com que o
objetivo primário da observação seja o diagnóstico diferencial de patologias potencialmente mai s grav es.
Descrição de caso: Género feminino, 19 anos, caucasiana,
estudante universitária, com antecedentes de hirsutismo
(controlado com anticoncecional oral) e cirugia ortopédica aos pés. Sem fatores de risco cardiovasculares relev an tes. I niciou qu adro de cefal eia frontotemporal
alternante, tipo peso, que cedia aos analgésicos, sem
sintomas acompanhantes e sem variação com a posição, com um mês de ev olução, associadas a ansiedade
inerente ao ambiente académico. Recorreu ao serviço
de urgência por cefaleia vespertina intensa, que não cedia à analgesia habitual e associada a náuseas e v ómitos. Negava outros sintomas, nomeadamente v ertigens

ou défices neurológicos motores ou sensitivos. Ao exame
o bj etiv o,
a pr esen ta v a -se
ap ir ética
e
hemodinamicamente estável, sem sinais meníngeos ou
edema da papila e com exame neurológico normal. Fez
TAC cerebral e Veno-TC, tendo sido diagnosticada trombose venosa cerebral envolvendo o seio transverso à
direita e 1/3 distal do seio reto. Transferida para a Unidade de AVC, onde iniciou hipocoagulação, com resolução progressiva do quadro de cefaleias. Atualmente, já
suspendeu anticoagulação oral. Mantém v igilância em
consulta externa, sem alterações do foro neurológico.
Discussão: Com este caso clínico, pretende-se ev idenciar que é fundamental considerar a trombose venosa cerebral no diagnóstico diferencial de cefaleias secundárias, mesmo na ausência de outros sinais/sintomas ou fatores de riscos para doença cerebrovascular, e salientar
o uso de anticoncecionais orais como principal fator de
risco associado a tal diagnóstico.
Palavras-Chaves: Cefaleia; trombose venosa cerebral

P35 - POLIMIALGIA REUMÁTICA, DORES QUE SE ARRASTAM
CLEOPATRA GORIC, NÁDIA CAMATE, PEDRO ABREU - SERVIÇO DE MEDICINA E UNIDADE DE REUMATOLOGIA ( ULS CASTELO BRANCO)
E-MAIL: CLEOPATRAGOR IC@GMAIL.COM

A Polimialgia Reumática é uma doença reumatológica que
afecta geralmente idosos. É causa comum do uso de
corticoterapia de longo prazo. A etiologia é desconhecida e o diagnóstico é essencialmente clínico e de exclusão.
Deve ser considerada em pessoas com mais de 50 anos
que apresentem dor bilateral e rigidez na cintura pélvica
e/ou escapular. Caso clínico: Os autores apresentam o caso
de um homem de 69 anos, que recorreu ao SU por quadro
de poliartralgias e rigidez das cinturas pélvica e escapular
com 3 meses de evolução e agravamento progressivo além
de astenia, perda de apetite e limitação funcional. Antece-

dentes pessoais:DM2.Ao exame físico, dor a palpação das
pequenas e grandes articulações, ombros com arco doloroso (abdução máxima 70º bilateral), artérias temporais
superficiais com pulsatibilidade presente e simétrica, não
tortuosas nem dolorosas. Analiticamente a destacar VS
64mm, PCR 54.7 mg/dL.Internado para estudo e despiste
de eventual quadro paraneoplásico. Conclusão: Com este
caso os autores apresentam o presente caso pela dificuldade do diagnóstico e problemas na orientação terapêutica atendendo tratar-se de um doente diabético.
Palavras-Chaves: Polimialgia Reumática
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P36 - CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS COMO NÓDULO
SOLITÁRIO
JOANA DUARTE, J. CRAVO, J. CEMLYNG-JONES , A.PÊGO - SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA (CENTRO HOSPITALAR UNIVERS ITÁRIO DE COIMBRA - HUC)
E-MAIL: JOANA_DUARTE_17@ HOTMAIL.CO M

O Carcinoma do Pulmão Pequenas Células (CPPC) representa atualmente 10-15% dos tumores pulmonares, ocorrendo frequentemente em fumadores. Pode apresentarse excepcionalmente como nódulo solitário do pulmão
mas na maioria dos doentes, por se disseminar precocemente antes de proporcionar sintomas, o seu diagnóstico é feito em estádios avançados. Este tipo de tumor
responde bem à quim ioterapia citostática, embora a
mai oria tenha uma resposta transitória por recidiva
tumoral, culminando com uma sobrevida muito baixa.
Caso Clínico: Os autores descrev em o caso de uma doente do género feminino, 70 anos de idade, ex-fumadora desde há 13 anos (CT 40 UMA), com antecedentes de
neoplasia do esófago em 2006 sujeita a quimioterapia
e radioterapia neoadjuvante e posterior esofagectomia.
Em Nov em bro de 2013, em con texto de con trolo
evolutivo, realizou tomografia computorizada torácica
que revelou aparecimento de nódulo único com 7 mm
localizado no lobo médio direito. Para melhor caracterização desta lesão foi realizada tomografia de emissão

de positrões que evidenciou uma lesão hipermetabólica
de 11 mm no lobo médio, sub-pleural, sugestivo de localização secundária pelo que a doente foi submetida a
e xcisão e m cu n h a da l esão . O re su ltad o
anatomopatológico mostrou tratar-se de um carcinoma
de pequenas células pulmonar justa-pleural sem invasão
da pleura visceral adjacente. A doente foi orientada para
o Hospital de Dia de Pn eum ologia onde efectuou
quimioterapia adjuv ante com cisplatina e etoposido com
boa tolerância à terapêutica. O controlo imagiológico
posterior revelou sinais de esofagectomia, sem formações nodulares nem adenopatias associadas. Actualmente mantêm-se assintomática e sem sinais imagiológicos
de recidiva. Conclusão: O CPPC é um dos tumores mais
agressivos que rapidamente se dissemina, e que raramente surge como um nódulo solitário. A prontidão no
diagnóstico e tratamento é fulcral para o desfecho clínico destes doentes.
Palavras-Chaves: carcinoma do pulmão pequenas células; nódulo solitário; excisão em cunha.

P37 - ”A DOENÇA DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS”
INÊS GONÇALVES , RUTE PEREIRA, ARIANA MARQUES, JOÃO VAZ, EDUARDO LOPES ( FACULDADE DE MEDICINA DE LISB OA)
E-MAIL: IG6@CAMPUS.UL.PT

O cancro colo-retal é uma neoplasia que se forma na
cam ada de revestimento in terno do colon/ reto, que
decorre da tran sform ação m aligna das glându las existentes nesta camada. Este cancro dissemina-se frequentem ente para os gânglios linfáticos vizinhos podendo,
desta forma, atingir outros órgãos, como o fígado. É
a terceira causa de morte por cancro no m undo e a
segunda causa em Portugal. Analisando as estatísticas
disponibilizadas pela Globocan,Pubmed, Medscape, bem
com o pelas bases de dados da Organização Mundial
da Saúde (OM S) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), verifica-se que a su a distribuição é bastante h eterogénea,
afetando essencialmente os paí ses desenvolvidos e,
entre estes, afeta d e forma mai s significativa os paí ses
que têm u ma al imentação m ais rica em carn es vermelhas e gorduras. A sua distribuição por sexo e idade

rev ela também algumas diferenças, sendo este tipo de
cancro mais incidente em i ndivíduos do sexo masculino e em pessoas com mais de 65 anos Neste projeto,
procurou-se an alisar a taxa de incidência e mortalidade
deste can cro em Por tugal em comparação com a Suécia, um país n órdico com estilo de vida e hábitos alimentares que diferem dos portugueses, ain da que ambos sejam países europeus e desenvolv idos. Analisouse ainda taxa de mortalidade em Portugal, considerando a região, o sexo e um grupo etário bastante específico (<65 an os). Desta forma tentou-se perceber se,
efetivamente, existem fatores de risco não genéticos
que influenciam estes valores. Efetivamente, v erifica-se
que a taxa incidência do cancro colo-retal é maior em
Portugal do qu e na Suécia, o que pode estar relacionado com as diferenças ao n ível dos hábitos de v ida. Por-
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tugal apresenta uma alimentação mais rica em gorduras e carnes v ermelh as, enquanto a Su écia, apesar de
ter uma alimentação rica em gorduras, apresenta uma
alimentação à base de peixe , legum es e fruta. Por outro lado, Portugal apresenta também um sociedade mais
sedentária e com maior nú mero de fumadores, o que
pode estar tam bém relacionado com estas diferenças
ao nível da in cidência. As diferenças qu e se v erificam
entre o sexo masculino e feminino aparentam, também,
estar relacionados com as diferenças ao n ível dos estilos de vida. Consequentemente, conclui-se parecer existir uma correlação entre os hábitos de v ida e a incidên-

cia deste cancro, com provan do-se a relevância dos fatores de risco desta doença e da sua prevenção. Assim , com o intu ito de redu zir o risco de desenvolver
cancro colo-retal, recomenda-se a adoção de hábitos
de v ida saudáv eis, como a prática de exercício físico e
alim entação equilibrada, de forma a reduzir o nú mero
de casos de obesidade. Dev e-se ainda evitar o consumo de álcool e tabaco, uma v ez que al gumas investigações apontam para u ma relação destes comportamentos com este tipo de cancro.
Palavras-Chaves: ”colorectal can cer”, “BMI ”, “risk
factors”, “incidence”.

