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Objectivo 

A revista de Medicina Interna do Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central (RMI-CHULC) 

online, visa publicar trabalhos no âmbito da 

atividade hospitalar da Medicina Interna ou com ela 

relacionados. 

A RMI-CHULC tem como principais valores: 

 Promoção da qualidade científica  

 Promoção do conhecimento e atualização científica  

 Divulgação da atividade assistencial e científica da 

Medicina Interna do CHULC. 

 Independência e imparcialidade editorial  

 Ética e respeito pela dignidade humana  

 Responsabilidade social 

A Revista publica trabalhos revistos por pares de 

acordo com a seguinte tipologia: originais, casos 

clínicos, revisões, medicina em imagens, pontos de 

vista e medicina e cultura. 

Declaração de direitos autorais 

Os artigos publicados são disponibilizados segundo 

as Normas Internacionais do Open Acess. Isto é, os 

autores retêm os direitos autorais, mas concedem à 

Revista o direito de primeira publicação e permitem 

a cópia electrónica, a distribuição e a impressão dos 

artigos publicados para fins não comerciais. 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços electrónicos fornecidos à 

Revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação. 

Imagem da Capa 

Pormenor de Painel de azulejos do Hospital de São 

José - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa 

Central, EPE. 
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EDITORIAL 

 

A REVISTA DE MEDICINA INTERNA ONLINE 

António Panarra  

Assistente Hospitalar Sénior de Medicina Interna - Medicina Interna 7.2 - Hospital de Curry Cabral 

 
 
A Medicina Interna é uma especialidade estruturante no funcionamento clínico do Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Este facto, apesar de amplamente reconhecido, 

não foi gerador de dinâmicas de renovação e crescimento da especialidade dentro da 

instituição.  

Para além das suas múltiplas funções a Medicina Interna no CHULC é uma especialidade 

fortemente solicitada em actividades de consultoria, nomeadamente nas especialidades 

cirúrgicas, pelo que constituirá uma melhoria significativa da qualidade assistencial a 

promoção de equipas multidisciplinares nas quais a Medicina Interna tenha uma presença 

activa e interveniente.  

O CHULC, ao suceder aos antigos Hospitais Civis de Lisboa, se por um lado herdou e 

perpetua elevados padrões na sua qualidade científica e clínica e na acção formativa dos 

médicos mais jovens, herdou também - devido à dispersão física dos hospitais que o 

constituem, pela cidade de Lisboa - tradições e atitudes que têm criado dificuldades na 

comunicação e interacção das várias unidades de Medicina Interna.  

Com o propósito claro de estabelecer pontes e ligações profícuas entre as várias Unidades do 

CHULC, a Medicina Interna estabeleceu como desafio promover a edição de uma revista de 

Medicina Interna online. 

Este projecto vê agora a luz do dia. Tem por objectivos pugnar pelo nome e prestígio da 

especialidade de Medicina Interna dentro e fora da instituição, promover e divulgar a 

qualidade científica da actividade da especialidade, o conhecimento e atualização científica 

nesta área do saber e, por fim, divulgar a actividade assistencial e científica da Medicina 

Interna no CHULC.   

A concretização plena destes objectivos está sem dúvida condicionada à colaboração activa e 

dedicada dos internistas desta casa. Razão pela qual, o sucesso e os proveitos desta iniciativa 

dirão também da dinâmica e vitalidade dos especialistas de Medicina Interna.  
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PONTOS DE VISTA 

 

O FUTURO DA MEDICINA INTERNA 

António Barros Veloso  

Chefe de Serviço Jubilado de Medicina Interna - Professor Honoris Causa - Nova Medical School - Faculdade de 

Ciências Médicas 

  

                                                          
Olhando para trás, parece-me clara a razão que fez de mim um internista: a preocupação do 

rigor no diagnóstico clínico. A simples ideia de não ser capaz de identificar a doença de 

alguém que confiava nos meus conhecimentos e na minha experiência, enchia-me de angústia 

por estar consciente de que no encontro médico-doente se situava, e se situa ainda, a fronteira 

entre o bem-estar e o sofrimento, entre a vida e a morte.  

Foi isso que me fez rumar ao internato dos Hospitais Civis de Lisboa onde me integrei em 

equipas de clínicos, herdeiros de uma prática introduzida em Portugal por Pulido Valente. No 

Hospital de São José conheci então personagens notáveis da Medicina Interna portuguesa 

como Oliveira Machado, Fernando Nogueira, Albertina Cardoso, Melo e Castro, Adolfo 

Coelho e Jacinto Simões. Com eles aprendi a colher minuciosamente, à cabeceira do doente, 

os sintomas e sinais com os quais se constrói a história clínica que era depois analisada e 

discutida até à exaustão. Nos remotos anos 1950, já fazíamos -- talvez com menos “literatura” 

-- aquilo que nos dizem agora ser invenção de uma americana: a “medicina narrativa”. Para 

nós, era apenas a “história clínica”, um diálogo com o doente durante o qual procurávamos 

conhecer todos os dados da sua condição: biológicos, psicológicos, culturais, sociológicos, 

familiares. 

Nessa época, os meios complementares eram escassos e uma icterícia, uma síndroma febril, 

uma dor abdominal ou uma imagem radiográfica, podiam ocupar parte de uma manhã em 

discussões nem sempre pacíficas, na busca de um diagnóstico definitivo ou, pelo menos, de 

um diagnóstico consensual que traçasse o destino do doente: a terapêutica, médica ou 

cirúrgica, ou a identificação de uma afecção com prognóstico mau ou reservado. Na altura, 

não tínhamos pressa e analisávamos demoradamente cada sinal e cada sintoma: era a prática 

típica de uma “escola” que precisava de tempo (não é por acaso que scholé em grego significa 

lugar de ócio para reflectir e pensar), na qual crescíamos e ganhávamos competência clínica.    

Por vezes, tudo acabava na autópsia que, longe de ser um simples “tira-teimas”, era a hora da 

verdade e uma oportunidade para aprender. Saber aonde tínhamos errado, constituía uma 

condição para não voltarmos a repetir os mesmos erros.  

Em todo o seu esplendor, era isto a Medicina Interna, centrada na observação global do 

doente, na proximidade, no olhar atento, no contacto com a pele, no diagnóstico exaustivo e 

rigoroso e na descoberta das ilimitadas e inesperadas formas de apresentação das doenças. 

Com isto, conhecíamos cada vez mais, compreendíamos melhor e acrescentávamos novos 

dados à clínica.  
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Mas tudo estava já a mudar. O avanço dos conhecimentos teóricos, as novas tecnologias e o 

rápido crescimento dos custos iriam ter duas consequências inevitáveis: a fragmentação da 

Medicina Interna em múltiplas especialidades por um lado, e a importância da gestão e da 

produtividade, por outro. A revolução tecnológica trazia no seu seio uma sociedade pós-

moderna mais pragmática que exigia respostas rápidas e concretas. A tirania do número 

estava a impor-se como condição de eficácia, e a medicina não iria escapar: quantas consultas 

por hora, quantas cirurgias, que demora média, que listas de espera, que custos, que 

mortalidade? Ao mesmo tempo as guidelines, ditadas por “centrais de conhecimento”, 

deixavam de ser preciosos auxiliares, para ganharem força de lei mesmo quando encaixavam 

mal no doente concreto que estava a nosso cargo.  

Em 1951 tinha sido fundada a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e, já nessa altura, as 

intervenções do seu Presidente e do seu Secretário-Geral alertavam para a deserção de muitos 

internistas para as subespecialidades médicas. O movimento parecia irreversível: atingida por 

este abandono, a Sociedade foi-se apagando até deixar de dar sinais de vida a partir de 1968. 

Só em 1983, surgiu um movimento espontâneo ou, como se diz agora, inorgânico, capaz de 

reanimar uma Sociedade que se eclipsara. Foi um fenómeno imparável, possível graças aos 

numerosos internistas saídos dos internatos hospitalares. Nascia então a percepção de que 

existia um espaço vazio que só podia ser ocupado pela Medicina Interna: o espaço do 

diagnóstico clínico, da abordagem do doente como um todo, do esclarecimento das situações 

complexas e multiorgânicas, da humanização e da liderança de equipas pluridisciplinares 

como o serviço de urgência e as unidades de cuidados intensivos. Era todo um rol de 

competências que iria ser objecto de um debate complexo, que já vinha de trás, mas que se 

intensificou a partir da década de 1990. Com ele procurou-se definir, de uma forma clara e 

objectiva, a identidade da Medicina Interna. 

Antes de mais nada, a Medicina Interna é uma atitude e um perfil que se vão aperfeiçoando e 

moldando ao longo de uma carreira hospitalar em que a abordagem global, a valorização dos 

dados clínicos, a racionalização dos meios e a contenção terapêutica, são elementos 

prioritários.  

Não espanta, por isso, que nas actuais organizações complexas e eficazes, mas minadas por 

um excesso de tecnologias e pareceres especializados (excesso atrás do qual se escondem, por 

vezes, erros de diagnóstico), a Medicina Interna passe a ter um papel essencial como factor 

integrador e constitua uma presença insubstituível numa realidade fragmentada.                   

Trazer de volta a humanização, a valorização da clínica e a parcimónia nos gastos, três dos 

pilares essenciais a uma condição ética, é hoje uma das principais funções do internista. A ele 

compete ser o elemento charneira - o maestro, como alguns lhe chamam - de uma medicina 

que se tornou, sem dúvida, mais eficaz, mas que evita o contacto com o doente, ignora os seus 

medos e ansiedades, e se refugia na estatística, na produtividade e no pragmatismo. 

Para além do papel fundamental na abordagem das patologias complexas e na chefia de 

equipas pluridisciplinares, é esta a marca cultural que a Medicina Interna deve imprimir nas 

instituições do futuro.          
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PONTOS DE VISTA 

 

A MEDICINA INTERNA NO CHULC E AS SUAS UNIDADES 

António Godinho  

Editor Chefe - Assistente Hospitalar Sénior de Medicina Interna - Medicina Interna 1.4 - Hospital de São José  

 

A Medicina Interna está, maioritariamente, distribuída por quatro Hospitais do Centro 

Hospitalar: duas Unidades funcionais no Hospital de São José, quatro Unidades funcionais no 

Hospital Santo António dos Capuchos, uma Unidade Funcional no Hospital de Santa Marta e 

uma no Hospital de Curry Cabral. 

Herdeiras dos Serviços de Medicina dos ex-Hospitais Civis, têm uma lotação total de 325 

camas, apresentando uma atividade assistencial e científica muito importante e que é de 

realçar. 

A sua ligação à Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa tem contribuído para a sua 

dinamização na área do Ensino. 

Importa, pois, caracterizar as respetivas Unidades e suas principais valências. 

Tal descrição é da competência dos respetivos coordenadores. 
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MEDICINA INTERNA 1.2 - HOSPITAL DE SÃO JOSÉ 

 

A Unidade Funcional de Medicina 

Interna 1.2 encontra-se situada no 3º 

piso do Hospital de S. José desde 

Março de 1985. 

Atividade Assistencial 

Unidade de Internamento com lotação 

de 44 camas. 

Unidade de Cuidados Intermédios com 

lotação de 6 camas em funcionamento 

desde 1988. 

Cobertura assistencial 24 horas por dia com médico residente desde Março de 1986. 

Consultoria às Unidades de Neurocirurgia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, 

Oftalmologia e Unidade Cerebrovascular. 

Consulta externa de Medicina Interna e consultas temáticas de Hipocoagulação, Risco 

Vascular, Cerebrovascular e Imunodeficiência. 

Hospital de Dia disponível para funcionar diariamente a aguardar recursos humanos. 

Participação ativa nos Planos de Contingência. 

 

Atividade Pedagógica  

Formação pré-graduada a alunos da FCML do 3º e 6º ano e a alunos de escolas de 

enfermagem. 

Formação pós-graduada a Internos do Ano Comum, Internos de Formação Específica de 

Medicina Interna e Internos de Formação Específica de outras Especialidades. 

Reuniões semanais de serviço com apresentação de casos clínicos e reuniões igualmente 

semanais de Journal Club, Formação, Neurorradiologia, Imagiologia e Eletrocardiografia. 

Realização periódica de ações de formação dirigidas aos profissionais médicos e de 

enfermagem sobre SAV, ventilação não invasiva, atividade em Unidade de Cuidados 

Intermédios etc., organizadas e ministradas por médicos e enfermeiros da unidade.  

 

Meios Complementares de Diagnóstico 

Realização em sala própria, para o internamento e ambulatório, de Ecocardiogramas 

transtorácicos (cerca de 800/ano), ecografias de vasos cervicais, ecografias transcraneanas, 

ecografias abdominais e de partes moles e estudo doppler de vasos periféricos.               

Coordenador - Dr. Júlio Almeida 



REVISTA MEDICINA INTERNA - CHULC - ONLINE - VOL. 1/ 2018 

9 

MEDICINA INTERNA 1.4 - HOSPITAL DE SÃO JOSÉ 

 

 

A Medicina 1.4, originária do H. Desterro, fundada em 1976, está desde novembro de 2006 

no H. S. José e atualmente nos Pisos 1 e 3. 

