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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 

Painel de azulejos da capela do Hospital de Santo 

António dos Capuchos - Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central, EPE. 
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EDITORIAL 

A PANDEMIA 

António Godinho  

Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Medicina Interna - Medicina Interna 1.4 - Hospital de São José 

Editor Chefe da Revista de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central 

 

Em pleno século XXI surge uma pandemia que põe à prova toda a Humanidade, obrigando-a 

a expor todas as suas fragilidades e ao mesmo tempo a desafiá-la a testar, reinventar e 

comprovar todas as suas capacidades. 

A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é transmitida por um novo vírus 

detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. 

O Mundo entrou em choque, perplexo e impotente perante um agente infecioso, nunca antes 

identificado em Humanos. Silencioso, insinuante, de fácil transmissão e rápida propagação, e 

com a capacidade de apresentar em pouco espaço de tempo as suas mutações e variantes. 

Múltiplas causas e etiologias são exploradas… 

A Comunidade Científica e os sistemas de saúde de todo o Mundo, são obrigados a reunir 

esforços, a reinventarem-se e a desencadearem procedimentos para tentarem por termo a este 

flagelo. 

Portugal não é exceção, e o seu sistema de saúde tenta responder da melhor maneira. 

Mas, os números são elucidativos, em cerca de 1 ano em Portugal, mais de 15000 óbitos, mais 

de 800000 infetados, um elevado número de internamentos em Enfermarias e UCI e inúmeros 

problemas sociais e económicos, com repercussão em quase todas as áreas da Sociedade 

O nosso complexo Sistema Nacional de Saúde, com as dificuldades de escassez de recursos 

humanos e de financiamento, revelou, porém, resiliência e a capacidade de enfrentar as 

adversidades com uma resposta a todos os utentes que dele precisassem. 

Ao medo e ao desconhecimento inicial, seguiu-se a disciplina e a luta, diárias e constantes, 

levadas mesmo à exaustão e que conjuntamente com o confinamento e a vacinação/imunidade 

de grupo em processo, nos dão esperança no futuro. 

E o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central? E a Medicina Interna? 

A Medicina Interna distribuída por vários Pólos do CHULC em toda a Lisboa, representa 

cerca de 15% dos Internos e Especialistas do Centro, que desde a primeira hora, estiveram na 

linha da frente, quer ao nível das Urgências, quer das UCI, quer das Enfermarias Covid e 

também sem prejuízo da sua atividade nas Enfermarias não Covid.  

A Medicina Interna deu o exemplo, desde a dificuldade em gerir todas as tarefas clínicas, com 

a flexibilidade, versatilidade, multidisciplinaridade e potencialidade que caracteriza esta 

Especialidade, superando ao mesmo tempo a sua ansiedade da não previsibilidade do dia de 

amanhã. 
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A disponibilidade e dedicação dos Internos e Especialistas mais novos na linha da frente tem 

de ser louvada e agradecida, mas também a todos os outros grupos do Hospital. 

Espera-se que o mar acalme, e a travessia se possa fazer sem o aumento da turbulência das 

vagas. Temos, contudo, de nos manter vigilantes e atentos, para que possamos, de algum 

modo, remar a bom porto, e resgatar muitos outros doentes que de nós precisam. 

Não podemos esquecer os desfavorecidos, os múltiplos aspetos da saúde mental e enfim a 

reestruturação e interligação do SNS, nas suas várias vertentes. 

 

HOMENAGEM 

A Revista de Medicina Interna online presta a sua homenagem à Dr.ª Helena Estrada, co-

fundadora da RMI, Internista de grande mérito, que com a sua enorme capacidade 

organizativa e técnica, grande empenho e zelo, tanto transmitiu a esta Revista.  

A sua partida, deixa enorme tristeza e profunda saudade,  

Bem-haja Dr.ª Helena Estrada 

 

ENSINO 

A Revista de Medicina Interna online, passou a ter o Tema – ENSINO, atendendo à sua 

ligação com a Nova Medical School / Faculdade de Ciências Médicas, no qual se publicarão, 

sempre que possível, alguns dos melhores trabalhos dos alunos do 6ºano. Estes trabalhos têm 

que ter associado aos autores, um dos seus tutores. 

