
REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

RSAL  / SETEMBRO-DEZEMBRO / 2019 / N.º 50



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

DIRECTOR

Dr. António Banhudo

SUB DIRECTOR

Dr. Pedro Silva Vaz

CONSELHO EDITORIAL

Dr. António Gouveia

Prof. Doutora Assunção Vaz Patto

Prof. Doutor Carlos Almeida

Dra. Isabel Duque

Dra. Maria Eugénia André

Prof. Doutor Manuel Nunes

CONSELHO REDACTORIAL

Dra. Ana Caldeira

Enf. André Mendes

Dr. Carlos Lozoya

Dra. Gina Melo

Dr. Joaquim Serrasqueiro

Dr. Jorge Monteiro

Dra. Rita Crisóstomo

Dra. Rita Resende

Dra. Rosa Silva

Dr. Rui Alves Filipe

Dr. Rui Sousa

CONSELHO CIENTÍFICO

Prof. Doutor Alves de Moura (Medicina Interna)

Prof. Doutor Alberto Barros (Genética)

Prof. Doutor Artur Paiva (Cuidados Intensivos)

Prof. Doutor Daniel Serrão (Ética)

Prof. Doutor Filipe Caseiro Alves (Imagiologia)

Prof. Doutor Guilherme Tralhão (Cirurgia)

Prof. Doutor Massano Cardoso (Epid./Med. Preventiva)

Prof. Doutor Nascimento Costa (Medicina Interna)

Prof. Doutora Paula Sapeta (Enf. Medico Cirúrgica/Cuidados Paliativos)

Prof. Doutor Rui Marinho (Hepatologia)

Prof. Doutor Sérgio Deodato (Direito da Saúde)

Dra. Almerinda Silva (Pediatra)

Dra. Ângela Trindade (Enfermagem Saúde Materno-Infantil)

Dr. António João (Gestão de Serviços de Saúde)

Dr. António Lourenço Marques (Cuidados Paliativos)

Dra. Arnandina Loureiro (Cirurgia Geral)

Dr. Augusto Lourenço (Cirurgia Geral)

Dra. Beatriz Craveiro Lopes (Dor)

Dr. Carlos Gomes (Saude Mental)

Dr. Carlos Maia (Enfermagem Reabilitação)

Dra. Emília Bengala (Enfermagem Saude Infantil)

Dr. Ernesto Rocha (Nefrologia)

Dra. Helena Garcia (Anatomia Patológica)

Dr. João Fonseca (Urologia)

Dr. João Frederico (Cuidados Intensivos)

Dr. João Morais (Cardiologia)

Dr. Vieira Pires (Medicina Geral e Familiar)

Dr. Pedro Henriques (Medicina Interna)

Dr. Reis Pereira (Medicina Interna)

Dra. Rute Crisóstomo (Fisioterapia)

Dr. Sanches Pires (Medicina Geral e Familiar)

Dra. Sandra Queimado (Farmácia)

Dr. Sérgio Barroso (Oncologia)

PROPRIEDADE

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
Anotada no Instituto da Comunicação Social
Depósito Legal - 105483/96
eISSN - 2182-2603
Latindex - Revista de Saúde Amato Lusitano 5057

CONTACTOS

Av. Pedro Àlvares Cabral 6000-085 Castelo Branco
revsaude.amatolusitano@gmail.com
272 000 245



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

Comunicações Orais

pag. 5 à pag. 20

E-Posters e Imagens

pag. 21 à pag. 57

Videos

pag. 57 à pag. 61



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

MELHORIA DE REGISTOS DO VOLUME EXPIRATÓRIO
FORÇADO NO PRIMEIRO SEGUNDO NUM FICHEIRO
CLÍNICO EM DOENTES COM DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÓNICA - MELHORIA CONTÍNUA DA
QUALIDADE

RICARDO CAMPOS1, VÂNIA PINTO1, CELINA ROSA2, 1UCSP DE BELMONTE, 2FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE
DA BEIRA INTERIOR

Introdução: Os registos clínicos de qualidade são

essenciais para facilitar o seguimento dos utentes com

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A Direção

Geral de Saúde recomenda o registo a cada 3 anos do

Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (FEV1)

no processo clinico destes utentes.

Objetivo: Aumentar em 50% a proporção dos registos

de FEV1 nos utentes com o diagnóstico de DPOC de um

ficheiro clínico.

Material/métodos: Foi realizado um trabalho de

melhoria continua da qualidade, consultando os

processos clínicos dos utentes com Registo ICPC2, R79

e R95 de um ficheiro clinico, num período de 9 meses

pré-intervenção e em igual período pós-intervenção.

Critérios de exclusão: doentes falecidos durante o estudo

e doentes mal diagnosticados; Fonte de dados: processo

clínico do utente; Intervenção corretora: sessão interpares

e melhoria de registos; Tratamento de dados: Microsoft

Excel 2010®.

Resultados/Discussão: Numa fase pré-intervenção, após

exclusão de doentes falecidos e mal diagnosticados existiam

33 utentes com diagnostico de DPOC e destes 3 tinham

registo de FEV1 (9,09%) nos últimos 3 anos. No período pós

intervenção a amostra era igualmente de 33 utentes e

verificava-se que 25 apresentavam um registo de FEV1 nos

últimos 3 anos (75,75%). Foi cumprido o objetivo deste

trabalho de melhoria continua da qualidade ao se verificar

um aumento de 66,66% nos registos de FEV1.

Conclusão: A melhoria de registos clínicos requer

algum esforço, mas permite melhorar o conhecimento

geral da população de utentes de um ficheiro clinico,

facilitando a gestão do seguimento destes utentes.

AUTORES

CAVADO POPLÍTEO: NEM TUDO É QUISTO DE BAKER!

DANIEL FREITAS1, GABRIELA VILLAGOMEZ1, CATARINA MONTEIRO2, ADRIANA GONÇALVES3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM MEDICINA GERAL E FAMAILIAR , 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR,
3ASSISTENTE GRADUADO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP DA GUARDA

AUTORES

Introdução: Os sarcomas são um grupo heterogéneo

de tumores malignos que correspondem a <1% das

neoplasias malignas em adultos. O lipossarcoma atinge

os tecidos moles e é constituído por tecido adiposo,

representando 10% a 16% dos sarcomas e afeta

indivíduos entre a quinta e a sétima décadas de vida. O

lipossarcoma mixoide é um subt ipo dist into,

caracterizado pelo envolvimento dos tecidos moles

profundos das extremidades inferiores, especialmente da

região medial da coxa e poplítea.

Caso Clínico: Mulher, 44 anos, previamente saudável,

recorre a consulta de recurso da UCSP por massa palpável

na região poplítea esquerda. Sem história de trauma.

Objetivamente apresentav a tumoração com

aproximadamente 6 cm, endurecida e indolor. Foi pedida

ecografia de tecidos moles. Posteriormente, em consulta

com médico assistente traz resultados da ecografia e

RMN que most raram uma lesão sól ida, ovoide,

heterogénea, vascularizada, expansiva e condicionando

efeito de massa no cavado poplíteo. Traz também

result ado de exame anatomo-patológico com

diagnóstico de Lipossarcoma Mixóide (G1/G2).

Perante os resultados apresentados foi referenciada para

consulta de Cirurgia. Realizou TAC toraco-abdomino-

pélvica e RMN que não identificaram metástases. A

doente foi submetida a excisão cirúrgica completa do

tumor encontrando-se a realizar radioterapia adjuvante.

Conclusão: A deteção acidental de uma massa e

consequente realização de MCDTs, numa área em que é

prevalente o Quisto de Baker, conduziu ao diagnóstico
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SEGUIMENTO DO DOENTE ONCOLÓGICO EM
MEDICINA GERAL E FAMILIAR
DIANA GONÇALVES1, JOÃO DEUS LOPES2, ANA SOFIA MATOS1, CARLA RESENDE1, ELIANA PIRES1, DIANA SOUSA3, JOANA FERNANDES3,
JOÃO NUNO SANTOS4, VÂNIA PINTO4, RICARDO CAMPOS4, OLGA CRUZ4, TIAGO CARVALHO5, PEDRO XAVIER5

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP TORTOSENDO; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR - UCSP TORTOSENDO; 3INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP COVILHÃ;
4INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR  - UCSP BELMONTE; 5INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP FUNDÃO

AUTORES

Introdução/Objetivo: Perceber qual o impacto em

cuidados primários de saúde dos 4 tumores com maior

incidência em Portugal (mama,próstata,colorrectal e

pulmão).

Material/Métodos: Estudo analítico, transversal e

retrospetivo. Consulta de processos clínicos, nos anos 2015,

2016 e 2017, após o diagnóstico da neoplasia (N=254),

quanto ao género, idade ao diagnóstico, mortalidade,

motivos de consulta mais codificados, certificados de

incapacidade temporária (CIT) e atestados multiusos de

incapacidade (AMI). Estatística: Microsoft Excel 2016®.

Resultados: Carcinoma da mama (n=88), o diagnóstico

mais codificado foi sistema músculo esquelét ico

(osteoporose), endócrino (alteração dos lípidos). A média

de dias de CIT foi de 101 dias e 28% tinham registo AMI.

No carcinoma da próstata (n=80), os diagnósticos mais

codificados: aparelho circulatório (hipertensão sem

complicações) e músculo esquelético (síndroma da coluna

com irradiação de dor). A média de dias de CIT foi de 51

dias e 7,5% com AMI. Quanto ao carcinoma colorrectal

(n=69), os diagnósticos mais codificados foram sistema

endócr ino (al teração dos lípidos) e ci rculatór io

(hipertensão sem complicações). A média de CIT foi de

80 dias, com 20% sob AMI. Acerca do carcinoma do

pulmão (n=17), os diagnósticos mais codificados foram

sistema músculo esquelético (osteoartrose do joelho) e

respiratório (bronquite crónica e infeção aguda das vias

aéreas superiores). A média de CIT foi 37 dias, com 12%

sob AMI.

Discussão/Conclusão: O doente oncológico que

recorre ao seu médico de família, fá-lo sobretudo devido

a problemas de saúde maioritariamente crónicos.

CASOS RAROS EM OTORRINOLARINGOLOGIA

TERESA GABRIEL1, NATÉRCIA SILVESTRE1, MÁRIO BARROS2, JOÃO ROSSA3

1 ASSITENTE HOSPITALAR DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA ULSCB; 2DIRETOR DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA ULSCB;
3EX-DIRETOR DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA ULSCB

AUTORES

Introdução: Desde a obstrução nasal à disfonia,

passando pela odinofagia, otalgia ou mesmo vertigem,

muitas são as queixas que motivam a referenciação de

doentes para observação médica. Sendo que a maioria

dos doentes possui um diagnóstico frequente, alguns

casos motivam investigação adicional, quer pela sua

complexidade, quer pela sua raridade. Material e

Métodos:  Apresentamos alguns casos c línicos

investigados pela nossa equipa, de doentes com motivos

de consulta habituais e diagnósticos menos frequentes.

Resultados: Os casos relatados são os seguintes:

caso 1 – obstrução nasal e sensação de pressão na

face em doente com Linfoma da fossa nasal; caso 2 –

paresia facial periférica resistente ao tratamento em

doente com Hemangioma do nervo facial; caso 3 –

surdez súbita e vertigem em doente com lesão do

cerebelo; caso 4 – obstrução nasal e cefaleias em

doente com displasia fibrosa do esfenóide; caso 5 –

surdez congénita em doente com estenose do canal

auditivo interno.

Discussão/Conclusão: Com o presente trabalho,

pretendemos salientar a importância de uma observação

cuidada e orientação adequada de cada doente. Mesmo

perante uma queixa frequente e aparentemente benigna,

poderemos estar perante uma patologia menos comum

e mais grave.

incomum de Lipossarcoma Mixóide. Após a cirurgia de

resseção complet a e a radioterapia adjuv ante é

necessário um seguimento continuado da doente para

deteção precoce de eventual recidiva.
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UM CASO DE PRURIDO PERSISTENTE

ANDREA BEVIN RODIGUEZ1, ISABEL ANTUNES2

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERAL E FMILIAR - UCSP S. TIAGO - ULSCB; 2ASSISTENTE GRADUADA DE
MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP S. TIAGO - ULSCB

AUTORES

Caso Cl ínico: Doente do sexo feminino de 62 anos

de idade, casada, 2 filhos, acompanhada na consulta

de Dermatologia por prurido persistente generalizado

e lesões eczematosas faciais; antecedentes pessoais

de queratose seborreica e actínica. Medicada em

ambulatório com Hidroxizina e Hidrocort isona em

creme. Recorreu ao Serv iço de U rgên cia por

agravamento do prurido generalizado, verificando-se

pele e escleróticas ictéricas com sinais de “coceira”.

Analit icamente apresentava Hb: 10.0g/dl, anemia

normocítica normocromica, sem leucocitoses com

eosinofilia de 25%, transaminasas ligeiramente elevada,

Bilirrubina total 3.1mg/dl, GGT 138U/L e FA 184 U/L.

Ecografia abdominal sem alterações. Foi internada para

esclarecimento do quadro clinico. Na sequência do

int ernamento foram real izados v ár ios exames :

marcador de doença auto-imune AMA posit iv o,

marcadores tumorais  c ujos resul t ados foram

negat ivos, realizou-se mielograma atendendo á

eosinofilia, que apresentou “células aumentadas”

blastos d e 1%. A TC abdom inal  e a

Colangiorresonância revelaram colédoco com 7mm

de calibre sem outras alterações, a CPRE revelou

microcálculos tendo efectuado esfincterotomia com

ext racç ão dest es. Fo i  medicada co m ácido

urdesoxicoli co, hidroxizina e coles tiramina com

melhoria clinica e analít ica.

Discussão/Conclusão: O caso clinico apresentava

um prurido generalizado e crónico, associado a

anemia e i ct erí cia recente,  aparentemente não

indicativo de uma condição dermatológica primária.

Este caso pretende alertar para a importância de

considerar e inv es tigar acti vamente etiologias

alternativas quando esta não responde de forma

adequada a terapêuticas correctamente instituídas

para as causas mais frequentes.

HCV E RIM - UMA COMBINAÇÃO INDESEJÁVEL
ANNA LIMA1, ANA GASPAR1, AFONSO SANTOS1, RITA THEIAS MANSO2, ANA PIRES3

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA - HOSPITAL PROF. DR FERNANDO FONSECA; 2ASSISTENTE HOSPITALAR
GRADUADA DE ANATOMIA PATOLOGICA - HOSPITAL PROF. DR FERNANDO FONSECA; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA DE
NEFROLOGIA - HOSPITAL DR FERNANDO FONSECA

AUTORES

Introdução: A infeção pelo vírus da hepatite C (HCV)

tem um atingimento extra-hepático frequente, sendo o

rim um dos órgãos comummente afetado.

Caso clinico: Apresentamos o caso clínico de um

doente do sexo masculino,45 anos, caucasiano,

hiper t enso, com diabetes mell i t us t ipo 2,

hipertrigliceridemia, infeção por HCV não tratada e

consumo de estupefacientes. Encontrava-se medicado

com amlodipina, azilsartan, clortalidona, metformina,

gliclazida e fenofibrato. Foi referenciado a consulta

de

Nefrologia por al t eração da função renal  e

hematoproteinuria com mais de 1 ano de evolução.

Ao exame objetivo a realçar obesidade e edema dos

membros inferiores. Do estudo analít ico realizado:

hemoglobina 13,2g/dl, creatinina sérica 2.23mg/dl,

hipoalbuminémia 2.6g/dl, hipertrigliceridemia 356mg/

dl, HbA1C 9,4%, autoimunidade negativa, incluindo

crioglobulinas negativas e complementos normais. As

serologias para hepatite B e HIV foram negativas. A

quantificação da proteinuria foi de 11g nas 24h. As

ecografias renal e abdominal mostraram rins de

dimensões normais, com diminuição da diferenciação

parênquima complexo-central e hepatomegalia de

características esteatósicas. Admitiu-se o diagnóstico

de síndrome nefrótico e insuficiência renal crónica. Foi

realizada biópsia renal  que fo i compatív el com

glomerulonefrite fibrilhar em provável relação com

infeção pelo HCV e nefropatia diabética e hipertensiva

concomitante.

Conclusão: Em todos os doentes com infeção por HCV

é fundamental a pesquisa de eventual envolvimento renal.

Apesar do tratamento da infeção poder atenuar a

progressão da doença renal, neste caso, as alterações

de cronicidade presentes tornam o prognóstico sombrio

do ponto de vista nefrológico.
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TOXICIDADE FARMACOLÓGICA - UM SUSPEITO INCOMUM
ANNA LIMA1, ANA GASPAR1, AFONSO SANTOS1, RITA THEIAS MANSO2, PATRÍCIA CARRILHO3

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA - HOSPITAL PROF. DR FERNANDO FONSECA; 2ASSISTENTE HOSPITALAR
GRADUADA DE ANATOMIA PATOLOGICA - HOSPITAL PROF. DR FERNANDO FONSECA; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA DE
NEFROLOGIA - HOSPITAL DR FERNANDO FONSECA

AUTORES

Introdução : As hormonas androgénicas são

amplamente utilizadas a nível terapêutico bem com de

forma ilícita. A sua associação com toxicidade renal está

descrita na literatura.

Caso Clínico: Apresentamos o caso de um doente de

21 anos com perturbação de identidade de género (sexo

genético feminino e identidade de género masculina) e

síndrome depress ivo referenciado à consul ta de

Nefrologia por edema dos membros inferiores e

proteinuria não nefrótica. Encontrava-se medicado desde

há dois anos com enantato de testosterona tendo sido

reduzida a dose para metade aquando da referenciação

(125mg/mensal), quetiapina 25mg/dia e escitalopram

10mg/dia. Ao exame objetivo apresentava-se

normotenso e com edema maleolar bilateral. Do estudo

analítico realizado: creatinina sérica (sCr) 0.60mg/dl,

hemoglobina 16.3g/dl, albumina 4.68g/dl, colesterol

385mg/dl , estudo autoimunidade negat iv o. As

serologias virais (HIV, hepatite B e C) foram negativas. A

quantificação de proteinúria foi de 785mg em 24h

associado a sedimento urinário inocente. A ecografia

renal revelou rins de dimensões normais e com boa

diferenciação parenquimatosa. Realizou-se biopsia renal

que demonstrou glomeruloesclerose segmentar e focal

(GESF) padrão peri-hilar.

Este padrão histológico está habitualmente associado a

GESF de etiologia secundária. As alterações presentes

na biopsia associadas à resolução do quadro nefrológico

coincidente com redução da dose de testosterona

favorecem o diagnóstico de GESF de etiologia tóxica.

Atualmente o doente apresenta função renal normal (sCr

0.90mg/dl) e resolução da proteinúria.

Conclusão: Este caso clínico ilustra a importância

de suspeitar de patologia renal secundária a fármacos

que não  est ão habi tu almente assoc iados a

nefrotoxicidade.

UMA DÉCADA DE PARTICIPAÇÃO NO NUTRITION DAY

FERNANDO MICAELO1, NULITA LOURENÇO2, OLINDA GONÇALVES3, SANDRINA DUARTE4

1ENFERMEIRO ESPECIALISTA EMC - UCIP ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR EM MEDICINA INTERNA - UCIP - ULSCB; 3ENFERMEIRO
ESPECIALISTA REABILITAÇÃO - UCIP - ULSCB; 4ENFERMEIRO - UCIP - -ULSCB

AUTORES

Introdução: A prevalência de desnutrição hospitalar

atinge valores de 20-50%, com aumento dos custos,

tempo de internamento e prognóstico desfavorável. É

necessária uma consciencialização sobre desnutrição nas

inst ituições de saúde e melhoria da qualidade dos

cuidados nutricionais. O NDay é um estudo internacional

que permite avaliar a prevalência de desnutrição e

identificar áreas de melhoria. Esta UCI participa desde

2009.

Objetivos: Monitorizar o padrão nutricional dos doentes

internados na UCI; Comparar os resultados da UCI com

os resultados internacionais; Propor melhorias na área

nutricional.

Metodologia: Estudo quantitativo, transversal. Amostra

não probabilística por conveniência, obtida através de

formulário de recolha de dados clínicos e não clínicos.

Discussão/Resultados: Numa década há subida da

média etária de 73 para 76 anos, reflet indo um

env elhecimento da população int ernada na UCI,

comparativamente com a média internacional (média de

64 anos). O índice SOFA apresentou maior disfunção de

órgão nos doentes de 2009 (7), comparativamente com

2018 (3), refletindo-se na mortalidade prevista (indicie

SAPS2) de 43% (2009) para 20% (2018), confirmando-se

a mortalidade de 50% (2009) em comparação com 40%

(2018), distante dos 27% e 21% internacionais. Em 2009,

66% dos doentes estiveram sob nutrição artificial, 33%

em 2018. As complicações associadas à nutrição

atingiram, em 2009, 60% dos doentes (diarreia 33%,

obstipação 16%, refluxo 16%) contra os 20% em 2018

(refluxo). Também se destaca uma elevada incidência da

hiperglicemia.

Conclusão: O NDay permite avaliar os cuidados

nutricionais prestados e compará-los a nível mundial, de

forma a implementar medidas para reduzir a desnutrição

em meio hospitalar.
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1º CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA DE QUALIDADE -
“REGISTO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR,
CODIFICAÇÃO E ESTRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL
DOS IDOSOS DE UM FICHEIRO CLÍNICO”

VÂNIA PINTO1, RICARDO CAMPOS1, CELINE PIRES2

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP BELMONTE; 2ASSISTENTE GRADUADA DE
MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP DE BELMONTE

AUTORES

Introdução: Segundo o estudo RENA, a prevalência

de utentes  com doença renal crónica (DRC) que

recorrem aos cuidados de saúde primários em Portugal

é de 28% entre os 60-69 anos, 48,0% dos 70-79 anos

e 74,4% dos 80-99 anos. Os idosos com níveis

reduzidos de TFG apresentam um maior risco de

efeit os adv ersos sendo crucial  ident i f i cá-los.

Verificamos que no ficheiro clínico (FC) de uma médica

de família (MF), não se efetuava na frequência desejada

o cálculo da TFGe na população idosa. Assim,

propusemo-nos a aumentar em 15% o registo de TFGe

naqueles com mais de 64 anos e codificá-los com o

código “U99-Doença Urinária, outra” por DRC, em 8

meses.

Material e Métodos: Dimensão estudada: Técnico-

científica; Unidade de estudo: idosos do FC de uma

MF; Tipo/fonte de dados: consulta do FC; Medidas

corretoras: sessão int erpares, exemplif icação e

distribuição de informação escrita; Tipo de avaliação:

interna; Tipo de intervenção: educacional; Critério de

avaliação: melhoria em 15 % em 8 meses, o registo

de TFG na população com 65 ou mais anos com DRC

no FC. Tratamento de dados: Microsoft Excel®.

Discussão: Na fase pré-intervenção, de 363 idosos

no FC, 52 apresentava registo do código U99 por DRC

e reg isto de TFG (14,32%). Oito meses  após a

implementação das medidas corretoras, 99 idosos

apresentavam registo de TFG (27,27%), obtivemos um

aumento de 12,95%. O aumento verificado representa

uma diferença de quase duas vezes o número de

utentes idosos com registo do código U99 por DRC

em relação à pré intervenção.

O PAPEL DO INTERNO DE FORMAÇÃO NA ADESÃO A
INDICADORES DE QUALIDADE EM COLONOSCOPIA
FLÁVIO PEREIRA1, RICHARD AZEVEDO1, MARISA LINHARES1, DIANA RAMOS1, JOÃO PINTO2, ANA CALDEIRA2, JOSÉ TRISTAN3, EDUARDO
PEREIRA3, RUI SOUSA3, ANTÓNIO BANHUDO4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE GASTRENTEROLOGIA -
ULSCB; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADO DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB, 4ASSISTENTE HOSPITALAR GRAFDUADO SÉNIO DE
GASTRENTEROLOGIA - ULSCB

AUTORES

Introdução: A qualidade em colonoscopia constitui

atualmente uma prioridade no treino da técnica e é

ativamente abordada em cursos/congressos, de forma

a assegurar a deteção de lesões e um rastreio eficiente

do cancro cólo-rectal. Esta formação permite que os

internos desempenhem um papel importante na

promoção da adesão aos indicadores de qualidade nos

seus serviços.

Objetivo: Avaliar a adesão aos indicadores de qualidade

em colonoscopia e a influência da presença de um interno

Métodos: Estudo retrospetivo, incluindo utentes com

e”50 anos encaminhados para real ização de

colonoscopia total de rastreio ou diagnóstica durante

2anos. Selecionadas aleatoriamente duas amostras de

250 colonoscopias: uma realizada por especialista e

outra por internos sob supervisão/colaboração de

especialista. Colhidos dados clínicos, fotodocumentação,

do relatório de colonoscopia e, quando indicado, da

anatomo-patologia.

Resultados: Incluídos 500 utentes (53% homens; idade

média 67±10 anos). 84% dos exames realizados sem

sedação. O grupo com part ic ipação do int erno

apresentou resultados estatisticamente superiores no que

concerne à fotodocumentação do orifício apendicular

(p<0,001), referência à qualidade da limpeza intestinal

(p<0,001), utilização de uma escala quantitativa para

avaliação da limpeza intest inal (p<0,001) e descrição

de pólipos segundo nomenclatura internacional
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(p<0,001). Não se observ aram diferenças

estatisticamente signicativas entre os 2 grupos

relativamente à taxa de entubação cecal, deteção de

pólipos ou adenomas, ou técnica de polipectomia.

Conclusão: A presença de um interno associou-se a maior

adesão aos indicadores de qualidade em colonoscopia,

nomeadamente na fotodocumentação cecal, avaliação

da limpeza intestinal e descrição de pólipos.

ESQUEMAS DE ERRADICAÇÃO DO HELICOBACTER
PYLORI - QUAL ESCOLHER?
FLÁVIO PEREIRA1, RICHARD AZEVEDO1, MARISA LINHARES1, DIANA RAMOS1, JOÃO PINTO2, ANA CALDEIRA2, JOSÉ TRISTAN3, EDUARDO
PEREIRA3, RUI SOUSA3, ANTÓNIO BANHUDO4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE GASTRENTEROLOGIA -
ULSCB; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADO DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB, 4ASSISTENTE HOSPITALAR GRAFDUADO SÉNIO DE
GASTRENTEROLOGIA - ULSCB

AUTORES

Introdução: A infeção pelo Helicobacter pylori (Hp)

constitui uma das infeções bacterianas crónicas mais

prevalentes , e a sua er radicação mantém-se

problemática devido à crescente resistência da bactéria

à antibioterapia. Objet ivo: avaliar a eficácia dos

esquemas de erradicação empíricos prescritos em

primeira linha Métodos: Estudo retrospetivo incluindo

doentes com infeção por Hp. Colhidos dados clínicos e

dos testes de pesquisa e confirmação de erradicação.

Calculada taxa de erradicação (TE) de cada esquema

terapêutico.

Resultados: Incluídos 188 doentes (53,7% mulheres,

idade média 55,9±13 anos). Principais motivos para

pesquisa de Hp: dispepsia (36%), gastrite/bulbite erosiva

(30%) e doença ulcerosa péptica (23%). Os meios de

diagnóstico mais utilizados foram histologia (58%) e teste

rápido da urease (34%), enquanto a erradicação foi

confirmada maioritariamente por antigénio fecal (43%),

histologia (23%) e teste respiratório (22%). 35% dos

doentes foram medicados com terapêutica tripla, 30%

com quádrupla sequencial,  27% com quádrupla

concomitante, 6% com quádrupla com bismuto e 2% com

esquema incluindo levofloxacina. A TE global foi de 79%.