P38 - ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DA VERTIGEM PAROXÍSTICA
BENIGNA
ANA MART INS, NUNO MAGALHÃES (USF S . DOMINGOS )
E -MAIL: ANALUISAF MAR TINS @HOTMAIL.CO M

As tonturas são uma causa frequente de procura de ajuda
médica nos cuidados de saúde primários e podem ser classificadas em pré-síncope, desequilíbrio, enturpecimento ou
vertigem, sendo esta última a mais prevalente. O diagnóstico da causa da vertigem pode ser difícil, uma vez que
existe um grande número de diagnósticos diferenciais possíveis e os sintomas são muitas vezes inespecíficos. No
entanto, a maior parte dos casos de v ertigem podem ser
diagnosticados clinicamente e a sua abordagem e tratamento pode ser realizado no contexto dos cuidados de
saúde primários. A avaliação clínica da vertigem deve basear-se na história e no exame objectivo, dando especial
atenção ao exame neurológico. Nos primeiros passos desta avaliação, deve ser caracterizada a tontura em relação
à duração, factores precipitantes e sintomas associados e
de seguida, é importante distinguir se a vertigem é de causa periférica ou central. A realização manobra de DixHallpike é considerada o gold standard para o diagnósti-

co de Vertigem Paroxística Posicional Benigna e apresenta
uma sensibilidade de 79% e uma especificidade de 75%.
Nesta manobra, o paciente está sentado e o médico gira a
sua cabeça 45 graus para um lado, estabilizando depois o
paciente em decúbito dorsal, com a cabeça caída cerca
de 20 graus em relação ao final da marquesa. Nesta posição, o paciente é instruído a manter os olhos abertos, permitindo a observação do nistagmo. Outros aspectos que
devem ser avaliados no exame físico são o teste de Romber
e a observação da marcha. Um exame cardiovascular completo deve ser também realizado em todos os pacientes
com qu eixas ton tu ras. No entan to, exam es com o
eletrocardiograma, teste de Holter e Doppler carotídeo
devem ser realizados apenas perante a suspeita de uma
causa cardíaca subjacente ou perante a existência de patologia cardíaca já conhecida.
Palavras-Chaves: Vertigem Posicional Paroxística Benigna, Diagnóstico, Manobra de Dix-Hallpike

P39 - ESPONDILODISCITE- EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS NUM
SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA
DANIELA ALVES, DANIELA FRANCO, CAROLINA CARVALHO, EUFÉMIA CALMEIRO, ROSA SILVA - SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA (ULS CASTELO BRANCO)
E -MAIL: DMDALVES1 1@ HOTMAIL.COM

A espondilodiscite(SP) engloba osteomielite(OM), espondilite
vertebral e discite. É a principal causa de OM em doentes
acima dos 50 anos. O S. aureus é agente etipoatogenico

em cerca de metade dos casos, não-tuberculosos. O diagnóstico é difícil e muitas vezes atrasado, porque a OM é rara
e os sintomas insidiosos, sendo a lombalgia frequente na
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população em geral. Os autores fazem uma revisão
retrospetiva dos últimos 10 anos de internamento com o
diagnóstico de SP. Identificaram-se 7 doentes, 86% mulheres e com idade média de 57 anos. A duração média de
internamento foi de 55 dias. As formas de apresentação
clínica mais frequentes foram dor lombar:71%, dorsal:14%,
coxo-femoral:14%, défice neurológico:14%. Dois doentes
referiram concomitantemente sintomas constitucionais e
29% febre. Os factores predisponentes: alcoolismo, diabetes mellitus, doença hepática crónica, procedimentos
invasivos e infecção recente. 43% tiveram hemoculturas(HC)
positivas. Dos quatro doentes com HC negativa, foi identificado o agente através de mielocultura25%, biopsia da lesão50% e pesquisa de bacilos acido-álcool resistentes (BAAR)

25%. Os segmentos vertebrais envolvidos foram: lombar 71%,
dorsal 43% e sagrada 14%. Os agentes etiológicos identificados foram: S aureus 28%, S hominis, S agalactiae, S warneri
14%, BAAR em 14%. A média da antibioterapia foi de 104
dias. Três doentes foram submetidos a cirúrgia. Todos iniciaram reabilitação e 71% necessitaram de ortótese. Da evolução clinica salientamos a persistência da dor - 57% e défice
neurológico - 14%. Tal como na literatura, o agente
etipotogénico mais frequente foi o Staphlyloccus mas também foram encontrados BAAR. Na avaliação da SP é necessário um elevado índice de suspeição, baseando-se o diagnóstico na conjugação da clinica, laboratório e dados
imagiológicos.
Palavras-Chaves: Espondilodiscite, infecção

P40 - ANEMIA DA DOENÇA CRÓNICA VS DÉFICE DE FERRO: UM
ALGORITMO PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
ANA LOPES ( USF VIRIATO - VISEU); ANA BAPTIST A ( USF VISEU - CIDADE); ANA ROCHA (USF VIRIATO - VISEU); JOANA SILVA (USF ALVES MARTINS);
PATR ICÍA OLIVEIRA ( USF VIRIATO - VISEU)
E -MAIL: ANAJ.LOPES2 2@ GMAIL.COM

A anemia é a alteração hematológica mais frequente ao
nível das doenças sistémicas. A anemia da inflamação/ anemia da doença crónica (AI/ADC) é a mais prevalente a seguir à anemia por défice de ferro e representa 27,5% de
todos os casos de anemia. O diagnóstico diferencial entre
ambas é importante, no entanto estas duas condições podem coexistir. O objectivo deste trabalho consiste em alertar
o Médico para a AI/ADC e apresentar um algoritmo que
permite o diagnóstico diferencial entre esta e a anemia por
défice de ferro. Resultados: A AI/ADC desenvolve-se secundariamente ao decurso de uma doença sistémica ou inflamatória (infeção VIH, neoplasia, artrite reumatóide, doença
inflamatória intestinal, doença renal crónica, diabetes, insuficiência cardíaca, entre outras) e resulta da ativação aguda
ou crónica do sistema imune. Trata-se de uma anemia
normocítica/normocrómica, geralmente leve, na qual se
verifica uma diminuição da concentração do ferro sérico e
da capacidade total de ligação ao ferro apesar da quanti-

dade de ferro ao nível do sistema retículo-endotelial estar
normal (a ferritina encontra-se normal ou aumentada). É fundamental fazer a distinção entre AI/ADC isolada, AI/ADC
associada a défice de ferro e anemia por défice de ferro
isolada, em virtude das implicações ao nível da terapêutica
a instituir. Isto passa por uma história clínica e um exame
físico rigoroso e pela avaliação laboratorial criteriosa. Métodos: Pesquisa sistemática nas bases de dados MEDLINE
(PubMed), The Cochrane Library utilizando os termos MeSH
“anemia”, “chronic disease”. Pesquisa de artigos e manuais
publicados entre 2005 e 2013 nas línguas inglês, português e espanhol. Conclusão: É fundamental o médico reconhecer que esta anemia pode surgir associada a patologias
crónicas e influenciar a sua progressão e consequências clínicas. Tendo conhecimento da causa que está na sua base
é possível estabelecer um procedimento adequado e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos doentes.
Palavras-Chaves: Anemia; doença crónica; défice de ferro