Apesar da rotatividade de hospital e também no hospital, de salientar que só alguns 

enfermeiros, assistentes operacionais e duas assistentes técnicas vieram do H. do Desterro, 

mas mais de 80% do quadro médico está junto há mais de 20 anos. 

Atividade Assistencial 

Unidade de internamento com lotação de 35 camas. 

Cobertura assistencial 24 horas por dia com médico residente desde junho de 1985 - H. 

Desterro. 

Visita médica semanal realizada a toda a Unidade pelo Coordenador. 

Autonomia técnica em vários procedimentos, com destaque para Biopsias Ósseas e Hepáticas. 

Realiza cerca de 1100 consultorias por ano às Unidades de CMF, ORL, UVM, Fraturas e 

Urologia. 

Realiza consultas externa de medicina e temáticas de Imunodeficiência (2650/ano) e de HTA 

(800/ano). 

Anualmente participação ativa nos Planos de Contingência, disponibilizando recursos 

médicos para os aumentos de lotação existentes neste ou noutro hospital. 

 

 

Coordenador  - Dr. Luis Borges 
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Atividade Pedagógica e Científica 

Formação pré-graduada a alunos do 3º e 6º anos da FCML e de escolas de Enfermagem. 

Formação pós-graduada a Internos do Ano Comum, Internos de Formação Específica de 

Medicina Interna e de outras Especialidades. 

Reuniões clínicas semanais, reuniões quinzenais na área da Imunodeficiência e formação 

teórico-prática na área da Ecocardiografia. 

Participação ativa na formação na área da imunodeficiência - MASTER SIDA. 

Participação ativa, com apresentações orais e em painel em Jornadas, Cursos e Congressos 

Nacionais e Internacionais. 

Participação no iMed.  

Participação no módulo de Ecocardiografia no Curso de Pós-Graduação em Medicina 

Intensiva da FCML. 

3 a 4 Publicações / ano em Revistas Médicas indexadas. 

 

Meios Complementares de Diagnóstico 

Realiza no H.S. José e no HSAC cerca de 1400 exames por ano de Ecocardiogramas 

Transtorácicos com Doppler e cerca de 10 exames por ano de Ecocardiogramas 

Transesofágicos para internamento e ambulatório. 

Realiza no H.S. José e no HSAC cerca de 230 exames por ano de Monitorização Ambulatória 

da Pressão Arterial. 
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MEDICINA INTERNA 2.1 - HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS 

 

 

Quando o HSAC foi criado em 1928 foram instalados 9 serviços no hospital, incluindo o 

Serviço 1 de Clínica Médica, precursor da actual unidade de Medicina 1.A unidade ocupa 

grande parte do edifício contíguo à igreja do antigo Convento de Santo António dos 

Capuchos. 

Tem uma lotação oficial de 40 camas, funcionando actualmente por longos períodos com 46 

camas. Em 2018 registou 1557 admissões com uma demora média de internamento de 9,76 

dias e 10,3% de taxa de mortalidade. 

Historicamente é uma unidade com fortes ligações à Oncologia Médica, tendo um importante 

número de doentes com neoplasias, que constituem geralmente o 3º grupo nosológico mais 

frequente nos diagnósticos principais a seguir ao das doenças cardiovasculares e ao das 

doenças respiratórias. 

Para além da assistência em horário normal (8h-20h) tem cobertura médica em regime de 

urgência interna das 20h às 8h nos dias úteis e nas 24h de dias de fim-de-semana e feriados. 

Assegura uma consulta externa de Medicina Interna e consultas temáticas de Diabetologia, 

Risco Vascular e Doenças Auto-imunes num total 4155 consultas no ano de 2018.Presta 

consultoria de Medicina Interna à consulta e bloco operatório de Cirurgia Ambulatória de 

Oftalmologia e ao sector de técnicas de Cardiologia do Hospital. Realiza consultoria em 

Diabetologia às unidades de Gastrenterologia, Neurologia e Hematologia. 

Os médicos da unidade desenvolvem actividade científica com publicação de artigos e 

comunicações de trabalhos em reuniões de serviço e em cursos, jornadas e congressos. Na 

unidade presta-se formação pós-graduada a internos de formação específica de Medicina 

Interna e de outras especialidades e a internos do ano comum. 

A formação pré-graduada é feita a alunos da FCML do 3º e 6º ano e a alunos de enfermagem. 

Coordenador  - Dr.ª Helena Estrada 
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MEDICINA INTERNA 2.3 - HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS 

 

A Unidade Funcional de Medicina 2.3 está situada no 2º piso da ala oeste do Hospital de 

Santo António dos Capuchos desde 1985 (criado em 1936). 

 

Atividade Assistencial 

Unidade de Internamento de Medicina Interna tem uma lotação de 44 camas. 

Visita médica semanal efetuada pelo coordenador a toda a unidade. 

Integra o Centro de Referência para a área de Doenças Hereditárias do Metabolismo do 

CHULC, desde Julho 2016. 

Hospital de dia polivalente desde 2004 onde realiza biópsias das glândulas salivares, 

artrocenteses, infiltrações peri-articulares de medicamentos e perfusão endovenosa de 

imunomodeladores.  

A unidade é autónoma na realização de vários procedimentos médicos invasivos, 

nomeadamente colocação de cateteres venosos centrais, biópsias pleurais, hepáticas, ósseas e 

colocação de drenagens torácicas.  

Cobertura assistencial 24 horas por dia com médico residente, desde Julho de 1991. 

Consultoria de medicina interna às unidades de Neurologia, Gastroenterologia, Oncologia, 

Dermatologia e participa na escala de apoio à MAC. 

Realiza várias consultas externas (total de 9303/ano) repartidas por: Medicina Interna 

(2869/ano), Doenças Autoimunes (3443/ano), Infeciologia (2979/ano), Doenças Metabólicas. 

Consultas sem agendamento na unidade diariamente (484/ano) e consultas multidisciplinares 

de doenças autoimunes. 

Participação ativa nos planos de contingência do hospital. 

 

Atividade Pedagógica e Científica 

Formação médica pré-graduada a alunos do 4º e 6º anos da FCML/NMS, de alunos do 

Erasmus e de escolas de enfermagem. 

Formação pós-graduada de internos do Ano Comum, Internos de Formação Especifica de 

Medicina Interna e de outras especialidades. 

Reuniões clinicas semanais de Medicina Interna, de Autoimunes, journal club  de AI e de 

discussão de casos clínicos. 

Coordenador  - Dr. Eduardo Silva 
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Participação na organização de curso clínico de doenças Autoimunes, curso de formação de 

AI para MGF e colaboração ativa noutros cursos promovidos pelo hospital ou por sociedades 

médicas nacionais e internacionais. 

 

Investigação 

A unidade integra o projecto europeu EmERGE (Evaluating mHealth technology in HIV to 

improve Empowerment and healthcare utilisation: Research and innovation to Generate 

Evidence for personalized care) do Horizon 2020, e participa em vários ensaios clínicos de 

iniciativa da indústria. 

Meios Complementares de Diagnóstico  

A unidade realiza broncofibroscopias e participa nas equipas de ecocardiografia que executam 

estes exames no HSAC.  
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MEDICINA INTERNA 2.4 - HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS 

 

História 

A presente Unidade Funcional é originária do Serviço 1 de Medicina e Infeciologia do 

Hospital de Curry Cabral. Tratava-se de um dos maiores Serviços de Medicina do país, com 

diferenciação na área das Doenças Infeciosas e com grande reconhecimento inter-pares. Foi 

pioneiro no tratamento de várias doenças nomeadamente o síndrome de imunodeficiência 

adquirida. Deste Serviço é originário o atual Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de 

Curry Cabral, hoje C.H.U.L.C.. 

Com a integração do Hospital de Curry Cabral no C.H.L.C. em Março de 2012, o Serviço de 

Medicina 1 perdeu parte da sua lotação e transformou-se na Unidade Funcional de Medicina 

7.1. 

Em Agosto de 2016, por decisão do Conselho de Administração, esta Unidade foi deslocada, 

para o Hospital de Santo António dos Capuchos, tendo novamente perdido parte da lotação e 

a maioria das condições de que dispunha, das quais se salientam as instalações de qualidade 

para os doentes e os quartos de isolamento. 

A Unidade Funcional de medicina 2.4 encontra-se situada no 2º piso do Hospital de Santo 

António dos Capuchos. 

 

Atividade Assistencial 

Unidade de Internamento com lotação de 37 camas. 

Cobertura assistencial 24 horas por dia com médico residente. 

Sem consultoria a outras Unidades. 

Consulta Externa de Medicina Interna e Consultas temáticas de HTA e Hepatites virais. 

Participação ativa nos Planos de Contingência. 

 

Atividade Pedagógica 

Formação pré-graduada a alunos da FCML - NMS do 3º e 6º ano e a alunos de escolas de 

enfermagem. 

Formação pós-graduada a Internos do Ano Comum, Internos de Formação Específica de 

Medicina Interna e Internos de Formação Específica de outras Especialidades. 

Reuniões semanais de serviço com apresentação de casos clínicos e discussão de temas 

teóricos de interesse e com atualidade. 

Coordenador  - Dr.ª Conceição Loureiro 
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MEDICINA INTERNA 2.5 - HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS 

 

Em dezembro de 2016, a necessidade de 

expansão de camas de Medicina Interna, para 

dar resposta à época gripal, levou à abertura de 

30 camas, no espaço anteriormente ocupado 

pela Cirurgia-Homens no HSAC. 

Foi constituída uma equipa com coordenação 

médica e de enfermagem próprias.  

A equipa médica foi oriunda, por períodos 

rotativos, de cada um dos serviços do HSAC. 

Lentamente este espaço (com variações 

periódicas do número de camas e de 

profissionais), viria a evoluir para uma nova 

unidade funcional, adquirindo equipa médica 

própria. Tal adveio do reconhecimento de 

aumento efetivo do número de camas de 

Medicina Interna do CHLC e da aceitação de 

um projeto de criação de uma Unidade de 

Cuidados Intermédios da responsabilidade da 

referida especialidade.  

Assim foram feitas obras e equipado o espaço (de 6 camas) onde se previa a nova unidade. 

Contudo continuamos a aguardar profissionais em número e diferenciação que tal permita… 

Atualmente a jovem Unidade Funcional desenvolve as suas atividades na assistência na 

enfermaria de 30 camas (12 homens e 18 mulheres). Tem visita médica e sessões de serviço 

semanais. 

A equipa médica garante cobertura médica até às 20h e participa na Urgência Interna 

integrando a escala da Medicina 2.4. Colabora na Consulta Externa de Medicina Interna e 

Doenças Autoimunes. 

A Medicina 2.5 colabora no ensino do 3º e 6º ano da NMS/FCML e em formação pré-

graduada de escolas de enfermagem. Tem 5 internos em formação específica de Medicina 

Interna e 2 a 3 Internos do Ano Comum. 

Reclama diariamente a necessidade de uma Unidade de Cuidados Intermédios e mantem viva 

a esperança de que tal possa contribuir para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes…  

 

 

Coordenador  - Dr.ª Catarina Salvado 
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MEDICINA INTERNA 4 - HOSPITAL SANTA MARTA 

 

A Unidade Funcional de Medicina 4 encontra-se situada no 3º piso do edifício do Claustro do 

Hospital de Sta. Marta desde 1955. 

 

Atividade Assistencial 

Unidade de Internamento com lotação de 30 camas. 

Quarto de isolamento com lotação de 1 cama. 

Cobertura assistencial 24 horas por dia com médico residente. 

Consultoria de Medicina Interna a todas as Unidades do hospital, com especial enfoque ao 

Serviço de Cirurgia Vascular. 

Consulta externa de Medicina Interna e consultas temáticas de Diabetes e Hipertensão 

Arterial/Dislipidemias. 

Participação nos Planos de Contingência. 

 

Atividade Pedagógica 

Formação pré-graduada a alunos do 3º e 6º anos da Nova Medical School/UNL e a alunos de 

enfermagem da Escola Superior de enfermagem de Lisboa (ESEL). 

Formação pós-graduada a Internos do Ano Comum, Internos de Formação Específica de 

Medicina Interna e Internos de Formação Específica de outras Especialidades. 

Visita clínica semanal e reuniões semanais de serviço com apresentação de casos clínicos. 

Realização periódica de ações de formação dirigidas aos profissionais médicos e de 

enfermagem sobre SAV, ventilação não invasiva e infeção.  

 

Meios Complementares de Diagnóstico: 

Realização de MAPAs, ECGs, VOPs, Cardioimpedância e TILT´s, para o internamento e 

ambulatório no Núcleo de Investigação Arterial. 

 

Atividade de Investigação 

Participação ativa em ensaios clínicos e publicações em revistas nacionais e internacionais. 

Coordenador  - Professor António Sousa Guerreiro 
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MEDICINA INTERNA 7.2 - HOSPITAL DE CURRY CABRAL 

 

 

 

A Unidade de Medicina 7.2 é, atualmente o único serviço de Medicina Interna no Hospital de 

Curry Cabral. Ocupa dois pavilhões com uma lotação oficial de 38 doentes. Os pavilhões de 

internamento são partilhados com a unidade de Endocrinologia. 

A atividade assistencial da Medicina 7.2 tem diversas vertentes. Em 2018 na unidade de 

internamento foram registadas 1338 admissões com uma demora média de 10,84 dias e uma 

taxa de mortalidade de 9,57 %. 