Obteve-se uma TE de 63% com terapêutica tripla, 86%

com quádrupla sequencial,  88% com quádrupla

concomitante, 100% com quádrupla com bismuto e 67%

com esquema com levofloxacina.

Conclusões: A terapêutica de erradicação mais prescrita

foi a tripla, apesar de apresentar uma TE muito baixa. A

terapêutica mais eficaz foi a quádrupla com bismuto. Os

esquemas quádruplos concomitante e sequencial

conseguiram também TE aceitáveis. Deste modo,

sugerimos a utilização de um esquema quádruplo com

ou sem bismuto como primeira linha de tratamento.

CÁPSULA ENDOSCÓPICA: UTILIDAD MÁS ALLÁ DE LA
HEMORRAGIA DIGESTIVA
MENÉNDEZ RAMOS A1, MARCOS MARTÍN AF1, RODRÍGUEZ LÓPEZ P1, ROLDÁN FERNÁNDEZ M1, VERDE PORCEL AH1, ANTONA HERRANZ
M1, PARRAS CASTAÑERA E1, DOMÍNGUEZ GÓMEZ R1, PRIETO BERMEJO AB2, SÁNCHEZ GARRIDO AI2, PIÑERO PÉREZ MC2, GEIJO
MARTÍNEZ F2

1RESIDENTE DE GASTROENTEROLOGIA - COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVESITARIO DE SALAMANCA; 2ADJUNTO DE GASTROENTEROLOGIA
- COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVESITARIO DE SALAMANCA

AUTORES

Introducción : La cápsula endoscópica (CE) es un

procedimiento útil en el estudio de la anemia ferropénica

o la hemorragia digestiva de origen incierto (HDOI).

Aunque su utilidad en otras indicaciones viene recogida

en algunas guías clínicas, su uso no está integrado en la

práctica diaria.

Material y Métodos : Realizamos un estudio descriptivo

retrospectivo recogiendo las CE realizadas en un Hospital

de Tercer Nivel entre 2013-2018 con una indicación

diferente a HDOI y anemia. Analizamos indicaciones,

pruebas endoscópicas prev ias, complicaciones y

cambios en la actitud clínica.

Resultados: Analizamos 389 CE; 148 indicadas por

anemia ferropénica, 136 por HDOI, y 105 por otras causas.

En este último grupo el 53,3% fueron mujeres, edad media

de 46,9 años, exploración completa en el 91,4%, y

limpieza buena en 86,7%. Las indicaciones más frecuentes

fueron: sospecha de enfermedad de Crohn (26,7%), diarrea
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crónica (17,1%) y seguimiento en el síndrome de Peutz-

Jegher (9,5%). El 83,8% tenían colonoscopia previa, y 81%

gastroscopia. En dos se produjo la retención de la

cápsula. Sobre el cambio en la actitud clínica destacamos

la utilidad de la CE en pacientes con sospecha de

enfermedad de Crohn o de celiaquía refractaria, en

oposición al dolor abdominal, con poco rendimiento

diagnóstico.

Discusión : La CE es un procedimiento seguro y út il,

especialmente en casos de sospecha de enfermedad

de Crohn, celiaquía refractaria y seguimiento de

síndromes polipósicos. Son necesar ios estudios

prospectivos con may or tamaño mues tral para

determinar su impacto clínico y ayudar al especialista

a conocer en qué situaciones presenta un mayor

rendimiento diagnóstico.

HEMORRAGIA SECUNDARIA A LA LESIÓN DE
DIEULAFOY
RAQUEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ1, MARTA ROLDAN FERNANDEZ1, ANTONIO VELASCO GUARDADO2, YULIANA JAMANCA POMA2, MARTA
ANTONA HERRANZ1, ÁNGEL FRANCISCO MARCOS MARTIN1, PELAYO RODRÍGUEZ LÓPEZ1, ALEJANDRO HUGO VERDE PORCEL1, ERNESTO
PARRAS CASTAÑERA1, ALBERTO ÁLVARZ DELGADO2, FERNANDO GEIJO MARTÍNEZ2

1 RESIDENTE EM GASTROENTEROLOGIA, SERVIÇIO DE APARATO DIGESTIVO, COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA,
INSTITUTO DE INVESTGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL); 2ASSISTENTE DE GASTROENTELOGIA, SERVIÇIO DE APARATO
DIGESTIVO, COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA, INSTITUTO DE INVESTGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA
(IBSAL)

AUTORES

Introducción : La lesión de Dieulafoy (LD) es una causa

rara pero importante de hemorragia digestiva. La

endoscopia terapéutica incluye métodos térmicos,

mecánicos e inyección de sustancias que han descendido

del 80% al 8% la mortalidad y la necesidad de cirugía.

Objetivo y material: Identificar factores de riesgo, el

resangrado y analizar la efectiv idad del tratamiento

endoscópico. Estudio retrospectivo sobre la incidencia,

epidemiologia y manejo terapéutico de hemorragia por

Dieulafoy entre 2005-2019. Análisis mediante SPSS.

Resultados : 4623 hemorragias digestivas, 63 de ellas

por DL (1.6%). La proporción entre género es equitativa,

con una media de 73,5 años. Las melenas son la

manifestación más frecuente; la hemoglobina media al

ingreso es de 8,6 requiriendo trasfusión el 55,6% y la

principal localización fue gástrica. Las principales

comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial

(66,7%), la fibrilación auricular (33,3%) y cardiopatía

isquémica (22,2%). Estando un elevado número de

pacientes con trat amiento antiagregante y

anticoagulante (34,1% y 44,4%). 55 pacientes presentaron

sangrado act ivo en el momento de la endoscopia,

observándose menor recurrencia en los que se realizó

tratamiento endoscópico combinado. Las principales

técnicas utilizadas fueron adrenalina-hemoclip (25,4%);

adrenalina-etoxiesclerol (16%) y la combinación (16%). Se

produjo el resangrado en 15 pacientes con una mediana

de 14 días. El nuevo tratamiento endoscópico obtuvo

éxito terapéutico en 14 de ellos, falleciendo uno.

Conclusiones: La prevalencia de DL es similar a otros

estudios. No encontramos diferencias significativas en

el género y en las principales comorbilidades asociadas.

Respecto al resangrado, hay un descenso significativo

del mismo con el tratamiento endoscópico combinado.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA.
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE EXPERIENCIA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
ERNESTO PARRAS CASTAÑERA1, MARTA ROLDÁN FERNÁNDEZ1, ÁNGEL MARCOS MARTIN1, PELAYO RODRÍGUEZ LÓPEZ1, ALEJANDRO
HUGO VERDE PORCEL1, MARTA ANTONA HERRAZ1, MNÉNDEZ RAMOS A1, RAQUEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ1

1RESIDENTES DE GASTROENTEROLOGIA, SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO, COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

AUTORES

Introducción: La hemorragia digestiva alta no varicosa

(HDANV) constituye un problema sanitario relevante a

pesar de los avances endoscópicos y el uso de los

inhibidores de la bomba de protones (IBP). Es nuestro

objetivo el estudio epidemiológico centrado en las

posibles diferencias con respecto al sexo. Material y

Método: Estudio retrospectivo, descriptivo, sobre

incidencia, manejo y epidemiologia de HDANV en
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pacientes hospitalizados en Aparato Digestivo en un

hospital de tercer nivel desde Septiembre 2017 – Octubre

2018. Análisis estadístico mediante SPSS. Resultados :

178 pacientes fueron incluidos. Se incluyen principalmente

varones (100), con una edad media de 77 años. No se

han encontrado diferencias significativas en cuanto al

sexo en pacientes con IRC, tampoco en pacientes en

tratamiento con IBP, AINE o ISRS. Se ha observado mayor

incidencia de episodios de HDANV en el sexo masculino

sin ser significativa. Por el contrario, las mujeres presentan

mayor incidencia asociada a la toma ISRS. En general, la

úlcera duodenal es la causa más frecuente de HDANV.

Las melenas son la manifestación más frecuente.

Requieren trasfusión y ferroterapia un 44%. El resangrado

fue superior en los varones (7,1% vs 6,4%).

Conclusiones: No encontramos diferencias significativas

en la etiología, la clínica y la mortalidad de la HDANV en

función del sexo. Respecto a los factores de riesgo son

significativos el consumo de tóxicos (tabaco y alcohol),

la HTA, el infarto y la infección por H. pylori. Las melenas

son la presentación clínica más frecuente, siendo

secundaria principalmente a ulceras duodenales.

DRENAGEM ECOENDOSCÓPICA DE ABCESSO RETAL

DIANA RAMOS1, MARISA LINHARES1, FLÁVIO PEREIRA1, RICHARD AZEVEDO1, ANA CALDEIRA2, EDUARDO PEREIRA3, ANTÓNIO
BANHUDO4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM GASTRENTEROLOGIA - ULSCB, 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE GASTRENTEROLOGIA -
ULSCB, 3ASSISTENTE GRADUADO DE GASTRENTEROLOGIA-ULSCB, 4ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE GASTRENTEROLOGIA-ULSCB

AUTORES

Introdução: O uso de stents de metal lumen-apposing

(LAMS) na endoscopia tem aumentado ao longo dos

anos. Atualmente,  a colocação de LAMS é um

tratamento bem estabelecido para coleções líquidas e

wall off necrosis pós-pancreatite, mas ainda não é um

tratamento bem estabelecido no tratamento de outras

coleções pós-cirúrgicas. Os abscessos pélvicos, devido

à resistência à antibioticoterapia, geralmente necessitam

de drenagem cirúrgica ou percutânea.

A drenagem guiada por ecoendosopia com LAMS tem

sido descrita e tem-se mostrado viável e eficiente.

Caso: Apresentamos um caso de um homem de 67 anos,

submetido a resseção anterior  do reto por um

adenocarcinoma do reto. No follow-up pós-cirúrgico foi

descrito em TAC e ecoendoscopia retal uma coleção

pré – sagrada com cerca de 7cm de maior diâmetro,

compatível com abcesso. Após iníc io  de

antibioticoterapia optou-se por drenagem do abcesso.

Para drenagem foi realizada ecoendoscopia através da

qual se colocou LAMS. A prótese manteve-se 10 dias in

situ, tendo sido realizadas retosigmoidoscopias durante

este período para lavagem e necrosectomia. Ao 10º dia

removeu-se a prótese verificando-se resolução do

abcesso.

Conclusão: Recentemente, o uso de LAMS tem sido

difundido para a drenagem de diversas coleções pós

cirúrgicas, não sendo apenas usado para drenagem de

coleções pancreáticas.

Exist em poucos casos descri tos de drenagem

ecoendoscópica de abcesso pélvico, no entanto, é uma

técnica segura e minimamente invasiva, com excelentes

resultados clínicos. A drenagem ecoendoscópica com

LAMSs deve ser considerada como alternativa de

drenagem nest es  cenár ios devido à sua menor

morbimortalidade e custo, abrindo uma nova era na

abordagem destas lesões.

MÁ ROTAÇÃO INTESTINAL EM ADULTO ASSOCIADA A
SUBOCLUSÃO POR VOLVO E LINFOMA NÃO HODGKIN:
RELATO DE CASO

ENRICO GIACOMELLI1, CAROLINE GASPARIM1, MAURÍCIO LIMA2

1ACADÉMICO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, UNIPAMPA, 2MÉDICO CIRURGIÃO COLOPROCTOLOGISTA E
DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA DA UNIPAMPA

AUTORES

Introdução: Má rotação intestinal é uma patologia

decorrente de uma falha da rotação que o intestino médio

primitivo realiza em torno do eixo da Artéria Mesentérica

Superior.
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Caso Clínico: É reportado o caso de um homem, 56 anos,

que recorreu ao pronto atendimento queixando-se de dor

abdominal difusa e intensa há cerca de quatro dias, com

vômitos e diminuição na eliminação de flatos. Ao exame físico,

o abdome encontrava-se distendido, timpânico, com ruídos

hidroaéreos diminuídos. Havia dor à palpação profunda,

localizada, principalmente a direita. A Tomografia

Computadorizada de abdome demonstrou má rotação e

volvo intestinal. Optou-se por Procedimento de Ladd via

laparotomia.

Identificou-se alça de jejuno com segmentos espessos e

microperfuração localizada; optou-se por enterectomia com

anastomose latero-lateral. Por fim, houve lise de bandas de

Ladd e apendicectomia profilática. A avaliação

anatomopatológica foi compatível com linfoma não-Hodgkin

difuso de grandes células B (LNHDGCB). No pós-operatório, o

paciente apresentou íleo metabólico com boa resposta ao

tratamento conservador, bem como infecção superficial de

ferida incisional, com alta no oitavo pós-operatório.

Discussão/Conclusão: A má rotação intestinal em adultos

pode permanecer assintomática em 15% dos pacientes

acometidos. Contudo, quando presente, é comum apresentar

sintomas decorrentes de obstrução intestinal pelas Bandas

de Ladd e volvos intestinais. Os tecidos linfoides que

apresentam transformação neoplásica como no caso relatado,

são responsáveis por 50% dos casos de Linfoma, e, portanto,

constituem um achado relevante para estabelecer o

prognóstico do paciente, uma vez que essa patologia é

responsável pela estimativa de 74.200 novos casos e 19.970

mortes em 2019 nos Estados Unidos.

ATRÉSIA PULMONAR -
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

ANDREA RODRIGUEZ1, ISABEL ANTUNES2

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP SÃO TIAGO - ULSCB; 2ASSISTENTE GRADUADA DE
MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP SÃO TIAGO - ULSCB

AUTORES

Introdução: A atresia pulmonar é uma cardiopatia

caracterizada por uma valva pulmonar completamente

fechada ou tão rudimentar, impedindo a passagem de

sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar. O

diagnóstico pode ser realizado durante a gestação por

ecocardiograma. O tratamento pode ser cirúrgico e/ou por

cardiologia de intervenção, em função das alterações

cardíacas.

Caso clínico: Recém-nascido de género feminino que, ao

3º dia de vida, foi levada ao SU pediátrico do HAL pela

mãe por dificuldade na amamentação, cianose e polipneia,

tendo ficado internada. Durante o internamento e na

sequência do agravamento do quadro da dificuldade

respiratória, colocou-se a hipótese de se tratar de atresia

pulmonar, pelo que foi transferida para CHUC-HP, onde se

estabeleceram os diagnósticos de atresia pulmonar com

CIV + MAPCAS (sem artérias pulmonares) e insuficiência

cardíaca. Transferida posteriormente para o HSC onde foi

avaliada e orientada, estando a aguardar uma eventual

correção cirúrgica. Antecedentes pessoais e familiares

irrelevantes. Atualmente com 4 anos, mantêm bom

desenvolvimento psicomotor, encontra-se inserida numa

família nuclear funcional, fase III do Ciclo de Duvall e aguarda

decisão terapêutica.

Discussão: Este caso expõe a importância de um exame

físico minucioso e detalhado do recém-nascido bem

como exames pré-natais, para poder identificar e orientar

de forma adequada e atempada, caso exista alguma

suspeita de al terações que possam v ir a afet ar

futuramente criança e sua dinâmica familiar.

BCGITE DISSEMINADA APÓS IMUNOTERAPIA
INTRAVESICAL - CASO CLÍNICO

CATARINA DINIS1, HELENA PERES2, MARGARIDA PINTO3, CARLOS FLORES4

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA; 2ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA DE PATOLOGIA CLÍNICA;
3ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR EM PATOLOGIA CLÍNICA; 4CHEFE DO SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL

AUTORES

Introdução/Objetivos : O bacilo Calmette-Guérin (BCG)

é uma est irpe atenuada de Mycobacterium bovis. A

instilação intravesical com BCG é considerada eficaz no

estadio inicial do carcinoma vesical superficial. Embora
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o mecanismo de ação seja desconhecido, o seu efeito

imunomodelador leva à eliminação do tumor.

Apresentamos um caso clínico com disseminação do

bacilo para o trato genito-urinário.

Caso Clínico: Descrevemos um caso clínico de um

doente com antecedentes de tumor vesical, que realizou

sessões de instilação intravesical com BCG. Cerca de dois

meses após a primeira sessão, apresentou um quadro

de orquiepididimite, tendo sido submtido a uma

orquidectomia. A amostra da biópsia testicular foi

enviada ao Laboratório de Microbiologia para pesquisa

de micobactérias. No exame direto, a pesquisa de BAAR

(bacilos ácido-álcool resistentes) foi negativa. No exame

cultural, houve crescimento de uma est irpe de

micobactéria cuja identificação por imunocromatografia

rápida foi negativa para o complexo M. tuberculosis

(CMT). De seguida, foi identificada por tecnologia

molecular como estirpe BCG. O antibiograma realizado

mostrou monorresistência à Pirazinamida (100ƒÝg/ml).

Discussão/Conclusão: Com este caso clínico, pretende-

se evidenciar a possibilidade de complicações após

instilações intravesicais, tais como a BCGite disseminada.

O resultado negativo da imunocromatografia pode dever-

se ao fato de algumas estirpes do CMT, nomeadamente

a estirpe BCG, não produzirem a proteína MPT64. Trata-

se de uma das limitações deste teste rápido que deteta

a presença da proteína MPT64. De salientar ainda a

importância do Laboratório para proceder à

genotipagem do CMT em estirpes monorresistentes à

Pirazinamida. Neste caso, o doente realizou terapêutica

com Isoniazida, Rifampicina, Etambutol e Levofloxacina

durante nove meses.

TIROIDITE DE QUERVAIN - “QUANDO A TIROIDE DÓI”

CÁTIA FERRINHO1, EUGÉNIA SILVA1, RUTE FERREIRA2, MANUELA OLIVEIRA3, 3SEQUEIRA DUARTE
1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E NUTRIÇÃO; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE ENDOCRINOLOGIA E
NUTRIÇÃO; 3ASSISTENTE GRADUADO DE ENDOCRINOLOGIA E NUTRIÇÃO
SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E METABOLISMO, HOSPITAL EGAS MONIZ - CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL

AUTORES

Introdução: A tiroidite De Quervain ou tiroidite subaguda

é um processo inflamatório, autolimitado, com um curso

clínico trifásico. É a principal causa de dor localizada à

glândula tiroide e surge habitualmente após infecção

vírica das vias aéreas superiores.

Caso Clínico: Mulher de 32 anos de idade, sem doença

tiroideia conhecida, foi referenciada ao serviço de

urgência por dor na região cervical anterior e aumento

do diâmetro cerv ical, palpitações e emagrecimento

recente. Referia mialgias, febre, cefaleia, tosse não

produtiva e odinofagia nas duas semanas anteriores. Dos

antecedentes pessoais destacava-se tumor carcinoide

do pulmão, submetida a bilobectomia direita. Ao exame

objectivo encontrava-se sub-febril, discreto tremor fino

das mãos, bócio e tiroide à palpação de consistência

ligeiramente dura, dolorosa e de maior volume à direita.

As análises revelaram �TSH<0.008 UI/mL, T4L 35.3pmol

L, PCR 12.9mg/dL. Na ecografia da tiroide, glândula

globosa sobretudo o lobo direito, heterogénea,

hipoecóica, com padrão granular, sugestivo de tiroidite.

Foi prescrito ibuprofeno e propranolol com melhoria

sintomática e clínica nas duas semanas seguintes. Repetiu

doseamento da função ti ro idei a que most rou

doseamento de anticorpos negativo e hipotiroidismo

�subclínico (TSH 4.44 UI/mL, T4L 12.4pmol/L), com

normalização ao fim de três meses.

Discussão: Os autores descrevem um caso clínico de

ti ro idite De Querv ain, em que o diagnóst ico é

essencialmente clínico e laboratorial. Representa menos

de 5% de todas as doenças da tiroide. O seu tratamento

é sintomático não sendo recomendado o uso de

antitiroideus de síntese. O seguimento destes casos é

importante pelo seu curso clínico, podendo ocorrer

hipotiroidismo permanente em 15% dos casos.
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VALOR PROGNÓSTICO DA VITAMINA D NA PNEUMONIA
ADQUIRIDA NA COMUNIDADE
DIANA NEVES SOUSA1, FILOMENA XAVIER2, VÂNIA PINTO3, RICARDO CAMPOS3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCDP FUNDÃO; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E
FAMILIAR - UCSP VILA VELHA DE RÓDÃO; 3INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP BELMONTE

AUTORES

Introdução: A pneumonia adquirida na comunidade

(PAC) é uma doença comum, com um impacto importante

em termos de morbi-morbilidade, e um importante

problema de saúde pública. Existe evidência de que a

deficiência de vitamina D pode estar associada com

algumas doenças infeciosas, nomeadamente com PAC e

ter impacto negativo em termos de prognóstico.

Objetivo: Elaborar uma revisão da evidência mais recente

sobre o impacto do défice de Vitamina D no prognóstico

da PAC.

Material e métodos: Revisão da evidência dos últimos

10 anos, através da pesquisa sistemática de literatura

de acesso livre, escrita em Inglês: guidelines, National

Guideline Clearingouse, Centre for  Rev iews and

Dissemination, The Cochrane Library e PubMed, usando

os termos: “D vitamine”, “prognosis” e “community

acquired pneumonia”.

Resultados: Foram obtidos 10 artigos, desses foram

selecionados 7 que preenchiam os critérios de inclusão

(4 ensaios clínicos, 2 estudos coorte prospetivo e 1

revisão sistemática e meta análise). Critérios inclusão:

artigos que visam o impacto níveis v itamina D no

prognóstico da PAC.

Cri tér ios exclusão :  art igos qu e v isam a

problemática em crianças e/ou grávidas ou que

abordem outros marcadores séricos que não a

vi tamina D. Baixos nívei s de v it amina D est ão

associados a um risco aumentado de infecções

respiratórias, nomeadamente aumento de incidência

de PAC, e a uma maior gravidade desta doença, e

desta forma a um pior prognóstico. Discussão/

Conclusão: Em suma, detetar os doentes com níveis

reduzidos desta v itamina e corrigi-los tem implicações

importantes, quer para prevenir a doença, quer para

melhorar o prognóst ic o quando PAC já est á

estabelecida.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE SÍFILIS CONGÉNITA
PRECOCE: UMA COMPARAÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS
EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS NO
BRASIL E EM PORTUGAL NOS ÚLTIMOS ANOS

MARIANA AMARAL1, ENRICO GIACOMELLI1, RITA EVADLT2

1ACADÊMICA DE MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA); 
2
MÉDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA E DOCENTE DO

CURSO DE MEDICINA DA UNIPAMPA

AUTORES

Objetivo: Comparar a incidência de Sífilis Congênita no

Brasil e em Portugal, bem como analisar os fatores que

possam ser os princ ipais influenciadores das

desigualdades entre eles.

Material e Métodos: Realizou-se estudo analítico,

descritivo, comparativo e epidemiológico com base na

coleta de dados secundários dos bancos de dados dos

respectivos países. Analisou-se descritivamente os

resultados utilizando o software de planilha eletrônica

Excel.

Resultados: Observa-se que, do total de casos de sífilis

congênita em menores de um ano notificados nos países,

a maioria desses ocorreu no Brasil, em 2016, totalizando

21.188 casos, enquanto em Portugal o mesmo aconteceu

no ano de 2014 com apenas 10 casos registrados. A

visar a descrição de incidência de casos de Sífilis

Congênita nos dois países, buscou-se, nos respectivos

bancos de dados, o número de nascidos vivos (NV) no

Brasil e em Portugal durante os anos de 2014 a 2016.

No Brasil, foi encontrada uma incidência (a cada 1000

NV) de 5,47 em 2014, 6,51 em 2015 e 7,41 em 2016. Já

em Portugal, a incidência de casos notificados foi de

0,12 em 2014, 0,1 em 2015 e 0,04 em 2016.

Discussão: Ocorreu com base na produção científica
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sobre a temática em estudo.

Considerações finais: outorgada a obrigatoriedade das

notificações e da assistência universal ao pré-natal em

ambos países, retoma-se a relevância da investigação

da infecção treponêmica nos diferentes períodos da

gestação, bem como a oferta de tratamento adequado.

ABORDAGEM E COMPLICAÇÕES DUM PARTO
COMPLICADO NUMA GESTÃO COM DIABETES
SAMUEL SALVADOR1, ISABEL OLIVEIRA2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA - UCSP TORTOSENDO; 2ASSISTENTE GRADUDA SÉNIOR DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA - CHUCB
AUTORES

Introdução/objet ivos: Gráv ida gest ac ional

descontrolada de 41 anos, internada com 38 semanas

com hidramnios, Streptococcos Beta positivo, suspeita

de macrossomia fetal, diagnosticada por glicemia

alterada no primeiro trimestre e tratada com insulina sem

efeito esperado, sendo internada para cesariana urgente.

A diabetes gestacional apresenta valores glicémicos

intermédios entre os que se consideram normais na

gravidez e valores que excedem os limites diagnósticos

para a população não grávida. A diabetes na gravidez

pode refleti r a ex istência de uma diabetes  não

diagnosticada antes desta, implicando o rastreio de

complicações, de maior v igilância e terapêut ica

farmacológica. O objetivo é analisar, discutir e prevenir

as complicações do parto na diabetes gestacional,

através da sua epidemiologia, et iologia, clínica,

diagnóstico diferencial, profilaxia e tratamento.

Materia l/M étodos:  Seguimento da gráv ida em

consultas de gravidez de alto risco, no internamento e

na urgência obstétrica; Pesquisa nas bases de dados,

Embase, PubMed e UptoDate.

Resultados: Ecografia pré-parto: Polihidramnios,

placenta marginal oclusiva com vasos grossos junto ao

endocolo, biometria fetal >p90.

Discussão/Conclusão: É imperativa a adoção de estilos

de vida saudáveis, que passam por um adequado plano

alimentar, de exercício físico com vista à normalização

ponderal e controlo dos fatores de risco cardiovascular.

Os RN de mãe com DG têm um risco significativo de

complicações a longo prazo através do envolvimento

do hiperinsulinismo/hiperglucagonémia, a hipoglicemia,

a hipoxia fetal e as alterações hormonais subjacentes.

As agressões fisiológico-metabólicas durante o período

crítico do desenvolvimento (pré e pós-natais) influenciam

o futuro, e levam a uma maior morbilidade na idade adulta

cardiometabólica e neurocognitiva.

VIA VERDE CORONÁRIA - “TEMPO É VIDA”

FÁBIA CRUZ1, SÍLVIA AGUIAR ROSA2, MARIA LURDES FERREIRA3, RUI CRUZ FERREIRA4

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE MEDICINA INTERNA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE CARDIOLOGIA, HOSPITAL
SANTA MARTA, CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA SÉNIOR DE CARDIOLOGIA,
HOSPITAL SANTA MARTA, CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL; 4ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADO SÉNIOR DE CARDIOLOGIA,
DIRETOR DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA, HOSPITAL SANTA MARTA, CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL

AUTORES

Introdução: A Via Verde Coronária consiste numa

estratégia organizada para melhor orientação dos

doentes com enfarte agudo do miocárdico com supra

desnivelamento do segmento ST (EAMCST). Sendo

objetivo a angioplastia primária nas primeiras 2 horas

após o início dos sintomas.

Objetivo: O objetivo do estudo é caraterizar a atuação

da via verde coronária, no período 01.04.2019 a

18.07.2019, num centro universitário terciário com

capacidade para angioplastia primária.

Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo

dos doentes consecutivos admitidos com EAMCST.

Av aliaram-se fatores de ri sco cardiov asculares,

localização e evolução do enfarte e prognóstico.