P41 - CASO CLÍNICO: DOENÇA DE KRABBE
VERA F ERREIRA
E -MAIL: VPF ERREIRA@ GMAIL.CO M

A Doença de Krabbe ou Leucodistrofia de célu las
globóides é uma doença au tossómica recessiva rara,
carater izada pela redução da ativ idade da enzim a

lisossomal galatocerebrosidase (GALC) e consequente
acumulação de galatosilceramida, um metabolito tóxico pa ra o s ol ig od en dr ócitos, re su ltan do e m
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desmielinização do sistema nervoso central e periférico.
Na maioria dos casos, as primeiras manifestações clínicas surgem entre os 3 e os 6 meses de vida, cursando
com hipertonia e atraso do desenvolvimento. As formas
de início tardio são mais raras e manifestam-se sob a
forma de espasticidade e polineuropatia sensitivo-motora
desmielinizante. Caso clínico: Os autores apresentam o
caso clínico duma doente com 52 anos, observada em
consulta de Neurologia pela primeira vez aos 25 anos
de idade, por quadro arrastado e de agravamento progressivo (com início aos 14 anos) de espasticidade e
hiperreflexia dos membros inferiores, condicionando dificuldades da marcha. Realizou ressonância magnética
nuclear (RMN) da coluna cerv ical, que não ev idenciou
alterações relevantes. Aos 29 anos, por agravamento
das dificuldades na marcha, foi internada para investigação complementar. Do exame objetivo realizado à entrada no Serviço destaca-se: paraparésia espástica grau
4 bilateral, reflexos cutâneo-plantares em extensão bilateralmente, tremor postural dos membros superiores
(mais ev idente à esquerda), dissenergia dos movimentos dos membros superiores, sem dismetria ou tremor
intencional e sensibilidades preservadas. Do estudo complementar realizado, destaca-se: lesões desmielinizantes
bilaterais na RMN crânio-encefálica; proteinorráquia; potenciais evocados somatossensitivos (PESS) com prolongamento da latência a nível dos membros inferiores; EMG
normal. Assumiu-se o diagnóstico de Esclerose Múltipla
Pr im ár ia Prog ressiv a e in i ciou te rapê u ti ca com
metotrexato e prednisolona, mantendo contudo agravamento progressivo da doença. Aos 42 anos de ida-

de, foi revisto o caso clínico: RMN-CE com lesões da
su b stân cia
br a n ca
su g esti v a s d e d o e n ça
desm ielinizante; doseamento de lactato e piru vato
séricos e no LCR normais. Considerando a hi pótese de
doença de Krabbe, foi doseada a enzim a GALC em culturas de fibroblastos e de leucócitos: em ambas, a doente mostrava v alores muito inferiores aos v alores de
referência, confirmando o diagnóstico. Foi realizado
ain da estudo genético, que identificou 2 mu tações no
gene GALC: [GALC] del 30Kb; int 10/end_del (intrão 10)
e [GALC]c.[879 A > C]; p.L293F, esta ú ltima ainda não
descrita na literatu ra, mas compatível com défice de
gal actocerebrosidase e a integrar no contexto de Doença de Krabbe. Não existin do ai nda terapêutica específica para esta en tidade, a d oente iniciou terapêutica
de suporte (adequado aporte nutricional, fisioterapia
motora e baclofeno). Conclusão: A Doença Krabbe é
uma entidade rara, com ev olução progressiva e mau
prognóstico. Não existem ainda terapêuticas val idadas.
Na década de 90, surgiram os p rimeiros estudos com
tra n spl a n te
h e ter ó lo g o
de
p r og e n i to re s
hematopoiéticos (THPH). O THPH, especialmente quando realizado em doentes com a forma tardia da doença ou com a forma infantil assin tomática, mostrou melh orar as lesões da substân cia bran ca (m elh oria
objetivada em RMN-CE), regularizar os níveis de GALC e
atenuar os sintomas neurológicos. Na forma infantil sintom ática, contu do, os resu ltados não são tão prom issores.
Palavras-Chaves: Doença de Krabbe; Leucodistrofia de
células globóides; galatocerebrosidase

P42 - ECOGRAFIA FAST (FOCUSED ASSESSMENT WITH
SONOGRAPHY FOR TRAUMA) – NO SERVIÇO DE URGÊNCIA
JOANA RODRIGUES, BERNARDETE RODRIGUES, FILIPA COS TA, NUNO RIBEIRO, DUARTE SILVA - SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA ( CENTRO HOSPITALAR
TONDELA VIS EU)
E-MAIL: JOANA_RUIVO130@HOTMAIL.COM

Analisar a importância da ecografia na abordagem do doente com trauma major. Demonstrar a aplicabilidade e as
limitações da ecografia num cenário de Trauma. Descrever
o processo de abordagem ecográfica FAST. Material e
Métodos: A autora tem como objetivo apresentar de forma pictórica, o processo de abordagem ecográfica FAST.
Discussão: Num cenário de trauma o fator tempo assume
uma importância fulcral e o diagnóstico atempado e pre-

ciso de lesões torna-se a principal prioridade após a admissão. Graças à sua enorme acessibilidade, rapidez de
manuseio e facilidade de execução a ecografia tem sido
amplamente utilizada nestas situações, mais concretamente
através do protocolo FAST. Introduzido no programa “Suporte Avançado de Vida no Trauma” desde 1997, o protocolo FAST tem como principais objetivos a identificação
de líquido livre intraperitoneal, intratorácico ou pericárdico
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e a identificação de lesões parenquimatosas de órgãos
intra-abdominais num cenário de trauma. Conclusão: São
vários os estudos que demonstram que o protocolo FAST,
utilizado como uma ferramenta de triagem e diagnóstico,
permite reduzir em larga escala os custos com exames
laboratoriais, internamentos e em tratamentos de cuida-

dos intensivos. Assim torna-se essencial para todos os radiologistas, o conhecimento das vantagens e desvantagens deste protocolo.
Palavras- Chave s: Ecografi a FAST; tr au m a major;
aplicabilidade ; limitações; “Suporte Avançado de Vida no
Trauma” ; líquido livre

P43 - DOR NO QID - ESPECTRO ETIOLÓGICO E IMAGIOLÓGICO
JOANA RODRIGUES; BERNARDETE RODRIGUES; FILIPA COSTA; NUNO RIBEIRO; DUARTE SILVA - SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA ( CENTRO HOSPITALAR
TONDELA VISEU)
E-MAIL: JOANA_RUIVO130@HOTMAIL.COM

Rever e ilustrar o espectro etiológico e imagiológico da
dor aguda no Quadrante Inferior Direito(QID) do abdómen.
Material e Métodos: Utilização de imagens das diferentes causas de dor aguda no QID do abdómen. Resultados: A dor no QID é um motivo frequente e inespecífico
de admissão no serviço de urgência em geral, sendo
essencial ter em atenção a v ariedade de etiologias que
podem estar subjacentes - gastrointestinais (p.e.: apendicite, invaginação intestinal, doença inflamatória intestinal), gin ecológicas (p.e.: tor são de ovário, qu isto
hemorrágico), urológica (p.e.: litíase, escroto agudo),
musculoesquelética (p.e.: patologia do músculo psoasilíaco, da parede abdominal ), e outras (p.e.: adenite

mesentérica, apendagite). Conclusão: A ecografia é utilizada por rotina na av aliação do doente com dor abdom in al n o QI D, m as dev ido à in especifi cidade da
sintomatologia e sobreponibilidade dos achados clínicos e laboratoriais, nem sempre é possível alcançar um
diagnóstico conclusivo. É fundamental a familiarização
com o espectro de patologias associadas à dor no QID
particularmente num contexto de urgência, de modo a
efetu ar o seu correto d iagn ósti co e adequ ada e
atempada abordagem terapêutica.
Palavras-Chaves: Dor no QID; apendicite; doença inflamatória intestinal; torsão de ovário; quisto hemorrágico;
litíase; adenite mesentérica.