A Medicina 7.2 garante uma cobertura médica assistencial a todo o hospital, com exceção da 

Infeciologia e da Nefrologia, fora das horas normais de funcionamento, através do seu médico 

residente. 

A atividade de consultoria a outras especialidades, nomeadamente à Ortopedia, Cirurgia e 

Medicina Física e Reabilitação, envolve um volume de trabalho muito significativo com cerca 

de 1300 chamadas em 2018. 

O Hospital de Dia da Medicina funciona diariamente garantindo cuidados assistenciais a 

doentes com patologia variada. Em 2018 foram efetuadas 703 sessões de Hospital de Dia. 

A Unidade de Doenças Autoimunes faz parte integrante da Medicina 7.2. A sua atividade 

desdobra-se em várias vertentes desde a consulta externa tendo realizado 3015 consultas em 

2018, à realização de exames complementares específicos de que se salienta a Capilaroscopia 

e a Biópsia de Glândula Salivar. 

Coordenador - Dr. António Panarra 
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Na Consulta externa para além da Consulta de Medicina Interna, existem também consultas 

temáticas nomeadamente a consulta de Obesidade integrada no âmbito do “Tratamento 

Cirúrgico da Obesidade” e a consulta Multidisciplinar de Geriatria. 

A Medicina 7.2 desenvolve a sua atividade científica e de investigação através da participação 

ativa em Jornadas, Cursos, Reuniões e Congressos nacionais e Internacionais; através da 

publicação de artigos em revistas nacionais e internacionais e ainda através da participação 

em trabalhos de investigação sobretudo na área da Autoimunidade. Tem também reuniões 

clínicas semanais que configuram ações de formação específicas, bem como reuniões 

periódicas com outras especialidades. 

A Medicina 7.2 garante formação pós-graduada a Internos de Formação Geral, Internos de 

Formação Específica de Medicina Interna e de outras especialidades que estagiam no serviço. 

São também facultados estágios a Internos de Formação Específica na área de Autoimunes e, 

em breve, também em Geriatria. 

A Formação pré-graduada decorre do acompanhamento de alunos dos 3º e 6º anos da FCML 

/Nova Medical School, bem como do Programa Erasmus e do Programa Atlantis. 
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RESUMO 
 

A capilaroscopia peri-ungueal é uma 

técnica não invasiva que permite estudar o 

fenómeno de Raynaud, através da 

visualização directa da microcirculação. A 

análise qualitativa e quantitativa dos 

capilares leva a uma classificação dos 

padrões capilaroscópicos em dois grandes 

grupos: esclerodérmico e não 

esclerodérmico. Podem, no entanto, 

extrair-se mais informação tal como a 

densidade vascular e o tipo de dismorfias 

encontradas.  

Nalgumas doenças auto-imunes, como a 

esclerose sistémica, é possível identificar 

alterações típicas precoces ao nível dos 

capilares, antecipar o diagnóstico, iniciar 

mais cedo a terapêutica e assim melhorar o 

prognóstico. O controlo evolutivo do 

padrão esclerodérmico permite estabelecer 

uma relação com as manifestações 

sistémicas da doença. Noutras doenças 

auto-imunes com envolvimento vascular 

importante, como o lúpus eritematoso 

sistémico, as miosites inflamatórias ou a 

síndrome do anticorpo anti-fosfolípido, 

também se observam alterações do padrão 

capilaroscópico, embora sem a 

especificidade dos achados da esclerose 

sistémica.  

Noutras doenças com envolvimento 

sistémico, como a diabetes mellitus e a 

hipertensão arterial, é possível identificar 

alterações da microcirculação que se 

relacionam com lesões dos órgão-alvo. 

Nestes casos, o papel da capilaroscopia, 

enquanto biomarcador, está ainda por 

esclarecer. 

O objectivo deste artigo é apresentar uma 

revisão narrativa sobre os princípios e 

indicações da capilaroscopia, implicações 

clínicas e futuros alvos de investigação.  

 

ABSTRACT 

 

Nailfold capillaroscopy is a non-invasive 

technique to assess Raynaud’s 

phenomenon, through direct visualization 

of microcirculation. Qualitative and 

quantitative analysis permits 

capillaroscopic pattern classification, as 

sclerodermic or non sclerodermic, although 

more information can be obtained, like 

vascular density and dysmorphias 

evaluation. 

In some autoimmune diseases, like 

systemic sclerosis, typical capillary 

abnormalities arise early in the disease 

process, allowing diagnosis and treatment 

anticipation, which will further improve 

the prognosis. Progress of capillaroscopic 
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changes correlates with manifestations of 

the disease. In other autoimmune diseases 

with important vascular involvement, as 

systemic lupus erythematosus, 

inflammatory myositis or antiphospholipid 

syndrome, capillaroscopy changes can also 

be observed, but are less specific than the 

systemic sclerosis’ ones. In other systemic 

diseases, like diabetes mellitus or arterial 

hypertension, identifiable microcirculation 

abnormalities relate with target-organ 

damage. In these situations, the role of 

nailfold capillaroscopy as a biomarker is 

yet to be clarified. The objective of this 

article is to present a narrative review 

about nailfold capilaroscopy theoretical 

basis, its main indications and clinical 

implications and, finally, future research 

targets.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O fenómeno de Raynaud (FR) é um 

fenómeno de vasoespasmo, frequente, 

caracterizado pela ocorrência de 

descoloração das extremidades e 

provocado por frio ou stress emocional. É 

mais habitual ao nível dos membros 

superiores. Ocorre inicialmente uma fase 

de cianose, seguida por palidez e 

repermeabilização - FR trifásico -, embora 

possa só passar por duas fases - FR 

bifásico. Pode provocar dor e impotência 

funcional, com impacto significativo na 

qualidade de vida dos doentes. O FR é uma 

manifestação clínica comum nas doenças 

auto-imunes (DAI), mas com uma 

prevalência de 19% na população global.
1
 

A maioria dos doentes apresentam FR 

primário, ou idiopático, totalmente 

reversível, sem dano estrutural associado. 

Os casos secundários envolvem uma 

extensa lista de patologias para diagnóstico 

diferencial, nas quais se incluem as DAI, 

doenças vasculares, situações associadas a 

hiperviscosidade plasmática ou vibração e 

exposição a fármacos. 

A capilaroscopia peri-ungueal (CPU) é um 

método não invasivo, simples e barato, 

para visualizar directamente a 

microcirculação, sendo utilizado na 

abordagem ao FR. Deste modo, alterações 

morfológicas da rede capilar podem ser 

rapidamente detectadas, permitindo 

realizar um diagnóstico diferencial entre 

FR primário e secundário, com valor 

preditivo.
2,3 

Do ponto de vista técnico, é 

usado um videocapilaroscópio de alta 

resolução (ampliação de 50-600x), com 

uma sonda USB ligada a um écran com 

software de análise de imagem digital, 

permitindo a visualização in vivo da rede 

capilar distal e a captação directa de 

imagens.
4
 O campo visual de análise 

abrange normalmente 1 mm
2
. Os capilares 

têm a forma de gancho de cabelo, 

distribuem-se em paliçada, paralelos ao 

eixo do dedo, com densidade normal entre 

7-12 capilares/mm
2
. A avaliação 

qualitativa estabelece um padrão 

capilaroscópico geral, permitindo 

distinguir FR primário de secundário, e 

classificá-lo em esclerodérmico ou não 

esclerodérmico, de acordo com Cutolo et 

al. Os padrões esclerodérmicos podem 

posteriormente dividir-se em precoce, 

activo e tardio, consoante a gravidade dos 

achados. A análise semi-quantitativa inclui 

a contabilização do número de capilares 

por campo, a presença de ansas dilatada, 

sejam capilares dilatados (> 30 mcm) ou 

megacapilares (> 50 mcm), as dismorfias 

minor (tortuosidades, cruzamentos, 

meandering, saca-rolhas, trevos, 

bifurcações) e major (megacapilares, 

ramificações complexas, hemorragia peri-

ungueal) (Fig. 1).  
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Figura 1: Imagens de capilaroscopia obtidas com lente de ampliação 200x, por sonda Videocap® versão 3.0. 

Capilaroscopia normal (1); capilaroscopia com padrão não esclerodérmico (2); capilaroscopia com padrão 

esclerodérmico precoce (3). A: cruzamentos; B: bifurcação; C: meandering; D: megacapilar; E: capilar dilatado; 

F: depósitos de hemossiderina, em contexto de hemorragia peri-ungueal em reabsorção. Cortesia Gabinete de 

Capilaroscopia - Unidade de Doenças Auto-Imunes do Hospital de Curry Cabral.  

A capilaroscopia tem assumido um papel 

cada vez mais importante no diagnóstico 

das DAI, permitindo estabelecer 

diagnósticos precoces. Noutras doenças 

sistémicas, como a hipertensão arterial e a 

diabetes mellitus, em que há envolvimento 

da microcirculação, têm sido descritos 

achados capilaroscópicos sugestivos, 

embora não patognomónicos, que 

permitem controlar a evolução da doença 

microvascular, prevendo-se um 

alargamento da utilidade e utilização desta 

técnica. A idade pediátrica apresenta 

também algumas particularidades, uma vez 

que as alterações patológicas da 

microcirculação acompanham a maturação 

da própria rede vascular.  

O objectivo deste artigo é apresentar uma 

revisão narrativa da literatura científica 

sobre capilaroscopia peri-ungueal e 

compreender a sua aplicabilidade clínica. 

Foi feita uma pesquisa exaustiva através da 

plataforma PubMed - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 

Foram usados os termos “nailfold 

capillaroscopy”, “videocapillaroscopy” e 

“capillaroscopy”.  

 

CAPILAROSCOPIA NAS DOENÇAS 

AUTO-IMUNES 

 

Nas DAI, o FR pode ser a primeira 

manifestação clínica, pelo que a sua 

abordagem constitui uma oportunidade 

para identificar doentes em fases iniciais 

de doença. A capilaroscopia, para além de 

permitir estudar a morfologia capilar, pode 

também actuar como preditor da gravidade 

do FR nalgumas situações - por exemplo, 

foi estabelecida uma relação entre dados 

capilaroscópicos e recidiva de úlceras 

digitais em doentes com esclerose 

sistémica (ES), tendo sido formulado o 

Capillaroscopic Skin Ulcer Risk in 

Systemic Sclerosis, validado em 2012.
5
 

 

Esclerose Sistémica (ES) 

Na ES, o FR está presente em praticamente 

todos os doentes, com uma prevalência 

superior a 95%, quer na ES cutânea 

limitada, quer na ES cutânea difusa.
6
 A 

disfunção endotelial e a lesão 

microvascular subjacentes ao processo 

fisiopatológico da doença estão patentes 

nas alterações capilaroscópicas detectadas: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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os capilares dilatam, transformam-se em 

megacapilares que, instáveis, vão sofrer 

rotura espontânea, permitindo a 

visualização directa da hemorragia peri-

ungueal. À medida que a doença progride, 

a fibrose da derme reticular torna-se mais 

acentuada, a densidade capilar diminui, os 

capilares tornam-se ramificados, sinal de 

neoangiogénese, com arquitectura 

estrutural desorganizada (Fig. 2). A 

identificação do padrão esclerodérmico na 

capilaroscopia é actualmente um critério de 

diagnóstico para ES.
7 

 

 

Figura 2: Imagens de capilaroscopia obtidas com lente de ampliação 200x, por sonda Videocap® versão 3.0. 

Padrão esclerodérmico precoce (1); padrão esclerodérmico activo (2); padrão esclerodérmico tardio, com capilar 

gigante (3). Cortesia Gabinete de Capilaroscopia - Unidade de Doenças Auto-Imunes do Hospital de Curry 

Cabral. 

A extensão dos achados capilaroscópicos 

reflecte não só a gravidade da doença e a 

sua actividade ao nível microvascular, 

como pode também ser indicadora da 

presença de envolvimento de orgãos 

internos e também do seu grau de 

envolvimento, ao existir  uma relação entre 

fibrose e dano vascular.
8
 Por exemplo, a 

redução da densidade capilar tem sido 

associada à hipertensão arterial pulmonar. 

Deste modo, a monitorização regular por 

CPU pode contribuir para avaliar a 

resposta à terapêutica e estabelecer o 

prognóstico da doença, actuando deste 

modo como biomarcador.   

Doença Mista do Tecido Conjuntivo 

(DMTC) 

O FR é também frequente na DMTC, com 

uma prevalência superior a 90%, sendo 

muitas vezes o único sintoma presente no 

momento do diagnóstico.
1
 A isquémia e as 

úlceras digitais são raras, 

comparativamente às da ES. Dada a 

heterogeneidade fenotípica da DMTC, os 

achados capilaroscópicos variam quer na 

morfologia, quer na gravidade. O padrão 

esclerodérmico está associado a doença 

pulmonar intersticial em cerca de 76% dos 

doentes.
9
  

 

Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) 

O envolvimento vascular no LES atinge 

múltiplos órgãos e sistemas, como a pele, o 

rim, o sistema cardiovascular, o cérebro, o 

pulmão e o trato gastrintestinal.
10

 A 

prevalência de FR é estimada entre 18-

40%, podendo surgir antes ou depois do 

diagnóstico, estando associado a 

complicações de órgão-alvo.
11,12 

As 
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alterações capilaroscópicas são muito 

frequentes, encontrando-se capilares 

dismórficos e tortuosos, hemorragia peri-

ungueal e um score de gravidade de CPU 

mais grave, quando comparado com 

indivíduos de controlo (Fig. 3).
10

 Dada a 

heterogeneidade da doença, o 

envolvimento microvascular não apresenta 

um padrão típico, embora vários estudos 

sugiram que os achados capilaroscópicos 

se relacionem com a actividade do LES. 