Resultados: No período temporal definido foram

admitidos com EAMCST 117 doentes submetidos a

coronariografia invasiva (idade média 65.5±12.2 anos,

81.1% do sexo masculino). Destes, 95.8% (n=112) foram

submetidos a angioplatia percutânea com implantação

de stent. O intervalo de tempo (em horas) desde o início

da sintomatologia até ao primeiro contato médico

apresenta uma mediana de 5 [2-9.25] e o intervalo

compreendido entre o primeiro contato médico até à

revascularização foi de 2.5 [1.5-4.4].
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Conclusão: Verifica-se que o intervalo de tempo definido

pela Sociedade Europeia de Cardiologia entre o início da

sintomatologia e a angioplastia primária é ultrapassado

devido ao atraso na procura de ajuda médica. Assim, é

necessário promover a literacia dos cidadãos para os

sintomas alerta para enfarte agudo do miocárdio.

DO PRÉ-HOSPITALAR À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

FERNANDO MICAELO1, NULITA LOURENÇO2

1ENFERMEIRO ESPECIALISTA EMC, UCIP - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE MEDICINA INTERNA , UCIP - ULSCB
AUTORES

Introdução : A ativ idade de doação, es tável e

consolidada, é fundamental para garantir a resposta às

necessidades dos doentes que aguardam transplantação

de órgãos e t ecidos. A carência de órgãos para

transplantação é real e deve ser corrigida de forma

concer tada e dinâmica com a implementação de

medidas próprias adequadas. Tal como noutros países,

a grande dispersão da taxa de colheita em dadores em

morte cerebral constitui um marcador indireto do

potencial de melhoria nesta atividade. Existe em Portugal

uma significativa perda de dadores por não identificação

da condição ou não referenciação adequada, devendo-

se reverter esta situação para o incremento do número

de dadores nos hospitais.

Objetivo: Com este trabalho pretendemos analisar a

orientação dos doentes com eventual potencial de

doação, desde o primeiro contacto com os serviços de

emergência (Viatura Médica de Emergência e Reanimação

- VMER).

Material e Métodos: Consiste num estudo quantitativo,

retrospet ivo. A amostra não probabil íst ica por

conveniência é constituída pelos doentes com Escala

Coma Glasgow (ECG) inferior ou igual a 8 no momento

em que são assistidos pela VMER de Castelo Branco entre

01/01/2018 e 30/06/2018, tendo por base a recolha e

análise dos dados clínicos e não clínicos constantes nos

processos clínicos.

Resultados: Os result ados são apresentação em

“pirâmide”, em que a base represente todos os doentes

admitidos no estudo e o topo os dadores efetivos, com

análise dos pontos de perda de dadores e análise crítica

dos resultados.

“UM MAL NUNCA VEM SÓ”: A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
DIOGO REBOLO1, MÁRIO HOLGADO2, LUÍS PAULO TRINDADE E SILVA2, PEDRO SANTOS2, NUNO SOUSA3, ANA PAULA GONÇALVES3,
ALEXANDRE FONTOURA1, PEDRO VENTURA4, VASCO NEVES5, MARIA PACHECO5, JOÃO RODRIGUES5,LUÍSA LOPES6

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM MEDICINA INTENSIVA - ULSG; 2ASSISTENTE DE MEDICINA INTENSIVA, UCI - ULSG;
3ASSISTENTE DE PNEUMOLOGIA, UCI - ULSG; 4ASSISTENTE DE MEDICINA INTERNA - ULSG; 5INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
EM MEDICINA INTERNA - ULSG; 6DIRETOR DO SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA, UCI - ULSG

AUTORES

Introdução: A Fasceíte Necrotizante (FN ) é uma rara

infeção da pele e t ec idos moles , com el ev ada

mortalidade. Por sua vez, a Púrpura de Henoch-Shonlein

(PHS) é uma vasculite sistémica, imunomediada por IgA,

com clara predominância de incidência em idades

pediátricas. Expõe-se um caso clínico no qual ocorreram

as duas patologias.

Caso Clínico: Recolha de informação clínica do Serviço

de Medicina Intensiva de Hospital Distrital. Caso-clínico:

Mulher, 18 anos de idade, caucasiana, saudável e sem

medicação habitual. Três semanas após infeção vírica

respiratória denotou aparecimento de púrpura nos

membros inferiores, culminando em internamento

hospitalar onde foi feito o diagnóstico de PHS após

biópsia cutânea. Teve alta medicada com corticoterapia

oral na forma de desmame lento. Duas semanas mais tarde

recorre à urgência por febre e tumefação do grande lábio

direito com drenagem purulenta. Fulminante evolução

para sépsis. Realizada TC abdomino-pélvica que relatou

abcesso de grandes dimensões envolvendo a região vulvar

direita e tecido subcutâneo da raiz da coxa, parede

abdominal bilateralmente e região dorsolombar direita.

Realizou-se drenagem cirúrgica urgente com admissão

pós operatória no serviço de Medicina intensiva. Cumpriu

antibioterapia empírica de largo espectro, posteriormente

ajustada a exames culturais. Evolução favorável com

reversão das disfunções de órgão e alta da medicina

intensiva ao 7º dia pós-operatório.

18



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

Conclusão: Destaca-se a raridade das duas entidades

patológicas referidas, podendo assumir-se que a

vasculite e subsequente imunossupressão foram

factores cruciais para o posterior surgimento da

Gangrena de Fournier com ponto de partida numa

“simples” foliculite.

ECMO - O “SALVA-VIDAS”: A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
DIOGO REBOLO1, MÁRIO HOLGADO2, LUÍS PAULO TRINDADE E SILVA2, PEDRO SANTOS2, NUNO SOUSA3, ANA PAULA GONÇALVES3,
ALEXANDRE FONTOURA1, PEDRO VENTURA4, VASCO NEVES5, MARIA PACHECO5, JOÃO RODRIGUES5,LUÍSA LOPES6

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM MEDICINA INTENSIVA - ULSG; 2ASSISTENTE DE MEDICINA INTENSIVA, UCI - ULSG;
3ASSISTENTE DE PNEUMOLOGIA, UCI - ULSG; 4ASSISTENTE DE MEDICINA INTERNA - ULSG; 5INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
EM MEDICINA INTERNA - ULSG; 6DIRETOR DO SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA, UCI - ULSG

AUTORES

Introdução: A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)

pode complicar com Síndrome de Dificuldade Respiratória

Aguda (SDRA), possibilitando quadros graves de insuficiência

respiratória refratária. A oxigenação por membrana extra-

corpórea (ECMO) é uma técnica de suporte ventilatório e/ou

hemodinâmico. Expõe-se conjugação destas entidades e

revisão sobre esta arma terapêutica.

Caso-Clínico: Homem caucasiano, 39 anos, camionista, com

antecedentes de consumo habitual de cocaína, heroína e

internamento por pneumonia. Recorre à urgência com tosse

muco-purulenta há 5 dias, dispneia, febre, dor pleurítica

posterior direita, perda ponderal, hipotenso, taquicárdico e

insuficiência respiratória grave. Parâmetros inflamatórios

elevados.

Imagiologicamente: consolidação parenquimatosa dos lobos

superiores, bronquiectasias, enfisema e derrame pleural.

Internado na medicina intensiva para ventilação invasiva por

SDRA e choque sético. Referenciado para Hospital Central

para resgate com ECMO V-V por hipoxemia refratária.

Inst ituída antibioterapia empírica com piperacilina-

tazobactam e azitromicina, descalada para amoxicilina-

clavulânico por exames microbiológicos negativos.

Disfunções orgânicas revertidas. Regressa ao SMI do hospital

da área de residência e de seguida ao serviço de

pneumologia. Evolução clínica favorável, recuperação de

autonomia ventilatória e redução de parâmetros

inflamatórios. Imagem sequelar pulmonar. Melhoria

significativa de radiologia de tórax, mantendo lesões

fibróticas residuais. Alta referenciada para unidade de

convalescença continuando reabilitação respiratória e

motora. Orientação para consulta de pneumologia.

Conclusão: Destaca-se o papel crucial da ECMO no

desfecho favorável deste caso, que culminaria

inevitavelmente em óbito sem esta terapia “life-saving”.

VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DA INTEGRAÇÃO DE ACADÊMICOS DE
MEDICINA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS, BRASIL

ENRICO GIACOMELLI1, MARIANA AMARAL1, BRUNA HUPPES1, GABRIEL ZAMBONI1, ISADORA BRUM1, RODRIGO SILVA1, SANDRO EVALDT2

1ACADÉMICO DE MEDICINA, UNIPAMPA; 2MÉDICO GASTRENTEROLOGISTA E DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA, UNIPAMPA
AUTORES

O processo de ensino-aprendizagem nas escolas médicas

tem passado por mudanças nos últimos anos. A literatura

aponta benefícios da inserção de estudantes na realidade a

partir do estabelecimento de parcerias entre instituições de

ensino e unidades de saúde, a fomentar uma formação

integral, realística e com melhor capacidade crítico reflexiva

voltada para as necessidades da população adscrita, além

de auxiliar na implementação da vigilância de saúde. O

módulo de Vivências no SUS do curso de medicina da

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) objetiva formar

profissionais capacitados a atuar em todo o processo saúde-

doença, com coerência epidemiológica e atenção integral

à saúde dos usuários. Este Relato de Experiência visa mostrar

a integração teórico-prática dos acadêmicos em uma

Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de

Uruguaiana/RS, Brasil, sua vivência e propostas de

intervenção elencadas de acordo com necessidades da

população.
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FRONTEIRAS DIAGNÓSTICAS DA TROPONINA DE ALTA
SENSIBILIDADE: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
PEDRO M. CABRAL1, RUI FARINHA2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - CHUCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE PATOLOGIA CLÍNICA - CHUCB
AUTORES

Introdução : A quantificação laboratorial da troponina

cardíaca const itui o gold standard no diagnóst ico

laboratorial da síndrome coronária aguda (SCA). O recente

desenvolvimento de ensaios de “alta sensibilidade” (hsTn)

veio alterar o paradigma respeitante à sua utilidade

clínica. A força destes ensaios assenta em medições mais

precisas de níveis mais baixos, com identificação mais

precoce de lesão miocárdica, não necessariamente

isquémica.

Material e Métodos : Um contacto da Cardiologia ao

laboratório, a propósito de um caso clínico onde se

quest ionava a possibilidade de um interferente na

quantificação de hsTn, serve de pretexto à revisão dos

princípios da análise laboratorial em causa, bem como

dos diagnósticos diferenciais de elevações de hsTn sem

SCA.

Caso Clínico : Tratava-se de uma paciente de 84 anos,

internada para implantação de válvula aórtica por via

percutânea. No internamento, apresentou uma elevação

da hsTn de nov o, sem correlação c línica ou

eletrocardiográfica/ecocardiográfica, que manteve após

a intervenção e até à data de alta, durante 14 dias,

sempre entre os 30.000 e os 35.000 ng/L.

Discussão/Conclusão: A hsTn é quantificada por

quimioluminescência, ensaio com raros falsos positivos

(ex.: presença de anticorpos heterofílicos, reações

cruzadas) e negativos, onde se destaca o consumo de

biotina, presente em suplementos dietéticos. A elevada

sensibilidade destes ensaios vai além do diagnóstico de

SCA, ocorrendo elevações de hsTn em quadros muito

diversificados. A esta versatilidade acrescenta-se um

inegável valor prognóstico, nas mais variadas condições

clínicas. A presente comunicação pretende uma breve

discussão da atualidade dos ensaios laboratoriais da

hsTn e da consequente redefinição da ut ilidade

diagnóstica e prognóstica deste analito.
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Introdução : As massas mediastínicas definem-se como

qualquer tipo de formação que surja no mediastino. A

maioria é assintomática. Nos pacientes sintomáticos

predominam sintomas inespecíficos como tosse, dispneia,

toracalgia ou síndrome da veia cava superior. O

diagnóstico histológico pode ser obtido por biópsia.

Caso Clínico : Homem, 81 anos, recorreu ao serviço de

urgência por dispneia e desconforto torácico, com menos

de 24 horas de ev olução. Referiu períodos de

hipersudorese e tosse com cerca de 1 mês de evolução.

Ao exame objetivo apresentava murmúrio vesicular

diminuído e fervores crepitantes na base esquerda.

Radiografia de tórax com cardiomegália e condensação

na base esquerda. TC-tórax revelou massa mediastínica

com invasão e encarceramento da artéria pulmonar e

veia cava superior, derrame pericárdico, derrame pleural

bilateral e uma massa no lobo inferior do pulmão

esquerdo. Realizou periocardiocentese, com drenagem

de 1500cc de líquido hemático. Toracontese, com

libertação de 200cc de líquido sero-hemático. Pesquisa

de células neoplásicas nestas colheitas negativa. Elevação

dos marcadores tumorais CA 19.9, CYFRA 21.1 e NSE.

Biópsia da massa mediastínica sugestiva de carcinoma

de pequenas células do pulmão (CPPC). Foi enviado para

tratamento em consulta de Pneumologia Oncológica.

Discussão : O carcinoma do pulmão é responsável por

70% dos casos de síndrome da veia cava superior. O

CPPC é o tipo histológico mais comum. A dispneia é o

sintoma mais frequentes, mas também pode surgir

desconforto torácico e tosse. O CPPC caracteriza-se

clinicamente por um crescimento tumoral rápido e uma

disseminação metastática precoce.

A DOR INFRA MAMÁRIA DIREITA PODE SER
IMPORTANTE?
PAULINA MARIANO1, SORAIA SILVA1, MARIA EUFÉMIA CALMEIRO2, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ3

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 2ASSISTENTE GRADUADA DE MEDICINA INTERNA,
CRIMI - ULSCB; 3ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, DIRETORA DO CRIMI - ULSCB

AUTORES

Introdução: O Linfoma Primário B Difuso de Grandes

Células (LPBDGC) do Mediastino é uma doença

hematológica rara, com maior incidência em mulheres

entre 30 e os 40 anos; agressivo e apresenta-se com

massa mediastínica volumosa, ântero-superior, invade

tecidos adjacentes e causa derrame pleural (DPL) ou

pericárdico (DPe).

Caso clínico: Mulher de 35 anos, antecedentes de

tabagismo e depressão, sob escitalopram 10mg.

Múltiplas v indas ao Serviço de Urgência por dor infra

mamária, inicialmente à direita e posteriormente à

esquerda, com vários dias de evolução que irradiava

para axila. Agravava com a inspiração profunda,

digitopressão, tosse e com o movimento do braço;

com agravamento noturno. Notava algum alivio com

o ibuprofeno. Ao exame objetivo apresentava nódulo

no quadrane superior externo da mama esquerda; sem

outras alterações. Analit icamente com PCR 25.6mg/

L, LDH 1408mg/dL; ECG s/alt; Rx tórax infiltrado a

di rei ta e alargamento do mediast ino. Alt a com

azitromicina, bromexina e analgesia. Consulta 3 dias

depois: mantinha dor, de novo referiu cansaço. TC

Torácica: massa mediastínica volumosa, adenopatias,

DPL e DPe. Mediast inoscopia e biopsia: LBDGC do

mediast ino. PET: adenopatias e massa mediast ínica

suges tiva de doença linfoprol iferat iva. In ic iou

prednisolona e foi encaminhada para Hematologia de

Coimbra. Fez ciclo de QT com regressão completa

da massa.

Discussão/Conclusão: O LBPDGC foi descrito pela

1ª vez em 1980. São necessários mais estudos para

a decisão terapêutica, isto é, escolha da QT, o papel

do rit uximab, do transplante autólogo e da RT

consolidativa. O objetivo deste trabalho é reforçar a

mensagem de que as múltiplas v indas ao SU podem

estar associadas a uma patologia grave.
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UM MOTIVO DE FEBRE IMPROVÁVEL
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Introdução : A febre é um sinal relacionado com centenas

de diagnóst icos e requer uma avaliação diagnóst ica

cuidada e exaustiva quando não se encontra foco

evidente. O abcesso do iliopsoas (AIP) é uma causa de

febre de difícil diagnóstico, por ser raro e não apresentar

achados clínicos específicos.

Caso Clínico : Homem, 57 anos. Antecedentes de prótese

total da anca (PTA) bilateral.

Recorre ao Serviço de Urgência por febre (38-39ºC) de

predomínio vespertino com 2 semanas de evolução,

sudorese noturna, anorexia e astenia. Dois dias antes da

ida ao SU refere aparecimento de lesões eritematosas,

papulares com vesículas e pruriginosas. Ao exame objetivo,

38.5ºC, lesões na região dorsal (dermátomos T4-T9),

eritematosas, papulares, com vesículas, pruriginosas, em

vários estadios de evolução. Analiticamente: hemoglobina

11g/dL, microcítica, VS 52mm, PCR 99.9mg/L. Assumindo

possível varicela, iniciou paracetamol, AINE e valaciclovir.

Reavaliado em consulta, mantinha febre (máximo de

38.8ºC), as lesões cutâneas no tronco e membros inferiores

e, de novo, tumefação ao nível do flanco e fossa ilíaca

direita. Realizou TC-abdomino-pélvico, revelando

“heterogeneidade e globosidade do músculo iliopsoas

direit o, em relação com extensa lesão abcedada

(64x127x237mm)”. Colocou dreno percutâneo e iniciou

Piperacilina/Tazobactam.

Posteriormente, cumpriu durante 21 dias de Clindamicina,

de acordo com antibiograma dirigido a S. aureus.

Discussão : O AIP secundário é o mais frequente. Uma

das causas é a infeção de PTA, o que não se verificou no

caso descrito, sendo isso extremamente incomum. Assim

pretende-se chamar a atenção para este diagnóstico raro

e que requer elevada suspeição clínica e atenção aos

antecedentes do doente.

O DIAGNÓSTICO NA PALMA DAS MÃOS

PEDRO LEITE VIEIRA1, RUI ISIDORO1, FRANCISCO SARAIVA GIL2, ISA CRUZ3, GONÇALO SALVADO4, ALEXANDR LOURO5, PAULA
PAIVA5, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ6
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DERMA-VENEREOLOGIA - HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM; 3ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP SÃO TIAGO -
ULSCB; 4ASSISTENTE HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA - ULSCB; 5ASSISTENTE HOSPITALAR DE MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB;
6ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, DIRETORA DO CRIMI - ULSCB
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Introdução : A queratodermia palmopantar engloba um

vasto conjunto de patologias e pode ser hereditária ou

adquirida. De entre as formas adquiridas, a etiologia

paraneoplásica é uma possibilidade e deve ser colocada

como primeira hipótese quando a apresentação é do tipo

tripe palms.

Caso Clínico : Homem, 77 anos. Antecedentes de

tabagismo (52.5UMA), neoplasia da próstata submetido a

cirurgia em 2008 e hipertensão arterial. Enviado à consulta

de Medicina Interna para exclusão de mieloma múltiplo/

gamapatia monoclonal de significado indeterminado, por

apresentar pico monoclonal IgG kappa. Referia perda

ponderal de 7 Kg em 8 meses. Ao exame objetivo,

apresentava hiperqueratose palmar e hipocratismo digital

com 3-6 meses de evolução e fervores bibasais mais à

direita. Do estudo complementar realizado previamente,

proteinograma: pico monoclonal IgG kappa, VS 70mm,

TC-Tórax “no LID, lesão nodular sólida (5x49mm) espiculada.

Adenomegalia hilar direita (20x17mm)”. Em Consulta de

Pneumologia, biópsia transbrônquica “carcinoma de não

pequenas células com caraterísticas que apontam para

adenocarcinoma do pulmão” e PET “massa postero-basal

do LID (50x41x45mm), hipermetabólica, gânglios bronco-

hilares direitas e subcarinicas (21x11mm)”. Encaminhado

para Consulta de Pneumologia Oncológica, iniciou

quimioterapia neoadjuvante com carboplatina/vinorelbina,

a ponderar cirurgia.

Discussão/Conclusão : Há inúmeras doenças com

manifestações cutâneas, sendo as neoplasias das mais

frequentes. O padrão de tripe palms apresentado pelo doente

está associado em 90% dos casos a neoplasias do pulmão

ou gástricas. Pelos achados clínicos, imagiológicos e

histológicos assumiu-se uma síndrome paraneoplásica. Este

caso pretende chamar a atenção para a importância da

integração dos achados clínicos, por vezes inesperados, no

contexto global da história clínica e antecedentes do doente.
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Introdução : A Nefrite Lúpica (NL) é uma manifestação

grave do Lúpus Eritematoso Sistémico (LES). O dano renal

resultante da doença pode levar à perda de função e

progressão para Doença Renal Crónica (DRC). As terapias

atuais para a NL são de limitadas, sendo que um número

significativo de doentes progride para DRC apesar de

terapêutica agressiva.

Material e Métodos : Este estudo retrospet ivo,

observacional e monocêntrico, visa caracterizar os

doentes diagnosticados com NL através de biópsia renal,

entre 01/01/1994 e 31/12/2018. A informação clínica

foi recolhida através de análise do processo digital dos

doentes e processada através de Excel®

Resultados : 37 doentes foram selecionados, 4 homens

e 33 mulheres, com idades compreendidas entre os 12

e os 64 anos e uma idade média de 32 anos, à data do

diagnóstico de NL. Todas as classes dos critérios de

classificação ISN/RPS de 2003 foram representadas, 76%

das biópsias correspondiam à classe III, IV ou V da

classificação. O follow-up médio foi de 15 anos/doente.

Ao último contato, 4 doentes haviam falecido. 6 dos

doentes  apresentaram recorrência de NL com

necessidade de nova terapêutica de indução, a média

de recorrência foi  aos 7(+-4) anos. 3 doentes

apresentaram evolução para DRC terminal e necessidade

de diálise.

Conclusão : Os autores pretendem alertar para a

importância do diagnóstico e tratamento célere da NL. A

maioria dos casos tem um prognóstico favorável com a

terapêutica optimizada, contudo, tal não se verifica em

alguns doentes em que o controlo ineficaz da patologia

leva a progressão para DRC e elevada morbi mortalidade.

“HAIRY CELL” - UMA CÉLULA CABELUDA

RITA CORREIA1, FÁBIA CRUZ1, RICARDO RODRIGUES2, SANDRA MARTIN3, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA EM MEDICINA INTERNA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE PATOLOGIA CLÍNICA -
ULSCB; 

3
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DIRETORA DO CRIMI - ULSCB
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Introdução: A Tricoleucemia representa 2% de todas

as leucemias em adultos, em média aparece em

caucasianos, homens, acima dos 55 anos.

Caracteristicamente apresenta-se com monocitopenia e

macrocitose, ou outras citopenias. A esplenomegalia é

muito frequente ao contrário das adenopatias periféricas

que são raras. O aspirado medular é comummente seco

e acelular podendo confundir-se com aplasia medular.

Caso Clínico: Homem, 73 anos, autónomo, construtor

civ il. Env iado a consulta de medicina interna por

leucopenia com monocitopenia, trombocitopenia e

macrocitose sem anemia, com mais de 6 semanas.

Negava história de infecções de repetição, ptequias,

equimoses e hemorragias frequentes. Negava sintomas

constitucionais. Exame objectivo sem alterações.

Do es tudo complementar efectuado apresentava

hemograma sobreponível,  ret iculócitos de 2.9%,

cinética do ferro, v itamina B12 e Acido Fólico normal.

Ecografia Abdominal: Sem hepato ou esplenomegalia.

Sem adenopatias v isíveis. Serologias negativas.

Electroforese de proteínas normal. Imunofenotipagem

do SP e da Medula Óssea: células B clonais para cadeia

lambda e com fenótipo sugestivo de Hairy cell

leucemia. Neste contexto, foi pedida reavaliação de

esfregaço de sangue per iférico no qual se pode

visualizar dois leucócitos com característ icas de hairy

cell (leucócitos grandes com núcleo oval ou redondo

bem def inido, projecções do c itoplasma que se

assemelham a cabelo). Doente encaminhado para

consulta de hematologia.

Conclusão: O tratamento destes doentes apenas está

indicado na presença de esplenomegalia com citopenias

graves, infecções de repetição e presença de sintomas

sistémicos. O nosso doente apresentava-se assintomático

mantendo no entanto indicação para vigilância de 3/3

meses para despiste de progressão da doença.
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Caso Clínico : Homem, 69 anos, autónomo. Recorreu

ao SU por lombalgia com 3 dias de evolução relacionada

com o es forço. Observado na ortopedia. Exame

objectivo sem dor à palpação nos processos espinhosos

lombares, sem défices sensitivo motores. Alta medicado

com analgésico. Passado 3 dias regressa por febre, 39°C,

mialgias, astenia, dor abdominal inespecífica e diarreia

aquosa. Negou picada de inseto/carraça. Referiu

ingest ão de água não potável.  Exame objectivo:

taquicardia, erupções maculares e eritematosas de 2mm

no tronco. Analiticamente trombocitopénia ligeira e

aumento moderado das transaminases. Internado com

diagnóstico de febre sem foco de etiologia a esclarecer.

Pedidas hemoculturas e serologias para Hepatite A, B e

C, HIV, Toxoplasma, Citomegalovírus, Sífilis, Parvovírus,

Borrelia, Mycoplasma, Rickettsia, Herpes, Coxiella

burnetti e Chlamydia. Reacção de Waller-Rose, Paul-

Bunnel e Huddleson negat ivas à ent rada. No

internamento manteve picos febris sépticos, 40°C pelo

menos 2 vezes por dia (apesar dos antipiréticos),

mialgias e artralgias intensas. Iniciou obnubilação do

est ado de consciência e as  erupções cut âneas

maculares eritematosas estenderam-se aos membros e

palmoplantares. Ao 5º dia de internamento, após diários

e exaustivos exames objectivos, detectou-se uma

pequena escara com tachenoir (3 mm) na região inferior

ao maleolo interno da perna esquerda. Iniciou

doxiciclina ev durante 10 dias. As hemoculturas e

serologias foram negat iv as, com exceção para

Rickettsia conorii.

UM CASO SOBRE CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA...

FILIPA LEITÃO1, JOANA CARVALHO1, FERNANDA VENTURA2, JOÃO FREIXO3, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ4
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Introdução/Objetivo: Ascite é um sinal que resulta

da acumulação de liquido a nív el do per itoneu.

Existem inúmeras causas de ascite, sendo as mais

comuns: cirrose, ascite cardíaca e carcinomatose

peritoneal.

Caso Clínico: Mulher, 53 anos, recorreu ao SU por

dor e aumento do volume abdominal e edema dos

mem bros  inf er io res desd e há  1 m ês c om

ag rav amen to p rog ress iv o.  An teceden tes de

neoplasia da mama direita operada há 4 anos, com

hábitos alcoólicos moderados. Analit icamente AST:

143; ALT: 45; FA: 193, GGT: 474 e albumina 2,8.

TCAbdómen com v olumosa asci te e f ígado de

dimensões aumentadas. Ficou internada no Serviço

de Med ic in a In t er na p ara est udo.  Foi  fei t a

paracentese evacuadora e diagnóstica com saída de

5L de líquido amarelo citrino, exame bacteriológico

e micológico negat ivos e pesquisa de cél ulas

neoplásicas negativa. Foram pedidas serologias que

foram todas negativas. Foi pedida avaliação por

gin ecol ogia  por  asc i t e e CA  125 : 1057 q ue

descartou nódulo mamário de novo ou adenopatias.

Foi pedida PET por suspeita de metástase óssea de

natureza lít ica a nível do sacro que foi descartada.