 

AGRADECIMENTO 

No lançamento do quarto número da Revista de Medicina Interna online, vem -se agradecer a 

colaboração aos Revisores da Revista: 

- Dr. António Godinho, Dr.ª Catarina Pereira, Dr.ª Isabel Luís, Dr. Júlio Almeida, Dr.ª Fátima 

Lampreia, Dr.ª Madalena Lisboa, Dr.ª Margarida Sá Pereira, Dr.ª Sofia Pinheiro, Dr.ª Vera 

Salvado, Dr.ª Umbelina Caixas 
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PONTOS DE VISTA 

HELENA ESTRADA 
 

António Barros Veloso 1 

1. Chefe de Serviço Jubilado de Medicina Interna - Noa Medical School - Faculdade de Ciências Médicas - 

Universidade Nova Lisboa - Professor Honoris Causa 

 

Na véspera de Natal do “ano covid-19”, chegou-nos 

subitamente uma notícia brutal: nessa madrugada morrera 

Helena Estrada. Sabíamos que sofria de uma doença 

incurável, mas confrontados com a cruel realidade, era-nos 

difícil aceitar que fosse verdade. Quem? A Lena Estrada, 

sempre dinâmica, afectiva, competente, alegre, disponível, 

profissional impecável, chefe de fila de uma geração de 

internistas, com tantos projectos por realizar e tantos 

afectos para distribuir? Parecia-me, a mim e a todos os que 

a conheciam, não passar de um pesadelo de que queríamos 

rapidamente acordar. E, sobretudo, parecia-nos impensável 

que o destino se tivesse revelado tão ingrato para alguém 

que abraçara a vida com tanta paixão e entrega. 

Conheci a Lena Estrada há muitos anos, mais precisamente 

em 1981. Eu era Assistente Hospitalar (mais tarde chamar-

se-ia Chefe de Serviço), lugar de topo da carreira dos 

Hospitais Civis de Lisboa. Tinha sido colocado em 1970 no 

Serviço 1 de Medicina do Hospital dos Capuchos que ocupava parte das instalações do antigo 

Asilo de Mendicidade: enormes enfermarias sem conforto ou privacidade, escassos 

equipamentos técnicos e difícil acesso a meios complementares de diagnóstico, onde se 

acumulava uma casuística pouco interessante de doentes internados pelo Banco de São José. 

Em suma, era um sítio nada apetecível ou recomendado a jovens médicos que queriam 

aprender e progredir.   

Investido aos 39 anos nas minhas funções, fiz um pacto com o Director do Serviço (o 

inesquecível Dr. Pena de Carvalho) que me deu carta branca para concretizar uma agenda que 

passava pela melhoria das instalações e dos equipamentos, e por um plano programado de 

ensino e investigação. A tarefa era difícil. Por um lado, nunca sobrava dinheiro dos 

orçamentos anuais para aplicar num serviço que se tinha transformado num depósito de 

doentes. Por outro lado, o que eu propunha era uma disciplina que acabava com velhos 

hábitos e que convocava os médicos do serviço para uma intensa actividade programada na 

qual todos deviam participar.   

A Lena tinha feito os estágios policlínicos neste serviço e foi para lá que voltou quando fez a 

sua opção: a Medicina Interna. Nunca lhe perguntei a razão desta escolha, mas talvez o 

ambiente, que então já se vivia no serviço, a tenha afastado do canto-de-sereia das outras 

especialidades. Ou, provavelmente, foi a sua vocação pela abordagem global dos doentes e 

pela compreensão das situações clínicas complexas. Seja como for, quando ela lá chegou, 

vivia-se uma intensa actividade no serviço. Fervilhavam as palestras, os cursos, as longas 

visitas à enfermaria, num ambiente de partilha de conhecimentos e de camaradagem. As 

manhãs estavam totalmente ocupadas por várias actividades e, ao longo do ano, passou a 

desenrolar-se um curso pós-graduado aberto a todo o Hospital, que começava em Outubro e 
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terminava em Julho. Inventámos então o “Dia do Serviço 1” com uma fotografia de grupo 

pela manhã e um jantar que se prolongava até às tantas. Foi neste ambiente que conheci a 

Lena e que nasceu entre nós uma grande amizade. E foi também durante esses anos que me 

habituei a respeitá-la como pessoa e como profissional. A Lena participava em tudo com 

entusiamo e com alegria, como pude agora rever e confirmar nalguns documentos -- 

programas e fotografias -- que tinha guardados no meu espólio. Desinibidos, partilhávamos, 

todos, momentos de convívio, criávamos um espírito de equipa e procurávamos aprender e ser 

úteis aos doentes. Durante esse período, a Lena tornou-se uma internista de mão cheia, à 

medida que ia progredindo com brilho nos graus da carreira hospitalar.  