 

 

Síndrome de Sjögren (SSj) 

O FR é um sinal clínico frequente na 

Síndrome de Sjögren e surge em até um 

terço dos doentes, embora as complicações 

por isquémia digital sejam raras.
13 

As 

alterações encontradas na CPU variam 

desde achados inespecíficos, como 

cruzamentos, a outros mais específicos nas 

DAI, como hemorragia peri-ungueal e até 

mesmo padrão scleroderma-like.
14

 Estas 

últimas, estão normalmente associadas à 

presença de anticorpo anti-centrómero, no 

contexto de provável síndrome de 

sobreposição.  

 

 

Figura 3: Imagens de capilaroscopia obtidas com lente de ampliação x200, por sonda Videocap® versão 3.0. 

Lúpus Eritematoso Sistémico, com acentuada presença de dismorfias minor: meandering e cruzamentos (1); 

Artrite Reumatóide, apresentando também grande quantidade de dismorfias minor: meandering e saca-rolhas (2); 

Síndrome do Anticorpo Anti-fosfolípido, com hemorragia em pente (3). Cortesia Gabinete de Capilaroscopia - 

Unidade de Doenças Auto-Imunes do Hospital de Curry Cabral. 

Miopatias Inflamatórias Idiopáticas 

(MII) 

A frequência de FR nas MII é de cerca de 

20% na polimiosite, 40% na 

dermatomiosite (DM) e 62% na síndrome 

anti-sintetase.
15,16 

Os achados 

capilaroscópicos são normalmente mais 

exuberantes na dermatomiosite, com 

capilares muito dilatados e dismórficos, 

distorção da arquitectura estrutural e 

hemorragia peri-ungueal, compondo um 

padrão do tipo esclerodérmico  (Fig. 4).
17

 

As alterações capilaroscópicas relacionam-

se com a actividade da doença na DM, 

dado que a redução no número de capilares 

está associada a maior atingimento 

muscular. Maior distorção da arquitectura 

estrutural, padrão esclerodérmico e a 

presença do anticorpo anti-155/140 são 

sugestivos de etiologia paraneoplásica. A 

associação entre alterações na CPU e 

doença intersticial pulmonar ou 

atingimento articular não está ainda 

estabelecida.  
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Na polimiosite, podem surgir dismorfias 

major, mas em muito menor quantidade 

quando comparadas com a DM, e a CPU 

pode até mesmo ser normal. Um estudo 

recente revelou alterações capilaroscópicas 

na síndrome anti-sintetase em 62,1% dos 

doentes, sendo que o padrão 

esclerodérmico estaria associado à 

presença de anticorpo anti-Jo1.
18

  

 

 

Figura 4: Imagens de capilaroscopia obtidas com lente de ampliação 200x, por sonda Videocap® versão 3.0. 

Dermatomiosite juvenil - capilares muito dilatados, com pequenos aneurismas ao longo da parede, alternando 

com capilares finos com disposição irregular (1); clara redução da densidade capilar, com capilar único com 

ramificação complexa (neoangiogénese), rotura capilar espontânea e hemorragia peri-ungueal adjacente (2); 

rarefacção capilar, com capilar ramificado e dilatado e focos de hemossiderina dispersos, sugerindo hemorragia 

peri-ungueal em reabsorção (3). Cortesia Gabinete de Capilaroscopia - Unidade de Doenças Auto-Imunes do 

Hospital de Curry Cabral. 

Artrite Reumatóide 

O fenómeno de Raynaud está presente na 

AR em 4,6 a 17,2% dos doentes, consoante 

as séries. A neoangiogénese e as 

tortuosidades constituem alterações 

frequentes (Fig. 3).
19

 Estima-se que a 

rarefacção capilar seja provocada pela 

inflamação, estando associada a menor 

débito cardíaco, aumento da rigidez da 

parede arterial e maior risco 

cardiovascular.
20

  

 

Síndrome do Anticorpo Anti-Fosfolípido 

(SAAF) 

O fenómeno de Raynaud tem sido descrito 

em associação com a SAAF em estudos 

com pequenas amostras populacionais, 

pelo que a sua prevalência ainda não foi 

estabelecida. Alguns estudos sugerem uma 

relação entre a hemorragia peri-ungueal e 

as manifestações clínicas da SAAF, 

embora estes fenómenos microtrombóticos 

não sejam suficientes para estabelecer o 

diagnóstico da doença, dadas as baixas 

sensibilidade e especificidade destes 

achados.
21 

Um padrão específico de 

hemorragia associado ao diagnóstico de 

SAAF, “hemorragia em pente”, surge 

quando a trombose de uma arteríola 

aferente leva à rotura de vários capilares a 

jusante, com os respectivos depósitos de 

hemossiderina dispostos em paliçada.
22

  

Psoríase 

As alterações capilaroscópicas na psoríase 

estão associadas ao processo de 

angiogénese ao nível da derme, sendo que 

ocorrem previamente à hiperplasia 
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epidermóide. A densidade capilar pode ser 

menor, com capilares tortuosos, dilatados e 

alongados.
23

 O fenómeno de Raynaud é 

raro. Não há correlação com o tempo de 

evolução ou a actividade da doença.  

 

Espondilite Anquilosante (EA) 

A EA tem vindo a ser associada a 

alterações microvasculares, com 

repercussão na morbilidade e mortalidade 

cardiovascular. Um estudo recente revelou 

que, em fases de doença activa, a CPU 

revela aumento da neoangiogénese e do 

edema peri-ungueal.
24

 Após tratamento 

com agentes anti-TNF alfa, verifica-se uma 

melhoria do edema peri-ungueal, mas os 

restantes parâmetros morfológicos 

mantêm-se estáveis. A disfunção 

microvascular e a neovascularização 

relacionam-se com os índices de actividade 

de doença nos estudos realizados.  

 

CAPILAROSCOPIA EM OUTRAS 

DOENÇAS SISTÉMICAS 

 

Diabetes Mellitus 

A hiperglicémia é um factor de risco para 

alterações microvasculares, como 

retinopatia ou nefropatia. As alterações 

capilaroscópicas correlacionam-se 

directamente com a retinopatia, sendo mais 

frequentes na Diabetes Mellitus tipo 1 

(DM1) do que na tipo 2.
25

 Na DM1, as 

alterações microvasculares são precoces e 

estão associadas a mau controlo 

metabólico.
26

 Os achados mais frequentes 

incluem distribuição irregular, dismorfias 

como tortuosidades, ectasias e 

ramificações, edema intersticial e 

alterações da velocidade de circulação. Os 

capilares dilatados surgem numa fase mais 

avançada da doença. A “capilarite 

diabética” poderá estar associada não só à 

lesão microvascular da diabetes, como 

também a outras co-morbilidades, como 

hipertensão arterial, aterosclerose e 

dislipidémia.
26

 São necessários mais 

estudos para determinar o papel da CPU na 

detecção precoce de doença microvascular 

na diabetes.  

 

Hipertensão Arterial (HTA) 

Os resultados são discordantes quanto às 

alterações microvasculares na HTA. 

Alguns estudos referem que estas serão 

primárias, geneticamente determinadas, e 

que esta neoangiogénese poderá estar na 

etiologia da doença; outros defendem que 

as alterações microvasculares se 

correlacionam com a hipertensão arterial 

diastólica; outros ainda, alegam que a 

rarefacção capilar está associada a um 

score de risco de Framingham mais 

elevado.
27

 Um aumento na resistência 

vascular periférica, provocada pela 

rarefacção capilar, poderia ser responsável 

por um aumento dos níveis tensionais, 

provocando o desenvolvimento de HTA 

clinicamente valorizável. Assim sendo, 

capilaroscopia poderá vir a actuar como 

preditor de risco cardiovascular individual 

nos doentes com HTA. 

 

Doença Renal Crónica (DRC) 

A rarefacção capilar na DRC é 

independente da HTA ou dos valores de 

glicémia e aumenta com as concentrações 

de fósforo, cálcio e da forma intacta da 

hormona paratiroideia. Melhora com níveis 
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de vitamina D dentro dos valores 

terapêuticos.
28

 O reconhecimento precoce e 

tratamento da rarefacção microvascular 

poderão melhorar o prognóstico dos 

doentes na DRC.  

 

Síndromes Paraneoplásicas 

O fenómeno de Raynaud pode comportar-

se como manifestação paraneoplásica, 

sendo mais frequentemente associado à 

neoplasia do ovário, testículo, rim, 

melanoma, linfoma, mieloma múltiplo e 

carcinoma hepatocelular.
29

 O FR isolado 

associado a neoplasia surge normalmente 

em doentes com mais de 50 anos, 

envolvimento assimétrico dos dedos e 

evolução para necrose, com parca resposta 

a terapêutica vasodilatadora ou à 

simpatectomia. Os achados 

capilaroscópicos são habitualmente muito 

heterogéneos, com focos de 

neoangiogénese, embora estejam apenas 

publicados casos clínicos isolados (Fig. 5).  

 

Figura 5: Imagens de capilaroscopia obtidas com lente de ampliação x200, por sonda Videocap® versão 3.0.  

Fenómeno de Raynaud paraneoplásico em doente com linfoma anaplásico de grandes células, que faleceu 

durante a quimioterapia. Capilares longos e finos, com velocidade de circulação lenta (1); capilares ramificados 

sugestivos de neoangiogénese (2); megacapilar e plexo venoso muito ingurgitado (3). Cortesia Gabinete de 

Capilaroscopia - Unidade de Doenças Auto-Imunes do Hospital de Curry Cabral. 

Capilaroscopia em Idade Pediátrica 

A densidade capilar aumenta com a idade e 

estima-se que por volta dos 10 anos a 

maturação esteja completa e a rede 

vascular se assemelhe à de um adulto.
30

 O 

FR primário é mais frequente e surge 

sobretudo no sexo feminino, após a 

menarca. Na ES juvenil, o padrão 

esclerodérmico é semelhante ao do adulto 

e mais de 60% dos doentes apresentam 

megacapilares e áreas avasculares no 

momento do diagnóstico. Na DM juvenil, 

as alterações capilaroscópicas são 

dinâmicas e sequenciais, variando de 

acordo com as fases de evolução da 

doença. A alteração mais precoce é o 

aparecimento de microtrombose e 

microhemorragia, seguido de 

megacapilares, rarefacção capilar e 

neoangiogénese.
17

 As alterações 

capilaroscópicas apresentam boa 

correlação com a actividade da doença. No 

LES juvenil não há padrão capilaroscópico 

específico e não há relação com a 

actividade da doença.
30
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CONCLUSÃO 

A capilaroscopia peri-ungueal é uma 

técnica não invasiva para estudar a 

microcirculação, com um papel primordial 

no estudo do fenómeno de Raynaud. Nas 

doenças auto-imunes, permite um 

diagnóstico precoce da esclerose sistémica, 

bem como monitorizar a resposta à 

terapêutica e estabelecer o prognóstico. Em 

doenças como a DM ou LES, apesar de 

não haver um padrão capilaroscópico 

característico, há uma correlação entre 

achados dismórficos e a actividade da 

doença.  

Nas doenças sistémicas com envolvimento 

microvascular, como a diabetes mellitus e 

a hipertensão arterial, a CPU pode actuar 

como biomarcador para detectar doença 

microvascular de modo precoce. Mais 

estudos serão necessários para estabelecer 

o seu papel noutras doenças sistémicas.  
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RESUMO  

Introdução: A distrofia miotónica tipo 2 é 

uma doença autossómica dominante rara. 

Os sintomas mais prevalentes são dor e 

fraqueza muscular. O diagnóstico é 

molecular e o tratamento de suporte. 

Caso Clínico: Doente romena de 44 anos 

com fraqueza muscular proximal, mialgias 

e rabdomiólise. Após realização de 

eletromiograma com padrão típico da 

Distrofia Miotónica Tipo 2 realizou teste 

genético que confirmou o diagnóstico. 

Iniciou terapêutica dirigida com pouca 

eficácia mantendo-se sintomática e com 

prejuízo da qualidade de vida. 

Discussão: A Distrofia miotónica tipo 2 

cursa com mialgias e fraqueza muscular 

fazendo diagnóstico diferencial com 

fibromialgia. O diagnóstico exige um 

elevado grau de suspeição e é sugerido 

pelo eletromiograma e biopsia muscular. 

Acarreta uma morbilidade importante 

independentemente da terapêutica. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Myotonic dystrophy type 2 

is a rare autossomic dominant disease. The 

most common symptoms are myalgias and 

muscle weakness. Diagnosis is genetic, and 

treatment is supportive. 