Destacou volumoso derrame peritoneal com discreta

captação de FDG-F18 a carecer de esclarecimento

et iológico (carcinomatose peritoneal?). Fez-se EDA

que detectou pequenas varizes esofágicas. Repetiu-

se ecografia abdominal  que excluiu imagens

sugestivas de carcinomatose peritoneal.

Discussão/Conclusão: Concluiu tratar-se de cirrose

hepát ica alco ól i ca. Tr azemos est e caso  pela

multidisciplinaridade necessária para chegar a um

diagnóstico definitivo.
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Introdução : A espondilodiscite é uma causa rara de

lombalgia no adulto. Deve ser equacionada em doentes

com dor aguda ou subaguda.

Caso Clínico: Mulher, 79 anos, recorreu ao SU por febre

vespert ina com 4 meses de evolução, acompanhada

de dor lombar sem irradiação, com fraca cedência à

analgesia. Antecedentes de próteses totais dos joelhos,

sendo a esquerda substituída 3 vezes. Sem parestesias,

alteração da sensibilidade ou força. Exame objectivo:

edema e calor no joelho esquerdo. Analiticamente: PCR

elevada. Colhidas 6 hemoculturas de difícil isolamento

do agente, cujo melhor resultado foi Enterococcus

faecalis com multirresistências. Ressonância Magnética

coluna dorsal e lombar: envolvimento multifocal dos

corpos vertebrais D6, D7, D8 e D9, com infiltração

edematosa envolvendo a esponja óssea sugerindo

espondi lodisc i te aguda, abcesso per ivertebral

envolvendo os tecidos moles entre D6 e D9 e empiema

pleural adjacente. Na coluna lombar observou-se

espondilolistese L5-S1. Realizou punção do abcesso

per ivert ebral ,  não sendo isolado qualquer

microrganismo, apenas se excluiu brucelose e

tuberculose. Instituída terapêutica médica conservadora

com antibioterapia prolongada e observou-se resolução

do quadro.

Discussão/Conclusão: Dada a baixa incidência,

evolução clínica insidiosa e elevada prevalência de

lombalgia na população o diagnóstico de

espondilodiscite precoce é dificultado, exigindo um maior

grau de suspeição. É importante estar alerta para

diagnósticos potencialmente mais difíceis e com mais

complicações associadas

VIATURA MÉDICA DE EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO -
5 ANOS DE EXPERIÊNCIA - ANÁLISE RETROSPETIVA

AUTORES PAULA MENDES1, ELISEU JESUS2, LUIS FERNANDES2, LUIS MIGUEL2, SERGIO ESTEVES2, JOÃO VALENTE1, NELSON ANTUNES2, RUI
MACEDO2, PAULO COSTA3
1ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EMC, VMER - ULSCB; 2ENFERMEIRO, VMER - ULSCB; ASSISTENTE HOSPITALAR EM MEDICINA
INTERNA E MEDICINA INTENSIVA, VMER - ULSCB

Introdução:  A VMER encont ra-se em at iv idade

desde 2005. Constitui o meio mais diferenciado no

socorro pré -hospi talar, em toda a sua área de

int erv enção. Foi  caract er izada a sua ati v idade

assistencial.

Metodologia: Análise retrospetiva, descritiva, de 5

anos de ativ idade da VMER-ULSCB. Dados recolhidos

no registo de fichas clínicas e em livro de ocorrências.

Resultados: Verificaram-se 5910 ocorrências. Maior

número nos meses de janeiro (9,58%) e dezembro

(9,22%), predominantemente às quint as-feiras

(14,64%). O turno da manhã foi o mais representativo

(45,41%). Número de ativação diária de 3,24. O grupo

etário mais representativo, foi o dos 66 aos 85 anos

(43,22%), com ligeira prevalência do género masculino

(54,03%). Verificou-se 84,43% de vítimas do foro

médico e 15,57% do foro traumatológico. No sub-

grupo trauma, 89 casos envolveram multivítimas. Do

sub-grupo do foro médico, 8,81% corresponderam a

doenças presumivelmente coronárias. Destes 5,63%

foram submet idos a fibrinólise. As situações de

paragem cardio-respiratória representaram 16,29%

dos casos, sobretudo no género masculino. Naquelas

com indicação para suporte avançado de vida, foi

efetuada entubação endotraqueal  em 85,75% e

recuperação da ci rculação espontânea (RCE) em

31.84%.  Do tot a l  de  v í t imas , 75 ,65% for am

transportadas para o hospital com acompanhamento

médico.

Conclusão: A VMER-ULSB contribui para a avaliação

de um grande número de vítimas emergentes, desde

emergências médicas, trauma e PCR. Maior número

de ativações médicas, baixo número de acidentes

com multiv ít imas e 31,84% de RCE após PCR.
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QUANDO AS PINTAS SÃO DOENÇA...

FILIPA LEITÃO1, JOANA CARVALHO1, PEDRO VIEIRA1, RUI ISIDORO1, CLEOPATRA GORIC1, JOÃO FREIXO1, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ1

1CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADA DE MEDICINA INTERNA, ULSCB - HOSPITAL AMATO LUSITANO
AUTORES

Introdução : A púrpura trombocitopénia idiopática (PTI)

caracteriza-se por trombocitopénia. Apresenta-se com

petéquias, equimoses, epistaxis, gengivorragia e

menorragia. A gravidade dos sintomas aumenta quanto

menor o número de plaquetas, sendo maior quando são

abaixo de 10000.

Caso Clínico: Homem, 90 anos, autónomo. Recorreu

ao SU por lesões cutâneas violáceas puntiformes

dispersas pelos membros e tronco com cerca de 2 dias

de evolução. Negou febre, artrite ou artralgias além das

habituais na anca e joelhos. História epidemiológica

irrelevante. Sem história de fenómeno trombótico

conhecida. Antecedentes de hipertensão arterial e

patologia osteoarticular. Exame objectivo: lesões

purpúricas puntiformes não palpáveis dispersas pelos

membros inferiores até à raiz da coxa e tronco, lesão

semelhante no lábio e l íngua, sem atingimento

palmoplantar. Sem adenopat ias. Analit icamente:

trombocitopénia (6000), restante avaliação analítica sem

alterações. Ficou internado no Serviço de Medicina

Interna. Foi pedido es tudo analí t i co e inic iada

corticoterapia com prednisolona oral ajustada ao peso.

Fez ecografia abdominal que não revelou alterações e

estudo auto-imune que foi normal. À data de alta doente

com 150000 plaquetas.

Discussão/Conclusão: Trazemos este caso pela

marcha diagnóstica necessária para chegar a um

diagnóst ico definitivo, sendo a PTI um diagnóstico de

exclusão. Revela a importância da história clínica

detalhada e exame objectivo para uma terapêutica

eficaz no sentido de que quando tratada a evolução é

bastante favorável.

UM SÍNDROME NÃO MUITO DOCE

RUI ISIDORO1, PEDRO VEIRA1, CLEÓPATRA GORIC1, FILIPA LEITÃO1, JOANA CARVALHO1, FRANCISCA FONTES2
1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 2ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA
INTERNA, UNIDADE DE DOENÇAS AUT-IMUNES/MEDICINA, HOSPIAL CURRY CABRAL - CHULC

AUTORES

Introdução : O síndrome de Sweet (SS) consiste numa

patologia dermatológica rara, caracterizada por febre,

neutrofilia e lesões cutâneas eritemato-violáceas, com

infiltrado difuso de neutrófilos localizados na derme.

Descrevem-se classicamente três tipos de apresentação,

clássico (idiopático), induzido por fármacos e associado

a neoplasia.

Caso Cl ín i co :  Mulher, 27 anos, caucasiana.

Antecedentes  de alergia conhecida a sul fit os e

sulfametoxazol/trimetoprim; conectivite indiferenciada

(vespertílio; poliartrlgias simétrica não erosivas;

anticorpos antinucleares positivos). Medicada com

hidroxicloroquina. Admitida no SU por ferida traumática

do pé com infecção bacteriana, tendo sido tratada

com penicil ina IM. Uma semana depois , surgiu

exantema febril, com lesões cutâneas dispersas,

pruriginosas, com placas e pápulas coalescentes,

atingimento palmo-plantar, com aspecto de eritema

anelar centrífugo. Concomitantemente com quadro de

angioedema da glote e necessidade de administração

de adrenalina. Dos exames destacava-se neutrofilia

acentuada, sem outras alterações. Testes rápidos para

infecções respiratórias virais negativos. Realizada

biópsia cut ânea. Medicada empiri camente com

cort icoterapia e anti-histamínico com melhoria clínica.

Duas semanas depois, recorrência de lesões cutâneas.

Incrementada dose de cort icoterapia com boa

resposta. Biópsia cutânea, sem depósi tos de

imunoglobulinas, cadeias pesadas ou leves. Derme com

edema ligeiro. Infiltrado inflamatório perivascular,

perianex ial e int erst i c ial ,  predominantemente

neutrófilico, com leucocitoclasia. Não se observa

vasculite.

Dermatose urticariforme neutrofílica, compatível com

diagnóstico de síndrome de Sweet secundário a penicilina.

Conclusão : Os autores pretendem alertar para a

dificuldade diagnóstica e heterogeneidade clínica que

os exantemas febris representam. Dada a raridade do

SS, não existem muitos estudos dirigidos, carecendo de

consensualidade na terapêutica.
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“SWITCH” NA TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS
BIOLÓGICOS EM CASOS DE FALÊNCIA E OCORRÊNCIA
DE RAMS
JÉSSICA JOSÉ1, RUI RELVAS1, ANA ROQUE2, CARLA PONTE2, MARIA DO CARMO GONÇALVES2, MARIA JOSÉ CAMBA2, MARIA RITA
GARDETE2, RITA MORAS2, SOFIA JESUS2, SANDRA QUEIMADO3

1FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR; 2SERVIÇOS FARMACÊUTICOS - ULSCB; 3DIREÇÃO DOS
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS - ULSCB

AUTORES

Objetivos: Identificação de existência de relação causal

entre o desenvolvimento de RAMs e o tratamento com

biossimilares; Identificação do intervalo temporal

decorrido entre o início da terapêutica e a ocorrência de

switch entre medicamentos; Identificação dos motivos

das trocas entre agentes biológicos de forma a proceder

à sua quantificação; Avaliação da imputação de

causalidade após not ificação das RAMs ao Sistema

Nacional de Farmacovigilância.

Métodos:  Anál ise dos pedidos de alteração de

terapêutica com medicamentos biológicos.

Resultados: Foram identificados 28 doentes: 12 do

sexo masculino e 16 do sexo feminino.

Verificou-se que a doença mais prevalente foi Doença

de Crohn. Relativamente ao Adalimumab e Etanercept

nenhum doente realizava terapêutica com medicamento

biossimilar. Quanto ao Infliximab, 7 doentes realizavam

tratamento com medicamento or iginal e 6 com

biossimilar. O principal motivo de troca identificado foi

a falência secundária, sendo que em 5 doentes foi por

desenvolvimento de anticorpos. O segundo motivo

identificado com maior frequência foi a ocorrência de

efeitos adversos, efeitos esses que motivaram a

descontinuação do medicamento.

Conclusões: Não foi possível identificar uma relação

causal entre o desenvolvimento de RAMs e o tratamento

com biossimilares. A partir da análise de todos os dados

recolhidos, não se verifica que existam diferenças

significativas na ocorrência de RAMs ou falência

terapêutica tendo em conta a administração de

medicamento original ou biossimilar. Após a notificação

das RAMs foi atribuída causalidade ”Definitiva” em 1 caso.

MANIFESTAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DA
SARCOIDOSE - REVISÃO CLÁSSICA

RICARDO CAMPOS1, VÂNIA PINTO1, CELINA ROSA2, MARGARIDA OLIVEIRA3

1INTERNO DE FORMAÇÕ ESPECILIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP BELMONTE, 2ASSISTENTE GRADUADA DE MEDICINA
GERAL E FAMILIAR - UCSP BELMONTE; ASSISTENTE CONVIDADA - FCSUBI; 3UCSP DE BELMONTE, CENTROHOSPITALAR UNVERSITÁRIO
COVA DA BEIRA, ACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDDE DA BEIRA INTERIOR

AUTORES

Introdução: A Sarcoidose é uma doença idiopática

rara, de carater  infi lt rati v o caracter izada pelo

desenvolv imento de granulomas não caseosos,

podendo afetar quase todos os órgãos do corpo. Afeta

principalmente os pulmões e gânglios linfáticos, mas

o atingimento musculosquel ét ico também pode

ocorrer.

Objetivo: Relembrar as principais manifestações

músculo-esqueléticas da Sarcoidose;

Metodologia: Foi feita uma pesquisa na PubMed/MEDLINE,

procurando artigos publicados nos 5 anos prévios á data

da pesquisa (Outubro de 2018). Incluíram se no trabalho

revisões sistemáticas e relatos-de-caso que enquadrassem

o objetivo da revisão, escritos em língua portuguesa,

inglesa, francesa ou espanhola. Foram excluídos artigos

repetidos e com metodologias de estudo duvidosas.

Pesquisaram-se as seguintes associações de termos termos

Mesh (Medical Subject Headings): (“Sarcoidosis”[Mesh]) AND

“Joints”[Mesh]; (“Sarcoidosis”[Mesh]) AND ( “Neuromuscular

Manifestations”[Mesh]); (“Sarcoidosis”[Mesh]) AND “Bone and

Bones”[Mesh]; (“Sarcoidosis”[Mesh]) AND “Myositis”[Mesh].

Resultados: Foram encontrados um total de 92 artigos

e após leitura incluíram-se 34 artigos na revisão (5

revisões sistemáticas e 29 relatos de caso).

Discusão: Nas manifestações musculo-esqueléticas da

sarcoidose incluem-se formas articulares com atingimento

principal das art iculações  das mãos, joelhos e

tibiotársicas. Está descrito o envolvimento ósseo em

alguns casos, com envolvimento de falanges, crânio,

vertebras e costelas. O envolvimento muscular da doença

é relatado na literatura, com o aparecimento de massas

musculares granulomatosas.
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Conclusão: A sarcoidose revela diversas formas de

apresentação clinica, sendo o envolvimento pulmonar a

apresentação mais comum. As manifestações musculo

esqueléticas apesar de bem menos frequentes, estão

presentes em alguns destes doentes e podem trazer

alguma repercussão na qualidade de vida dos doentes.

TUMORES DA HIPÓFISE E ALTERAÇÕES VISUAIS

SORAIA PROENÇA E SILVA1, PAULINA MARIANO1, MARIA EUFÉMIA CALMEIRO2, MARIA EUGÉNIA ANDRÉ3
1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE MEDICINA INTERNA,
CRIMI - ULSCB; 3ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, DIRETORA DO CRIMI - ULSCB

AUTORES

Introdução : Os tumores da hipófise constituem 10%

dos tumores intracranianos e podem ser secretores ou

não secretores. As manifestações clínicas podem surgir

através de dois mecanismos: efeito de massa e/ou

alterações hormonais. Os adenomas hipofisários não

produtores apresentam-se com alterações visuais,

necessitando de investigação neuroftalmológica. Entre

as alt erações visuais, des tacam-se alt erações

campimétricas, como a diplopia. A cefaleia também é

um dos sintomas frequentemente relatado. A avaliação

imagiológica baseia-se na tomografia computorizada (TC)

e na ressonância magnética (RM).

Caso Clínico: Mulher, 48 anos, recorreu ao serviço de

urgência por queixas de diplopia associadas a cefaleias

intensas com 2 dias de evolução. Ao exame objetivo

apresentava movimentos oculares mantidos e simétricos,

sem nistagmo, com diplopia binocular. Realizou TC-CE,

sem alterações. É internada no serviço de Medicina Interna

para estudo. Durante o internamento fez estudo

serológico que foi negativo. Realizou também RM-CE em

que se observou: “aumento significativo do volume da

glândula hipofisária (…) reduzindo a permeabilidade dos

espaços de liquor supraselares”. Estudo hormonal normal.

Pedida RM da sela turca que concluiu que “adenoma da

hipófise”. Encaminhada para a consulta de Neurocirurgia

para eventual ressecção transesfenoidal da hipófise.

Discussão: Conceitos básicos de neuroendocrinologia

e anatomia são importantes  para que se possa

compreender as manifestações clínicas dos tumores da

hipófise. Sabe-se que a diplopia surge por expansão do

adenoma no seio cavernoso. Assim, é importante incluir

os tumores da hipófise no diagnóstico diferencial de

pacientes que apresentem alterações visuais, juntamente

com outras patologias de origem oftalmológica.

INTERVALOS DE REFERÊNCIA PARA OS PARÂMETROS
DO HEMOGRAMA NO CHUCB

TIAGO COSTA1, PATRÍCIA AMANTEGUI2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - CHUCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE PATOLOGIA CLÍNICA - CHUCB
AUTORES

Introdução: A interpretação dos resultados analíticos

implica a comparação dos valores obtidos para um

determinado parâmetro com um intervalo de referência

previamente estabelecido. Múltiplas variáveis podem

influenciar num determinado resultado do hemograma,

por isso, é recomendado que cada laboratório estabeleça

os próprios intervalos de referência calculados a partir

de uma população saudável e representativa.

Objetivos: O objectivo principal deste estudo foi calcular

os intervalos de referência para os diferentes parâmetros

do hemograma no CHUCB e posteriormente compará-los

com os valores publicados pela DGS para Portugal. Material

e métodos: foram seleccionados durante o período

compreendido entre 1 Abril de 2016 a 31 Março de 2017

(um ano) todos os hemogramas realizados no laboratório

do CHUCB, de doentes provenientes da consulta externa

com resultados normais para todos os parâmetros do

hemograma, sendo excluídos os indivíduos menores a 18

anos e as grávidas. Para os cálculos estatíst icos foi

utilizado o software GraphPad® versão 6.01.

Resultados: Foram estudados 1224 hemogramas e

calculados valores médios, desvio padrão, valor máximo

e mínimo para cada um dos parâmetros do hemograma

e realizada a comparação aplicando o teste t-student

para amostras não-emparelhadas. Não se encontraram

diferenças estatisticamente significativas entre os novos

intervalos calculados e os aplicados até a data,

correspondente aos publicados pela DGS.
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CARTA EPIDEMIOLÓGICA DA BEIRA-BAIXA
- TRIÉNIO 2016 - 2018

SARA VASCONCELOS-TEIXEIRA1, PEDRO M. CABRAL1, MAFALDA FELGUEIRAS1, TIAGO COSTA1, OSCAR MATOS2, ANA FERREIRA2,
MARIANA MARTINS2, CONCEIÇÃO FARIA1

1SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA - CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COVA DA BEIRA; 2SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA -
ULSCB

AUTORES

Introdução : As cartas epidemiologicas sao ferramentas

que permitem apoiar a terapeutica antibacteriana

empirica, ao destacar os agentes infeciosos mais

prevalentes e respetivos perfis de suscetibilidade, sendo

tambem possivel nestes documentos, destacar os

mecanismos de resistencia mais relevantes. Este trabalho

teve como objetivo fazer este estudo na Beira Baixa, no

trienio 2016-2018.

Material e Métodos : Os dados epidemiologicos do

CHUCB e da ULSCB, referentes ao trienio, foram analisados

a luz do documento “Consenso em Microbiologia Clinica:

uniformizacao de cartas epidemiologicas hospitalares de

apoios a terapeutica antimicrobiana empirica”, publicado

pela Sociedade Portuguesa de Doencas Infeciosas e

Microbiologia Clinica em 2017.

Os resultados de cada centro foram inicialmente

trabalhados separadamente, tendo sido posteriormente

comparados.

Resultados : As estirpes mais prevalentes na Beira Baixa

foram estirpes de bacilos Gram negativos (BGN:

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,

Pseudomonas aeruginosa) e cocos Gram positivos, em

particular, o Staphylococcus aureus. Os perfis de

sensibilidade encontrados revelaram poucas variacoes

intra e inter-hospitalares. Destaca-se uma reducao global

�da sensibilidade dos BGN mais prevalentes aos 

lactamicos de primeira linha, bem como perfis de

sensibilidade elevada a vancomicina, nos isolados de S.

aureus. Os mecanismos de resistencia identificados foram

�a producao de -lactamases de espectro alargado (ESBL)

e de carbapenemases.

Conclusão : Nao tendo sido identificadas diferencas

epidemiologicas significativas entre os dois centros

hospitalares, trabalhos como este possibilitam conhecer

a epidemiologia local, ajudando a detetar precocemente

o surgimento de novas resistencias microbianas ou

es ti rpes  infec iosas emergentes. As cartas

epidemiologicas melhoram tambem a pratica clinica

diaria, ao permitir otimizar a terapeutica antimicrobiana

empirica.

A IMPRESSÃO CLÍNICA DA ANÁLISE LABORATORIAL
DE LÍQUIDOS SEROSOS

PEDRO M. CABRAL1, SARA VASCONCELOS-TEIXEIRA1, PATRÍCIA AMANTEGUI2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - CHUCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE PATOLOGIA CLÍNICA - CHUCB
AUTORES

Introdução : Num trabalho apresentado no 5º CMBI, foi

iniciada uma apreciação do estudo dos líquidos serosos

(LS) no nosso centro hospitalar, bem como do perfil

analít ico disponível, tendo sido identificada uma

aparente falta de padronização dos parâmetros avaliados

nestas amostras. Num passo seguinte, o grupo de

trabalho estabeleceu como objetivo avaliar a impressão

clínica da análise laboratorial de LS.

Materia l e M étodos :  Foi el aborado um curto

questionário com respostas do tipo sim/não, a distribuir

pelos serviços que mais requisitam a avaliação de LS,

identificados no trabalho anterior. Após a devida

aprovação pelo Gabinete da Qualidade do nosso centro,

foram distribuídos 60 questionários, dos quais 41 foram

preenchidos e devolvidos.

Resultados : Apenas 39% dos clínicos inquiridos

consideram que o estudo dos LS é descurado ao longo

da formação médica pré e pós-graduada, no entanto,

63% referem já ter tido dificuldade em decidir de forma

célere que parâmetros requisitar nestes produtos, com

70% a já ter levantando questões relativas à adequada

forma de colheita, acondicionamento e transporte destas

amostras. Com 95% de respostas afirmativas, uma

expressiva maioria considera pert inente envolver o

laboratório e diferentes serv iços hospitalares numa

revisão teórica da avaliação analítica destes líquidos,
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com elaboração de um protocolo multidisciplinar.

Discussão/Conclusão : Considerando o papel que um

Serviço de Patologia Clínica pode ter na correta

assessoria das decisões clínicas e na otimização da

utilização dos recursos disponíveis, o grupo de trabalho

parte ass im para a elaboração de um protocolo

multidisciplinar, com o objetivo último de melhorar os

cuidados prestados ao utente.

HB E VGM - ANÁLISE DOS INDICES ERITROCITÁRIOS
DURANTE UM ANO NUMA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE

ANA ISABEL FERREIRA1, SANDRA PAULO2, OSCAR MATOS1, RICARDO RODRIGUES2, MARIANA MARTINS3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR EM PATOLOGIA CLÍNICA -
ULSCB; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA EM PATOLOGIA CLÍNICA, DIRETORA DO SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB

AUTORES

Introdução: Segundo a Organizacao Mundial da Saude,

1/3 da populacao mundial tem anemia. Sendo uma

patologia com etiologias diversas, a deficiencia de ferro

apresenta-se como a causa mais comum. Os indices

er itroci tarios, disponibilizados no hemograma,

possibilitam a analise e a suspeita diagnost ica das

alteracoes eritrocitarias.

Objetivo: Estratificacao dos indices eritrocitarios

[concentracao de hemoglobina (Hb), volume globular

medio (VGM)] do hemograma durante um ano.

Material e Métodos: Analise retrospetiva dos valores

de Hb e VGM durante um ano (01/01/2018 a 31/12/

2018). As amostras (plasma/EDTA) foram processadas

no contador hematologico ADVIAR2120 Hematology

System (Siemens), com valores de referencia (VR) de

acordo com as guidelines nacionais.

Resu ltados: Em 2018 foram efet uados 50742

hemogramas: 24363 homens e 26379mulheres, entre

0-104anos; 1916 d”18anos, 19903 entre 18-64anos;

28923 e”65anos.

Do total de pedidos: 11638 provinham da Consulta

Externa, 14795 do Internamento, 6578 dos Centros de

Saude e 17731 da Urgencia. Considerando os diferentes

intervalos de referencia, para idade e sexo, obtiveram-

se 17983 hemogramas com anemia (Hb<VR), 32333

tinham Hb dentro VR (Hb=VR) e 426 com Hb>VR; dos

hemogramas com anemia: 1896 apresentavam

microcitose, 13822 normocitose e 2265 macrocitose.

Relativamente aos homens: 11437 tinham anemia, 12743

Hb=VR, e 183 apresentaram Hb>VR; nas mulheres, 6546

tinham anemia, 19590 Hb=VR, e 243 com Hb>VR.

Discussão/Conclusão: Na populacao geral, a anemia

tem maior prevalencia em criancas, gravidas e mulheres

em idade fertil. Contudo, neste estudo, observou-se maior

incidencia em homens, talvez explicavel por 32526 dos

pedidos serem solicitados pelo internamento e urgencia.

IMPORTÂNCIA DIAGNÓSTICA DO CA 19.9 - CASO CLÍNICO

ANA ISABEL FERREIRA1, FILIPA LEITÃO2, SANDRA PAULO3, JOÃO FREIXO4, MARIANA MARTINS5

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB; 2INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA
INTERNA, CRIMI - ULSCB; 3ASSISTENTE HOSPITALAR EM PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB; 4ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADO
SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 5ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA EM PATOLOGIA CLÍNICA, DIRETORA DO
SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB

AUTORES

Introdução: O antigénio carboidrato 19-9 (CA19-9),

marcador tumoral gastrointestinal, é útil na suspeita e

monitorização terapêutica do carcinoma pancreático.

Tem também utilidade nos carcinomas hepatobiliar,

hepático, gást ri co, co lorret al  e mamário. Tem

sensibilidade de 69-93% e especificidade 76-99%,

variáveis com a localização do tumor maligno.

Material e Métodos: A determinação de CA19-9 (soro),

foi feita no analisador integrado de imunoensaio e química

clínica Atellica® Solution (Siemens Healthinners™). Com

valores de referência 0,0-30,9U/ml.

Caso Clínico: Mulher de 65 anos, autónoma, com

antecedentes de litíase vesicular e a tomar antihipertensor

como medicação habitual. Recorreu à urgência por

quadro de síndrome gripal e perda ponderal de 10kg

nos últimos 3 meses, acompanhado de torocalgia,

astenia, anorexia e tosse seca, agravadas nas últimas

duas semanas. Ao exame físico: massa palpável no

quadrante superior direito, levemente dolorosa e

superfície lisa. Analiticamente: enzimologia hepática
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levemente alterada. Imagiologicamente: TAC-abdominal

e ecografiaabdominal evidenciaram múltiplos nódulos

hipodensos hepáticos. A doente ficou internada no

serviço de medicina interna para estudo. Foram

solicitados marcadores tumorais, destacando-se: CA19-

9: 17268,5U/mL e CA125: 189,00U/mL, e serologias

virais (resultados negativos). A biópsia inicial, guiada por

ecografia, teve resultado inconclusivo. Repetiu-se biópsia,

guiada por ressonância magnética, revelando

envolvimento hepático por carcinoma pancreatobiliar,

gástrico ou ovárico, não sendo possível excluir tumor

primário pulmonar e colangiocarcinoma intra-hepático.

A doente iniciou quimioterapia.

Discussão/Conclusão: O valor de CA19-9 pode sugerir

distinção entre condição benigna e maligna. Alguns

estudos sugerem que 35% doentes com aumento CA19

9>1000 U/mL apresentam tumores  mal ignos

irressecáveis.