P44 - ECOGRAFIA ESCROTAL DE URGÊNCIA
JOANA RODRIGUES, BERNARDETE RODRIGUES, F ILIPA COSTA, NUNO RIBEIRO, DUARTE SILVA - S ERVIÇO DE IMAGIOLOGIA ( CENTRO HOSPITALAR
TONDELA VIS EU)
E-MAIL: JOANA_R UIVO130@ HOTMAIL.CO M

Objetivos: Rever a anatomia escrotal. Descrever a técnica básica do estudo ecográfico escrotal. Rever as condições patológicas escrotais urgentes bem como as respectivas bases patofisiológicas. Demonstrar o papel da
ecografia como exame de primeira linha na avaliação das
mesmas. Introdução: O estudo ecográfico escrotal é muito frequente na prática clínica diária em contexto de urgência. Em situ ações de doen ça escrotal ag u da a
ecografia é considerada o exame de primeira linha após a
avaliação clínica. O conhecimento da complexa anatomia escrotal é de extrema importância na compreensão
das várias condições patológicas, a maioria das quais
deverá ser imediatamente diagnosticada ecograficamente
em situação de urgência. A patologia escrotal aguda divide-se em 4 grupos: torsão, trauma, infeção (testiculite)
e tumores, muitas vezes descritos como os “4 T´s”. Embora as neoplasias testiculares não sejam situações de
urgência, uma importante percentagem destas são de-

tectadas em estudos ecográficos urgentes pelo que neste contexto deveremos sempre procurar por lesões malignas testiculares. Material e Métodos: Utilização de imagens de entidades causadoras de patologia escrotal em
situação de urgência e revisão bibliográfica sobre o tema.
Resultados: Descrição da complexa anatomia escrotal
bem como da técnica básica de avaliação ecográfica.
Re v isão pictór ica da s p ri n ci pai s cara cte rísti cas
imagiológicas em ecografia das afeções causadoras de
patologia escrotal urgente. Conclusão: A ecografia é a
modalidade de imagem de escolha na avaliação da patologia escrotal aguda. Conhecer a aparência ecográfica
escrotal normal e patológica é fundamental no diagnóstico correto e imediato dos chamados “4 T´s” (torsão testicular, trauma, infecção e tumores).
Palavras-Chaves: anatomia escrotal; ecografia escrotal;
torsão testicular; trauma testicular; epididimite; epidídimoorquite.
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P45 - PSICOFÁRMACOS NA GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃOREVISÃO BASEADA NA EVIDÊNCIA
ÂNGELA PINHO, TIAGO TAVARES, ANA PINHEIRO (USF VISEU-CIDADE), LILIANA COR REIA, MARC O OLIVEIRA (USF GRÃO VAS CO )
E -MAIL: ANGELLA.PINHO@ GMAIL.C OM

ntrodução: A gravidez e o puerpério envolvem inúmeras
alterações físicas, hormonais, psíquicas e sociais, que se
podem refletir na saúde mental da mulher. A prescrição
de psicofármacos na grávida e mulher que amamenta é
controversa e requer elevado cuidado e ponderação,
devido aos possíveis efeitos sobre o desenvolvimento
fetal e neonatal. Objetivos: Rever a evidência disponível
sobre a segurança de psicofármacos durante a Gravidez
e a Amamentação. Métodos: Pesquisa de normas de
orientação clínica (NOC), revisões sistemáticas (RS), metaanálises (M A) e ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) publicados nos últimos 10 anos nas bases
de dados da Pubmed, NHS evidence e Cochrane, utilizando os termos MeSH “Pregnancy “, “psychotropic” e
“Breastfeading”. Para avaliação dos níveis de evidência e
atribuição de forças de recomendação foi utilizada a
escala Strenght Of Recommendation Taxonomy (SORT)
da American Family Physician. Resultados: De entre os
anti-depressivos, os inibidores seletivos da recaptação
de serotonina, (fluoxetina, paroxetina ou sertralina) são

considerados terapêutica de eleição nos casos de depressão (SORT A). As benzodiazepinas não devem ser
administradas durante a gravidez e amamentação, reserv an do- se p ara os casos grav es (pre fer idos o
lorazepam e clonazepam ) (SORT A). Nos casos de
esquizofrenia, o recurso a anti-psicóticos devem ser reservados para casos graves e sempre nas menores doses possív eis (SORT A). Na amamentação o uso de
haloperidol ou cloropromazina é considerado seguro
(SORT A). Na Doença Afetiva Bipolar o lítio pode ser usado se necessário (SORT B). Conclusão: Na prescrição de
psicofármacos durante a gravidez e amamentação devem ser sempre ponderados os riscos e benefícios desta medicação. Os psicofármacos devem ser utilizados
preferencialmente em monoterapia e na menor dose eficaz possível. O acompanhamento destes casos deve ser
feito por uma equipa multidisciplinar, com inclusão da
equipa de psiquiatria quando necessário.
Palav ras-Chav es: Gr av idez, Am am en taçã o e
Psicofármaco

P46 - FORMAÇÃO MÉDICA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO
RITA PEDRO (FCS - UBI); CELINA ROSA (ACES COVA DA BEIRA - C.S. BELMONTE; FCS - UBI)
E-MAIL: RITA_MEIRELES9 0@HOTMAIL.COM

O aleitamento materno tem importantes implicações na
saúde pública. Contudo, tem-se v erificado uma falta de
preparação dos médicos nesta área, contribuindo para
a taxa de abandono precoce do aleitamento materno
em Portugal. Objetivos: Estudar os conhecimentos em
aleitamento materno dos finalistas de Medicina das faculdades portuguesas. Métodos: Estudo observacional
transversal descritivo, com componente analítica, baseado na aplicação de um questionário online sobre aleitamento materno. Amostra constituída por finalistas de
Medicina do ano letivo 2012/2013. Análise descritiva
quantitativa das variáveis contidas no questionário e
análise bivariada para testar possíveis associações. Resultados: Em 261 alunos, 75,1% consideraram muito importante o tema do aleitamento materno. Contudo, 80,5%
sentiram-se insuficiente ou apenas razoavelmente pre-

parados para prestar assistência às mulheres que amamentam. A informação sobre aleitamento materno foi
transmitida nos anos clínicos, essencialmente sob a form a de comu n icações orai s, e 67% dos al un os não
contactaram mais que 2 vezes com o tema na prática
clínica. A média das classificações da avaliação global
dos conhecimentos em aleitamento materno foi 42,4%,
sendo que 74,3% dos alunos obtiveram classificação inferior a 50%. Discussão: Os resultados deste estudo revelam a má preparação da maioria dos finalistas para
prestar assistência às mulheres que amamentam. Poderá
então este estudo ser um ponto de partida para propor
a incorporação de um currículo em aleitamento materno
adequado no mestrado integrado em Medicina.
Palavras-Chaves: Aleitamento materno; formação médica; conhecimentos
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P47 - ARTRITE PSORIÁTICA VS ARTRITE REUMATÓIDE – O
DUELO DE TITÃS
ANGELA TEIXEIRA - US F INFANTE D. HENRIQUE (ACES DÃO LAFÕES - VISEU)
E-MAIL: RITA.TEIXEIRA389@GMAIL.COM

A Artr ite Psoriática (APs) é u ma artropatia in flamatória crón ica e progressiva, de eti ologia desconh ecida, associada a psoríase. In icialmen te considerada
u ma v arian te da artr ite reu matóide (AR), cedo em ergiu como entidade clín ica distinta. Porém, mu itos estudos sobre a im un ohistoqu ím ica do tecido sinov ial
m ostram m ai s sem elh an ças d o qu e diferenças en tre
estas patologias. De igu al form a, tal como a AR, a
APs é u m a doença erosiva e destru tiv a qu e cu rsa
com reabsorção de osso cortical com d anos e in capacidades, p ara a m esm a du ração d a d oença, equiv al entes à AR. Objectiv os: Caracterizar u m a p opu lação de doen tes com APs e AR e com parar, do ponto de v ista da redu ção da qu alidade d e v ida relacionada com a saú de (HRQoL) e d a capacidade fu n cional, doentes com A Ps e AR. M etodologia: Desenh o
do estu do – transv ersal e an alíti co Dim ensão estu dada: qu al idade técnico-científi ca Popu lação-alvo:
doen tes com APs e AR que frequen tam a consulta
externa d o Serv iço d e Reum atologia do Cen tro H ospital ar e Universitário de Coim bra (CHUC) Amostra –
amostra de conv eniência, doentes com con sulta d e
Reum atologia en tre 1 de Outu bro a 31 de Dezem bro de 2012 que aceitaram parti cipar n o estu do
Fonte de dados - questionário de autop reenchim ento
(Health Assessm ent Question naire Disability I n dex
[HAQ-DI]; Bath An ky losin g Spondy liti s Fu n cti onal
I n de x [BASFI ]; 36-i tem M ed ical Ou tcom es S tu dy
Short-Form General Health Surv ey v ersion 2 [SF-36
v 2]; Bath An ky losin g Spondy liti s Disease Acti vity
I ndex [BASDAI]; DAS28 V S, DAS28 PCR e SDAI ; Escala v isu al an al ogical d a dor; Escala v isu al an al ógica
da activ idade da doença) e processo clín ico V ariáv eis - capacidade fu ncional, a qu alidade de v ida,
acti v idade da doen ça, sexo, idade, n ív el educacion al , situ ação laboral, hábitos tabág icos e etílicos,
duração da doen ça, padrão da doença, contagem
de articulações dolorosas e tum efactas, in ten sidade d a d or, avaliação global d a doen ça pelo m édico