Clinical report: 44 years old Romanian 

woman with proximal muscle weakness, 

myalgia and rhabdomyolysis. An 

electromyography that showed findings 

typical of Myotonic Dystrophy type 2 was 

made and the genetic testing confirmed the 

diagnosis. Treatment was started but the 

patient is still symptomatic and 

experiences a decreased quality of life. 

Discussion: Myotonic dystrophy type 2 

manifests as myalgia and muscle weakness 

and can be indistinguishable from 

fibromyalgia. Clinicians should have a 

high suspicion level and the diagnosis can 

be suggested by electromyographic studies 

and muscle biopsy. It has a high morbidity 

regardless of therapy. 

 

INTRODUÇÃO 

A Distrofia miotónica tipo 2 (DM2) é uma 

doença autossómica dominante 

caracterizada pela expansão da repetição 

CCTG no intrão 1 do gene nucleic acid 

binding protein (CNBP), antigo ZFN9, no 

cromossoma 3q21.3.
1,2
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A prevalência exata da DM2 é 

desconhecida devido ao número reduzido 

de estudos epidemiológicos existentes. 

Apesar da variabilidade geográfica e 

étnica, a DM2 é mais rara que a Distrofia 

miotónica tipo 1 (DM1) na maioria das 

populações, à exceção da Alemanha, 

Polónia e Filândia onde a sua prevalência 

parece ser semelhante à da DM1 (1:8000).
3
 

Na Filândia a DM2 tem uma incidência de 

1:1830.
2
  

A doença manifesta-se apenas na idade 

adulta entre os 20-60 anos afetando 

preferencialmente caucasianos da Europa 

do Norte e Leste.
1,2,3

 Os sintomas mais 

prevalentes são dor e fraqueza muscular 

(82%), sendo a primeira o fator mais 

preponderante na maioria dos doentes, 

conduzindo muitas vezes ao diagnóstico 

incorreto de fibromialgia.
1,4

 O seu 

diagnóstico exige um elevado nível de 

suspeição clínica e necessita de 

confirmação molecular.
5,4  

Nenhuma terapêutica altera o curso da 

doença e o tratamento é de suporte.
2,3,6

 A 

maioria dos doentes mantém fadiga e 

mialgias importantes apesar da terapêutica, 

com grande impacto na qualidade de 

vida.
7,8

 

CASO CLÍNICO 

Doente de 44 anos, natural da Roménia, 

empregada doméstica, seguida na consulta 

de medicina por anemia. Durante o 

seguimento desenvolve quadro de mialgias 

intensas dos membros superiores e cintura 

escapular que se interpretaram em relação 

com possível doença osteoarticular 

degenerativa ocupacional. Contudo a 

ausência de sinais radiológicos sugestivos 

e o aparecimento de fraqueza muscular 

proximal associado a valores de creatinina 

quinase (CK) persistentemente elevados 

(518-729 U/L) levantaram a hipótese de 

eventual doença muscular. Após exclusão 

de patologia autoimune (ANA, anticorpo 

Anti-dsDNA, ASMA, AMA-M2, LKM1 e 

anticorpo anti-citosol) realizou biópsia 

muscular que mostrou alterações 

inflamatórias inespecíficas aparentemente 

descartando doenças musculares crónicas. 

Porém, após discussão do caso com a 

consulta de doenças neuromusculares 

realizou eletromiograma (EMG) que 

documentou atividade miotónica 

generalizada (padrão tipo wane) mais 

abundante distalmente e miopatia 

proximal, sugerindo o diagnóstico de DM2 

(Fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: EMG 

do músculo curto 

abdutor do 

polegar direito 

com salvas 

miotónicas com 

padrão “wane” 

típico da distrofia 

miotónica tipo 2. 
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Posteriormente realizou estudo genético 

que identificou 1 alelo com expansão 

CCTG e 1 alelo de tamanho normal na 

região repetitiva (CCTG) do gene ZNF9, 

confirmando o diagnóstico. Foi excluído 

envolvimento cardíaco e oftalmológico e 

feito aconselhamento genético à própria e 

aos familiares diretos. Apesar das várias 

abordagens terapêuticas tentadas 

(gabapentina, fenitoína, metilxantina) 

mantém mialgias e fraqueza muscular 

importantes com forte impacto na sua 

qualidade de vida. 

 

DISCUSSÃO 

A DM2 é uma doença autossómica 

dominante rara que afeta principalmente 

caucasianos da Europa do Norte e do 

Leste.
3
 É frequentemente subdiagnosticada 

devido à clínica inespecífica dominada por 

sintomas de dor e fraqueza muscular 

proximal descritos em 82% dos doentes. O 

principal sintoma é a dor muscular que 

além de ser mais prevalente na DM2 que 

noutras doenças musculares crónicas
1
 

parece ser um indicador de início de 

doença sendo identificada como primeiro 

sintoma em 11.1% dos casos.
4 

É 

generalizada, pode agravar com o exercício 

físico, palpação e calor, tem intensidade, 

localização e duração bastante flutuantes e 

não responde aos analgésicos comuns.
5
 

Apesar de prevalente (90% dos doentes) a 

miotonia raramente é grave e pode não ser 

clinicamente evidente. Mais raramente 

pode ainda haver envolvimento ocular, 

endocrinológico e cardíaco.
1
 

Os sintomas inespecíficos com predomínio 

de queixas álgicas leva frequentemente ao 

diagnóstico incorreto de fibromialgia 

havendo estudos a revelar que 2 em cada 

63 doentes com fibromialgia na verdade 

sofrem de DM2.
4
 Apesar de cursar também 

com dor muscular e rigidez generalizada a 

hipótese de fibromialgia não foi colocada 

neste caso porque as queixas álgicas se 

faziam acompanhar de fraqueza muscular 

de predomínio proximal e valores de CK 

sistematicamente elevados, sugerindo a 

hipótese de doença neuromuscular. O 

estudo prosseguiu com a realização de 

biópsia muscular que apesar de poder 

sugerir o diagnóstico é muitas vezes 

inconclusiva
3
, tal como aconteceu neste 

caso. O exame complementar determinante 

para o diagnóstico desta doente foi o 

eletromiograma (EMG) que identificou o 

padrão miotónico típico da doença com 

descargas elétricas que apenas decrescem 

(wane) em frequência e amplitude.
9,10

 O 

diagnóstico definitivo foi feito após 

identificação da repetição CCTG no gene 

CNBP.  

Nenhuma terapêutica altera o curso da 

doença e o tratamento envolve controlo de 

sintomas, aconselhamento genético e 

prevenção de complicações sendo o 

rastreio cardiovascular, oftalmológico e 

endocrinológico (diabetes, dislipidemia, 

hipotiroidismo e hipogonadismo) 

essencial. Quando presente a miotonia 

pode ser controlada com flecainida, 

propafenona ou mexiletina. Os anti-

inflamatórios não esteróides, corticóides, 

antidepressivos tricíclicos e exercício 

diário podem ajudar no controlo da dor.
2,3,6

 

Contudo, tal como nesta doente, na maioria 

dos casos as queixas de fadiga e a dor 

crónica mantém-se independentemente da 

terapêutica com forte impacto na qualidade 

de vida dos doentes conduzindo 

frequentemente a quadros depressivos.
7,8
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Em conclusão a DM2 é uma doença com 

sintomatologia inespecífica e comum pelo 

que o seu diagnóstico exige um elevado 

grau de suspeição clínica. O diagnóstico e 

tratamento exigem uma abordagem 

multidisciplinar. 
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RESUMO  

A endocardite infecciosa com 

hemoculturas negativas constitui um 

desafio diagnóstico e terapêutico. A 

identificação do agente etiológico exige 

frequentemente o recurso a testes 

serológicos e técnicas de biologia 

molecular. Neste contexto a Bartonella é 

um agente emergente, responsável por um 

número crescente de endocardites.  

Apresenta-se o caso de uma mulher 

portadora de prótese valvular aórtica 

biológica com quadro de astenia, anorexia 

e perda ponderal com 4 meses de evolução 

acompanhado de febre, sem outros 

sintomas. As hemoculturas foram estéreis e 

o ecocardiograma transesofágico mostrou 

vegetações na válvula protésica. As 

serologias para Bartonella spp. e Coxiella 

burnetti (fase aguda) foram positivas. 

Foi submetida a substituição valvular e 

antibioterapia, tendo o teste por biologia 

molecular da válvula identificado a 

Bartonella spp. como agente etiológico. 

Os autores realçam as dificuldades no 

diagnóstico etiológico e as limitações dos 

exames culturais e serológicos na 

endocardite a Bartonella spp, zoonose que 

deve ser considerada na endocardite com 

hemoculturas negativas. 

 

ABSTRACT 

Blood culture-negative infective 

endocarditis is a diagnostic and therapeutic 

challenge. The identification of the 

causative agent usually requires serological 

tests and molecular detection methods. In 

this regard Bartonella has become an 

emerging cause in a growing number of 

cases of endocarditis.  

We report a patient with a prosthetic aortic 

valve presenting with asthenia, anorexia 

and weight loss with 4 months of evolution 

and fever, with no other symptoms. The 

blood cultures were negative and 

transesophageal echocardiogram 

documented vegetations on the prosthetic 

valve. Serological tests for Bartonella spp. 
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and Coxiella burnetti (acute phase) were 

positive. 

The patient underwent valve replacement 

surgery and antibiotics; the molecular 

biology test on the valve was positive for 

Bartonella spp. 

The authors highlight the difficulties 

regarding the etiologic diagnosis and the 

limitations of cultural and serological tests 

in Bartonella spp. endocarditis, a zoonosis 

that should be considered in blood culture-

negative endocarditis.  

 

INTRODUÇÃO  

As principais causas de hemoculturas 

negativas na endocardite infecciosa são a 

antibioterapia prévia às colheitas e os 

agentes de crescimento fastidioso, 

nomeadamente a Coxiella burnetti e a 

Bartonella spp que raramente são isoladas 

em exame cultural.
1,2,3

 

O género Bartonella foi descrito pela 

primeira vez como causa de endocardite 

em 1993, e desde aí é considerado 

responsável por um número crescente de 

casos de endocardite com hemoculturas 

negativas.
1,2,4 

Atualmente estima-se que a 

Bartonella seja responsável por 3 a 4% de 

todos os casos de endocardite.
1
  

A Bartonella quintana e a henselae são as 

espécies mais frequentemente associadas a 

endocardite, com clara predominância no 

género masculino em 60% a 85% dos 

casos.
1,4,5

 

 A endocardite a Bartonella quintana (75% 

casos) atinge sobretudo os indivíduos com 

condições socio-económicas precárias, 

exposição ao piolho humano e alcoólicos 

crónicos, a maioria sem doença valvular 

cardíaca prévia. A endocardite a 

Bartonella henselae (25% casos) ocorre 

geralmente em indivíduos expostos a gatos 

ou às suas pulgas e portadores de 

valvulopatia prévia.
1,4,6

 

O quadro clínico é semelhante ao de outras 

endocardites bacterianas sub-agudas, sendo 

frequentes os sintomas inespecíficos de 

febre, astenia e emagrecimento e de 

insuficiência cardíaca, a última a afetar 

50% a 70% dos doentes.
4,7

 

Na avaliação laboratorial as alterações 

mais frequentes são a elevação da 

velocidade de sedimentação, anemia, 

trombocitopenia e compromisso da função 

renal.
1,4,7

 

A endocardite a Bartonella spp atinge 

maioritariamente as válvulas nativas, 

sobretudo a aórtica.
1,5,6,8

 Os casos de 

atingimento de válvulas protésicas 

associam-se geralmente a uma evolução 

mais agressiva e desenvolvimento de 

complicações como perfuração valvular e 

insuficiência cardíaca.
9
 

O diagnóstico etiológico é difícil, dada a 

frequente negatividade dos exames 

culturais do sangue e das válvulas, 

exigindo testes serológicos e técnicas 

moleculares com a utilização da reacção 

em cadeia da polimerase (PCR). 

 

CASO CLÍNICO  

Relata-se o caso clínico de uma mulher 

com 77 anos de idade, internada por um 

quadro arrastado com 4 meses de evolução, 

caracterizado por astenia, cansaço fácil, 

anorexia e emagrecimento, somando-se 

hipersudorese e arrepios com 3 semanas de 

evolução e referência a febre nos dois dias 
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que antecederam o internamento. Referia 

contacto diário com gatos e 

esporadicamente com gado caprino e 

bovino.  

Tinha antecedentes de diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensão arterial essencial, 

fibrilhação auricular paroxística, anemia de 

doença crónica, e era portadora de prótese 

valvular aórtica biológica colocada há 5 

anos. O ecocardiograma transesofágico 

(ETE) realizado cerca de um mês e meio 

antes do internamento, por queixas 

sugestivas de insuficiência cardíaca, 

revelou prótese com folhetos espessados e 

abertura sistólica conservada e jactos de 

insuficiência periprotésica, grave junto ao 

ostium da coronária direita, ligeiro 

posterior e um jacto central pouco 

significativo; válvula mitral normal, sem 

insuficiência significativa, não se 

documentando vegetações, trombos 

endocavitários ou autocontraste 

espontâneo. 

Estava medicada com carvedilol, 

metformina/vildagliptina, acenocumarol, 

losartan/hidroclorotiazida, rosuvastatina e 

sulfato ferroso. 