Alguns anos depois, a Direcção do Hospital dos Capuchos decidiu criar um serviço de 

urgência e, em anexo, uma unidade de cuidados intensivos. Nessa altura, tornara-se claro que 

unidades como esta não podiam estar entregues apenas a anestesistas e que só podiam 

funcionar com uma forte participação de internistas de qualidade e a Lena foi convidada para 

fazer parte da equipa que então se formou. Contrariado, acabei por ficar privado de uma das 

pedras basilares do meu serviço, porque me apercebi que não havia nada a fazer. Para a Lena, 

como deixou escrito no currículo, “os doentes graves com atingimento multissistémico” 

podiam ser abordados de uma forma mais interventiva, graças aos avanços dos conhecimentos 

e das novas tecnologias. Sem perder “a visão global e integrada dos problemas clínicos”, ela 

quis galgar uma nova fronteira do seu percurso profissional, mantendo-se ligada às raízes, a 

Medicina Interna. Foi assim que, em 1991, passou a fazer parte da equipa de médicos da 

unidade de cuidados intensivos do Hospital dos Capuchos. 

Basta uma breve consulta do seu currículo para rapidamente perceber o entusiamo, a 

competência e o prazer com que se dedicou a estas novas funções. Se por um lado se abriam 

para ela novos horizontes na abordagem dos doentes graves e aprendia técnicas e 

procedimentos, por outro lado deixava marcas da sua personalidade no funcionamento da 

unidade. Porque, além do “fascínio da criação e estruturação de um serviço novo”, estava 

perante um desafio pessoal, que exigia “um exercício de raciocínio, actuação e diferenciação 

técnica”.      

Mas, doze anos depois, por motivos pessoais, decidiu regressar ao serviço de origem. Era 

então outra pessoa. Como deixou escrito, “os limites da Medicina são os limites de quem a 

pratica” e os limites dela eram já mais vastos. 

Eu tinha-me reformado três anos antes, em 2000, e não acompanhei de perto esta terceira fase 

hospitalar da sua vida. Mas, quer em almoços periódicos, quer em visitas que lhe fazia sempre 

que me deslocava ao Hospital dos Capuchos, conversávamos muito. Fui assim seguindo a sua 

ascensão na carreira hospitalar, o seu envolvimento no ensino e na investigação, e apercebi-

me da marca que estava a deixar como coordenadora do serviço e em áreas como a infecção 

hospitalar e o uso de antibióticos. 

A vasta lista de intervenções e publicações que constam do seu currículo, dão-nos uma ideia 

aproximada do muito que deu e do que ainda tinha para dar à profissão médica e aos internos 

em formação. Mas, desaparecida aos 64 anos, é entre familiares e amigos que deixa uma 

enorme saudade e uma sensação de vazio que não é fácil de preencher.         
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ARTIGOS ORIGINAIS   

PANDEMIA COVID – ENFERMARIA DE MEDICINA INTERNA, EXPERIÊNCIA DE 

UM HOSPITAL TERCIÁRIO 

COVID PANDEMIC – INTERNAL MEDICINE WARD, EXPERIENCE OF A TERTIARY 

HOSPITAL 

 Covid-Medteam1 

 1. Medicina Interna 7.2 - Hospital de Curry Cabral 

 

Palavras-chave: Pandemia, Enfermaria Medicina Interna, SARS-CoV-2, COVID-19, Coronavírus, Colaboração 

Multidisciplinar 

Keywords: Pandemic, Internal Medicine Ward, SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, interdepartmental 

collaboration 

 

RESUMO 

A nível mundial a pandemia a SARS-

CoV-2 exerceu uma pressão adicional nos 

Sistemas de Saúde. Em Lisboa, o Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboas 

Central (CHULC) tem sido fundamental 

na luta contra o vírus. Neste hospital 

terciário, o Serviço de Medicina 7.2, foi 

selecionado em conjunto com o Serviço 

de Doenças Infeciosas, para receber 

doentes com SARS-CoV-2. Este artigo 

salienta os esforços do CHULC para 

controlar a pandemia e a cooperação entre 

diferentes especialidades médicas, 

mediante a caracterização dos doentes 

admitidos na enfermaria de Medicina 7.2. 