ANÁLISE DOS DOSEAMENTOS DE VITAMINA D
DURANTE 2 ANOS NUM CENTRO DE SAÚDE DE UMA
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
ANA ISABEL FERREIRA1, CATARINA SILVA2, SANDRA PAULO3, ANA MARIA ALMEIDA4, MARIANA MARTINS5

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB; 2INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA
GERAL E FAMILIAR, UCSP S. TIAGO - ULSCB; 3ASSISTENTE HOSPITALAR EM PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB; 4ASSISTENTE HOSPITALAR
GRADUADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP S. TIAGO - ULSCB; 5ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA EM PATOLOGIA
CLÍNICA, DIRETOR DO SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB

AUTORES

Introdução: Estima-se que atualmente exista uma enorme

prevalencia de valores deficitarios de Vitamina D na

populacao geral, atribuiveis a diversos fatores. Pode encarar-

se como um problema de saude publica, sobretudo na

populacao com/em risco de osteoporose ou patologias

que influenciam o metabolismo de Vitamina D. A nova

Norma no004/2019 de 14/08/2019 sugere que os valores

de Vitamina D devem ser analisados com reserva.

Objetivo: Caraterizacao e avaliacao dos resultados de

doseamentos de Vitamina D, durante dois anos, num

Centro de Saude.

Material  e Métodos:  Anali se ret rospet iv a dos

resultados do doseamento de Vitamina D durante dois

anos (1-janeiro-2017 a 31-dezembro-2018). As amostras

(soro) foram processadas no imunoanalisador Labs

ARCHITECTR i2000SR (Abbott Laboratories), com

intervalo de medicao 4,2-155,9ng/ml, sendo possivel

diluicao, e valores de referencia (VR) 30-40ng/ml.

Resultados: Foram efetuados 907 doseamentos de

vitamina D, 471 em 2017 e 436 em 2018.

Destes, 208 eram homens e 699 mulheres. Tinham idades

compreendidas entre 13-96anos: 3 d”18anos, 607 dos

18-64anos e 297 e”65anos. O valor minimo doseado foi

4,2ng/mL, e o maximo 146,1ng/mL. Identificaram-se 813

individuos com deficiencia de vitamina D (<VR), 87 dentro

dos VR e 7 acima dos VR. Observou-se defice de vitamina

D em 176 homens e 637 mulheres.

Discussão/Conclusão: Verificou-se que as mulheres

apresentavam niveis inferiores de vitamina D. Com 89,6%

dos doseamentos com valores deficitarios, torna-se

questionavel a suplementacao como prevencao primaria

e o rastreio atraves de doseamentos de vitamina D, e

reforca-se a necessidade de modificacao de estilos de

vida e habitos alimentares.

32



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE TROMBOCITÉMIA
ESSENCIAL SEM TROMBOCITOSE - UM CASO CLÍNICO

ÓSCAR MATOS1, ANA FERRERIA1, SANDRA PAULO2, RICARDO RODRIGUES2, MARIANA MARTINS3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR EM PATOLOGIA CLÍNICA -
ULSCB; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA SÉNIOR, DIRETORA DO SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA - ULSCB

AUTORES

Introdução: Segundo a OMS, são critérios major de

diagnóst ico da t rombocit émia essencial  (TE ) a

trombocitose mantida sem causas reativas, a presença

de mutações  nos genes JAK2, CALR ou MPL e a

hiperproliferação seletiva da linhagem megacariocítica.

Em 10 a 20% dos casos de TE ocorre esplenomegália e

observam-se eventos trombóticos em 20 a 50% dos

doentes com TE ou policitemia vera.

Caso clínico : Reportamos um caso de uma mulher de

48 anos referenciada à consulta de Gastrenterologia

por queixas de epigastralgia com 6 meses de evolução

e que apresentava, em avaliação subsequente, varizes

esofágicas, esplenomegália e sinais de trombose das

veias porta, mesentérica superior e esplénica. No estudo

morfológico do sangue periférico, requisitado devido à

esplenomegália, destacavam-se hipersegmentação e

desvio esquerdo ligeiro na série granulócitica, série

eritróide com poiquilocitose, anisocitose e dacriócitos

e plaquetas macrocí ti cas e gigantes .

Subsequentemente, identificou-se a mutação p.(V617F)

em heterozigot ia no gene JAK2, em estudo por PCR-

ARMS, após se terem sugerido este e outros estudos

adicionais para exclusão de neoplasia mieloproliferativa

crónica, apesar da inexist ência de alt erações

quantitativas no hemograma. Discussão : Mesmo na

ausência de tromboci tose,  o  contexto c línico-

laboratorial é compatível com o diagnóst ico de TE.

Presume-se que a sequest ração de plaquetas

decorrente do hiperesplenismo terá mascarado este

importante critério. Conclusão. Neste caso clínico, a

valorização pluridisciplinar de aspetos clínicos e

imagiológicos para além de critérios laboratoriais, no

âmbi to da Patologia Cl ínica, permi tiu um

encaminhamento mais  efi c iente do percurso

diagnóstico. Confli tos de interesse.  Os autores

declaram não haver conflitos de interesse.

POLIMIALGIA REUMÁTICA: O DESAFIO CLÍNICO

BOGDAN KACHAN1, PAULINA MARIANO1, ISABEL CANDELÁRIA2, ROSA SILVA3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA INTERNA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE RADIOLOGIA - ULSCB;
3ASSISTENTE GRADUADA DE MEDICINA INTERNA - ULSCB

AUTORES

Introdução: A polimialgia reumática (PMR) é uma doença

reumatológica inflamatória comum em adultos com mais

de 50 anos. Caracteriza-se por dor e rigidez das cinturas

escapular e pélvica, frequentemente associada a febre,

astenia, elevação de VS/PCR e resposta à corticoterapia

em baixa dose. O diagnóstico é essencialmente clínico

e de exclusão.

Caso Clínico: Apresentam-se dois casos clínicos de

homens diabéticos, de 72A e 67A, ambos com quadro

com mais de 4 semanas de evolução, caracterizado

por perda ponderal (2 e 7kg em 1 mês), omalgia

bilat eral , fraqueza e rigidez  muscular  e febre.

Objetiv amente,  com dor e diminuição da força

muscular; analit icamente com VS>100, PCR>30 e

anemia NN. Os dois doentes foram submetidos ao

estudo de síndrome febril sem foco, que foi negativo,

e sem resposta a antibioterapia de largo espetro. Eco

articular dos membros revelou múltiplas alterações

inflamatórias. Foram tratados com metilprednisolona

16mg com resolução do quadro clinico-laboratorial

após 3 semanas.

Discussã o/Conclusã o:  A fal ta de cri térios de

classificação padronizados é um fator que dificulta o

diagnóstico e tratamento da PMR. Para tentar ultrapassar

est as di ficuldades , os achados ecográficos com

alterações bilaterais do ombro e pélvis podem melhorar

significativamente a sensibilidade e especificidade dos

critérios clínicos. Nos dois casos apresentados o

diagnóstico definitivo foi de exclusão e apresentaram

resposta à corticoterapia em baixa dose instituída.
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SÍNDROME RS3PE
ANA T. SEQUEIRA EIRAS1, RAFAEL SANDIN PÉREZ1, DIEGO PÉREZ CÁCERES3, ANDREIA SEQUEIRA EIRAS4, SARAY PORRAS5

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR - C.S. CASTRO PRIETO SALAMANCA; 2ASSISTENTE DE
MEDICINA GERAL E FAMILIAR - C.S. CASTRO PRIETO SALAMANCA; 3INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA
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AUTORES

Introdução: A síndrome RS3PE foi descrita em 1985

por Mccarty et al. As suas siglas significam Remitting

Seronegative Symmetricall Synovitis with Pitting Edema.

É um quadro de início rápido, que se associa a poliartrite

nas mãos acompanhado de edema com fóvea.

Caso clínico : Paciente do sexo feminino de 83 anos,

caucasiana, reformada. Antecedentes pessoais

relevantes: hipertensão e osteoporose. Em tratamento

com enalapril e vitamina D.

Vem á nossa consulta referindo dor e edema em ambas

mãos, de 3 dias de evolução. Não comenta febre, nem

antecedente de t raumat ismo prev iamente. Á

exploração dos membros superiores, observamos

edema no dorso das mãos que deixa fóvea. Não

apresenta sinais de infeção. Iniciamos tratamento com

anti-inflamatórios e protetor gástrico, solicitamos uma

análise geral e uma radiografia de mãos. Depois de

uma semana a paciente refere continuar com a mesma

clínica apesar do tratamento. Na análise observamos

um lev e aumento de VSG e ANA negat iv o. Na

radiografia não se observam lesões a nível ósseo.

Tendo em conta o quadro clínico da paciente e os

resultados das provas solicitadas, o nosso diagnóstico

provável é síndrome RS3PE. Iniciamos tratamento com

prednisona 20mg, com consulta de seguimento em 7

dias. Na consulta de revisão a paciente refere ausência

de clínica e a exploração de ambas mãos é normal.

Realizamos consultas periódicas ao longo de um ano

com pauta descendente de prednisona até suspender,

a paciente permaneceu assintomática.

Conclusão: RS3PE é uma síndrome de baixa frequência

na população geral. O Médico de Família tem uma

posição privilegiada do diagnóstico de situações raras

como esta síndrome.

USO DE RELAXANTES MUSCULARES EM SITUAÇÕES DE
DOR MUSCULAR AGUDA - QUAL A EVIDÊNCIA?
CÁTIA CRISTINA1, SUSETE SIMÕES2, JOANA BAPTISTA1

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - USF BEIRA SAÚDE; 2ASSISTENTE GRADUADA DE
MEDICINA GERLA E FAMILIAR, USF BEIRA SAÚDE

AUTORES

Introdução: O uso de relaxantes musculares (RM) é

comum nos casos de dor muscular aguda. No entanto

têm também efeitos adversos consideráveis. Esta

revisão tem como objetivo analisar se os RM são uma

boa terapêutica no alívio da dor muscular aguda.

Material e Métodos: Foi realizada uma pesquisa nas

bases  de dados The Cochrane Library e Pubmed

usando os seguintes termos MESH: Muscle relaxants,

central OR Thiocolchicoside OR Cyclobenzaprine OR

Diazepam AND Acute Pain. A pesquisa foi limitada a

artigos em inglês e português, publicados desde

2009. Para avaliar o nível de evidência (NE) e a força

de recomendação (FR), foi  usada a St renght Of

Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family

Physician.

Resu ltados: Foram encontrados 187 artigos e

selec ionados 8, ent re eles  4 ensaios c l ínicos

controlados e randomizados (dois com NE1 e dois

com NE2), 2 meta análises (NE1, FRA), uma norma de

orientação clínica (NE3, FRC) e uma ferramenta-resumo

(NE2, FRA). Três RCT e a ferramenta-resumo concluem

que nem o diazepam nem a ciclobenzaprina conferem

benefício quando adicionados a um anti-inflamatório

não esteroide (AINE). Um RCT com NE2 conclui que

adicionar tiocolquicosido ao diclofenac tem maior

eficácia do que diclofenac apenas. Uma MA conclui

que os RM têm um efeito pequeno-moderado na

redução da dor e outra MA conclui que não são

clinicamente significativos na redução da dor.

Discussão/Conclusão : RM podem proporcionar

algum a l í v io  na dor muscular  agu da, não

demonstrando alí v io  superior aos AINEs, nem

acrescentando efeito quando adicionados a outro

medicamento.
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ESTICAR ATÉ NÃO PODER MAIS...UM CASO DE
SÍNDROME EHLERS-DANLOS
RUI ISIDORO1, PEDRO VIEIRA1, FILIPA LEITÃO1, JOANA CARVALHO1, CLEOPATRA GORIC1, ADRIANA COUTINHO2, FRANCISCA FONTES3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECILIZADA DE MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 2ASSISTENTE GRADUADA DE PATOLOGIA CLÍNICA
- HOSPITAL ESPÍR ITO SANTO; 3ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, UNIDADE DE DOENÇAS AUTO-IMUNES/
MEDICINA - HOSPITAL CURRY CABRAL - CHULC

AUTORES

Introdução : O síndrome de Ehlers-Danlos (SED) consiste

numa doença genét ica rara que afect a o t ecido

conjuntivo, sendo causada por um defeito na síntese de

colagénio.

Caracteriza-se clinicamente por hipermobilidade articular,

hiperextensibilidade e fragilidade cutânea. Actualmente

estão descritos 13 subtipos desta patologia, com

variações fenotípicas discretas entre si.

Caso Clínico : Mulher, 46 anos, caucasiana. Infância com

múltiplas infecções respiratórias superiores, que

persist iram na idade adulta, com Pneumonia por

Streptococcus pneumoniae em 2008 e Pielonefrite

Aguda por Escherichia coli em 2010. Sem outros

antecedentes de relevo. Um filho saudável. Sem história

de consanguinidade. Avó materna com história de

hiperextensibi lidade cut ânea, sem diagnóst ico

conhecido. Desde a nascença, com queixas de marcada

hipermobilidade articular e hiperextensibilidade cutânea

e ligamentar. Múltiplas lesões ligamentares  não

traumáticas recorrentes, com ruptura parcial de diversos

ligamentos do tornozelo bilateralmente. Destaque ainda

para facilidade na formação de equimoses. Ao exame

objetivo, Beighton score: 7. Hipermobilidade articular

difusa, elasticidade acentuada da pele e aparelhos

tendinosos ao longo de todo o corpo. Luxuação e

redução bilateral espontânea da articulação coxo-femural

e rotul iana. Dos exames real izados, dest aca-se:

angiografia torácica por tomografia computorizada, sem

alterações vasculares; Ecocardiograma transtorácico:

sem alterações morfoestruturais de relevo. Sequenciação

dos genes COL5A1 e COL5A2, sem alterações. Painel SED

- Nova Geração Sequenciação (NGS), com identificação

de mutação em heterozigot ia do Gene ZNF469.

Conclusã o : O SED trat a-se de uma patologia

subdiagnosticada com morbi/mortalidade associadas

não desprezíveis e opções terapêuticas muito limitadas,

dirigidas ao suporte. A associação com susceptibilidade

a intercorrências infecciosas tem sido raramente descrita.

FEBRE ESCÁRO-NODULAR COMO PONTE PARA
DIAGNÓSTICO DE ARTRITE REUMATÓIDE
JOANA CARVALHO1, FILIPA LEITÃO1, PEDRO VIEIRA1, RUI ISIDORO1, CLEOPATRA GORIC1, MANUEL CARVALHO2, MARIA EUGÉNIA
ANDRÉ3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 2ASSISTENTE GRADUADO DE MEDICINA INTERNA,
CRIMI - ULSCB; 3ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, DIRETORA DO CRIMI - ULSCB

AUTORES

Caso Clínico : Mulher, 49 anos, Inglesa, reside em

Portugal numa quinta em meio rural.

Contacta com varios animais. Situacao social precaria.

Antecedentes de fibrose pulmonar.

Recorre ao servico de urgencia com febre, mialgias e

exantema generalizado, com 4 dias de evolucao. Ao

exame objetivo com temperatura timpanica 39,2oC e

com exantema mul tinodular general izado com

at ingimento palmo-plantar . Anal it i camente com

trombocitopenia, aumento dos parametros inflamatorios

leucocitose, neutrofilia e PCR de 300, padrao de

citocolestase heptica e LDH 1400. Teste rapido para

Leptospira negativo. Foi internada no Servico de Medicina

Interna com suspeita de febre escaro-nodular e iniciada

empiricamente doxiciclina. Pedidas hemoculturas e

serologias para Hepatite A, B e C, HIV, Toxoplasma,

Citomegalovirus, Sifilis, Parvovirus, Borrelia, Mycoplasma,

Rickettsia, Herpes, Coxiella burnetti e Chlamydia. Reaccao

de Waller-Rose, Paul-Bunnel e estudo autoimune.

Realizou TC abdomino-pelvico e Ecocardiograma sem

alteracoes de relevo. Ao 3o dia detetada uma escara

tache-noir  2mm no dorso. Doente ev oluiu

fav oravelmente, no entanto mantinha art ralgias

inflamatorias localizadas nos ombros, cotovelos e

joelhos, com agravamento progressivo e rigidez matinal

e” 1h. Do estudo efetuado e de salientar um anti-
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peptideo citrulinado ciclico fortemente positivo e

serologia positiva para Rickettsia spp. Cumpriu 10 dias

de doxiciclina e teve alta com Consulta urgente de

Doencas Autoimunes, por provavel Artrite Reumatoide.

Conclusão: Os resultados apontam para niveis de

infecao similares a realidade internacional.

A maioria dos doentes com IACS apresentam um periodo

de internamento mais prolongado, e com aumento direto

dos gastos em saude (ECDC, 2017). As PBCI (Precaucoes

Basicas de Controlo da Infecao), as PBVT (Precaucoes

Baseadas nas Vias de Transmissao) e medidas de

isolamento assumem importancia elementar.

Paralelamente, a vigilancia epidemiologica, a emissao de

normas, formacao continua e a realizacao de estudos

desta indole permitem a monitorizacao das boas

praticas.

TIMOMA E ARTRITE REUMATÓIDE: UMA ASSOCIAÇÃO
RARA

FILIPE CUNHA SANTOS1, ANA SOFIA PINTO1, JOANA FONSECA FERREIRA1,2, CLÁUDIA VAZ1,2

1SERVIÇO DE REUMATOLOGIA - ULSG - HOSPITAL SOUSA MARTINS; 2FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, UNIVERSIDADE DA BEIRA
INTERIOR

AUTORES

Introdução: A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença

crónica inflamatória manifestando-se predominantemente

por atingimento articular. Pode estar associada a outras

doenças autoimunes e apresentar manifestações extra-

articulares. Contudo, a associação entre a AR e o timoma

é incomum.

Caso Clínico: Mulher de 35 anos, cozinheira, com

diagnóstico de AR em 2016, de caraterísticas erosivas

e atingimento poliarticular. Apresentava anticorpos

anti-nucleares, factor reumatóide e anticorpo anti-

citrulina positivos. Perde-se seguimento em 2017 por

razão desconhecida. Est ev e medicada com

cort icoterapia e metotrexato, que foi aconselhada a

suspender, uma vez que a doente pretendia engravidar.

Volta à consulta em Janeiro de 2019, onde refere dores

articulares e toracalgia de características pleuríticas

com 3 dias de evolução. Não apresentava outras

queixas respiratórias ou cardíacas. Realizou tomografia

computor izada torácica que most rou hav er

proeminência do timo, com textura heterogénea e

esboço de nodulação. Sem out ras al t erações

relevantes. Foi então encaminhada para consulta de

Cirurgia Cardiotorácica, onde realizou timectomia. A

biópsia da peça revelou hiperplasia tímica folicular

v erdadei ra. Apesar de não apresentar  c lín ica

compatível com miastenia gravis e a serologia ser

negativ a para ant icorpos ant i -receptores da

acetilcolina, a doente foi referenciada para a consulta

de Neurologia.

Discussão e Conclusão: O timoma é a massa do

mediastino anterior mais comum e, apesar de ser mais

comum na miastenia gravis, pode estar associado também

a AR. Na verdade, sabe-se que a desregulação dos linfócitos

T assume um papel central na patogenia da doença, o que

poderá explicar o aparecimento de neoplasias hematológicas

nestes doentes e outros casos semelhantes a este.

OSTEOMALÁCIA POR DÉFICE DE VITAMINA D

FILIPE SANTOS1, ANA PINTO1, JOANA FERREIRA2, CLÁUDIA VAZ3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA - ULSG; 2ASSISTENTE HOSPITALAR EM REUMATOLOGIA - ULSG;
3DIRETORA DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA - ULSG

AUTORES

Introdução: As dores musculoesqueléticas têm uma

variedade de diagnósticos diferenciais que devem ser

sempre tidos em conta. No estudo complementar das

mesmas o metabolismo fosfo-cálcico não deve ser

descurado.

Caso  Cl ín ico : Mulher  de 28 anos, sec retár ia,

referenciada à consulta de Reumatologia por história

de cerv ico-braquialgia à direita, com cinco anos de

ev olução, lombalgia associada, r i tmo

predominantemente mecânico e sem rigidez matinal.

Sem história de dact ilit e, entesit e ou sintomas

sistémicos. Tinha também mialgias e fadiga associadas,

referia ainda aftas orais  recorrentes e dejecções

diarreicas (3 a 5 vezes/dia). Apresentava antecedentes
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pessoais de ansiedade, prolapso da válvula mitral e

nódulos tiroideus e estava medicada com propanolol

e eterocoxib em SOS. Ao exame físico apresentava

apenas escoliose, mas sem limitação da mobilidade.

Realizou estudo imagiológico, que não mostrou

alterações significativas e com serologias e pesquisa

de HLA B27 negativas. Encaminhou-se também para

consul t a de Gast roenterologia, onde real izou

colonoscopia com biópsias, que mostrou doença

celíaca. Na segunda consulta de Reumatologia, no

estudo complementar post er ior  apresentav a

hiperparatiroidismo, hipocalciúria, hipovitaminose D,

com o fósforo e cálcio séricos normais. Estabeleceu-

se assim o diagnóstico de osteomalacia por deficiência

de vitamina D. A doente iniciou suplementação de

vitamina D e dieta sem glúten.

Discussão/Conclusão: Os síndromes de malabsorção,

pelos sintomas que os caracterizam, podem estar na

origem de défices v i tamínicos com impl icações

importantes no metabolismo do osso, levando à sua

desmineralização. Assim, serve o presente caso para

ilust rar a necessidade de considerar as doenças

metabólicas do osso no diagnóstico diferencial da dor

musculoesquelética.

CONTA-SE PELOS DEDOS: PRÓTESE DA ARTICULAÇÃO
INTERFALÂNGICA PROXIMAL NA ARTRITE PSORIÁTICA

FILIPE SANTOS1, ANA PINTO1, JOANA FERREIRA2, CLÁUDIA VAZ3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA - ULSG; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE REUMATOLOGIA - ULSG;
3ASSISTENTE HOSPITALAR DE REUMATOLOGIA, DIRETORA DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA - ULSG; FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

AUTORES

Introdução: As artropatias inflamatórias, como é o caso

da Artrite Psoriática, no decorrer da sua história natural

e quando não tratadas, cursam com um efeito cumulativo

de inflamação nas articulações, com consequente

destruição. Nestes casos, e quando existe dor crónica,

deformidade e restrição ao movimento, o tratamento

definitivo é cirúrgico.

Caso Clínico: Mulher de 52 anos, professora de

Matemática. Com diagnóstico de psoríase há 36 anos,

foi referenciada à consulta de Reumatologia em 2012

por artralgias de características inflamatórias, envolvendo

os dedos das mãos e pés. Contudo, aquando da primeira

consulta, a doente já apresentava deformação articular

grave, com condropatia do punho e pequenas

articulações das mãos, desvio cubital significativo e

luxações articulares. Por progressiva diminuição da

capacidade de mobilização das mesmas, foi referenciada

à consulta de Ortopedia, tendo realizado artroplastia da

segunda articulação interfalângica proximal da mão

esquerda, com colocação de prótese.

Discussão e Conclusão: Com o aparecimento das

terapêuticas biotecnológicas, o caso descrito é cada

vez mais incomum na prática clínica. Contudo, realça-se

a importância do reconhecimento precoce e instituição

de terapêutica nas doenças reumáticas inflamatórias, de

modo a controlar a progressão da doença e evitar as

sequelas por vezes debilitantes e limitadoras da função

articular.

FAGOCITOSE

VERA ROCHA1, PEDRO CHURRO2, OTÍLIA COURELA3, PEDRO ABREU4
1UCSP S. TIAGO - ULSCB; 2UCSP S. MIGUEL - ULSCB; 3HOSPITAL AMATO LUSITANO - ULSG; 4UNIDADE DE REUMATOLOGIA - ULSCB,
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

AUTORES

Introdução : As úlceras digitais são um problema sério

para os doentes com esclerose sistémica (ES), tanto na

forma limitada quanto na difusa, e constituem um desafio

para o reumatologista. Possíveis consequências das

úlceras digitais são a infeção, osteomielite, gangrena ou

amputação. Os doentes afectados por úlceras digitais

sofrem dores severas e têm limitações importantes nas

atividades de vida diária com impacto na sua qualidade

de vida. Os autores apresentam o caso clínico de uma

paciente com ES em que se verificou autoamputação

do dedo na sequência de uma úlcera digital refratária ao

tratamento farmacológico.

Caso Clínico : Sexo feminino, 73 anos, acompanhada

em consulta de Reumatologia por esclerose sistémica
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desde 2014. AP: diabetes mellitus não insulinotratada,

doença renal crónica (rim único congénito), HTA,

vasculopatia grave (status pós-amputação 2º dedo da

mão esquerda, 4º dedo da mão direita). Medicada com:

pentoxifi lina 400mg bid, prednisolona 5mg id,

amlodipina 5mg id, pantoprazol 40 mg id, ramipril 5

mg, Indobufeno 200 mg id, furosemida 20 mg id,

atorvastat ina 20 mg id, s ildenafil 50mg ½ bid,

colecalciferol 22400UI 15/15 dias, fentanilo 150mcg

3/3 dias. Em Outubro de 2017, surge uma úlcera na

face lateral do 3º dedo da mão direita que apesar de

todas as medidas terapêut icas farmacológicas

adoptadas acabou por ter um final “trágico” com auto

amputação do dedo ocorrida em Janeiro de 2019. Os

autores apresentam a imagem da sequência evolutiva

da situação e o caso como uma chamada de atenção

de uma complicação rara, numa doença rara, para se

tentar evitar o desfecho ocorrido.

VASCULITE REUMATÓIDE - UMA COMPLICAÇÃO RARA
DE ARTRITE REUMATOIDE

PEDRO ANTUNES1, PEDRO ABREU2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP FUNDÃO; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE
REUMATOLOGIA, DIRETOR DA UNIDADE DE REUMATOLOGIA - ULSCB, FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - UBI

AUTORES

Introdução/Objetivos: As vasculites são um grupo

het erogéneo de doenças caract er izadas pel a

inflamação dos vasos sanguíneos. O processo

inflamatório leva ao enfraquecimento e espessamento

das paredes dos vasos, provocando a obstrução dos

mesmos. A vasculite reumatóide é uma complicação

rara e tardia da artrite reumatóide (AR), podendo afetar

os pequenos e médios vasos. A presente imagem tem

por objetivo a apresentação do caso de uma lesão

necrót ica, causada por uma vasculite de pequenos

vasos, secundária a AR.

Material/Métodos: Imagem fotográfica de tecido

necrótico do 5.º dedo do pé direito de um doente com

AR, antes e um mês após a instituição de terapêutica.

Trata-se de um doente fumador, com diagnóstico de

AR estabelecido há mais de 20 anos, mas que não

cumpria qualquer  medicação para a doença.

Analiticamente, apresentava elevação da PCR e da VS,

com ANA, FR e CCP positivos e dsDNA negativo.

Resultados: Iniciou terapêutica oral com prednisolona

10mg id e met otrexato 10mg semanal , t endo

apresentado franca e rápida melhoria, com reversão

completa da lesão ao cabo de um mês, evitando a

amputação do dedo do pé.

Conclusão: A vasculite reumatóide constitui uma

complicação vascular grave da AR. O tratamento ate

mpado com glucocort icóides e imunossupressores

permite o desaparecimento dos sinais inflamatórios e

da dor sentida pelo doente. Neste caso, possibilitou

salvar-lhe o dedo.