À admissão apresentava-se febril (38,4ºC), 

normotensa, normocárdica e sem sinais de 

dificuldade respiratória.  

Na auscultação cardiopulmonar 

registavam-se ligeiros fervores crepitantes 

bibasais, tons cardíacos ritmicos e sopro 

sistodiastólico aórtico. Não foram 

detectadas organomegálias ou lesões 

cutâneas.  

Analiticamente a destacar anemia 

(hemoglobina 8,1 g/dl) normocrómica, 

normocítica, 4860 leucocitos/mm3 com 

fórmula normal, trombocitopénia 

(126.000/mm3), proteína C reactiva de 

40,6 mg/L, sem outras alterações. 

A radiografia torácica evidenciava ligeira 

hipotransparência bibasal sugestiva de 

estase pulmonar, sem imagens de 

condensação e índice cardiotorácico 

normal.  

O electrocardiograma apresentava ritmo 

sinusal (72bpm) e bloqueio 

auriculoventricular de 1º grau, sem outras 

alterações. 

No serviço de urgência, após colheita de 

hemoculturas, foi medicada com 

ceftriaxona por suspeita de 

traqueobronquite.  

No internamento, considerando o quadro 

constitucional e febre sem outros sintomas 

sugestivos de foco infeccioso e sendo a 

doente portadora de prótese valvular 

aórtica foi colocada a hipótese de 

endocardite. Realizou-se ETE que revelou 

para além da disfunção protésica descrita 

anteriormente, pequenas vegetações nos 

folhetos da prótese, abcesso envolvendo 

parte do anel protésico e ventrículo 

esquerdo moderadamente dilatado, não 

hipertrofiado e com função sistólica global 

conservada. 

Sob ceftriaxona fica apirética após uma 

semana, permanecendo 

hemodinamicamente estável em ritmo 

sinusal, sem dificuldade respiratória e com 

ligeira estase pulmonar.  

As hemoculturas seriadas foram todas 

negativas. Os testes serológicos sugeriam 

provável infecção aguda a Coxiella 

burnetti (anticorpos fase II) e excluiam 

brucelose (tabela 1). A serologia da 

Bartonella spp. enviada para o Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
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(INSA) ficou disponível 4 semanas após o 

diagnóstico de endocardite, sendo 

sugestiva de infecção aguda por este 

agente (tabela 1).  

 

 

 

Após 4 semanas de monoterapia com 

ceftriaxona a doente foi submetida a 

substituição da prótese valvular aórtica, 

tendo evoluído sem complicações. As 

hemoculturas no pós-operatório e os 

exames culturais da bioprótese foram 

negativos.  

Os testes moleculares por PCR na válvula 

substituída revelaram-se positivos para 

Bartonella spp. e negativos para Coxiella 

burnetti.  

 

DISCUSSÃO  

A endocardite com hemoculturas negativas 

mantém-se um desafio diagnóstico e 

terapêutico. A incidência destes casos é 

muito variável (2,1 % a 35%) reflectindo 

provavelmente as diferenças de utilização 

dos testes de diagnóstico.
1,2,3

 

 

 

 

Actualmente não existem critérios para o 

diagnóstico de endocardite causada pela 

Bartonella spp. 

As hemoculturas são habitualmente 

negativas porque a Bartonella invade e 

permanece nos eritrócitos (bacteriemia 

intra-eritrocitária) e exige meios de cultura 

e condições de crescimento especiais.  

Os testes serológicos são importantes mas 

têm limitações, nomeadamente o teste de 

imunofluorescência indirecta (IFA), 

disponível no caso presente, que apresenta 

sensibilidade e especificidade variáveis, 

dificuldade na distinção entre infecção 

activa e prévia e reactividade cruzada, 

entre os vários tipos de Bartonella, a 

Chlamydia spp e a Coxiella burnetti, todos 

agentes que podem causar endocardite com 

hemoculturas negativas.
2,8,10 

Tabela 1: resultado das serologias para brucella, coxiella e bartonella. * IFA - teste de imunofluorescência 

indirecta. 
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Geralmente poucos doentes apresentam 

títulos detectáveis de anticorpos IgM.  

A maioria dos autores considera que um 

título de IgG superior ou igual a 1:800 tem 

um valor preditivo positivo de 95% nos 

doentes com endocardite, mas cerca de 

40% dos casos não cumpre este critério e 

outros existem em que o IFA é negativo 

exigindo outros testes mais específicos.
1,4

 

No caso apresentado a serologia para 

Coxiella burnetti indicava infecção aguda 

(fase II) sem evidência de anticorpos 

contra os antigénios de fase I de febre Q 

crónica. O diagnóstico laboratorial da febre 

Q baseia-se na identificação de anticorpos 

contra antigénios de fase I e fase II. Na 

infecção aguda predominam os anticorpos 

contra os antigénios de fase II enquanto os 

anticorpos de fase I são os prevalentes na 

febre Q crónica como a endocardite. É 

considerado como critério major de 

endocardite por Coxiella burnetti um título 

de IgG de fase I ≥ 1:800.
3
  

A frequente negatividade das hemoculturas 

e dos exames culturais das válvulas 

atingidas e as limitações dos testes 

serológicos exigem o recurso de técnicas 

moleculares para o diagnóstico etiológico.  

A técnica molecular com PCR é muito 

importante na endocardite a Bartonella, 

sendo um método sensível, específico e 

rápido. A sensibilidade nas amostras 

valvulares é muito elevada (92%), mesmo 

nos doentes sob antibioterapia, sendo 

significativamente menor nas amostras de 

sangue e soro (33% e 36% 

respectivamente).
4
 No caso apresentado, 

foi esta técnica que permitiu identificar 

como agente etiológico a Bartonella spp e 

excluir a Coxiella burnetti.   

A Bartonella spp. é sensível a várias 

classes de antibióticos incluindo os β-

lactâmicos, macrólidos, tetraciclinas e 

aminoglicosidos, havendo estudos que 

revelam que apenas os ultimos exibem 

actividade bactericida.
1,5

 

A maioria das recomendações terapêuticas 

para a endocardite a Bartonella incluem 

um β-lactâmico (sobretudo cefalosporinas 

de 3ªgeração), macrólido ou tetraciclina 

(doxiciclina) durante pelo menos 4 

semanas (válvula nativa) ou 6 semanas 

(prótese valvular) em associação com um 

aminoglicosido nas primeiras 2 semanas.
1,5

 

A cirurgia valvular é necessária em mais 

de 90% dos casos.
4
 

Nos casos de endocardite infecciosa com 

hemoculturas negativas, especialmente se 

as colheitas foram prévias à instituição da 

antibioterapia, os autores realçam a 

importância dos testes serológicos e de 

biologia molecular para a identificação 

causal da Bartonella spp e da Coxiella 

burnetti.
2,3,7

 

A reactividade cruzada na serologia dos 

dois agentes e a indisponibilidade do IFA 

para a Bartonella spp em muitos hospitais, 

com a consequente morosidade nos 

resultados, reservam um papel diagnóstico 

determinante dos testes moleculares com 

PCR nas amostras valvulares destes 

doentes que frequentemente exigem 

terapêutica cirúrgica.  

Salienta-se a importância do diagnóstico 

etiológico na endocardite com 

hemoculturas negativas, pelas implicações 

na terapêutica e no prognóstico do doente. 
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RESUMO 

A Doença de Creutzfeld-Jacob (DCJ) é 

uma doença rara, causada por priões. Pode 

manifestar-se como uma forma 

rapidamente progressiva e irreversível de 

demência, mas a apresentação inicial pode 

ser atípica, obrigando ao diagnóstico 

diferencial. 

Os autores apresentam um caso de um 

homem de 75 anos com ataxia da marcha, 

dismetria, nistagmo, tonturas e cefaleias. 

Foi internado para esclarecimento 

documentando-se lesão sugestiva de 

enfarte isquémico no núcleo lenticulado. 

Teve alta com melhoria espontânea. Duas 

semanas depois, houve ressurgimento e 

agravamento dos défices queprogrediram 

rapidamente para demência. O estudo 

complementar para despiste de outras 

etiologias foi negativo. Realizou 

ressonância magnética cerebral que 

documentou hipersinal nos núcleos 

lenticulados, caudados, talâmicos, 

pulvinares e também atingimento cortical. 

Registou-se positividade da proteína 14-3-

3 no liquor. 

Este caso pretende ilustrar a importância 

de um elevado grau de suspeição para o 

diagnóstico de uma entidade rara como a 

DCJ, destacando-se a importância do 

diagnóstico diferencial no despiste de 

entidades clínicas tratáveis.  

ABSTRACT 

Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) is a rare 

entity, caused by prions. It is characterized 

by rapidly progressive dementia although 

its initial presentation can sometimes be 

blurred, imposing differential diagnosis 

with other diseases. 

The authors present a 75 years old man 

with gait ataxia, dysmetria, nystagmus, 

dizziness and headache. The magnetic 

resonance of the brain showed a lenticular 

stroke.There was a spontaneous resolution 

of the symptoms at discharge, but two 

weeks later he presents with the same 

cerebellar but also extrapyramidal 

symptoms and rapidly progressive 

dementia. Other etiologies were excluded. 

The cerebral magnetic resonance showed 

abnormalities in the leticulate, caudate, 

thalamic and pulvinar nuclei. 
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Cerebrospinal fluid analysis revealed 

augmented 14-3-3 protein.  

This case shows the importance of high 

suspicion to detect a rare entity, such as 

CJD and the need to a rich differential 

diagnosis to exclude treatable conditions. 

 

INTRODUÇÃO 

A doença de Creutzfeld-Jacob (DCJ) é 

uma doença neurodegenerativa rara, 

causada por priões, com uma prevalência 

inferior a 1 caso por milhão.
1
 A proteína 

responsável pela doença é uma 

glicoproteína de superfície celular 

denominada proteína de priões celular 

(PrP
c
), que pode adotar uma conformação 

diferente da habitual com capacidade 

infeciosa e de auto-propagação, através da 

formação de fibrilhas patogénicas 

resistentes à degradação, denominada 

PrP
sc

.
2,3 

A DCJ tem 4 formas distintas: 

esporádica, a mais frequente (~85%) e que 

acontece por transformação espontânea de 

uma proteína ou mutação somática; 

familiar, caracterizada por uma mutação 

autossómica dominante no gene da 

proteína de priões(PRNP); iatrogénica, por 

contacto com tecidos humanos 

contaminados; e variante, adquirida por 

contacto com gado bovino com 

encefalopatia espongiforme.
4,5

  

A clínica da DCJ culmina numa forma de 

demência rapidamente progressiva, no 

entanto, os achados semiológicos iniciais 

podem ser muito variáveis, podendo ser 

caracterizados por mioclonias, rigidez ou 

diversos sinais focais.
1
 Pela diversidade de 

apresentação clínica, impõe-se o 

diagnóstico diferencial com outras 

entidades como encefalites, encefalopatia 

de Hashimoto, vasculites do sistema 

nervoso central (SNC) e síndromes 

autoimunes ou paraneoplásicos.
1
 

Os autores apresentam um caso de Doença 

de Creutzfeld-Jacob provável, com 

apresentação inicial atípica, sugestiva de 

evento isquémico. 

 

CASO CLÍNICO 

Homem de 75 anos, autónomo, reformado, 

com história de contacto e manipulação de 

gado bovino há mais de 50 anos, 

antecedentes de hipertensão arterial e 

hiperuricémia medicadas e controladas e 

sem história de hábitos etanólicos, 

tabágicos ou toxifílicos que recorreu ao 

Serviço de Urgência (SU) por cefaleia 

occipital, tonturas e alteração da marcha 

com 15 dias de evolução. À observação 

apresentava marcha atáxica com 

alargamento da base de sustentação e 

instabilidade nas mudanças de posição, 

dismetria à esquerda na prova calcanhar-

joelho e nistagmo horizonto-rotatório. 