e doente, cálcu lo do Psoriasis Area Sev erity I n dex
[PASI], HLA-B27, V S e PCR, m edicação h abitu al. T ratam en to de dados: Excel®2011 e SPSS 19.0® com
re cu rso a esta tí stica de scri ti v a e i n fer en ci al ( t
Stu dent, Qu i-Quadrado, Exacto d e Fisher) Horizonte
tem poral: Recolha dos dados – 1 de Ou tu bro a 31
de Dezem bro de 2012; T ratam en to dos dados –
Fev ereiro 2013 Resu ltad os: Foram iden tificados 355
doen tes, 122 com APs e 233 com AR. Destes, 137
aceitar am parti cipar n o estu do, 47 com APs e 90
com AR. Gru po com APs – m édia de idades 52 ±
12.26, 44.6% do sexo fem in in o; m édia de an os de
duração da doen ça 8.24 ± 6.35. O valor m édio do
HAQ foi 0,71 (ä ± 0,58) e do SF-36 foi 35,55 (ä ±
16,30) p ara o componen te físico e 42,30 (ä ± 12,42)
para o com ponen te m ental . Gru po com AR - m édia
de idades 67 ± 12.26, 83.3% d o sexo femin ino; média de an os de duração 15.5 ± 11.0. O valor m édio
do HAQ foi 1.32 (ä ± 0.81) e do SF-36 foi 43.90 (ä ±
19.96) p ara o componen te físico e 57.02 (ä ± 21.90)
para o componen te m ental. Da comparação en tre
os dois gru pos obtev e-se qu e os d oentes com APs ,
apresen tam men or incapacidade fun cion al n o H AQ,
m as pior H RQoL no com ponen te m ental e físico d o
S F -36 do q u e o s d o e n te s co m AR , tod a s co m
p<0,05. Discussão: Este tr abalho su gere que a APs é
u ma doen ça tão in capacitan te, do pon to de v ista
da HRQoL, como a A R, o qu e refor ça a im portân cia
de u m con trolo adequado da activ idade da doen ça,
de form a a m an ter a capacidade fu ncional e preserv ar a q u alidade de v ida. Desta form a, o M édico d e
Família desempenha u m im portan te papel n a identificação da doen ça n um a fase in icial , na institu ição
de u m a terapêuti ca adequ ada e n a referen ciação
precoce das situações mais agressiv as e de difí cil
controlo.
P a l a v r a s - C h a v e s : A r tr i t e p so r i á t i ca , a r tr i te
reum atóide, acti vidade da doen ça, capacidade fun cional, qu alidade de v ida

50

53
REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2014; 37:SUPLEMENTO 1º CONGRESSO MÉDICO DA BEIRA INTERIOR 2014

P48 - MÉTODOS CONTRACEPTIVOS EM MULHERES
FUMADORAS – O INÍCIO DE UM CICLO DE MELHORIA
CONTÍNUA DA QUALIDADE
ÂNGELA TEIXEIRA - USF INFANTE D. HENRIQUE (ACES DÃO LAFÕ ES - VISEU)
E-MAIL: RITA.TEIXEIRA389@ GMAIL.CO M

A contracepção hormonal combinada (CHC) foi introduzida
no fim da década de 50 e ainda no início da década de
60 foram descritos casos de tromboembolismo venoso
(TEV) associados ao uso de CHC. Os efeitos do tabaco e
as suas consequências são sobejamente conhecidos, nom e ada m en te o e fei to poten ciad or do risco
tromboembólico quando associados a CHC. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou orientações relativas à segurança da utilização dos diferentes métodos
contraceptiv os, nomeadam ente no que se refer e à
contracepção hormonal combinada. Segundo estas orientações a CHC está contraindicada em mulheres com
mais de 35 anos com uma carga tabágica igual ou superior a 15 cigarros/dia e independentemente da carga
tabágica, os CHC devem ser evitados em mulheres fumadoras com mais de 35 anos, apesar de n ão serem
contraindicados. Objectivos: Avaliar e garantir a qualidade do uso dos métodos contraceptivos em mulheres em
idade fértil, fumadoras, seguidas em consulta de planeamento familiar (PF). Metodologia: Dimensão estudada: qualidade técnico-científica População-alvo: mulheres em idade fértil incluídas nos ficheiros de 3 médicos de 2unidades de saúde familiar (USF). Critérios de inclusão : mulheres em idade fértil, não grávidas, inscritas nas USF’s onde
decorre o estudo e pertencentes aos ficheiros dos médicos estudados; vigiadas em programa de planeamento familiar; com pelo menos 1 consulta de planeamento
familiar nos últimos 3 anos; e presença de registo do
método contraceptivo e da carga tabágica no programa de planeamento familiar e/ou na ficha individual de
cada utente, respectivamente. Fonte de dados: registos
do programa de planeam ento familiar nos sistemas
MedicineOne® e VitaCare®. Tipo de avaliação: interna e
retrospetiva, base institucional. Tratamento de dados:
Excel®2011 Tipo de intervenção: educacional e estrutural. Método de avaliação: critérios explícitos normativos
(Consenso sobre contracepção 2011- Sociedade Portuguesa da Contracepção). Horizonte temporal: Recolha
dos dados/Avaliação – Março 2014, 1ª Reavaliação –
Maio 2014 2ª Reavaliação - Março2015. Tipo de inter-

venção: adesão/educacional mediante a convocatória
das u tentes por carta e/ou contacto telefónico para
marcação de consulta de planeamento familiar e alerta
pela equipa de saúde durante a consulta, informando
do risco trom boem bólico do uso con comitan te de
contracepção oral combinada e tabaco e apresentação
de propostas para alteração do método contraceptivo.
Resultados: 1º Ciclo - Das 1450 mulheres em idade fértil
inscritas nos ficheiros estudados, apenas 467 (32,2%) preenchiam os critérios de inclusão. Verificou-se a seguinte
utilização de métodos contraceptivos: estroprogestativo
oral – 55.9%, progestativo oral – 8.4%, dispositivo intrauterino – 8.6%, laqueação tubar – 7.5%, preservativo –
6.4%, implante sub-cutâneo – 4.3%, métodos naturais –
2.8%, anel – 1.0%, histerectomia – 1.3%, nenhum – 4.1%.
Das mulheres estudadas, 21.2% são fumadoras, das quais
39.4% utilizam estroprogestativos orais como método
contraceptivo. Avaliando as mulheres fumadoras em função da idade e da carga tabágica, verifica-se que das
99 fumadoras, 45 (45.5%) fazem CHC e destas, 10 (22.2%)
têm contraindicação formal para manter este método
contraceptivo. Isto equivale a 2.1% do total de mulheres
incluídas no estudo e a 3,8% das mulheres que usam
estroprogestativ os. 2º Ciclo – Foram convocadas por
via telefónica as 10 mulheres com contraindicação formal para a toma de CHC, tendo comparecido à consulta
de PF 6 mulheres (60.0%). Destas, 1 encontrava-se em
abstinência tabágica há aproximadamente 5 meses, por
iniciativa própria. Das restantes, 2 aceitaram alterar o
método contraceptiv o, sendo o progestativo oral o
método escolhido e 3 ficaram em fase contemplativa
para escolha de um novo método sem estrogénios e/ou
para cessação tabágica. Discussão: Verificou-se que os
resultados obtidos se encontram aquém do idealmente
esperado. Sabendo quais os malefícios do tabaco e o
risco acrescido de eventos tromboembólicos nas mulheres fum adoras que tom am con traceptiv os orai s
estroprogestativo, a prevenção da doença e promoção
da saúde feita nesta faixa etária é uma mais-v alia, sendo
a identificação das mulheres fumadoras essencial para
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esta intervenção. Para isto, é fundamental a melhoria da
qualidade do registo informático relativo ao método
contraceptivo utilizado e aos hábitos tabágicos, incluin do a qu an ti fi cação da carga tabágica. M edidas
Corretoras: Como medidas corretoras propõe-se: apresentação dos resultados nas USF’s; divulgação do Consenso sobre contracepção 2011 da Sociedade Portu-

guesa da Contracepção aos profissionais de saúde; e a
realização de sessões clinicas visando a sensibilização
dos profissionais de saúde para o registo sistemático
da car ga tab ág ica e ad eq u a çã o do m étod o
contraceptivo à realidade da mulher.
Pa lav ra s-C hav es : Con tr a ce pçã o; Re gisto ; Car ga
Tabágica