PSEUDOQUISTO PANCREÁTICO EM PANCREATITE
CRÓNICA COM TROMBOSE DOS VASOS ESPLÉNICOS

PAULO COSTA CORREIA1, LILIANA COUTINHO2, PEDRO CALDES2, FILIPE DIAS3

1ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE CIRURGIA GERAL - ULSG; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE CIRURGIA GERAL - ULSG; 3INTERNO DE
FORMAÇÃO GERAL - ULSG

AUTORES

Introdução: O pseudoquisto infetado constitui uma das

mais temíveis complicações da pancreatite.

Material e Métodos: Os autores descrevem um

pseudoquisto infetado, num doente de 54 anos, com

envolvimento do baço e trombose da artéria esplénica.

Impôs-se uma pancreatectomia corpo-caudal realizada

em pré-sépsis.

Resultado: O estudo anátomo-patológico demonstrou:

“exsudato necrótico e retalhos com estruturas vasculares

com sinais de trombose e com parênquima pancreático

com extensas lesões de esteatonecrose. Baço com áreas

de fibrose”. Conclusões: A intervenção deverá ser

equacionada o mais célere possível pelo risco de choque

séptico.
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METÁSTASES CUTÂNEAS POR NEOPLASIA PANCREÁTICA
COMO MANIFESTAÇÃO CLÍNICAL INAUGURAL DE UM
ADENOCARCINOMA DUCTAL PANCREÁTICO

AUTORES PAULO COSTA CORREIA1, LILIANA COUTINHO2, PEDRO CALDES2, FILIPE DIAS3

1ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE CIRURGIA GERAL - ULSG; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE CIRURGIA GERAL - ULSG; 3INTERNO DE
FORMAÇÃO GERAL - ULSG

Introdução: As metástases cutâneas das neoplasias

pancreáticas são raras. Caso Clínico Descreve-se um

paciente de 75 anos com bom estado geral, com dois

nódulos na parede abdominal metastáticos com origem

num adenocarcinoma ductal pancreático. O diagnóstico

foi tardio, como é habitual nestas situações, tornando

estes pacientes pouco sensíveis às terapêuticas atuais.

Conclusões: A taxa de mortalidade é sobreponível à

sua incidência. São neoplasias silenciosas, pela sua

ausência de sintomas e de diagnóstico tardio, sem

grande oportunidade para um tratamento adequado. Não

existe consenso quanto ao seu tratamento de eleição. É

necessário apostar na investigação clínica destas

neoplasias, procurando estabelecer um diagnóstico mais

precoce e, simultaneamente, promover um tratamento

adequado e eficaz.

PNEUMOPORTOGRAMA E PNEUMATOSE INTESTINAL
EM COLITE ISQUÉMICA

RITA GALAMA1, CARLOS BÔTO2, PEDRO FEBRA2, SÍLVIA BORGES2, ANTÓNIO RIBEIRO MENDES3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE CIRURGIA GERAL - CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE
CIRURGIA GERAL - CHMT; 3ASSISTENTE GRADUADO DE CIRURGIA GERAL - CHMT

AUTORES

Introdução: O pneumoportograma é um sinal raro, que

ocorre quando existem bactérias ou ar na circulação

portal. Foi descrita pela primeira vez por Wolf &Evans

em bebés com colite necrotizante.

Caso Clínico: Homem, caucasiano, 73 anos admitido

no Serviço de Urgência (SU) por epigastralgia intensa de

início súbito, com poucas horas de evolução, sem

irradiação ou s intomas acompanhantes. Como

antecedentes pessoais apresentava: doença renal

crónica, hemodialisado desde 2012; doença coronária,

submetido a bypass coronário em 2017; diabetes mellitus

insulinotratado; hipertensão arterial. Ao exame físico, o

abdómen encontrava-se plano, mole e depressível, sem

agravamento da dor à palpação. Exames

complementares de diagnóst ico: sem elevação dos

parâmetros inflamatórios, ligeiro aumento da fosfatase

alcalina e troponina I de alta sensibilidade 41 ng/dL. A

TAC abdominal revelou distensão do intestino delgado,

pneumoportograma e pneumatose intestinal, compatível

com colite i squémica. Trat amento: submet ido a

laparotomia exploradora com resseção de intestino

delgado (cerca de 280cm) e ileostomia de proteção, sem

intercorrências. Follow-up: alta no 11º dia pós operatório,

clinica e analiticamente melhorado. No terceiro dia após

alta, regressou ao SU com dermatite periostomal,

resultante de maus cuidados de higiene, tendo sido

readmitido. Nesse internamento, apesar de melhoria

inicial, ao 30º dia pós-operatório, desenvolveu um quadro

de hipotensão e desequilíbrio hidroeletrolítico, tendo

vindo a falecer passadas algumas horas, sem diagnóstico

definitivo. Admitiu-se a possibilidade de novo evento

isquémico.
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CONSULTA DE ESTOMATERAPIA DA ULSCB EM 3 ANOS
DE FUNCIONAMENTO

ANA MONTEIRO1

1ENFERMEIRA . SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL - ULSCB
AUTORES

Introdução: O impacto físico e psicológico após

realização de uma ostomia de eliminação intestinal (OEI)

justifica o défice de autocuidados inerente ao novo

estado de saúde da pessoa.

A consult a de estomaterapia promove um

acompanhamento profissional sustentado, capacitando

o doente e a família para a sua nova vida.

Objetivos: Divulgar a Consulta de Estomaterapia da

ULSCB; conhecer o número de doentes submetidos a

cirurgia conducente a OEI e seguidos na consulta ;

caracterizar sociodemográfica e clinicamente os doentes

com OEI.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo, exploratório

e descritivo, que incluiu 128 doente com OEI. Incluídos

todos os doentes de ambos os sexos, com idade superior

a 18 anos e com OEI. Colhidos dados através do sistema

informático SClínico® e consulta dos processos clínicos.

Resultados: A Consulta de Estomaterapia teve início

em Maio de 2016 no Serviço de Cirurgia Geral, após

projeto com equipa const ituída por 7 elementos,

realizada semanalmente, com critérios de referenciação

definidos, com o objetivo de oferecer uma intervenção

diferenciada à pessoa com OEI da área de influência da

ULSCB desde o pré-operatório. Foram realizadas 480

consul tas a uma amostra de 128 doentes ,

maioritariamente do sexo masculino (67%), com idade

média de 74 anos. A maioria são colostomizados (89%)

e 11% ileostomizados, decorrentes de cirurgia de caráter

urgente (56%) ou eletiva (44%). A maioria dos doentes

tem o diagnóstico de neoplasia subjacente à realização

da OEI (80%), 12% é associado a Diverticulite e 10% a

outras. Verifica-se uma percentagem de 24% de óbitos

e uma percentagem de reconstrução do trânsito

intestinal de 20%.

PERFIL DOS DOENTES OSTOMIZADOS COM
COMPLICAÇÕES DO ESTOMA E PELE PERIESTOMAL

ANA MONTEIRO1, PATRÍCIA RIBEIRO1

1ENFERMEIRA DO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL - ULSCB
AUTORES

Introdução: A preparação da pessoa com ostomia

integra o ensino sobre possíveis complicações que

podem surgir no pós-operatório imediato, ou noutro

momento da vida do ostomizado.

Objetivos: Conhecer a frequência de complicações no

estoma e pele periestoma; identificar fatores subjacentes

ao aparecimento de complicações no doente com

ostomia de eliminação intestinal (OEI); identificar medidas

profiláticas e terapêuticas gerais propostas; caracterizar

as pessoas com complicações quanto à faixa etária, sexo

e tipo de ostomia.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo, exploratório

e descritivo, a 128 doentes com OEI, da consulta de

estomaterapia da ULSCB. Incluídos todos os doentes de

ambos os sexos, com idade superior a 18 anos e com

OEI. Colhidos dados através do sistema informático

SClínico® e consulta dos processos clínicos.

Resulatdos: Nos 3 anos de funcionamento da consulta

surgiram como complicações da pele periestoma a

maceração, zona de pressão, escoriação, eritema, abcesso

e úlcera e como complicações do estoma surgiram edema,

hérnia paraestomal, retração, prolapso, granulomas,

est enose e deiscência da sutura mucocutânea e

traumatismo. A complicação mais  frequente é a

maceração com uma frequência de 52, sendo a zona de

pressão a complicação menos frequente surgindo apenas

num doente. Como fatores subjacentes ao aparecimento

das complicações foram identificados o recorte da placa,

aparelhagem inadequada dos dispositivos, práticas de

higiene inadequadas e fatores relacionados com a

configuração e localização do estoma. As medidas

profiláticas e terapêuticas adotadas foram a adequação

do material, introdução de acessórios, correção de

práticas, ajuste de molde e reforço de ensinos.
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MARCAÇÃO DO ESTOMA NO PRÉ-OPERATÓRIO
PATRICIA RIBEIRO1, ANA MONTEIRO1

1ENFERMEIRA . SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL - ULSCB
AUTORES

Introdução : A educação no período pré-operatório e

marcação do estoma estão associados a menores

dificuldades do doente em ajustar-se à ostomia e menor

gravidade dos problemas de irritação da pele e fugas

de efluente. Um estoma bem posicionado e, o tempo

despendido no pré-operatório a marcar o local, mesmo

em casos urgentes, revela-se imprescindível para melhorar

a qualidade de vida futura do doente. A escolha do local

do estoma na sala de cirurgia, antes da intervenção,

geralmente não resulta em sucesso.

Objetivos : Demonstrar a importância da marcação

prévia do estoma e Cumprir com a norma n 015/2016

da DGS.

Material e Métodos : A marcação do local para a

construção de um estoma deve ser realizada em todos

os doentes com indicação cirúrgica de uma ostomia. O

enfermeiro com experiência e formação específica e

reconhecida em cuidados em estomaterapia deve realizar

no adulto a ser submetido a cirurgia eletiva ou de

urgência, a marcação do estoma na região do músculo

reto abdominal, longe de cicatrizes, pregas cutâneas e

l inha da cintura, no local que possibil it a a

autovisualização e autocuidado, tendo em conta o tipo

de cirurgia a ser realizada.

Conclusão : Para a obtenção de melhores resultados,

a marcação do estoma deve ser realizada juntamente

com o cirurgião no dia que antecede a cirurgia ou horas

antes, ainda na enfermaria. Um estoma bem localizado

faci li t a a adaptação, a auto-v isual ização, o

autocuidado, contribui para a independência, permite

aderência do material, previne complicações  do

estoma e pele perístoma, não interfere com o vestuário

habitual e atividade laboral facilitando o reajustamento

social.

CARCINOSSARCOMA VOLUMOSO DA GLÂNDULA
SUBMANDIBULAR: RELATO DE CASO

SOARES A1, SANTOS AR2, LACERDA A2, MARTINS L3

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM CIRURGIA GERAL - ULSCB; 2INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM CIRURGIA
PLÁSTICA - HOSPITAL DE SANTA MARIA; 3ASSISTENTE GRADUADO DE CIRURGIA PLÁSTICA - HOSPITAL DE SANTA MARIA

AUTORES

Introdução : O carcinossarcoma da glândula salivar é uma

malignidade extremamente rara, mas altamente agressiva,

das glândulas salivares, consistindo em elementos epiteliais

e mesenquimais. Estes podem ocorrer em crianças e adultos.

Os sinais e sintomas apresentados podem incluir um

crescimento tumoral da glândula formando um nódulo,

associado a dor, paralisia facial e dificuldades em comer /

mastigar. O prognóstico é mau.

Caso Clínico : Relatamos o caso de um paciente do sexo

masculino, 51 anos, com volumosa massa cervical esquerda

com 3 meses de evolução, cuja biópsia evidenciou neoplasia

maligna epitelial da glândula submandibular. O paciente foi

submetido a submandibulectomia ampla e esvaziamento

cervical. O exame anatomopatológico foi compatível com

carcinossarcoma com componente epitelial e mesenquimal

de sarcoma fusocelular indiferenciado e condrossarcoma. O

paciente foi submetido a radioterapia e mantém o

acompanhamento sem recorrências.
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QUADRO ATÍPICO DE ABDÓMEN AGUDO NUM
SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA

JOANA CARVALHO1, FILIPA LEITÃO1, PEDRO VIEIRA1, RUI ISIDORO1, CLEOPATRA GORIC1, RITA MONTEIRO2, MANUEL CARVALHO3,
MARIA EUGÉNIA ANDRÉ4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 2INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL - ULSCB; 3ASSISTENTE GRADUADO DE MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 4ASSISTENTE GRADUADA
SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA, DIRETORA CRIMI - ULSCB

AUTORES

Caso Clínico : Homem, 83 anos, autónomo, com

antecedentes de hipertensão arterial, bronquite crónica.

Recorreu ao serviço de urgência com quadro de dispneia

em repouso, suores e tremores com horas de evolução.

Medicado com amoxicilina + ácido clavulânico e

azitromicina em ambulatório por pneumonia adquirida

na comunidade (PAC). Ao exame objectivo com mascara

de alto débito, SatO2 97%, tiragem global e frequência

respiratória de 26 ciclos/min. Auscultação pulmonar com

fervores crepitantes nas bases. Radiologicamente com

condensação à direita, analiticamente sem elevação dos

parâmet ros de infeção e gasimetr icamente com

insuficiência respiratória tipo 2. Realizou TC tórax que

relevou pneumonia multilobar. Doente foi internado no

Serv iço de Medic ina Interna por PAC e inic iou

levofloxacina empiricamente. Dia 4 de internamento

contactada Cirurgia Geral por quadro de abdómen

agudo. Realizou Raio-X torax e TC abdomino-pélvico que

revelou hérnia de morgagni encarcerada, contendo o

segmento do colon transverso. Foi submet ido a

laparotomia para redução da hérnia diafragmática e

herniorrafia. No pós-operatório feita escalada de

antibioterapia para a pneumonia em resolução, com

piperacilina+tazobactam verificando-se uma melhoria

clínica e analítica. Doente foi seguido posteriormente

em Consulta pela Medicina Interna e Cirurgia Geral.

Discussão : É importante estar alerta para quadros

atípicos onde o diagnóstico assertivo e a rápida

intervenção, neste caso, cirúrgica são cruciais para a

resolução dos mesmos.

SCHWANOMA DO PÉ

RITA GONÇALVES MONTEIRO1, SERGIU USURELU2, MANUELA ROMANO1, JOÃO GOMES1, JOANA PELITEIRO1, ANTÓNIO GOUVEIA3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE CIRURGIA GERAL - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE CIRURGIA GERAL - ULSCB;
3ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE CIRURGIA GERAL - ULSCB

AUTORES

Introdução: O schwanoma é um tumor benigno da

bainha dos nervos periféricos, também conhecido como

neurilemoma ou neurinoma. É uma neoplasia composta

por células comuns dos nervos periféricos, as células de

schwann.

Caso clínico: Os autores apresentam um caso de uma

doente de 52 anos, enviada à consulta de Cirurgia Geral

pelo médico assistente por nódulo da região plantar

do pé esquerdo que interferia com a marcha. Realizou

uma ecografia de partes moles que mostrou uma

formação nodular do ante-pé esquerdo correspondente

a um nódulo lobulado, bem definido, hipoecogénico

com 32x12 mm de eixos, que no estudo doppler se

revelou “avascular”. A doente foi submetida à excisão

da lesão, realizada sem margem cirúrgica, pois esta era

c ircunscri t a e bem delimit ada. A anál ise

anatomopatológica do material foi compatível com

schwannoma.

Discussão: O schwanoma tem como diagnóstico

diferencial diversas entidades como o neurofibroma,

schwanoma maligno, hemangioma, cisto sinovial,

lipoma, fibroma, leiomioma ou tumor de células

gigantes. Os exames complementares como a ecografia

auxiliam na investigação diagnóstica, contudo o

diagnóstico definitivo é conseguido pelo estudo

anatomopatológico.
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HÉRNIA GIGANTE DO HIATO

SVITLANA KACHAN1, BOGDAN KACHAN2, RITA CRISOSTOMO3, ROSA SILVA4
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AUTORES

Introdução: A hérnia do hiato (HH) pode ser definida

como protrusões do estômago e, ocasionalmente, outras

vísceras abdominais at ravés de uma abertura

anormalmente ampla no pilar direito do diafragma. Quatro

tipos foram descritos: deslizamento, paraoesofágico,

combinado e paraoesofágico gigante (tipo IV, onde mais

da metade do estômago e ocasionalmente outros órgãos

abdominais estão localizados no mediastino) com

incidência de 0.1%. Se não forem tratados, esses pacientes

podem sofrer do refluxo-gastro esofágico grave,

pneumonias de aspiração recorrentes, hemorragias

digestivas, úlceras gástricas lineares, encarceramento e

estrangulamento intratorácica ou perfuração.

Caso Clínico: Mulher de 87 anos de idade, admitida no

Serviço de Urgência por quadro de dor torácica arrastada,

vómitos alimentares frequentes, azia e tosse produtiva

com meses de evolução; antecedentes de múltiplas

infeções respiratórias baixas. Ao Rx tórax apresentava

imagem da volumosa opacidade no hemitórax direito

com contornos regulares. A tomografia computadorizada

revelou presença de HH gigante com todo o estômago,

duodeno e uma grande parte do cólon transverso na

cavidade torácica causando atelectasia do pulmão

adjacente. A doente recusou intervenção cirúrgica tendo

sido medicada sintomaticamente..

Discussão/Conclusão: Os autores chamam atenção

para uma condição rara com possíveis complicações

graves e necessidade de intervenção cirúrgica urgente

que no caso apresentado foi recusada por parte da

doente.

SÓ QUANDO A DOENÇA PARA O VÍCIO

RITA MAIA1, ANA ISABEL APARÍCIO2, MARIA JESUS CLARA3
1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - USF A RIBEIRINHA; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR - USF A RIBEIRINHA; 3COORDENADORA E ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR - USF A
RIBEIRINHA

AUTORES

Introdução: Enfisema Bolhoso caracteriza-se pelo

aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo

terminal com destruição das paredes alveolares e

capilares. Tem mau prognóstico. Há várias etiologias:

défice de alfa1-antitripsina,tabagismo e idiopática. As

complicações podem ser ruptura, pneumotórax,

infecções e neoplasia.

Caso Clínico: Mulher, 49 anos; carga tabágica de 30

unidades maço/ano. Como antecedentes pessoais:

hipertensão controlada com ramipril. Em 2014 inicia

toracalgia, diagnosticando-se pneumotórax espontâneo

direito (PED) no serviço de urgência (SU).

Foi internada, realizou tratamento conservador

encaminhou-se para consulta de Pneumologia.

Realizou estudo com provas de função respiratória, alfa1

antitripsina e tomografia torácico. No mesmo ano

abandonou hábitos tabágicos. Em 2015, volta ao SU

por dispneia/toracalgia; fez radiografia torácica que

mostrou PED e foi transferida para o serviço de

Cardiotorácica, para pleurodese cirúrgica. Em 2017, uma

toracalgia fê-la recorrer ao SU, novamente PED. Desde

es te últ imo ep isódio teve agravamento da sua

patologia, sendo encaminhada para transplante

pulmonar bilateral. Discussão/Conclusão: O tabaco

é das principais causas evitáveis de morte e de doenças

respiratórias. Observou se nas últimas 3 décadas uma

diminuição do consumo no sexo masculino e um

aumento no feminino, com um aumento de patologias

neoplásicas e respiratórias neste sexo. Este caso

pretende alertar para a importância da cessação

tabágica atempada, assim como a adopção de hábitos

saudáveis.
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QUANDO É A PELE QUEM ORIENTA O DIAGNÓSTICO -
UM CASO CLÍNICO DE PORFIRIA CUTÂNEA TARDIA
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1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR, USF A RIBEIRINHA - ULSG; 2COORDENADORA E
ASSISTENTE HOSPITALAR SÉNIOR DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR, USF A RIBEIRINHA - ULSG; 3ASSISTENTE GRADUADO DE
DERMATOLOGIA - ULSG

AUTORES

INTRODUÇÃO: A Porfiria Cutânea Tardia (PCT) é a forma

mais prevalente das porfírias, que resulta de déficie da

enzima uroporfirinogéniodescarboxilase (URD) da via de

síntese do heme, e consequente acumulação das

porfirinas na pele, fígado e sangue. Habitualmente, existe

factor desencadeante: álcool, infecções virais (hepatite

B e C e HIV), sobrecarga de ferro, que provoca inibição

da act iv idade da URD. As principais manifestações

cutâneas são a fotossensibilidade e o aparecimento de

vesículas e bolhas que dão origem a erosões, de

hiperpigmentação e hipertricose nas áreas fotoexpostas

(mãos e face).

CASO CLINICO: Homem, 52 anos, referenciado à consulta

de Dermatologia por apresentar, desde há cerca de 2

anos, vesículas e bolhas, erosões e crostas na face, dorso

das mãos e superfícies de extensão dos antebraços,

associadas a hipertricose e marcado fotoenvelhecimento

da face. Antecedentes de etilismo, hepatite C (sem

tratamento) e extoxicodependência à heroína. Realizou

estudo analítico que mostrou alteração da função

hepática, aumento das porfirinas na urina, ferritina

elevada e heterozigotia da mutação H63D do gene HFE

da hemocromatose. Foi tratado com flebotomias,

hidroxicloroquina em baixas doses e fotoprotector, com

resolução gradual das lesões.

CONCLUSÃO: De realçar a importância da Medicina

Geral e Familiar conhecer as manifestações cutâneas da

doença, contribuindo para o diagnóstico precoce,

identificação e rastreio das causas, evitando assim

complicações graves.

LEVEDURA VERMELHA DO ARROZ NO TRATAMENTO
DA DISLIPIDÉMIA - QUAL A EVIDÊNCIA

JOANA FERNANDES1, PEDRO OLIVEIRA2, VITOR SANTOS3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP COVILHÃ; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E
FAMILIAR - UCSP COVILHÃ; 3ASSISTENTE GRADUADO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP COVILHÃ

AUTORES

Introdução: Doenças cardiovasculares continuam a ser

a pr inc ipal causa de morte a nível  mundial.  A

dislipidemia é um importante fator de risco e para o

seu  tratamento, dispomos de medidas não

farmacológicas e farmacológicas como as estatinas,

fibratos e ainda produtos à base de plantas (medidas

terapêuticas não convencionais). É objetivo deste

trabalho rever a evidência científica disponível sobre

utilização de levedura Vermelha do arroz (LVA) na

redução dos valores de colest erol t otal, LDL e

triglicerídeos.

Metodologia: Realizada uma pesquisa de guidelines,

meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios

clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) e estudos

observacionais nas bases de dados National Electronic

Library NHS, The Cochrane Library e Pubmed, usando

os termos MeSH cholesterol or triglycerids and red

yeast rice. Incluíram-se artigos em inglês, espanhol e

português, publicados nos últimos 10 anos. Foi utilizada

a taxonomia Strenght of Recomendation Taxonomy

(SORT) para avaliação dos níveis de evidência (NE) e

atribuição de forças de recomendação (FR).

Resu ltados:  Dos 17 art igos obt idos foram sel

ecionados sete: uma MA, três RS e três ECAC. Foi

analisada a eficácia na redução dos valores analíticos

de colesterol total, LDL e triglicerídeos com a toma de

LVA. Discussão:Da análise realizada observaram-se

limitações nomeadamente na heterogeneidade nos

esquemas posológicos uti lizados nos estudos

selecionados. De salient ar que grande parte dos

produtos naturais comercializados são constituídos por

váriassubstâncias dificultando o estabelecimento de

nexo-causalidade. Assim considera-se exist ir evidência

limitada relativamente à diminuição dos níveis séricos

de C-LDL e de TG com a administração de LV, atribuindo-

se uma FR C.
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ACYCLOVIR NO TRATAMENTO DA VARICELA EM
CRIANÇAS IMUNOCOMPETENTES
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Introdução: A varicela é causada pela infecção primária

do vírus varicela zóster. Apesar de ser uma doença muito

contagiosa, é normalmente autolimitada em crianças

imunocompetentes. Carateriza-se por febre baixa e um

exantema vesicular pruriginoso e generalizado. A

compl icação mais comum em crianças

imunocompetentes é a infeção cutânea bacteriana. Outras

complicações mais severas incluem pneumonia, hepatite,

trombocitopenia, encefalite, entre outras. Objetivo:

Rever a evidência sobre o benefício do uso de aciclovir

na varicela, em crianças imunocompetentes, no que se

refere ao alívio dos sintomas, duração da doença e

complicações.

Material e Métodos: Foi efetuada pesquisa na base

de dados Pubmed, utilizando os termos MESH acyclovir

e chickenpox. Foram incluídos estudos de meta-análise,

revisões sistemáticas e ensaios clínicos até Julho de 2019,

nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, com texto

completo disponível gratuitamente.

Resultados: Obtiveram-se um total de 20 art igos.

Destes, excluíram-se 6 artigos após leitura do título e 5

artigos após leitura integral, por não cumprirem os

critérios de inclusão. Portanto, foram incluídos nesta

revisão, um total de 9 artigos. Para estratificar o nível de

evidência (NE) dos estudos incluídos e a força de

recomendação fo i ut il izada a St renght  of

Recommendation Taxonomy (SORT) da American

Academy of Family Physicians.

Discussão: A maioria dos estudos parece apontar para

uma eficácia do aciclovir oral superior ao placebo em

crianças saudáveis, mas apenas quando iniciado nas

primeiras 24 horas de aparecimento do exantema.

MEDICAMENTOS “OFF-LABEL” EM PEDIATRIA: RISCO
DE UTILIZAÇÃO DE EXCIPIENTES TÓXICOS E
POTENCIALMENTE TÓXICOS

AMARO, J1, QUEIMADO, S2

1MSC1; CAVADAS, C PHD, PHARMD2; 2MSC, PHARMD3 1 FFUC, SERVIÇOS FARMACÊUTICOS - ULSCB
AUTORES

Objetivos:  Avaliar  o  predomínio do uso de

medicamentos off-label/unlicensed e determinar a

prevalência de exposição de excipientes tóxicos e

potencialmente tóxicos, num Serviço de Pediatria de uma

ULS.

Metodologia: Foram avaliadas 391 prescrições de 148

doentes pediátricos, no período de 6 meses. Dos

medicamentos prescritos foram recolhidas informações

dos seus RCM/FI (Infomed) permitindo classificá-los de

acordo com a sua utilização “autorizado” ou “off-label”

ou“unlicensed”. Posteriormente, foi recolhida a sua lista

de excipientes, os quais, foram classificados como sendo

“Tóxicos” ou “Potencialmente Tóxicos” para os diferentes

subgrupos pediátricos.

Resultados: A prevalência de prescrições off-label foi

de 73%, com maior proporção (96,6%) para o subgrupo

dos recém-nascidos prematuros. A indicação

terapêutica (48%) e a dose (17%) diferentes das descritas

no RCM/FI, foram as razões mais prevalentes para a

utilização off-label. Foram identificados 46% dos

medicamentos com pelo menos um Excipiente Tóxico

e 55% com pelo menos um Excipiente Potencialmente

Tóxico, administrados maioritariamente por v ia oral.

Aproximadamente 1 em 4 doentes pediátricos recebeu

pelo menos um Excipiente Tóxico e Potencialmente

Tóxico.

Conclusão:  Uma percentagem elev ada de

medicamentos off-label prescritos em pediatria, possui

excipientes que podem ser considerados tóxicos e/

ou potencialmente tóxicos, existindo a necessidade

de avaliar o grau de exposição destes doentes a esses

excipientes, capazes de desencadear RAM.
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UM CASO DE TUBERCULOSE
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Introdução: A Tuberculose (TB) ganglionar é a forma

extrapulmonar mais  comum de infeção por

Mycobacterium tuberculosis. A apresentação clínica

ocorre de forma variável, dependendo do grau de

imunossupressão do doente.