Realizou tomografia axial computorizada 

(TAC) que não mostrou alterações. Ficou 

internado no Serviço de Medicina Interna 

para estudo, onde realizou RM-CE que 

documentou “pequena lesão 

arredondada/ovalada, com hipersinal na 

difusão e em T2, na região superior do 

núcleo lenticulado em provável contexto 

de pequeno enfarte isquémico subagudo 

tardio”. Teve alta ao 8º dia de internamento 

após melhoria espontânea dos défices 

neurológicos. Duas semanas após a alta, 

recorreu novamente ao SU por 

ressurgimento e agravamento progressivo 

de ataxia, alargamento da base de 

sustentação, dismetria dos membros 

superiores e descoordenação motora, tendo 

sido reinternado no Serviço de Medicina 
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Interna. Realizou TAC e angio-TAC 

Cranioencefálica que se revelaram 

normais, contudo com RM-CE a mostrar 

áreas de restrição da difusão no núcleo 

lenticular, sobretudo o putamen, e no 

núcleo caudado direito no contexto de 

lesões vasculares agudas no território de 

ramos perfurantes da circulação anterior ou 

de eventual processo encefalítico. Neste 

contexto, realizou punção lombar cujo 

citoquímico foi normal, com pesquisa de 

vírus (herpes simplex e hominis, 

citomegalovirus, vírus Epstein-Barr, 

varicela, enterovírus, parvovírus e 

parechovírus), estudo bacteriológico, 

micobacteriológico e treponémico 

negativo. O eletroencefalograma (EEG) 

identificou lentificação difusa. Do restante 

estudo etiológico, não se registaram 

alterações metabólicas (lactato arterial 

normal), as serologias para vírus de 

imunodeficiência humana, virus de 

hepatite B e C foram negativas e o estudo 

autoimune sistémico (anticorpos (AC) anti-

nucleares, anti-nucleolares específicos, 

anti-ácido desoxirribonucleico de cadeia 

dupla (dsDNA) e painel de esclerose 

sistémica) foi também negativo. A proteína 

sérica amiloide A estava elevada (99,6 

mg/dL para valor de referência <6,4 

mg/dL), o AC anti-tireoglobulina (ATG) 

apresentou-se elevado (17,64 UI/mL), com 

descida progressiva e a função tiroideia era 

normal. A ecografia tiroideia e a TAC 

cervical não apresentavam alterações de 

relevo. Os anticorpos pedidos para o 

estudo de encefalites auto-imunes foram 

negativos, nomeadamente AC anti-

neuronais e anti-gangliosídeos séricos e 

AC anti-recetor do Ácido N-Metil-D-

Aspartato (NMDA),anti-recetor do Ácido 

Alfa-Amino-Hidroxi-

Metilsaxazolepropionico (AMPA), anti-

recetor do Ácido-Gama-Aminobutírico 

(GABA) e anti-canais de potássio 

dependentes de voltagem (VGCK) no 

LCR; TAC toraco-abdomino-pélvica sem 

achados sugestivos de síndrome 

paraneoplásico. Cumpriu ciclo de aciclovir 

empírico, apesar da ausência de 

diagnóstico confirmado, e 2 ciclos de 5 

dias de metilprednisolona em pulsos de 

1g/dia, sem alterações significativas do 

quadro clínico. Repetiu EEG que revelou 

atividade lenta abundante e ampla em 

topografia frontal de predomínio direito, 

com algum carácter rítmico, mas sem 

periodic sharp wave complexes e, 

radiologicamente, na nova RM-CE houve 

progressão das anomalias, envolvendo 

bilateralmente e de forma quase simétrica 

(discreto predomínio direito) os núcleos 

lenticulados e caudados, a região interna 

dos núcleos talâmicos e pulvinares e 

também o córtex frontal parassagital 

anterior e superior. 

Durante o internamento registou-se 

progressivo agravamento clínico, com 

quadro neurológico composto por 

síndrome demencial, síndrome 

extrapiramidal com mioclonias dos 4 

membros e síndrome cerebeloso que, 

conjuntamente com presença da proteína 

14-3-3 no líquido cefalorraquidiano, 

permitiram estabelecer o diagnóstico 

provável de Doença de Creutzfeld-Jacob. 

Registou-se o óbito menos de 4 meses após 

o início da sintomatologia. 

DISCUSSÃO 

O diagnóstico da DCJ nem sempre é fácil, 

especialmente nas fases iniciais da doença, 

e pode ser dividido em 3 patamares. No 

caso de DCJ esporádica, considera-se o 

diagnóstico como definitivo quando é 

baseado na demonstração 

anatomopatológica post-mortem ou por 
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deteção por biópsia cerebral da PrPsc; os 

diagnósticos possível e provável baseiam-

se na combinação de sinais neurológicos e 

eletroencefalográficos e nos achados no 

LCR e RM-CE (tabela 1).
5
  

 

 

 

No caso apresentado não foi realizada 

autópsia nem houve possibilidade de 

determinar o subtipo de DCJ, sendo 

plausível tratar-se de uma forma 

esporádica ou variante, dado o contexto 

epidemiológico, embora a forma variante 

seja menos provável dado o período de 

incubação ser mais curto e, 

consequentemente, surgir em idades mais 

precoces. No entanto, independentemente 

da forma, não existe um tratamento eficaz 

e, tal como reportado, a morte ocorre 

tipicamente durante o primeiro ano de 

sintomas.
6
 

Este caso particular evidencia uma 

acentuada dificuldade na marcha de 

diagnóstico diferencial. A apresentação 

clínica, sugestiva de um evento isquémico 

agudo, bem como a evolução inicial 

flutuante, não são as mais habituais. A 

elevação da proteína sérica amilóide A foi 
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enquadrada no contexto de inflamação 

sistémica descontrolada e, com a evolução 

clínica, tornou-se pouco provável a 

presença de uma amiloidose cerebral. A 

ausência de resposta aos 2 ciclos de 

corticóide em alta dose aliada à baixa 

probabilidade inicial de doença autoimune 

e ao estudo complementar negativo, apesar 

da inespecificidade e existência de falsos 

negativos em alguns anticorpos, tornou 

esta hipótese pouco provável. 

Apesar de estarem presentes na maioria 

dos doentes com DCJ, neste caso não se 

verificou o padrão de EEG de periodic 

sharp wave complexes, o que conferiu 

dificuldade acrescida no diagnóstico final. 

A positividade da proteína P 14-3-3, 

associada à existência de um quadro que 

evoluiu com demência rapidamente 

progressiva, fortalece o diagnóstico. 

Apesar da especificidade deste marcador 

ser variável, uma metanálise de 2012 

reporta que, perante uma probabilidade 

pré-teste não baixa, este é um marcador 

que pode fortalecer o diagnóstico.
7
 

A apresentação deste caso pretende ilustrar 

uma possível forma de apresentação inicial 

atípica de DCJ, chamar a atenção para a 

necessidade de um elevado grau de 

suspeição clínica e para a necessidade 

obrigatória de exclusão de outras causas, 

passíveis de tratamento eficaz. 
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O abcesso epidural vertebral (AEV) é uma 

infeção rara do espaço entre a duramáter e 

o periósteo vertebral.
1,2

 É mais frequente 

na região toraco-lombar e no espaço 

epidural posterior.
1-3

 Surge por via 

hematogénea a partir de focos à distância 

(infeções da pele/tecidos moles, urinárias, 

endocardite), por extensão direta de 

infeções locais (espondilodiscite, abcesso 

retrofaringeo ou retroperitoneal) ou por 

inoculação (procedimentos invasivos ou 

traumas vertebrais).
1-5

 

Os principais fatores de risco são: diabetes 

mellitus (DM), alcoolismo, infeções da 

pele/tecidos moles, doença hepática ou 

renal crónica, procedimentos invasivos 

vertebrais e imunodepressão.
1, 5, 6

 

Apresenta-se o caso de um homem de 56 

anos, diabético insulinotratado, com 

pancreatite crónica alcoólica e úlcera 

crónica do pé internado por DM 

descompensada e omalgia direita há 2 dias, 

sem febre ou leucocitose e com PCR 

elevada. Evoluiu sem febre com 

aparecimento progressivo de cervicalgias e 

de omalgia agora bilateral, seguindo-se 

quadro de retenção urinária e finalmente ao 

8º dia de internamento instalação súbita de 

tetraparésia flácida; analiticamente com 

parâmetros inflamatórios aumentados. A 

ressonância magnética (RM) vertebral 

mostrou extenso abcesso epidural anterior 

cervico-dorsal com componente posterior 

estendendo-se aos planos inter-espinhais e 

suboccipitais, sinais de espondilodiscite 

C6-C7 e de compressão medular (Fig.1,2).  

Submetido a laminectomia descompressiva 

de C1-D1 com remoção do AEV posterior 

e 8 semanas de antibioterapia 

(Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina em hemoculturas e no pús do 

AEV) com vancomicina posteriormente 

alterada para linezolida e rifampicina. 

Melhoria funcional lenta e progressiva 

conseguindo ortostatismo com apoio.  

Alerta-se para o diagnóstico difícil e 

habitualmente tardio desta entidade, 

devendo a suspeita ser colocada perante 

dor vertebral intensa com ou sem febre em 

doente de risco, sobretudo diabético e com 

infeção da pele/tecidos moles. 

A precocidade do diagnóstico e do 

tratamento médico-cirúrgico são 

determinantes para o prognóstico 

neurológico.
1-6
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Figura 1: Imagem de RM na ponderação T1. 

Espondilodiscite de C6-C7 (setas azuis), AEV 

anterior (setas vermelhas) e compressão medular (seta 

amarela). 

 

Figura 2: Imagem de RM na ponderação T1. 

Espondilodiscite de C6-C7 (setas azuis), AEV anterior 

(setas vermelhas) com extensão ao espaço epidural 

posterior (setas verdes), compressão medular (seta 

amarela). 
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Homem, 61 anos com antecedentes de 

doença arterial periférica - amputação de 

membro inferior esquerdo e bypass 

aortobifemoral 9 anos antes - que se 

apresenta com febre, anorexia, sensação de 

“vazio” abdominal, melenas, tenesmo 

rectal e lombalgia de intensidade ligeira, 

incaracterística, auto-limitada. 

Laboratorialmente: anemia 

normocítica/normocrómica (Hb 6.6g/dL) e 

elevação de parâmetros inflamatórios 

(leucocitose neutrofílica 25.990/µl; 89.9%; 

proteína C reactiva 132 mg/L). Angio-TC 

toraco-abdomino-pélvica (Fig.1) excluindo 

hemorragia activa, mas descrevendo 

bypass aortobifemoral ocluído à esquerda 

com densificação dos planos de gordura 

envolventes e pequeno pneumatocelo 

adjacente à bifurcação sugerindo processo 

inflamatório associado (sem 

extravasamento de contraste). Endoscopia 

digestiva alta (EDA) demonstrando fístula 

aorto-entérica secundária a migração de 

prótese vascular (Fig. 2).  

Submetido a intervenção cirúrgica 

multidisciplinar urgente (bypass axilo-

femoral direito, duodenoplastia, Billroth II, 

agrafagem duodenal), sem intercorrências. 

A fístula aortoentérica secundária a 

migração de prótese vascular é uma causa 

rara
1
 de hemorragia digestiva alta 

potencialmente fatal, constituindo uma 

complicação tardia após cirurgia da aorta 

abdominal. A localização preferencial 

ocorre entre o graft aórtico e a 3ª porção do 

duodeno.
2
 É mandatória uma elevada 

suspeição clínica, sendo EDA e angio-TC 

exames de eleição. 
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Figura 1: AngioTC abdominopélvica revelando pneumatocelo de pequenas 

dimensões e densificação de planos de gordura adjacentes a bypass 

aortobifemoral (sem extravasamento de contraste). 

 

 

 

 

Figura 2: Fístula aorto-entérica; transição D-2 D-3 
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O rim ectópico é uma malformação 

congénita. Define-se como um rim 

implantado noutro local que não a loca 

renal e decorre da sua não ascensão a partir 

da região pélvica, durante o 

desenvolvimento fetal.
1-3

 A sua incidência 

é de 1:12000 casos.
4
 É frequentemente 

assintomático e detectado incidentalmente 

em exames de imagem.
1,2,4,5

 Pode ser 

classificado consoante a sua localização 

(no retroperitoneu em pélvico, abdominal e 

lombar), e consoante a lateralidade (em 

homolateral ou contralateral).
4
 

A sintomatologia, no caso de um rim 

ectópico pélvico, poderá ser apenas 

desconforto abdominal inespecífico.
5,6

 A 

longo prazo poderão cursar com 

complicações, nomeadamente 

hidronefrose, nefrolitíase, obstrução da 

junção uretero-pélvica, infeções urinárias 

de repetição e progressão para doença 

renal crónica.
1-3,6

  

As imagens apresentadas pertencem a uma 

mulher de 25 anos, caucasiana, com rim 

pélvico esquerdo já conhecido e infecções 

urinárias de repetição, que recorreu ao 

serviço de urgência por quadro compatível 

com pielonefrite aguda complicada e lesão 

renal aguda. Realizada tomografia 

computorizada urológica (Fig.1) que 

mostrou rim direito tópico de dimensões 

normais com nefrograma estriado, a 

sugerir pielonefrite; rim esquerdo pélvico e 

imagem na loca renal esquerda duvidosa, 

de terceiro rim tópico. Perante o 

diagnóstico, iniciou antibioterapia empírica 

endovenosa com amoxicilina-ácido 

clavulânico que manteve após isolamento 

em urocultura, Escherichia coli sensível à 

antibioterapia instituída. Esteve internada, 

com alta ao 4º dia, com melhoria clínica e 

analítica. Em ambulatório, foi realizada 

cintigrafia renal com 99mTc-DMSA 

(Fig.2), para esclarecimento funcional dos 

rins que confirmou a presença de: rim 

direito, rim esquerdo em posição pélvica 

com menor expressão morfofuncional, 

morfologia alterada com menor captação 

do radio-fármaco na sua vertente superior e 

com função renal relativa de 38% 

(N=5.0+/-5%); e ausência de rim esquerdo 

tópico. A apresentação deste caso clínico, 

tem por objetivo salientar a importância da 

deteção e caracterização adequada de rim 

ectópico, com vista a tratar e prevenir 

complicações clínicas futuras.
2,4-6 
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Figura 1: Tomografia computorizada urológica (uroTC) 

que demonstra rim direito tópico (D), rim esquerdo 

pélvico (E) e imagem na local renal esquerda duvidosa de 

terceiro rim tópico (A).  