P49 - CARCINÓIDE TÍPICO: APRESENTAÇÃO RARA
JOÃO SILVA, SANDRA FIGUEIREDO - SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA (C ENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU)
E-MAIL: TRABALHODIAS JP@ GMAIL.COM

Os tu mores carcinóides brônqu icos são n eoplasias
neuroendrócrinas que representam 1-2% das neoplasias
pulmonares. Histologicamente classificam-se como tumores carcinóides típicos, de baixo grau de malignidade (8090% dos casos) e carcinóides atípicos (10- 20 %), mais agressivos. Ocorrem mais frequentemente entre os 40 e os 60
anos de idade, sendo no entanto a neoplasia pulmonar
mais comum nas crianças. Caso Clínico Mulher de 48 anos,
sem antecedentes patológicos relevantes, recorreu ao serviço de urgência por desconforto torácico. Referia história
de pieira, dispneia para grandes esforços e expectoração
hemoptóica esporádica desde há um ano. A radiografia
de tórax à admissão revelava exuberante enfisema subcutâneo e pneumomediastino associado. Realizou Angio-TC
tórax onde se identificou ainda uma formação nodular no
brônquio principal, de contornos bem definidos, captante
de produto de contraste, com aproximadamente 2 cm de
diâmetro e atelectasia do lobo superior esquerdo. A
broncofibroscopia rígida revelou uma lesão nodular lisa,
vascularizada e sangrante, condicionando obstrução completa da porção distal do brônquio principal esquerdo, que
foi biopsada e cujo resultado do exame histopatológico

foi compatível com tumor neuroendócrino bem diferenciado do tipo carcinóide típico. Foi submetida a lobectomia
superior esquerda, tendo o resultado anatomo-patológico
da peça operatória revelado um tumor carcinóide típico
do brônquio prin cipal esqu erdo, com crescimento
endobrônquico e peri-cartilagíneo, sem necrose, mitoses
ou atipias nucleares. Os gânglios linfáticos hilares e da janela aorto-pulmonar excisados, mantinham a morfologia
habitual, apresentavam deposição de antracose e não eviden ciav am metasti zação. Con clu sões Os tu m ores
carcinóides típicos apresentam frequentemente uma localização central. Aproximadamente 50% dos tumores
carcinóides típicos estão associados a imagens de obstrução brônquica, nomeadamente atelectasia ou consolidação. A extensão local além da parede brônquica é comum, fazendo da ressecção cirúrgica o tratamento de escolha em detrimento da excisão endoscópica. O caso clínico tem particular inter esse, dada a apresentação
imagiológica rara com pneumomediastino e enfisema subcutâneo.
Palavras-Chaves: Carcinóide; Típico; Pneumomediastino;
Enfisema

P50 - AVALIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS
CONHECIMENTOS DA POPULAÇÃO DIABÉTICA SOBRE
ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS DE SAÚDE
ANA MARQUES (USF “A RIBEIRINHA” - ULS GUARDA), ANA LUCAS (UCSP BELMONTE), LUIS BISMARCK (UCSP S. MIGUEL - ULS GUARDA)
E -MAIL: ANARIT AM@HOTMAIL.COM

A prevalência da DM tipo II a nível mundial está a aumentar, prevendo-se a duplicação do número de diabéticos até 2030. A adoção de estilos de v ida saudáveis e
hábitos alimentares adaptados ao indivíduo e às reco-

mendações oficiais são essenciais na prevenção da doença e no seu autocontrolo. Numa perspetiva de melhoria
contínua de qualidade pretendeu-se com este trabalho
melhorar os conhecimentos dos nossos utentes diabéti-
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cos no sentido de contribuírem para um melhor controlo da sua patologia. Objetivos - Av aliar os conhecimentos dos utentes diabéticos acerca da sua alimentação e
cuidados gerais de saúde; - Verificar melhorias das estratégias implementadas. Metodologia Dimensão estudada: qualidade técnico-científica. Tipo de avaliação:
interna e interpares. Unidade de estudo: utentes inscritos no programa de DM. População-alvo: utentes inscritos no programa de DM pertencentes aos ficheiros de 3
orientadores de formação de 3 Unidades de Saúde. Tipo
de dados: aplicação de um questionário, elaborado pelos autores com base no Guia Prático de Saúde, em contexto de consulta, e uma semana após a intervenção
através de contacto telefónico. Fonte de dados: respostas ao questionário aplicado. Critério de avaliação:
todos os diabéticos devem possuir conhecimentos acerca da sua alimentação ideal, valores adequados de TA,
prática de exercício físico e suas vantagens. Tipo de intervenção: sessão de educação para a saúde e distribuição de folheto informativo aos doentes. Horizonte temporal: Mai o de 2014 Resultados For am incluídos 21
utentes inseridos no programa de DM, com média de
idades de 64 anos de vida. Na avaliação inicial verificou-se que a maioria dos utentes diabéticos possui conhecimentos adequados acerca da alimentação correcta com 3 de 7 perguntas a obter 100% de respostas

correctas. Apenas 1 pergunta não obteve melhoria após
a intervenção e nas restantes 3 obtivemos uma melhoria
no número de respostas correctas. No que respeita aos
conhecimentos acerca do valor adequado de TA obtivemos melhoria após a intervenção com um delta de
crescimento de 109%. Relativamente aos conhecimentos acerca do exercício físico observ ou-se um menor
grau de conhecimento sobretudo em relação ao tempo de prática regular de exercício físico. Após a intervenção obtivemos também nesta área uma melhoria
do número de respostas correctas. Do ponto de vista
global, incluin do todas as respostas ao questionário,
obtiv em os um a m elhoria do nú mero de respostas
correctas aquan do da reavaliação com um delta de
crescim ento de 21%. Discussão A melhoria verificada
nos resultados obtidos v eio corresponder às expectativ as dos autores. No entanto, e, apesar da sessão
de ed ucação para a saúde p osta em p rática com cada
utente, não conseguim os obter a total idade de respostas cor rectas. Assim , e, n o con te xto de u m a
melhoria contínua de qualidade, mantém-se importante, em cada consulta, dar ênfase a estas inform ações
de modo a que possamos ter uma população diabética in formada, in teressada e responsabilizada no controlo da su a doença.
Palavras-Chaves: ciclo de qualidade, diabetes

P51- CHOQUE SÉPTICO, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
ANA MOREIRA, LUZIA BISMARCK, PEDRO VENTURA, ANA PISS ARRA, PAULA NEVES , CARINA SANTOS, ADRIANO CARDOSO - S ERVIÇO DE MEDICINA
INTERNA ( ULS GUARDA)
E -MAIL: ANATR ESA@GMAIL.COM

A sepsis grave e o choque séptico afetam anualmente
milhões de pessoas em todo o planeta, tendo uma elev a da m or tal ida de. Ta l co m o n ou tr a s e n ti dad es
nosológicas a atuação terapêutica precoce tem u ma
influência decisiva no seu prognóstico. Assistimos a uma
diminuição da sua mortalidade, muito à custa da Early
Goal-Directed Therapy e da Surviving Sepsis Campaing.
Objectivos: relato do caso clínico de um doente admitido no Serviço de Urgência (SU) do nosso Hospital, com
o diagnóstico de Choque Séptico com ponto de partida
respiratório. Métodos: rev isão do episódio de urgência,
processo clínico de internamento e literatura. Caso Clínico: homem, 80 anos, com antecedentes de AVC, Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensão arterial. Recorreu ao SU
por dispn eia e v óm itos, ten do realizado an álises

(leucocitose com neutrofilia e PCR ligeiramente elevada);
imagiologia cerebral, torácica e abdominal sem alterações. Teve alta para o domicílio sob antibioterapia. Após
4 dias voltou a recorrer ao SU por dispneia e febre, encontrando-se subfebril, estuporoso, desidratado, com
cianose central, taquipneico, com uso de musculatura
acessóri a, r on co s e cr ep itaçõe s au scu l ta tó ri as,
taquicárdico e hipotenso. Analiticamente apresentava
insuficiência respiratória tipo 1, acidose metabólica com
gap iónico compensada, leucócitose com neutrofilia,
hiperglicemia, assim como elevação da PCR, lactatos e
procalcitonina. A imagiologia do tórax evidenciou uma
opacidade generalizada do campo pulmonar esquerdo.
Em menos de duas horas após a entrada no SU, fez colheita de análises e hemoculturas, iniciou antibioterapia
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de largo espectro, fez fluidoterapia e foi sujeito à devida ótimização ventilatória. É a evolução clínica deste
doente, assim como as peculiaridades de atuação neste
tipo de situações, que pretendemos apresentar nesta
comunicação. Resultados: O doente foi internado, evoluindo favoravelmente. Conclusões: É determinante a
rapidez no reconhecimento dos casos de choque sépti-

co, iniciando precocemente uma adequada abordagem:
a ressuscitação inicial com fluidoterapia intensiva, a colheita analítica com avaliação dos lactatos e a colheita
de hemoculturas, antes de iniciar antibioterapia de largo
espectro, são fundamentais.
Palavras-Chaves: Sepsis, sepsis grave, choque séptico,
fluidoterapia, antibioterapia