Caso Clínico: Indivíduo do sexo masculino, 55 anos,

talhante, com antecedentes de hipertensão arterial, gota

e dislipidémia. Recorre ao Médico de Família em 15

Janeiro por vesículas com exsudato purulento no tronco

e membros, febre e odinofagia. Cumpriu 8 dias de

Doxiciclina. Regressa no dia 21/Março por febre

esporádica, manutenção de vesículas e surgimento de

adenopatia sub-mandibular com cerca de 10 mm de

consistência elástica e dolorosa ao toque. Referia apetite

e peso conservados. Faz terapêutica tópica com

Benzoato de Benzilo, sem melhoria clínica regressando

ao fim de 3 semanas. Na observação apresentava

múltiplas adenopatias infracentimétricas (cervicais,

submandibular e supraclavicular esquerda). É então

pedido estudo analít ico que revelou: ausência de

leucocit ose ou neutrofil ia, prot eí na-C react iv a

ligeiramente aumentada, imunidade à toxoplasmose e

citomegalovirus; RA, Waller-Rose, Huddleson, Ricketsia,

VIH e Anticorpos Anti-Nucleares negativos. A ecografia

cervical revelou “adenopatias múltiplas…localização sub-

mandibular esquerda adenopatia com 18mm. Textura

heterogénea. Sugestiva de TB ganglionar cerv ical.”

Perante esta hipótese diagnóstica o doente realizou o

teste IGRA que foi positivo.

Discussão Clinicamente a apresentação clínica de TB

ganglionar consiste em adenopatias palpáveis de

evolução progressiva na região cervical, contudo estas

são um sinal clínico bastante comum e que podem estar

associadas a múltiplas patologias. Cabe ao médico

ponderar esta hipótese mesmo não se tratando de um

doente idoso ou com fatores de risco.

EFICÁCIA DOS LISADOS BACTERIANOS NA
PREVENÇÃO DA RECORRÊNCIA DE INFEÇÕES
RESPIRATÓRIAS AGUDAS EM IDADE PEDIÁTRICA
TIAGO CARVALHO1, ANDRÉ ANTUNES1, MARCIOMIRA SILVA2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP FUNDÃO; 2MÉDICA ASSISTENTE GRADUADA DE
MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP FUNDÃO

AUTORES

Introdução: As infeções agudas do trato respiratório

(IATR) são patologias frequentes em idade pediátrica,

constituindo um motivo comum de procura de cuidados

de saúde. As infecções bacterianas, apesar de menos

prevalentes, implicam frequentemente a utilização de

ant ibiot erapia, com o consequente r isco de

desenvolvimento de resistências. Os imuno-estimulantes,

particularmente os lisados bacterianos, podem ter algum

benefício na diminuição da recorrência deste tipo de

infecções, ainda que a sua eficácia seja motivo de

controvérsia. Este trabalho tem como objetivo a revisão

da evidência sobre a eficácia dos lisados bacterianos

na prevenção da recorrência de IATR em crianças.

Material e Métodos: Pesquisa bibliográfica em Julho

de 2019 nas bases de dados Cochrane Library, Pubmed,

National Guideline Clearinghouse e NICE, usando os

“MeSH terms”: “adjuvants, immunologic” e “respiratory

tract infections”, por meta-análises (MA), revisões

s ist emáticas e ensaios cl ínicos cont rolados e

aleatorizados (ECA). Para avaliação dos níveis de

evidência e atribuição de forças de recomendação, foi

utilizada a escala Strenght of Recommendation Taxonomy

(SORT).

Resultados: Da pesquisa inicial resultaram 20 artigos,

dos quais apenas duas MA e um ECA cumpriam os

critérios de inclusão. Todos os artigos demonstram algum

benefício da utilização de lisados bacterianos na redução

da incidência de IATRs recorrentes (SORT B), estando este

benefício melhor documentado no caso do lisado OM-

85 (SORT B).

Conclusão: Apesar da evidência disponível indicar um

benefício no uso dos lisados bacterianos na prevenção

de IATRs recorrentes, a baixa qualidade da mesma limita

a força da recomendação da sua utilização.
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DEFICIÊNCIA EM GLICOSE-6-FOSFATO
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MEDICAMENTOS IMPLICADOS NO “FAVISMO”?
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Introdução: Habitualmente designada por “favismo”, a

deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) foi

primeiramente identificada em indivíduos que

desenvolveram anemia hemolítica após o consumo de

favas. Esta doença é a enzimopatia mais comum em todo

o mundo, afetando cerca de 400 milhões de pessoas. A

maioria dos doentes mantemse assintomática ao longo

de toda a vida, no entanto a doença pode cursar com

fadiga, dor abdominal ou lombar e icterícia nos casos mais

graves de hemólise. Esta é desencadeada por alimentos,

medicamentos ou infeções.

Material e Métodos: Foi feita uma pesquisa bibliográfica

com o termo “glucose-6-phosphate dehydrogenase

deficiency”, no motor de pesquisa PubMed. Os filtros da

pesquisa incluíram a publicação dos artigos há menos de

5 anos, a disponibilização de todo o artigo e dizerem

respeito à espécie humana. Foram obtidos 89 artigos, dos

quais foram selecionados 5, após a leitura do resumo e

tendo em conta fatores como a origem dos autores ou a

sua publicação em inglês.

Resultados: A deficiência em G6PD resulta de uma

mutação genét ica associada ao cromossoma X,

apresentando uma distribuição geográfica similar à da

malár ia, nomeadamente em algumas regiões do

Mediterrâneo, do Médio Oriente, da Ásia Tropical e da África.

Estes doentes devem evitar o consumo de favas (Vicia

faba) e substâncias, como antimaláricos e antibióticos,

devem ser utilizadas com cautela. Conclusão: Os

antibióticos são a classe que tem gerado maior discussão,

uma vez que casos de hemólise verificados parecem estar

associados ao stress oxidativo causado pelo processo

infecioso, e não diretamente a estes fármacos.

CARCINOMA UROTELIAL COMO CAUSA DE
AGUDIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA

DIANA GONÇALVES1, JOÃO DEUS LOPES2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP TORTOSENDO; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR - UCSP TORTOSENDO

AUTORES

Introdução/Objetivo: Apesar de se adivinhar uma

evolução progressiva na Doença Renal Crónica (DRC),

devemos estar alerta para alterações súbitas que possam

sugerir outros diagnóst icos. Material e Métodos:

descrição de caso clínico, com consulta de processo

clínico em papel e informático(S.Clinico).

Caso  Clíni co : Homem, 76 anos, autónomo,

antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão

Arterial, DRC. Recorre ao seu médico de família 3 meses

após um internamento numa unidade de Medicina

Interna por DRC agudizada devido a desidratação. Foram

pedidas análises que o doente trouxe passado um mês,

revelando ureia de 134 e creatinina de 3,2, ionograma

sem alterações (tinha tido alta com creatinina de 1,69 e

ureia de 49), mantinha-se assintomático. O doente foi

referenciado para Medicina Interna. Por erro de triagem,

o pedido foi desviado para consulta de Cardiologia, da

qual  t eve alt a (2 meses ).  O doente mantev e-se

assintomático, boa diurese, creatinina 3,4. Foi pedida

uma ecografia renal e vesical urgente com resultado após

3 semanas, revelando acentuada dilatação pielocalicial

à esquerda mas sem caracter ização do local da

obstrução. Foi pedida uma TAC abdominopélvica urgente

e dentro de duas semanas o resultado demonstrou

formação tumoral do ureter esquerdo. Foi contactada a

Urologia telefonicamente, que recebeu o doente atráves

do Serviço de Urgência, com confirmação posterior do

diagnóstico de carcinoma urotelial invasor.

Discussã o/Conclusã o:  Est e caso demonstra a

importância do médico de família como elo de ligação

entre dois níveis de cuidados de saúde, mesmo contra

adversidades inesperadas.
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CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS - RELATO DE UM CASO

ANDREA RODRIGUEZ1, ISABEL ANTUNES2
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Caso Clínico: Os autores apresentam o caso clinico de

um doente de sexo masculino de 52 anos de idade,

serralheiro de profissão, casado, inserido numa família

nuclear com 2 filhos, estádio de Duval VI e apgar familiar

10; antecedentes pessoais de Hipertensão arterial,

Dislipidemia e Apendicectomia em 2012. Medicado em

ambulatório com Zanipress (Enalapril/Lecarnidipina) e

Atorvastatina. Referenciado pelo médico de família à

consulta de Urologia por apresentar massa renal sem

outros sintomas relacionados a este diagnóstico. No

estudo de hematúria microscópica fez ecografia e TAC

que veio a revelar aquele diagnóstico.

Analit icamente hemoglobina e função renal sem

alterações. Ecografia apresentava nodulo renal esquerdo

+ dilatação calicial dos terços superior e inferior do rim

esquerdo. TAC renal (23/11/2017) no terço médio do

rim esquerdo observa-se nódulo centrado no seio renal

com 4.3 cm com realce heterogéneo, compatível com

carcinoma de células renais, sem alterações vasculares

do hilo, adenopatias ou metástases.

Conclusão: O carcinoma de células renais é neoplasia

renal mais comum. Os sintomas podem incluir hematúria,

dor lombar, massa palpável, febre de origem desconhecida

ou muitas vezes podem estar ausentes. Geralmente

suspeita-se do diagnóstico pelos achados incidentais. O

diagnóst ico é confirmado por tomografia

computadorizada ou ressonância magnét ica e,

ocasionalmente, por biópsia. Este caso uma vez mais

salienta a importância da intervenção atempada do

médico de família para garantir um prognóstico favorável.

“INTRAMUSCULAR MYXOMA WITHIN GLUTEUS
MAXIMUS”: CASE REPORT
FILIPA MENDES1, CONSTANÇA AZEVEDO1, RUI CUNHA1, DIOGO PASCOAL2, MANUELA RIBEIRO3, PINTO FERREIRA3
1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE CIRURGIA GERAL - CHUCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE ORTOPEDIA, CHUCB,
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR; 3ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADO DE CIRURGIA
GERAL, DIRETOR DO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL , CHUCB, FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA BEIRA IBTERIOR

AUTORES

Introduction: Intramuscular myxoma is a rare benign

mesenchymal tumour that has a nonspecific radiologic

appearance. Usually painless, it is a slow growing mass

within large muscle groups of thigh, shoulder and pelvis,

more common in women. Often confused with hematoma

or synovial cyst, this kind of lesion is only diagnosed after

excision.

Case Report: A 53 years old man went to an appointment

for an inguinal hernia and a growing solid mass in his left

buttock, after an episode of trauma several years ago.

The ultrasound study revealed a formation with 9 cm of

major size, heterogeneous, well delimitated, mostly

hypoechogenic with septations, avascular, that suggested

an organized hematoma, which were dissonant with the

physical examination, so it was decided to excise the

mass. The anatomopathological result revealed an

intramuscular myxoma.

Conclusion: The diagnosis of an intramuscular myxoma

is only possible after excisional biopsy, but there are

imaging methods that helps reducing the differential

diagnoses. This lesion has the particularity that if the

excision is not complete, it can relapse. The knowledge

of this kind of tumour will help in future evaluations and

studies

48



REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2019, 6º CMBI - 50

CORPO PERITONEAL LIVRE GIGANTE
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Introdução : A incidência dos corpos peritoneais livres

não é clara na literatura médica e são, usualmente,

diagnosticados de forma incidental. Estão descritos

apenas alguns casos com mais de 5 cm, considerados

corpos peritoneais livres gigantes (CPLG).

Caso Clínico : Os autores descrevem um caso de um

doente do sexo masculino, de 61 anos, referenciado à

consul ta de Ci rurgia Geral por lesão pol ipoide

semipediculada e vilosa aos 40cm da margem anal

com diagnóst ico anatomo-patológico de

adenocarcinoma invasor de baixo grau. Realizou TC

abdomino-pélvica de estadiamento e, posteriormente,

ecografia endocavi tária endoret al  e ressonacia

magnética que descrevem uma lesão arredondada com

limites bem definidos com calcificação grosseira central

e area periférica de realce duvidoso, na escavação

pélv ica, adjacente à t ransição ret os igmoidea e

moldando a parede cólica, parecendo não depender

de outras estruturas anatómicas. Foi submetido a

sigmoidectomia, onde int raoperatór iamente se

veri ficou uma massa liv re na cavidade pélv ica,

esbranquiçada, com forma ovoide, contornos regular,

com maior diametro superior a 5 cm. A avaliação

macroscópica descreve a massa supracitada como

fragmento nodular rosado, pesando 65 g e com 5,7 x

4,5 x 4 cm e que em secção apresentava formação

quística de conteudo amarelado, duro/elástico. O

exame miscroscópico revelou uma lesão

pseudocavitada, envolvida por banda fibrótica densa,

centralmente com fenómenos de citoestatonecrose.

Conclusão: Os CPLG são entidades raras dificilmente

diagnosticadas com provas complementares de imagem

e o seu diagnóstico diferencial é feito com doenças

benignas, malignas, corpos estranhos ou adenopatias.

A exploração ci rúrgica é recomendada em caso

diagnóstico duvidoso ou presença de sintomatologia

associada, caso contrário é possível adoptar uma

abordagem conservadora de vigilância.

PERFURAÇÃO JEJUNAL IATROGÉNICA

ANDRÉ MARÇAL1, CARINA GOMES1, RICARDO VAZ PEREIRA1, URANIA FERNANDES1, GONÇALO GUIDI1, DANIELA MARTINS1, BRUNO
PINTO2, FERNANDO PRÓSPERO LUÍS3, PAULO AVELAR4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM CIRURGIA GERAL - CHTMAD; 2ASSISTENTE HOSPITALAREM CIRURGIA GERAL - CHTMAD;
3ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR EM CIRURGIA GERAL - CHTMAD; 4ASSISTENTE GRADUADO EM CIRURGIA GERAL - CHTMAD
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Introdução : O acesso à cavidade abdominal na

laparoscopia envolve a criação de pneumoperitoneu. As

complicações mais  frequentemente associadas à

confeção de pneumoperitoneu são a lesão vascular e a

perfuração intestinal, que, embora possam ocorrer, têm

uma incidência baixa.

Caso Clínico : Apresenta-se um caso clínico de uma

perfuração jejunal  associada à confeção de

pneumoperitoneu durante uma cirurgia laparoscópica.

Discussão Mulher de 66 anos, admitida eletivamente para

cirurgia ginecológica por prolapso da cúpula vaginal.

Cirurgia iniciada por laparoscopia, confecionando-se

pneumoperitoneu através de agulha de Veress, convertida

a laparotómica por múltiplas aderências. Cirurgia sem

intercorrências. Ao segundo dia pós-operatório apresenta

ventre agudo, pelo que realiza TC-AP que mostra

pneumoperitoneu e líquido livre. Proposta para

laparotomia exploradora, identificou-se perfuração jejunal

que foi rafiada. O internamento pós-operatório decorreu

sem intercorrências major.

Conclusão: A lesão intestinal é uma complicação rara

associada à confeção do pneumoperitoneu. A seleção

de doentes bem como a escolha da técnica de confeção

de pneumoperitoneu são factores que poderão ajudar a

minimizar a taxa de complicações associada ao acesso

da cavidade peritoneal.
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HEMATOMA ESPONTÂNEO DO RETO ABDOMINAL

SOARES, A1, AGUIAR, A.A.2, RAINHO, R.3, PEREZ, H.4, GOUVEIA, A.5
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Introdução: O hematoma espontâneo dos músculos

retos abdominais é uma condição rara, consistindo na

acumulação de sangue dentro da bainha muscular, sem

trauma associado, pelo rompimento dos v asos

epigástricos ou por lesão da própria musculatura.

Caso Clínico: Descreve-se um caso de um homem de

65 anos, anticoagulado com varfine, em diálise peritoneal

que apresentou após episódio de espirros, intensa dor

abdominal e desenvolvimento de uma massa no flanco

direito, caracterizado como hematoma espontâneo do

músculo reto abdominal após exames de imagem. O

paciente foi submetido a tratamento conservador, mas,

no 2° dia após o quadro agudo, ev oluiu com

intensificação da dor e reação peritoneal, simulando um

abdómen agudo, e hipotensão sendo tratado com

drenagem do hematoma.

Discussão: Trata-se de uma condição rara e de difícil

diagnóstico pela similaridade do quadro clínico com

outras causas de abdómen agudo, sendo, muitas vezes,

necessár ios exames  de imagem. Ressal ta-se a

importância do reconhecimento do quadro na prática

clínica, pois a sua semelhança com outras condições

abdominais agudas pode levar a intervenções cirúrgicas

desnecessárias.

HÉRNIA INTERCOSTAL ABDOMINAL

ANDRÉ MARÇAS1, CARINA GOMES1, RICARDO VAZ PEREIRA1, URANIA FERNANDES1, GONÇALO GUIDI1, DANIELA MARTINS1, TIAGO
PINTO DE CASTRO1, BRUNO PINTO2, PAULO AVELAR3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM CIRURGIA GERAL - CHTMAD; 2ASSISTENTE HOSPITALAR EM CIRUGIA GERAL - CHTMAD;
3ASSISTENTE GRADUADO EM CIRURGIA GERAL - CHTMAD

AUTORES

Introdução: As hérnia intercostais são um defeito raro,

geralmente causadas por traumatismo mas que podem

também ocorrer na sequência de aumento de pressão

intra-abdominal.

Material e Métodos: Apresenta-se um caso clínico de

um doente enviado à consulta externa de Cirurgia Geral

por hérnia intercostal abdominal à direita.

Caso Clínico : Doente de 87 anos, sexo masculino,

portador de hérnia intercostal abdominal direita com

cerca de 1 ano de evolução que surgiu em quadro de

tosse. Observado em consulta externa, apresentava-se

assintomático. Ao exame objetivo identificada volumosa

tumefação na região do hipocôndrio direito, com

afastamento dos arcos costais nessa topografia. Colo

largo com redução fácil mas com alguma dor na

mobilização. Realizada tomografia computorizada que

confirma herniação do lobo direito do fígado por espaço

intercostal direito.

Conclusão: As hérnias intercostais são raras e decorrem

habitualmente em consequência a um traumatismo. No

caso apresentado a hérnia surgiu na consequência de

um aumento da pressão intra-abdominal (esforço da

tosse).  O t ratamento é ci rúrgico e envolv e

preferencialmente a colocação de uma prótese. Neste

caso, dado o colo largo e comorbilidades associadas,

optou-se por vigilância e utilização de cinta abdominal.

INFEÇÕES ASSOCIADAS AOS CUIDADOS DE SAÚDE
(IACS): ANÁLISE RETROSPETIVA UCIP-ULSCB

JOÃO VALENTE1, ELSA LOPES2

1ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EMC, UCIP - ULSCB; 2ENFERMEIRA, UCIP - ULSCB
AUTORES

Introdução: As IACS são um problema de saúde pela

elevada morbi-mortalidade, prolongamento dos períodos

de internamento e custos em saúde. A presença de

dispositivos invasivos, procedimentos cirúrgicos e

microrganismos multirresistentes estão descritos como

os principais riscos associados às IACS.
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Metodologia: Análise retrospetiva/descritiva, com base

em informação do Sistema B-ICU Care UCIP-ULSCB, no

ano 2018.

Resultados: Foram analisados 97 doentes, 34,39%

(n=282) da totalidade de doentes internados na UCIP

ULSCB no ano 2018. Os focos de infeção predominantes

são: infeção respiratória: pneumonia e traqueobronquite,

infeção urinária e infeção abdominal. A maior incidência

recai nos doentes do foro respiratório: pneumonia (n=52,

53,60%) e traqueobronqui te (n=15; 15,46%),

correspondentes a cerca de 60% da totalidade da amostra.

Os restantes 31% correspondem a doentes com infeção

abdominal (n=20; 20,61%) e urinária (n=10; 10,30%). A

amostra analisada constitui 13361 dias de infeção. O

risco de transmissão está presente na prestação dos

cuidados de saúde ao doente crítico, mas aumenta nos

doentes imunodeprimidos, com dispositivos invasivos

presentes.

Conclusão: Os resultados apontam para níveis de

infeção similares à realidade internacional.

A maioria dos doentes com IACS apresentam um período

de internamento mais prolongado, e com aumento direto

dos gastos em saúde (ECDC, 2017). As PBCI (Precauções

Básicas de Controlo da Infeção), as PBVT (Precauções

Baseadas nas Vias de Transmissão) e medidas de

isolamento assumem importância elementar.

Paralelamente, a vigilância epidemiológica, a emissão de

normas, formação contínua e a realização de estudos

desta índole permitem a monitorização das boas

práticas.

UTILIDAD DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN
METÁSTASIS INTESTINALES DE MELANOMA

DOMÍNGUEZ GÓMEZ R1, MARCOS MARTÍN AF1, RODRÍGUEZ LÓPEZ P1, ROLDÁN FERNÁNDEZ M1, VERDE PORCEL AH1, ANTONA
HERRANZ M1, PARRAS CASTAÑERO E1, MENÉNDEZ RAMOS A1, PIÑERO PÉREZ MC2, GEIJO MARTÍNEZ F2

1R ESIDENTE EM GASTR OENTER OLOGIA, COMPLEJO ASISTENCIAL U NIVER SITAR IO DE SALAMANCA; 2ADJU NTO DE
GASTROENTEROLOGIA, COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

AUTORES

Introducción : Aproximadamente el 60% de los

pacientes con melanoma cutáneo presentará metástasis

gastrointestinales, la mayoría diagnosticadas por

necropsia. La cápsula endoscópica (CE) puede ayudar en

el diagnóstico.

Caso Clínico : Presentamos el caso de un hombre de

46 años diagnosticado de melanoma lentiginoso acral

(pT4b) en 2015, realizándose extirpación local y

linfadenectomía inguinal.

Recibió tratamiento con nivolumab por recidiva, en

remis ión poster ior. Hace un año presentó una

obstrucción intestinal secundaria a invaginación ileal,

con resección intestinal urgente, observando una lesión

compatible con metástasis de melanoma en la zona

resecada. En TC de control se observó una imagen

nodular polipoidea en yeyuno, realizando CE para

caracterizar la lesión. Mediante CE se observó a nivel

de yeyuno distal-íleon proximal una lesión polipoidea,

ulcerada, cubierta con fibrina, de color oscuro, que

ocupa práct icamente la luz int est inal  aunque

permitiendo el paso de la cápsula (imag1). Se realizó

un PET, mostrando un foco hipermetabólico en dicha

localización. Se ll evó a cabo una laparotomía

exploradora, con imágenes macroscópicas sugerentes

de metástasis en intestino delgado, resecando tres

fragmentos, con nódulos pigmentados, de hasta 30 mm

de tamaño (imag2). Histológicamente se observaron

depósit os mel ánicos (imag3), compat ibles con

metástasis de melanoma.

Conclusiones : La presentación de las metástasis

intestinales de melanoma más común es como implante

submucoso pudiendo producir dolor, obstrucción o

hemorragia. Su aspecto en la CE es inespecífico, desde

lesiones pigmentadas a polipoideas o ulceradas.

Podemos utilizar la CE como técnica complementaria en

el estudio preoperatorio y en pacientes con antecedentes

de melanoma, con anemia inexplicada o síntomas

digestivos.
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PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH -
QUIÉN DIJO SOLO NIÑOS?
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Introducción : La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH)

es una vasculit is de pequeño vaso con afectación

cutánea, art icular, renal y gastrointestinal que en el

90% afecta a niños, con una incidencia en adultos de

0,1-1,3/1.000.000. En el 80% de los casos hay clínica

gastrointestinal sin existir un claro patrón establecido.

El dolor abdominal y la hemorragia gastrointestinal son

la clínica predominante.

Caso Clínico : Varón de 28 años que acudió a

Urgencias por artralgias inespecíficas de 48 horas de

evolución. Vuelve por epigastralgia, náuseas y vómitos,

�presentando analíticamente leucocitosis 15.000/ L,

PCR 5mg/dl, proteinuria y microhematuria. Por mal

cont rol  del  dolor  se real izó TAC abdominal ,

visualizándose engrosamiento mural, dilatación de asas

yeyunales y adenopatías de 1,2cm. Por ello, se realizó

una gastroscopia observándose duodenitis erosiva.

Aparecieron lesiones purpúricas en extremidades

inferiores y  cavidad bucal . Descart ándose vi rus

hepatotropos, el estudio anatomopatológico (daño

vascular de pequeño vaso, necrosis fibrinoide, infiltrado

inflamatorio linfocitario y de polimorfonucleares,

hematíes intraepidérmicos y dermis edematosa) y la

detección de IgA en la inmunofluorescencia directa,

se confi rmó la sospecha de PSH . Se inic ió

corticoterapia presentando mejoría clínica y analítica.

Conclusiones : La PSH es la vasculitis sistémica más

frecuente en la infancia. En adultos es poco frecuente,

atípica y agresiva. Las manifestaciones GI están

presentes en el 65% de los pacientes, siendo más

frecuentes si existe compromiso renal asociado. La

clínica típica es autolimitada, predomina abdominalgia

y sangrado, pero puede manifestarse en forma de

invaginaciones, oclusiones intestinales o apendicitis,

siendo los hallazgos endoscópicos e histológicos

fundamentales para diagnosticarlo.

CASO EXUBERANTE DE PENFIGÓIDE BOLHOSO
NUM IDOSO

JOÃO FIGUEIREDO1, RAQUEL PINTO2, RITA CRISÓSTOMO3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR, USF BEIRA SAÚDE - ULSCB; 2INTERNO DE FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERLA E FAMILIAR, UCSPP SÃO TIAGO - ULSCB; 3ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP
SÃO TIAGO - ULSCB
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Introdução: O penfigóide Bolhoso (PB) é uma doença auto-

imune que cursa com bolhas subepidérmicas. Trata- se da

doença bolhosa auto-imune mais frequente e que se

desenvolve preferencialmente em idosos, caracterizando-

se por um quadro clínico de erupção generalizada, que

começa com placas urticariformes com prurido, sobre as

quais se desenvolvem bolhas grandes e tensas, inicialmente

de conteúdo seroso, mas que rapidamente se torna

hemorrágico. As grandes pregas e as regiões inferiores do

toráx e abdómen costumam apresentar lesões mais

intensas. Após suspeita diagnóstico, os utentes devem ser

referenciados ao dermatologista.

Caso Clinico: Homem de 80 anos com antecedentes

de fibrilhação auricular (sob NOAC) e diabetes mellitus

tipo 2 cumprindo Metformina + iSGLT2 + estatina. Iniciou

quadro espontâneo de flictenas e pápulas eritematosas

ao nível das axilas, região inguinal e porção média da

parede torácica anterior. Por suspeit a de PB, foi

contactado dermatologist a que procedeu  ao

internamento do utente, onde durante 2 meses cumpriu

tratamento com cort icóides orais e tópicos, com

melhoria progressiva das lesões.

Discussão/Conclusão: O PB caracteriza-se por um

quadro clínico exuberante. A sua etiologia é muito

variada e, neste caso, surgiu por provável iatrogenia

medicamentosa dos antidiabéticos orais. Estes doentes
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devem manter um seguimento regular por um período

prolongado, dada a possibilidade de complicações a

longo prazo pelos fármacos utilizados para tratamento,

pois alteram o perfil glicémico dos utentes diabéticos.