 

 

Figura 2: Cintigrafia renal com 99mTc-DMSA a 

demonstrar presença de rim direito (D) e rim 

esquerdo em posição pélvica com função renal 

relativa de 38% (E). 
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Tiago Pack
1
 , Vera Brazão

2
, Teresa Ferreira

1
, Teresa Garcia

4
  

 

1. Interno de Formação Específica de Medicina Interna - Medicina Interna 4 - Hospital de Santa Marta  

2. Interno de Formação Específica de Radiologia - Hospital de Santa Marta 

3. Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna - Medicina Interna 4 - Hospital de Santa Marta 

 

Palavras-chave: Amigdalite Bacteriana; Trombose Venosa Jugular; Adenocarcinoma Duodenal 

Keywords: Bacterial Tonsillitis; Jugular Venous Thrombosis; Duodenal Adenocarcinoma 

 

 

Apresenta-se o caso de um senhor de 47 

anos, com história conhecida de 

amigdalites de repetição e de hábitos 

tabágicos em cessação com carga 

quantificada em 30 UMA. Recorreu ao 

Serviço de Urgência por quadro 

caracterizado por cansaço com 2 meses de 

evolução, agravado de dor cervical com 

tumefacção à esquerda desde há 2 dias. À 

admissão encontrava-se febril, com 

hiperemia amigdalina e da parede lateral 

faríngea à esquerda, com tumefacção 

cervical ipsilateral de contornos mal 

definidos, dolorosa à palpação. 

Analiticamente evidenciou anemia 

microcítica hipocrómica (Hb 8 g/dl) e 

aumento dos parâmetros inflamatórios 

sistémicos (PCR 84 mg/L); do restante 

estudo, a angio-TC demonstrou uma 

trombose da veia jugular interna esquerda 

com reacção inflamatória circundante 

exuberante, associada a circulação venosa 

colateral.  

Admitiu-se amigdalite bacteriana e 

trombose venosa de etiologia a esclarecer: 

intercorrência trombótica no contexto 

infeccioso vs causa paraneoplásica dado o 

quadro de cansaço e anemia referidos. Foi 

transferido para o serviço de Medicina, 

onde realizou estudo complementar. A 

endoscopia digestiva alta objetivou lesão 

vegetante na região peri-ampular (D2), 

irregular e muito friável, ocupando toda a 

circunferência luminal e condicionando 

estenose não franqueável pela sonda. Este 

exame foi complementado por TC tóraco-

abdómino-pélvica que evidenciou uma 

lesão neoplásica duodenal interessando a 

terceira porção/ transição ao ângulo de 

Treitz, associada a adenopatias 

perilesionais e lombo-aórticas, estas 

últimas com expressão necrótica. Salienta-

se este caso pela manifestação inicial de 

doença oncológica, que ulteriormente se 

revelou tratar-se de um adenocarcinoma 

duodenal, diagnosticado na sequência de 

uma trombose jugular interna em relação 

com um estado pró-trombótico de provável 

causa infecciosa e neoplásica.
1,2,3

  

O adenocarcinoma duodenal é uma 

entidade rara e cuja clínica é habitualmente 

ausente ou fruste, até ao crescimento e 

progressão do tumor. Por este motivo, o 

diagnóstico é tardio sendo muitas vezes 

irresecável à apresentação quer pela 

invasão local quer pela metastização 

associada.
2, 3 

 



REVISTA MEDICINA INTERNA - CHULC - ONLINE - VOL. 1/ 2018 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Bostanci A, Turhan M. Internal Jugular Vein 

Thrombosis following Oropharyngeal Infection, 

Case Rep Vasc Med, 2015; 2015: 538439 

2. Cloyd J, George E, Visser B. Duodenal 

adenocarcinoma: advances in diagnosis and 

surgical management. World J Gastrointest 

Surg, 2016; 8: 212-221 

3. Aparicio T, Zaanan A, Svrcek M, Laurent-Puig 

P, Carrere N, Manfredi S et al. Small bowel 

adenocarcinoma: epidemiology, risk factors, 

diagnosis and treatment. Dig Liver Dis. 2014; 

46: 97-104 
 

 

Figura 1. Angio-TC do pescoço 

demonstra um aumento do calibre e 

obstrução da passagem do produto de 

contraste na veia jugular interna 

esquerda (seta), em relação com 

trombose aguda deste vaso. 

 

 

Figura 2. TC abdominal após 

administração de contraste endovenoso 

e oral. Observa-se marcado 

espessamento parietal da terceira porção 

duodenal até ao ângulo de Treitz 

(asteriscos), sugestiva de lesão 

neoplásica duodenal. Associam-se 

adenopatias perilesionais e lombo-

aórticas (não representadas). 
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MEDICINA E CULTURA 

 

A CASA VERDE 1  
 

Vera R. Bernardino 

Assistente Hospitalar de Medicina Interna - Medicina Interna 7.2 - Hospital de Curry Cabral 

 

 

De todos os livros que li com personagens médicas, nenhum me causou tanto impacto e 

reverberação como O Alienista, de Machado de Assis, publicado inicialmente em 1882.
1
  

A história conta a vida de Simão Bacamarte, médico ilustre formado em Coimbra, que resolve 

voltar à sua terra de origem, Itaguaí, no Brasil, e aí se entregar afincadamente ao avanço da 

ciência. Dedica-se ao estudo da saúde mental e constrói o primeiro hospício da cidade, A 

Casa Verde, para que os doentes mentais pudessem ser condignamente tratados, não mais 

confinados ao isolamento no interior das suas próprias casas. À medida que se vai dedicando 

ao estudo dos doentes, vai identificando na população mais e mais pessoas com distúrbios 

mentais, sejam alterações do comportamento ou apenas traços de personalidade, o que 

justifica a ampliação das instalações, para aumentar a capacidade de internamento. Quando 

figuras eminentes, com elevado impacto social e político, são internadas, começam a gerar-se 

revoltas populares. Nem a própria mulher do médico escapa. A determinada altura, a grande 

maioria da população está internada na Casa Verde. Ao fim de algum tempo, Simão 

Bacamarte reconhece que a sua teoria está errada, manda libertar todos os doentes e fecha-se a 

ele próprio na Casa Verde, exilando-se do mundo e restituindo paz à cidade. O alienado era 

afinal o alienista.  

Frequentemente nos questionamos quanto à fronteira entre o normal e o patológico, quais as 

variações que admitimos como saudáveis, quais os limites da Ciência, onde é que deve 

começar e acabar a nossa actuação como médicos. A perspectiva que temos do mundo, que se 

repercute no nosso exercício clínico, é influenciada por ideais sociais e políticos. Através da 

ironia, esta obra inquieta-nos, permitindo-nos reflectir sobre a natureza das nossas acções e 

dos nossos erros, enquanto médicos e, sobretudo, enquanto pessoas. A Casa Verde somos nós.  
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Nota: este texto contém revelações sobre o enredo do livro citado.  
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NOTÍCIAS 

 

1 - RIDMI - REGISTO INFORMATIZADO DE DADOS DA MEDICINA INTERNA 

Projecto de estandardização de dados clínicos de doentes internados nas Unidades Funcionais de Medicina 

Interna do CHULC 

A extracção e armazenamento de dados relativos a internamentos é prática corrente para a 

elaboração de relatórios e currículos dos internos em formação específica, assim como para a 

concretização de estudos de qualidade e científicos de carácter observacional, habitualmente 

de natureza retrospectiva.  

Se esta colheita de dados tem sido até agora levada a cabo de forma consistente após a alta, o 

método utilizado é bastante heterogéneo entre os vários serviços, tanto no que toca às 

variáveis incluídas e à sua categorização, como no modelo de software utilizado para o seu 

registo. Por outro lado, muitos dos dados extraídos e trabalhados não se encontram 

imediatamente disponíveis nos modelos de programação actuais (SONHO, SAM e Sclínico), 

o que, dado o hiato temporal frequente entre a alta e o registo, resulta em lacunas e 

inconsistências nas bases de dados. 

Para dar resposta a estas questões, está em fase de construção o RIDMI, que será um registo 

comum uniformizado das principais variáveis demográgicas e clínicas dos doentes internados. 

O RIDMI pretende uniformizar a colheita e registo de um conjunto de principais dados do 

internamento baseados nas informações disponíveis à data da alta, agilizando esta colheita por 

forma a importar automaticamente algumas variáveis que já se encontram disponíveis nos 

actuais modelos de programação.  

Para este efeito foi criado um grupo de projecto representando todas as Unidades Funcionais 

de Medicina Interna (HSJ 1.2 - Rita Prayce; HSJ 1.4 - Joana Simões; HSAC 2.1 - Miguel 

Valente; HSAC 2.3 - Rui Malheiro; HSAC 2.4 - Rodrigo Leão; HSAC 2.5 - Paulo Barreto; 

HSM 4 - André Almeida; HCC 7.2 Sara Castro). A missão deste grupo é definir e categorizar 

as variáveis a incluir no RIDMI, assim como articular com a Área de Gestão de Sistemas de 

Informação do CHULC para que o modelo de base seja viável, possa incluir informação 

importada de forma automática a partir da programação utilizada e seja simples de ser 

explorado, trabalhado e armazenado. O objectivo não é retirar muito mais do tempo precioso 

de cada um, mas agilizar e padronizar a forma como se colhem e registam os dados que mais 

importam. 

Sendo que a amostra total de doentes internados nas Medicinas do CHULC é muito 

significativa (cerca de 10 mil por ano), representa um enorme potencial no estudo de 

associações entre variáveis clínicas permitindo extrair resultados de considerável robustez e 

qualidade científicas. 

Atendendo às especificidades dos doentes internados em cada Unidade e da vocação clínica e 

científica do seu corpo clínico, as variáveis do RIDMI serão complementadas caso a caso com 
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outras que forem localmente consideradas mais pertinentes à realidade de cada Unidade, 

constituindo o RIDMI um esqueleto comum simples de recolher e analisar. 

Nesta missão contamos com as opiniões e contributos de todos, para que o RIDMI seja 

reflexo do mais importante que temos em comum na enorme diversidade de patologia que se 

cruza com o quotidiano das nossas Unidades. No futuro queremos ver o RIDMI facilitar a 

vida dos internos na altura de escreverem relatórios e currículos e também dar resposta a 

questões prementes - respostas essas a serem partilhadas em comunicações científicas, e, 

acima de tudo, a informarem-nos em como fazer melhor pelos nossos doentes. 

 

2 - PROCURA: IDEIAS MÉDICAS A CRESCER 

Somos uma associação que apoia a formação e 

outros projetos em saúde, com ligação à Medicina 

Interna e ao CHULC. Feita de pessoas curiosas, 

irreverentes e perseverantes, este grupo defende uma 

forma positiva e descomplicada de desafiar 

problemas. Acreditamos no trabalho em equipa e que 

as pequenas mudanças somadas podem ter um efeito 

contagiante.  

Começou em 2013, quando um grupo de médicos e 

enfermeiros deste centro hospitalar organizou o 

primeiro workshop SALVA VIDAS, em resposta à 

falta de formação interna em reanimação 

cardiorrespiratória. Usaram os recursos disponíveis, muita criatividade e força de vontade. O 

resultado foi tão animador que se seguiram, naturalmente, outros projetos de formação. As 

necessidades logísticas e de materiais entretanto surgidas e a vontade de continuar a crescer 

culminaram na criação de uma associação sem fins lucrativos em 2017. 

Nos 6 anos de caminhada, o PROCURA organizou 19 cursos, com o total de 76 formadores e  

498 alunos. A estes números, acrescenta o apoio a 10 outros cursos e eventos. Desde o início 

mantemos uma relação próxima com a Área de Gestão da Formação, que ajuda na 

organização e na qualidade pedagógica. Todos os formadores são do CHULC, médicos, 

enfermeiros e também outros técnicos de saúde. Estão representados todos os serviços de 

Medicina Interna, e muitos serviços de outras especialidades. As atividades desafiam barreiras 

estabelecidas e facilitam colaborações, valorizando os recursos que existem no centro 

hospitalar. Os nossos internos orgulham-se de poder contar com formação de qualidade 

promovida dentro do próprio centro hospitalar. 

Cursos organizados: Workshop Salva Vidas, Ventilação Não Invasiva, Via Verde AVC, 

Cuidados Intermédios para Enfermeiro, Workshop Investiga; Apoio: Curso Clínico de 

Autoimunidade, Emergências Intra Hospitalares, Introdução ao Serviço de Urgência, 

Urgências em Neurologia, Congresso STATUS 5. 
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Estamos também a promover actividades de tipo “team building”. No último ano, 

organizámos momentos de reunião informal entre médicos. Utilizamos jogos de 

“brainstorming” para identificar necessidades ou problemas, e depois discutimos ideias e 

soluções.  

Em 2019 queremos consolidar o que já foi feito e evoluir como plataforma verdadeiramente 

acessível, de ideias, não só para formação, mas também de organização. Esperamos aumentar 

os nossos colaboradores e reunir projetos que representem toda a Medicina Interna.   

Nós somos CHULC. Nós somos Medicina Interna.  

Nós somos o que PROCURAmos. 

 

Paulo Barreto, Alberto Fior, Cleide Barrigoto, Filipa Quaresma, Pedro Pires 

http://pro4cura.blogspot.com 

pro4cura@gmail.com 

 

 

 

 