P52 - DEMÊNCIA RAPIDAMENTE PROGRESSIVA: REVISITANDO
UM DIAGNÓSTICO INCOMUM
ANDREIA MATAS, RICARDO ALMENDRA, JOÃO GABRIEL, MÁRIO S ILVA - S ERVIÇO DE NEUROLOGIA (C ENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO
DOURO - HOSPITAL DE VILA REAL)
E -MAIL: ANDREIA_MATAS@ HOTMAIL.COM

As demências rapidamente progressivas constituem grupo heterogéneo de condições que impõem uma rápida
investigação diagnóstica dirigida à identificação de causas potencialmente tratáveis e/ou reversíveis. Apresenta-se o caso clínico qu e exem plifica as dificuldades
diagnósticas que se colocam no estudo das demências
rapidamente progressivas, revisitando-se um diagnóstico incomum. Caso Clínico:Homem de 60 anos de idade
admitido ao internamento no Serviço de Neurologia após
múltiplos recursos ao serviço de urgência por quadro de
cefaleia occipito-nucal e episódios de disfunção sensitiva transitória do hemicorpo esquerdo com um mês de
ev olu ção. Assin alav a-se en tão ao exam e objeti v o
marcada ansiedade e humor deprimido, não sendo aparente qualquer alteração ao exame neurológico. Excluída doença neurológica de carácter agudo, particularmente doença neuroinflamatória do SNC, foi assumida
provável perturbação somatoforme. Um mês depois, recorre novamente ao serviço de urgência por perturbação da m archa, apresentado ao exame neurológico
anim ia facial com diminuição da iniciativa verbal e

motora, compromisso cognitivo pautado por disfunção
executiva e discalculia, hemiparésia atáxica hipoestésica
esquerda (grau 3/5), ataxia axial e síndrome parkinsónico
com mioclonias. O estudo imagiológico seriado por RMN
Encefálica, inicialmente normal, revelou alterações sugestivas da form a esporádica de Doença de Creutzfeldt,
possibilidade diagnóstica esta que foi corroborada pelos achados electroencefalográficos e pela positividade
da proteína 14.3.3 no líquor. O doente apresentou um
agravamento neurológico rapidamente progressivo que
culminou no seu óbito três meses após a instalação da
sin tomatologia inicial. Com entár ios:A in v estigação
diagnóstica de uma demência rapidamente progressiva
constitui um desfaio clínico complexo. Apesar da Doença de Creutzfeldt ser fatal, o estabelecimento do diagnóstico correto é essencial não só para excluir outras
causas potencialmente tratáveis, como também para dar
a informação precisa acerca do diagnóstico e prognóstico ao doente e seus familiares.
Palavras-Chaves: Demência Rapidamente Progressiva,
Doença de Creutzfeldt, Forma Esporádica

P53 - FRATURA LUXAÇÃO DE LISFRANC
BRUNO MAIA - SERVIÇO DE ORT OPEDIA (ULS GUARDA)
E -MAIL: BRUNO_MIGUEL_MAIA@HOTMAIL.COM

A fratura/luxação de Lisfranc consiste numa lesão óssea
e ligamentar do complexo tarsometatársico. O mecanismo envolve movimentos de flexão/torção do medio pé
podendo estar associadas a um am plo espectro de
traumatismos desde alterações puramente ligamentares
a fraturas dos cuneiformes, naviculares e metatarsos. Cerca de 20% não são diagnosticadas durante a avaliação

inicial, resultando em má consolidação, dor cronica e
perda de mobilidade e funcionalidade do pé. Neste poster
demonstramos o resultado do tratamento cirúrgico de
uma fratura/luxação de Lisfrac. Material e métodos: Doente deu entrada no SU após queda de 5m. A data de
entrada apresentava dor ao nível do medio pé, com
edema marcado na face dorsal, equimose plantar e des-
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vio dorsal do 2º cuneiforme com aumento de pressão
ao nível da pele. Resultados: Efetuado estudo radiológico com Rx (incidências em Antero-posterior, Perfil e
Obliqua a 30º) e TAC, sendo diagnosticada uma fratura/
luxação do com plexo tar som etatarsico com desvio
dorsal do 2º cuneiforme e uma fratura do 1º cuneiforme.
Di scu ssão: Doe n te foi in terv e n ci on ad o te n do- se
efetuado uma dupla abordagem para a correta identificação e redução das lesões. Procedeu-se a estabilização da fratura do 1º cuneiforme e fixação da 2ª e 3ª
articulação tarsometatarsica com fios de kirschner. Dada
a instabilidade do 4º raio optou-se pela sua estabilização. Devido a presença de síndrome compartimental,
não foi possível fechar a ferida cirúrgica, optando-se pela
colocação de elásticos v asculares para o encerramento
progressivo. Pós-operatório sem intercorrências. Efetuada
imobilização gessada do pé traumatizado duran te 6
sem anas, mantendo-se em descarga total. Após este
período, retiraram-se os fios de kirschner, sendo autorizada a carga parcia l com a poio de can adia n as.

Atualmente (4 meses pós cirurgia) o doente efetua carga total, apresentando um score de AOFAS de 78. Conclusão: As lesões do complexo de Lisfranc, devem ser
reduzidas o mais anatomicamente possível de forma a
manter a complexa biomecânica do pé. O tratamento
conservador raramente é eficaz. O tratamento cirúrgico
consiste na redução aberta com fixação da 2ª,3ª e 1ª
articulações tarsometatarsianas, sendo que o complexo
lateral só deve ser fixo provisoriamente em caso de instabilidade, de forma a manter a mobilidade deste segmento. A evolução clinica do paciente depende em grand e pa rte do su cesso cir ú r gi co . As a lter açõe s
degenerativas presentes no Rx durante o seguimento
dos doentes, podem não se relacionam com o prognóstico ou com a clinica do doente. No caso de manutenção da dor com perda de mobilidade e défice funcional,
a opção passa pela artrodese com parafusos das articulações envolvidas.
Pa la vr as -C ha ve s: Fr atu r a Li sfra n c, ar tr od ese
tarsometatarsica, cirurgia pé

P54 - QUANDO TUDO APARENTEMENTE ESTÁ BEM
JORDANA DIAS, CARINA S ANTOS, JOÃO PARREIA, EUGÉNIA PEREIRA, ANTÓNIO MENDONÇA, ANA MARQUES, CLÁUDIA PIMPAÕ, F RANC IS CO
CARVALHO, MARINA RIBEIRO, MIGUEL S ANTOS , RUI GONÇALVES - US F RIBEIRINHA ( ULS GUARDA)
E-MAIL: JORDANA.DIAS@HOTMAIL.COM

Homem, 25 anos, sem antecedentes patológicos de interesse recorreu ao Serviço de Urgência por traumatismo do
hemitórax direito e hipocôndrio homolateral após queda
de bicicleta. Na adm issão o doen te encontr av a-se
normotenso com escoriações ao nível da grelha costal direita e dor à palpação no hipocôndrio direito sem sinais de
irritação peritoneal, sem alterações dos restantes sistemas.
Os exames efectuados, laboratoriais e radiológicos, não
apresentaram alterações patológicas. O doente permaneceu em vigilância no Serviço de Urgência. Aproximadamen-

te cinco horas depois da sua admissão, iniciou um quadro
abdominal agudo com dores difusas em todos os quadrantes
e sinais de irritação peritoneal. Realizou tomografia axial
computorizada por indisponibilidade de ecografia abdominal, que revelou laceração hepática envolvendo os segmentos VII e V e hemoperitoneu em diferentes recessos, mas
com maior expressão a nível pélvico. O doente foi submetido a intervenção cirúrgica com hemóstase hepática, tendo
tido boa evolução clinica.
Palavras-Chaves: laceração hepatica

P55 - ANAFILAXIA: CONTAGEM DECRESCENTE
TÂNIA S ANTOS , ANA LUÍSA PIRES, ANA PIRES, INÊS TAVARES, S ANDRA GOMES (USF S . JOÃO PRAGAL - ACES ALMADA-SEIXAL)
E-MAIL: TANIAPSANTOS@ OUTLOOK.COM