Os autores apresentam o caso pela raridade de

ocorrência e para realçar a importância da necessidade

de um tratamento eficaz e precoce em contexto

hospitalar.

O IMPACTO DA TERAPÊUTICA DE RESSINCRONIZAÇÃO
CARDÍACA NAS CÉLULAS PRODUTORAS DE IL-17
CIRCULANTES EM DOENTES COM INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA AVANÇADA

SÍLVIA MARTINS1, TIAGO CARVALHEIRO2, PAULA LARANJEIRA3, ANTÓNIO MARTINHO2, LUÍS ELVAS4, LINO GONÇALVES4, CÂNDIDA
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MEDICINA DA UC, UNIDADE DE CITOMETRIA DE FLUXO, SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA, CHUC, ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA SAÚDE DE COIMBRA, INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

AUTORES

Introdução: As células produtoras de IL-17 têm sido

implicadas na insuficiência cardíacacrónica (ICC). O

objet ivo foi  avaliar o impacto da terapêutica de

ressincronização cardíaca(TRC) na frequência e atividade

funcional das células Th17 e Tc17, assim como a

expressãode mRNA de IL-17 em doentes com ICC.

Material e Métodos: Foram incluídos 28 doentes com

ICC, avaliados antes da TRC (T0) e 6meses após (T6), e

15 controlos. As células Th17 e Tc17 do sangue periférico

(SP) foramanalisadas por citometria de fluxo e a

quantificação do mRNA de IL-17 por PCR em temporeal.

Resultados: As células Tc17 tendem a estar mais

elevadas nos doentes com ICC submetidosà TRC que nos

controlos (0.92% (0.24-3.32) versus 0.60% (0.09-3.68), sem

atingir significadoestatístico. Depois da TRC, a frequência

de células Tc17 diminui significativamente,chegando a

níveis semelhantes aos encontrados nos controlos (0.92%

(0.24-3.32) ao T0versus 0.56% (0.21-4.20) ao T6, p<0.05),

devido, maioritariamente, aos doentes queresponderam

à TRC. Além disto, a expressão do mRNA de IL-17 foi

apenas detetada numpequeno número de doentes

respondedores ao T0 (27%) e apenas detetado num

doenterespondedor ao T6 (7%). Inversamente, nos doentes

não-respondedores, a expressão demRNA de IL-17

aumenta da avaliação inicial (17%) para T6 (42%).

Relativamente às célulasTh17 não foram encontradas

diferenças significativas entre o HG e os doentes com ICC

ao T0e ao T6.

Discussão/Conclusão: A resposta inflamatória mediada

pelas células produtoras de IL-17 doSP parece ser

suprimida pela TRC, part icularmente nos doentes

respondedores.

“60 IS THE NEW 40”, ABORDAGEM DA SEXUALIDADE
NO IDOSO NO CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

GABRIELA VILLAGOMEZ1, DANIL FREITAS1, CATARINA MONTEIRO2, ADRIANA GONÇALVES2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP GUARDA; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E
FAMILIAR - UCSP GUARDA

AUTORES

Introdução : Em Portugal, considera-se pessoa idosa,

com 65 ou mais anos (PORDATA). Segundo a OMS, a

sexualidade está relacionada com a vida afetiva da pessoa

e a sua necessidade do estabelecimento e manutenção

das vinculações, intimidade, desejo de contacto e amor.

Existe uma alteração da resposta sexual, qualitativa e

quantitativamente com a idade, é necessária a promoção

de um envelhecimento ativo e saudável.
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Objetivo : Revisão da atuação do MF na abordagem

da Sexualidade no idoso nos CSP.

Material e Métodos : Pesquisa bibliográfica de artigos

científicos no Uptodate e Pubmed, e orientações DGS,

com os termos “sexuality and ageing in primary care”,

em inglês e português, nos últimos 6 anos.

Resultados : A abordagem da sexualidade no idoso

nos CSP,  inclui; a aval iação do env elhecimento

fisiológico “normal”; preveni r e t ratar doenças

crónicas, promover ações de autocuidado, vacinação,

rastreios e adesão a planos terapêuticos. Promoção

de hábitos saudáveis de alimentação, atividade física,

cont rol o do t abagismo  e álcool ;  det eção de

patologias oncológicas, como câncer ginecológico

e de mama, câncer  de próst at a. A deteção de

distúrbios como; disfunção eréti l ,  ej aculação

retardada e redução do interesse sexual, distúrbio da

exci t ação, distúrbio orgást ico, dor pélv ica e

dispareunia. Uma avaliação cuidadosa pode identificar

a presença e gravidade, e a referenciação atempada

as distintas especialidades; urologia, oncologia,

ginecologia e psicologia, minimiza os problemas

sexuais que estiverem presentes.

Conclusões : A sexualidade no idoso, é complexa, pelo

que a abordagem deve ser abrangente visando à

assistência integral desde os CSP; considerando os

aspetos biológicos e emocionais que envolvem as

vivências sexuais.

ZZZ...ZOSTER?

JOANA FERNANDES1, PEDRO OLIVEIRA2, VERA OLIVEIRA3, DIANA SOUSA4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP COVILHÃ; 2ASSISTENTE EM MEDICINA GERAL E
FAMILIAR - UCSP COVILHÃ; 3ENFERMEIRO - UCSP COVILÃ; 4INTERNO DE FOMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR
- UCSP FUNDÃO

AUTORES

Introdução : Al terações  cut âneas são motivos

frequentes de procura de cuidados de saúde atingindo

a população desde recém-nascidos até à idade geriátrica.

Estas manifestações têm na sua etiologia variado leque

de patologias, sendo a sua picada de inseto um dos

possíveis diagnósticos diferenciais. Deste pode resultar

um quadro clínico grave composto por dor local intensa,

edema ou reações alérgica exuberante. Objetivo:

Reforçar a importância de uma abordagem individual

tendo em conta queixa e contexto da mesma Métodos:

Recolha de história clinica, pesquisa de informação no

Sclínico.

Resultados: Doente de 71 anos, recorre ao médico de

família por agravamento da dor e edema da região

periorbi tal,  em contex to de picada de inseto.

Apresentava eritema na região do ramo oftálmico do

trigémeo à esquerda com pequenas pústulas dispersas,

pontos de necrose coincidentes com locais de picada e

edema palpebral que impossibilitava abertura ocular.

Observado e medicado anteriormente no Serviço

Urgência por Oft almologia sem melhoria. Pelas

características das lesões e agravamento progressivo

sob medicação anterior , opta-se por medicar

empiricamente com antivírico e antibiótico e reavaliação

seriada. No follow-up precoce já se observavam

melhorias que foram-se tornando mais notórias ao longo

do tempo.

Conclusão: É através de uma boa anamnese, exame

objet ivo cuidado e reavaliações necessárias  que

permit em orientar o médico para os possíveis

diagnósticos diferenciais, permitindo uma gestão do

problema mais eficiente e individualizada.

FERIDO PELA LÂMINA DE BARBEAR

DIANA NEVES SOUSA1, FILOMENA XAVIER2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP FUNDÃO; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E
FAMILIAR - UCSP FUNDAO

AUTORES

Introdução e objetivos: As alterações e lesões

cutâneas são motivos frequentes de consulta em todas

as idades. A etiologia destas alterações é variada,

podendo incluir: trauma, lesões benignas, de natureza

aguda ou crónica, ou até lesões malignas.

Material e Métodos: Recolha de história clínica através

da pesquisa de informação no Sclínico e informação

fornecida pelo utente. Resultados: Doente de 66 anos,
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motorista aposentado, recorreu ao médico de família

em consulta programada para ajuste de terapêutica

antihipertensiva.

Durante a consulta acabou por referir uma alteração na

região pré-auricular direita que associa a lesão provocada

pela lâmina de barbear. Segundo o utente esta lesão

cicatriza, mas mantém hemorragia esporádica após

traumatismo com a lâmina. A lesão tinha mais de um

ano de evolução e um crescimento lento e progressivo.

Ao exame objetivo apresentava uma lesão ulcerada, com

cerca de 15x7 mm de dimensão, com bordos irregulares

e brilhantes e infiltrada à palpação. Pelas características

de malignidade da lesão e agravamento progressivo,

encaminhou-se para consult a de Rastrei o

Teledermatológico para consulta de Dermatologia e

excisão da lesão.

Conclusão: No âmbito de avaliação e orientação de

lesões cutâneas é essencial uma boa anamnese, a

atenção a fatores de risco específicos, um exame

objetivo dirigido e cuidado e uma pesquisa sistemática

dos sinais de alarme. Para uma abordagem mais eficiente

dentro do tempo de consulta é necessário considerar

todos os diagnósticos diferenciais possíveis e mais

prováveis.

NEM SEMPRE É SÓ DOR

DIANA NEVES SOUSA1, FILOMENA XAVIER2

1INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP FUNDÃO; 2ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E
FAMIIAR - UCSP FUNDÃO

AUTORES

Introdução e objetivos: A dor é um motivo frequente

de consulta em cuidados de saúde primários, podendo

surgir em todas as idades. Pela sua prevalência é muitas

vezes descurada em termos de diagnóstico etiológico,

sendo as caraterísticas da dor essenciais para o mesmo.

Métodos: Recolha de história clínica através da pesquisa

de informação no Sclínico e informação fornecida pela

utente.

Caso  Clínico: Doente de 26 anos, trabalhadora

estudante, recorreu ao médico de família em consulta

de doença aguda por dor t orácica post er ior

paravertebral direita, descrita como “calor”, com um dia

de evolução. A dor tinha aumentado progressivamente

de intensidade, apresentando naquele dia pela manhã

sensação concomitante de “picadelas” e alodinia. Ao

exame objetivo apresentava na região dorsal posterior

múl tiplas  lesões crostosas aglomeradas. Pelas

características da dor e lesões cutâneas associadas foi

medicada com antivírico, pregabalina e analgésico.

Conclusão: No que concerne à avaliação e orientação

da dor, é essencial uma boa anamnese e um exame

objetivo dirigido e cuidado. Este caso clínico demonstra

que nem sempre a apresentação é típica, dado o numero

reduzido de lesões cutâneas e a localização mais central

das mesmas, que poderia suscitar dúvidas, mas a dor

neuropática típica e intensa em associação permitiu um

diagnóstico e tratamento atempado. Assim, perante um

sintoma tão inespecífico, é necessário considerar todos

os diagnósticos diferenciais possíveis e prováveis e

pesquisá-los sistematicamente.

“SAPINHOS” - IMAGEM

RICARDO CAMPOS1, VÂNIA PINTO1, CELINA ROSA2

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR - UCSP BELMONTE; 2ASSISTENTE GRADUAD DE MEDICINA
GERLA E FAMILIAR, UCSP DE BELMONTE, ASSISTENTE CONVIDADA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE
BEIRA INTERIOR

AUTORES

Introdução: A candidate orofaríngea, comummente

conhecida como “Sapinhos”, é muito frequente nos

lactentes no primeiro ano de vida, podendo afetar até

cerca de 5% das crianças saudáveis.

Métodos: Foi registado com câmara fotográfica digital

uma imagem do caso c linico infraci tado, com

consentimento da progenitora/encarregada de educação

do lactente.
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COMPLICAÇÃO RARA DE UMA BANDA GÁSTRICA

DIANA RAMOS1, FLÁVIO PEREIRA1, MARISA LINHARES1, RICHARD AZEVEDO1, ANA CALDEIRA2, ANTÓNIO BANHUDO3

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE GASTRENTEROLOGIA -
ULSCB; 3ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE GASTRENTEROLOGIA, DIRETOR DO SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA  - ULSCB

AUTORES

Caso Clínico : Mulher de 42 anos, portadora de banda

gástr ica desde há 8 anos. Recorreu  ao SU por

epigastralgias pós-prandiais, vómitos de repetição e dor

no local da porta da banda gástrica. Realizou TAC

abdominal onde se observava banda gástrica no fundo

corpo gástrico proximal, condicionando redução do

calibre do seu lúmen. Observava-se ainda dispositivo

de insuflação da banda gástrica na espessura da

gordura subcutânea no flanco esquerdo, com

densificação da gordura adjacente. Por manutenção das

queixas, foi realizada endoscopia alta que identificou

banda parcialmente migrada para o lúmen gástrico

(fotografia enviada por wetransfer). A banda gástrica é

uma opção de tratamento eficaz e seguro para a

obesidade mórbida. A migração da banda através da

parede do estômago é uma complicação possível a

longo prazo, no entanto, o  r isco de migração

intragástrica permanece baixo na literatura. A remoção

cirúrgica ou endoscópica da banda é o tratamento gold

standard nestes casos, podendo ser feita imediatamente

ou adiada por alguns dias de acordo com os sintomas.

O caso apresentado diz respeito a uma paciente com

migração parcial intragástrica da banda para o lúmen

gást ri co (não complicada de per it oni t e ou

pneumoperitoneu) e infeção do local de inserção do

disposi t iv o de insuflação da banda. A doente

permaneceu internada durante 7 dias cumprindo

ant ibioti coterapia e mantendo-se sob nut ri ção

parentérica. Foi transferida posteriormente para outro

hospital onde se procedeu à remoção da campânula

de banda gástrica e posterior remoção da mesma

endoscopicamente.

LOBO DE RIEDEL - UMA VARIANTE DO NORMAL

DIANA RAMOS1, FLÁVIO PEREIRA1, MARISA LINHARES1, RICHARD AZEVEDO1, EDUARDO PEREIRA2, ANA CALDEIRA3, ANTÓNIO BANHUDO4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 2 ASSISTENTE GRADUADO DE GASTRENTEROLOGIA,
3ASSISTENTE HOSPITALAR DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 4ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE GASTRENTEROLOGIA, DIRETOR
DO SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA  - ULSCB

AUTORES

Caso Clínico : Mulher de 46 anos encaminhada para

a consulta de gastrenterologia por dor abdominal.

Neste contexto realizou ecografia e TAC abdominal

que revelaram um alongamento do segmento VI do

fígado, compatível com lobo de Riedel,  onde se

identificava uma área hiperecogénica com 6 mm de

maior diâmetro. Discussão : O fígado pode apresentar

diversas variações anatómicas, e os lobos acessórios

são um exemplo. O lobo de Riedel define-se como

uma projeção descendente, em língua, da borda

anterior do lobo direito do fígado e está incluído na

l i s t a de diagnóst icos di ferenciais  de massas

abdomina is  di rei t as . A  sua inc idênci a v ar ia

consideravelmente (o que pode ser atribuído aos

cr i t ér i os incertos e aos múl t iplos métodos

diagnósticos), embora o caso típico seja raro. Esta

rara lo bulação morfo lógica é ger almente

assintomática. Na maioria das vezes é descoberta

acidentalmente em exames radiológicos, cirurgias ou

autópsias. Quando é assintomático não precisa de

tratamento. Contudo, o conhecimento desta variante

é importante, pois pode ser confundido com uma

massa hepát ica patológica ou causar sintomas

hepáticos atípicos baixos. Por outro lado, nem sempre

permanece clinicamente latente. As complicações são

raras e incluem torção, efeito  de massa, tumor

hepát ic o e di f i culdade de real iz ação de

procedimentos cirúrgicos laparoscópicos. Este é um

caso típico de um lobo de Riedel que foi encontrado

acidentalmente e é assintomático. A pequena área

hiperecogénica encontrada no lobo de Riedel desta

doente não tem significado patológico. Trata-se,

então, de um caso de uma variante do normal do

fígado que t em de ser conhecida pois pode ter

complicações associadas ou ser confundida com

outras entidades.
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CASO EXUBERANTE DE PENFIGÓIDE BOLHOSO NUM IDOSO

JOÃO FIGUEIREDO1, RAQUEL PINTO2, RITA CRISÓSTOMO3
1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR - USF BEIRA SAÚDE; 2INTERNO DE FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP S. TIAGO - ULSCB; 3ASSISTENTE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR, UCSP S
TIAGO - ULSCB

AUTORES

Introdução: O penfigóide Bolhoso (PB) é uma doença

auto-imune que cursa com bolhas subepidérmicas. Trata-

se da doença bolhosa auto-imune mais frequente e que

se desenv olve preferencialmente em idosos,

caracterizando-se por um quadro clínico de erupção

generalizada, que começa com placas urticariformes com

prurido, sobre as quais se desenvolvem bolhas grandes

e tensas, inicialmente de conteúdo seroso, mas que

rapidamente se torna hemorrágico. As grandes pregas e

as regiões inferiores do toráx e abdómen costumam

apresentar  lesões  mais intensas. Após suspei ta

diagnóstico, os utentes devem ser referenciados ao

dermatologista.

Caso Clinico: Homem de 80 anos com antecedentes

de fibrilhação auricular (sob NOAC) e diabetes mellitus

tipo 2 cumprindo Metformina + iSGLT2 + estatina. Iniciou

quadro espontâneo de flictenas e pápulas eritematosas

ao nível das axilas, região inguinal e porção média da

parede torácica anterior. Por suspeit a de PB, foi

contactado dermatologist a que procedeu  ao

internamento do utente, onde durante 2 meses cumpriu

tratamento com cort icóides orais e tópicos, com

melhoria progressiva das lesões.

Discussão/Conclusão: O PB caracteriza-se por um

quadro clínico exuberante. A sua etiologia é muito variada

e,  neste caso, surgiu por prov ável  iatrogen ia

medicamentosa dos antidiabéticos orais. Estes doentes

devem manter um seguimento regular por um período

prolongado, dada a possibilidade de complicações a

longo prazo pelos fármacos utilizados para tratamento,

pois alteram o perfil glicémico dos utentes diabéticos. Os

autores apresentam o caso pela raridade de ocorrência e

para realçar a importância da necessidade de um

tratamento eficaz e precoce em contexto hospitalar.
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UMA COMPLICAÇÃO INESPERADA DA INTUBAÇÃO
ENDOTRAQUEAL

RITA CORREIA1, EDUARDO CARVALHO2, VICTOR BRANCO2, CRISTINA COXO3, MIGUEL CASTELO-BRANCO4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA INTERNA, CRIMI - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE MEDICINA INTERNA,
UCI - CHUCB; 3ASSISTENTE GRADUADO DE MEDCICINA INTERNA E MEDICINA INTENSIVA, UCI - CHUCB; 4ASSISTENTE GRADUADO
SÉNIOR DE MEDICINA INTERNA E MEDICINA INTENSIVA, UCI - CHUCB, PROFESSOR ASSOCIADO COM AGREGAÇÃO, FCS, UBI

AUTORES

Introdução: A intubação orotraqueal (TOT) cumpre

muitas vezes uma necessidade emergente mas não é

isenta de complicações, tanto precoces como tardias.

A intubação prolongada, o tamanho do tubo e história

de trauma são fatores de risco. A substituição TOT por

traqueostomia cumpre uma tentativa de reduzir o

aparecimento destas complicações.

Caso Clínico: Homem, 69 anos, independente, com

diagnóstico prév io de adenocarcinoma do cólon,

submet ido a cirurgia de urgência por suboclusão

intestinal com subsequente resseção completa do

cólon e ileostomia terminal. Admitido na Unidade de

Cuidados Intensivos por insuficiência respiratória em

contex to de Pneumonia Nosocomial a Klebsiela

produtora de carbapenemases e multirresistente. Em

dia 30 de int ernamento, dia 8 de Ceftazidima/

avibactam e por manutenção da necessidade de

v ent ilação inv as iv a, real izada t raqueostomia

percutânea. Procedimento decorreu  sem

intercorrências. Na sequência, apresentou dificuldade

na ventilação, com padrão obstrutivo. Realizada

broncofibroscopia através da cânula de traqueostomia

onde se pode visualizar traqueia muito edemaciada e

inflamada e pólipo pediculado a cerca de 2cm da

carina, que encerrava a porção distal da cânula (vídeo

1). Recolocado TOT com resolução da obstrução e

normalização da ventilação.

Após estabilização clinica e dos parâmetros inflamatórios,

realizada nova broncofibroscopia com visualização de

toda a traqueia, sem visualização do pólipo, permitindo

nova realização de traqueostomia (vídeo 2). Doente

atualmente vent ilado por traqueostomia sem

intercorrências.

Discussão/Conclusão: Nas intubações prolongadas é

comumente afetada a traqueia por edema, inflamação,

traqueomalacia ou fístulas. Neste caso, a presença do

pólipo que resolveu após melhoria clínica, permite-nos

assumir uma etiologia benigna/inflamatória.

COLECISTOGASTROSTOMIA GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA COMO TRATAMENTO PALIATIVO

FLÁVIO PEREIRA1, DIANA RAMOS1, MARISA LINHARES1, RICHARD AZEVEDO1, ANA CALDEIRA2, JOSÉ TRISTAN3, EDUARDO PEREIRA3, RUI
SOUSA3, ANTÓNIO BANHUDO4

1INTERNO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 2ASSISTENTE HOSPITALAR DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB;
3ASSISTENTE GRADUADO DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB; 4ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE GASTRENTEROLOGIA - ULSCB

AUTORES

Caso Clínico: Mulher de 78 anos, admitida por ictericia

obstrutiva devido a neoplasia maligna da cabeça do

pâncreas com metastização hepática difusa, complicada

de colangite aguda.

Iniciada antibioterapia empírica e proposta drenagem biliar

paliativa através da colocação de uma prótese biliar por

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).

No entanto, devido a invasão tumoral do duodeno, não

foi possível realizar esta abordagem e como alternativa

foi proposta uma colecistogastrostomia guiada por

ecoendoscopia. A doente foi então submet ida a

ecoendoscopia que revelou acentuada ectasia das vias

biliares intrahepáticas e da via biliar principal e uma vesícula

bem distendida adjacente à parede posterior do antro

gástrico. Sob visão ecográfica, utilizando uma abordagem

através do antro gástrico, foi realizada punção da vesícula

biliar e colocada uma prótese métalica coberta de

aposição de lúmen Hot AXIOS™ da Boston Scientific™,

com 6x8mm, sem intercorrências imediatas e com

drenagem eficaz de abundante conteúdo biliar para a

cavidade gástrica. Verificou-se melhoria da colestase, sem

recorrência da obstrução biliar.

Discussão: A drenagem biliar guiada por ecoendoscopia,

nomeadamente a colecistogastrostomia, é uma técnica
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emergente e uma alternativa valiosa na abordagem

da ictericia obstrutiva maligna quando a CPRE não é

exequível. Esta técnica ev ita a colocação de um

dreno externo como na drenagem percutânea, sendo

ideal para casos paliativos em que se priv ilegia o

conforto e qualidade de vida do doente. Apresenta

também uma baixa t axa de compl icações  e re-

intervenções. A utilização de prótese de aposição

de lúmen permite simplificar o procedimento, de

forma segura e eficaz.

ABORDAGEM LAPAROSCÓPICA DE GIST GÁSTRICO
COM HEMORRAGIA
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Introdução: Os tumores do estroma gastrointestinal

(Gastrointestinal Stromal Tumor - GIST) são raros, sendo,

no entanto, os mais comuns do aparelho digestivo. A

apresentação clínica deste tipo de tumor depende da

sua localização, que pode ser do esófago ao ânus, sendo

mais comum no estômago (60%).

Caso Clínico: Os autores apresentam um caso de um

doente de 72 anos que recorreu ao SU por 4 episódios

de síncope em 2 dias. Realizou avaliação analítico que

rev elou uma hemoglobina de 7,1g/dL. Realizou

endoscopia que mostrou procedência compatível com

GIST gástrico com úlcera de pequenas dimensões e

hemorragia. Foi tentada hemóstase por via endoscópica

sem resultado. Por manter clínica hemorrágica foi

proposto para intervenção cirúrgica urgente tendo sido

submetido a gastrectomia atípica laparoscópica sem

intercorrências. A anatomia patológica viria a mostrar

tratar-se de um GIST gástrico com cerca de 6 cm sem

atividade mitótica, de baixo risco biológico.

Discussão/Conclusão: O GIST é uma neoplasia que

normalmente surge acima de 50 anos. O tratamento

desta patologia é maioritariamente cirúrgico. A via

laparoscópica é uma abordagem segura e eficaz no

tratamento destas patologias, quer em contexto eletivo,

quer em contexto de urgência, trazendo grandes

benefícios para o doente.

O PAPEL DA LAPAROSCOPIA NA DRENAGEM DE
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Introdução: Perfurações do trato gastrointestinal por

ingestão de corpos estranhos são extremamente raras

e, em aproximadamente 84% dos casos, são causadas

por espinhas de peixe. As complicações variam desde

alterações inflamatórias leves até a formação de

abscessos, obstrução intestinal e hemorragia, e o

diagnóstico costuma ser tardio devido à inespecificidade

dos sintomas

Caso clínico: Os autores apresentam um caso de uma

doente de 67 anos que recorreu ao serviço de urgência

por dor nos quadrantes superiores do abdómen com 3

dias de evolução.

Apresentava vómitos e irradiação da dor para o dorso.

Analit icamente apresentava elevação marcada por

parâmetros inflamatórios, com função hepática, renal e

enzimas pancreát icas normais. Perante a dúvida

diagnóstica realizou ecografia abdominal que não

mostrou alterações e TC abdominopélvica que mostrou,

adjacente à pequena curvatura gástrica, coleção líquida

organizada de 28x39mm, no seio da qual se observa

imagem linear com cerca de 20mm (corpo estranho?). A

doente foi submetida a laparoscopia exploradora,

drenagem de abcesso e remoção de espinha. O pós-

operatório decorreu sem intercorrências.

Discussã o/Conclusã o:  Assim, no diagnóst ico

diferencial de dor abdominal ou mesmo de um abdómen
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agudo deve ter-se presente as lesões decorrentes de

perfurações por corpos estranhos, e da possibilidade da

formação de abcesso secundários, como aconteceu

neste caso. A via laparoscópica é uma abordagem segura

e eficaz no tratamento das complicações decorrentes

da perfuração do trato gastrointestinal.
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Introdução: As deiscências anastomóticas após

ressecção anterior do reto (RAR) podem ser uma

complicação com alta morbimortalidade. A sua incidência

varia entre 5% e 20%, dependendo das características

do doente e da distância entre a anastomose e a margem

anal. O seu tratamento representa grandes desafios

técnicos.

Caso clínico: Os autores apresentam um caso de um

homem de 58 anos submetido a RAR, com anastomose

colorretal, por neoplasia do reto. O período pós

operatório imediato decorreu sem complicações. No

17º dia pós operatór io  o doente desenvolveu

desconforto pélv ica e febre, com leucocit ose e

neutrofilia. O estudo imagiológico por tomografia

computor izada rev elou a presença de ar  l i vre

retroperitoneal, traduzindo a suspeita de deiscência da

anastomose cirúrgica. O doente não teve melhoria clínica

nem analítica apesar da terapêutica médica antibiót ica

de largo espetro. Foi então proposto para abordagem

por cirurgia transanal minimamente invasiva (TAMIS-

Transanal Minimally Invasive Surgery) e procedeu-se ao

encerramento da deiscência com cerca de 1,5 cm

através de uma sutura direta e lavagem. O doente

apresentou melhoria significativa da sintomatologia,

com progressiv a diminuição dos parâmet ros

inflamatórios e mantendo-se apirético. Foi realizado

controlo em consulta após a alta sem se verificarem

complicações.

Conclusão: Este caso clínico exemplifica mais uma

utilidade da abordagem cirúrgica por TAMIS na resolução

de deiscências gastrointestinais. Não existe consenso

na abordagem de deiscências pós RAR e a decisão deve

ser  indiv idualizada para cada caso. Técnicas

minimamente invasivas como o TAMIS podem ser seguras

e ef icazes na abordagem pequenas dei scências

sintomáticas.
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