A an afi laxia é u m a reação de h ipersen sibilidade
si sté m i ca a g u da , p ote n ci al m e n te fa ta l e su b diagn osticada, cuja prev al ência estim ada n os paí ses
desenvolv idos se situa entr e os 0.05 e os 2%. Em Portugal , a in cidência de anafilaxia a fárm acos é d esco-

n hecida, visto n ão existir um r egisto sistemático d e
n otificação obrigatória n acional. Na m ai oria dos casos é resu ltad o de u ma reacção alérgica mediada por
Imunoglobulinas E (IgE), podendo também ocorrer por
m ecan ismos não imu nológicos. O diag nóstico é fun -
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dam entalm ente clín ico e com preende u m am plo espectro de sin ais e sin tomas que atingem sobretudo a
pele, as vias respiratór ias, o sistem a gastrointestinal
e/ou o sistem a cardiov ascular. O caso clín ico descrito di z respeito a u m a m u lh er de 42 an os, raça
cau casian a, com an tecedentes p essoais d e Hiperten são Arterial , Obesidade, Dislipidémia, Rinite alérgica,
A sm a
b r ô n q u i ca
e Do e n ça
d e R e fl u xo
Gastroesofágico. Nega a lergias m edicam en tosas.
Recorre à consulta p or odon talgia d o terceiro molar
infer ior esqu erdo com dois d ias de ev olução, tendo
si d o p r e scri ta a m o xi ci l i n a +á ci d o cl a v u l â n i co
875m g+125m g, m etam izo l 575m g e ibu profen o
600mg. Cerca de meia h ora após toma d o antibiótico recorre novam ente à U nidade de Saú de Fam iliar
(USF) por edem a generalizado, pru rido, disfonia e
dispn eia. À observação encontrav a-se prostrada, pouco colaborante, diafor ética, com arrefecimento das
extr emidades e eritroderm ia generalizada. Estav a

apirética, hipoten sa (Ten são Arterial 50/30m mHg),
com saturação p eriférica d e oxigénio (SpO2) d e 78%
e glicémia capilar de 123 mg/dL. Não apresentav a
angioedem a, estr idor ou alterações à au scultação
pulmonar. Após oxigenoterapia e adm in istração de
h idrocortisona, clem astina e ad renalin a su bcutân ea,
registou-se m elhoria do estado geral. Contu do, por
manuten ção de hipoten são e hipoxémia, foi tran sportad a pela V iatura M édica de Emergência e Reanimação (V MER ) para o Serviço de Urgência (SU ) do Hospital de referência. À entrada n o SU encontrav a-se v igil
e colaboran te, man tendo hipotensão (T ensão Arterial 88/56 mm Hg) e rash eritematoso cu tâneo general izado. Após 48 horas sob v igilância, teve alta medicada com hidroxizina, deflazacorte e bilastina. Visto que
a anafilaxia é uma reação súbita, imprevisível e grave, é
fundamental o reconhecimento e tratamento rápidos.
Palavras-Chaves: Anafilaxia, Beta-lactâmicos, Urgência,
Adrenalina

P56 - DEPRESSÃO PERINATAL: FATORES DE RISCO E
ABORDAGEM
ANA LOPES ( USF VIRIATO - VISEU), ANA BAPTIST A ( USF VISEU - CIDADE), ANA ROCHA (USF VIRIATO - VISEU), JOANA SILVA (USF ALVES MARTINS),
PATR ICÍA OLIVEIRA ( USF VIRIATO - VIS EU)
E -MAIL: ANAJ.LOPES22@ GMAIL.COM

Introdução:Estima-se que a depressão que ocorre durante
a gestação ou nos primeiros 6 meses após o parto afete
aproximadamente 7 a 23% das grávidas. Quando não tratada, a depressão tem um impacto negativo não só na
gravidez, mas também no futuro desenvolvimento da criança. Pretende-se, com este trabalho, evidenciar os principais fatores de risco para a depressão perinatal, a abordagem e terapêutica indicada. M étodos: Pesquisa nas bases
de dados Medline/Pubmed, Index de Revistas Portuguesas
e Medscape utilizando os termos MeSH “depression”,
“pregnancy”, “breastfeeding”. A pesquisa foi limitada a artigos e manuais publicados entre 2005 e 2014 nas línguas
inglês, português e espanhol. Resultados: A gravidez caracteriza-se por alterações hormonais, físicas, psíquicas e
de inserção social que se refletem diretamente na saúde
mental da gestante. Antecedentes de patologia psiquiátrica, gravidez em idade precoce ou não desejada, falta
de suporte social, conflitos conjugais, violência doméstica, desemprego e baixo nível de escolaridade são alguns
dos factores de risco para a depressão perinatal. Perante
uma grávida com sintomatologia depressiva é fundamen-

tal proceder a uma avaliação da severidade dos sintomas.
A intervenção não farmacológica, mais concretamente a
Psicoterapia deve ser a primeira opção em casos ligeiros.
Nos casos d e depre ssão m o derada a sev er a os
antidepressivos devem ser considerados, ponderando sempre os riscos/benefícios para a mãe/criança. Os fármacos
de eleição são os Inibidores Selectivos da Recaptação da
Serotonina (SSRI), nomeadamente a Fluoxetina e a Sertralina
na gravidez e a Sertralina e a Paroxetina no pós-parto. A
Paroxetina deve ev itar-se na gravidez pelo risco possível
de malformações cardíacas. Já a Fluoxetina não tem indicação no pós-parto devido aos níveis elevados encontrados no leite materno. Discusão: A depressão perinatal
mantém-se um estigma. Os sentimentos de culpa e ansiedade gerados por esta patologia, levam a uma relutância
por parte das mulheres em abordar o assunto. O Médico
de Família encontra-se num lugar de destaque para instituir estratégias psicossociais e/ou medicamentosas eficazes, capazes de minimizar o impacto das alterações psicológicas/psíquicas na relação mãe-bebé.
Palavras-Chaves: Gravidez; Pós-parto; Depressão;
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P57 - ASMA OCUPACIONAL – UM DESAFIO DIAGNÓSTICO!
JOANA DUARTE, J. CRAVO, A.J. F ERREIRA - SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA (CENTRO HOSPITALAR UNIVERS ITÁRIO DE COIMBRA - HUC)
E-MAIL: JOANA_DUARTE_17@ HOTMAIL.CO M

Introdução: A asma ocupacional é a doença respiratória
laboral mais frequente. É desencadeada pela exposição
a um agente sensibilizante existente no local de trabalho. O seu diagnóstico torna-se um desafio pelos inúmeros agentes etiológicos existentes. O pronto reconhecimento e evicção do agente causador são fundamentais
para a saúde do doente. Caso Clínico: Doente do género
feminino de 55 anos de idade, não fumadora, cabeleireira de profissão desde há 38 anos, que recorreu ao Serviço de Urgência por um quadro de tosse persistente de
in tensidade variável, associada a dispneia sibilan te
episódica de evolução progressiva nos últimos 10 anos
e com agravamento no local de trabalho, desencadeada
pela aplicação de tintas. No exame objetivo, apresentava lesões eczematosas nas mãos e na auscultação pulmonar broncoespasmo bilateral. Analiticamente sem alterações relevantes. No restante estudo complementar
realizado, os testes cutâneos standard de alergia foram
n e gativ os, o estu d o d e fu n çã o r esp ira tóri a e o
doseamento de imunoglobulinas foram normais. A pes-

quisa de alergia aos persulfatos, pó da casa e alergénios
inalantes foi negativa, porém os testes de contacto com
o cloreto de cobalto 1% e dissulfureto de tetrametiltiurano
a 1% foram positivos. Constatou-se uma variação acima
de 20% nos débitos expiratórios máximos instantâneos
e uma prova de metacolina positiva realizados no local
de trabalho. Na avaliação imagiológica torácica, a radiografia e a tomografia computorizada não apresentav am alterações. A doente tev e alta medicada com
corticóide e broncodilatador inalados, e com indicação
de evicção do agente causador. Atualmente permanece
assintomática. Discusão: Este caso ilustra a importância
de u m a b oa an am n ese co m en fâse n a h i stór ia
ocupacional e relação sintomas-actividade laboral, que
nem sempre é síncrona o suficiente para suscitar o diagnóstico, pois na maioria dos casos, existe um longo período de latência. A terapêutica adequada é fundamental de modo a evitar consequências potencialmente fatais.
Palavras-Chaves: asma ocupacional, cabeleireira
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