Foi utilizada a base de dados da 

enfermaria criada especificamente para os 

doentes com COVID-19 (de 11 Março 

2020 a 25 Agosto de 2020), que incluí 

dados demográficos, história médica, 

proveniência do doente e motivo de 

admissão, quadro clinico e evolução, 

terapêutica efectuada e duração do 

internamento, destino e mortalidade intra-

hospitalar. 

A enfermaria conta com 33 camas, tendo 

sido admitidos 272 doentes durante a 

primeira vaga de COVID-19, dos quais 

61% através do Serviço de Urgência (SU) 

e 45% dos quais com cura durante 

internamento. 

Os departamentos de medicina interna e 

doenças infeciosas trabalharam em 

conjunto para ir de encontro as 

necessidades destes doentes. A 

colaboração multidisciplinar e 

interdepartamental foram essenciais para o 

sucesso desta iniciativa, que contou com o 

apoio diário de nefrologistas e 

intensivistas, bem como reuniões 

semanais com o Serviço de Medicina 

Física e de Reabilitação, e colaboração da 

Psiquiatria de Ligação. Os Serviços de 

Patologia Clínica e Radiologia também 

rapidamente estabeleceram circuitos 

COVID-19. 

Por detrás dos equipamentos de protecção 

individual, diferentes médicos e serviços 

trabalharam como um, estabelecendo 

protocolos e procedimentos standard. 

Uma lição de vida para todos. 

 

ABSTRACT 

A great effort was required from the 

worldwide health systems with the SARS-

CoV-2 pandemic. In Lisbon, the Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
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(CHULC) is a key player in the fight 

against virus. In this tertiary hospital, the 

Medicine 7.2 department was besides the 

department of infectious disease, selected 

to admit SARS-CoV-2 patients. The 

present study aimed to show the CHULC 

efforts to control the pandemic and the 

cooperation between the several medical 

specialties, by characterizing the patients 

admitted to the ward. 

Use of the Medicina7.2 database of the 

COVID-19 patients (from 11th March 

2020 up to 25th August 2020), that 

included demographics and patient’s 

medical history, origin, average length of 

stay, destination and intra-hospital 

mortality.  

The ward counted with 33 beds and 

admitted 272 patients during the first 

wave of COVID-19, of which 61% 

admitted through the emergency 

department (ED) and there were 45% 

cured during their hospitalization. 

The Internal medicine and infectious 

diseases departments came together in 

order to meet the patients’ needs with 

COVID-19. An interdisciplinary and 

interdepartmental collaboration and 

harmony was essential for the success of 

this initiative and nephrologists and 

Intensivists provided daily assistance, 

there were weekly meetings with the 

physical medicine and rehabilitation 

department and psychiatry was on call. 

The clinical pathology and radiology 

department and cardiology technicians 

quickly established work circuits.  

Behind the scrubs, different doctors and 

departments worked as one, establishing 

hospital's standard procedures and 

protocols. A life lesson for all of us. 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou a 11 de Março de 2020, a 

infecção SARS-CoV-2 como uma 

pandemia, e a partir desse momento 

verificou-se um esforço de todos os 

Serviços de Saúde mundiais. Em Lisboa, o 

primeiro caso ocorreu a 3 de Março, e 

desde então a infecção disseminou-se 

atingindo 28 932 pessoas até 25 Agosto. 

O Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Central (CHULC) é um hospital 

comunitário, sem fins lucrativos, 

constituído por 6 pólos e na cidade de 

Lisboa é fulcral na luta contra o vírus. 

Apesar do CHULC se encontrar dividido 

em vários pólos, juntou-se como um só na 

luta pela causa comum. No Hospital Curry 

Cabral (HCC), hospital inicialmente 

desenhado para combate a doenças 

infecciosas, foram seleccionados o 

Serviço de Doenças Infecciosas e 

Medicina 7.2 como principais enfermarias 

para internamento de doentes com SARS-

CoV-2. O departamento médico de vários 

serviços do CHULC trabalhou em 

conjuntos durante vários meses, mediante 

a crescente necessidade. 

O artigo pretende demonstrar a eficácia do 

Serviço de Medicina Interna do CHULC 

teve no controlo da pandemia, mas acima 

de tudo, permitiu o trabalho em conjunto 

de várias especialidades médicas de modo 

a providenciar o melhor cuidado aos 

doentes. 

Isto demonstrou não só a importância da 

colaboração multidisciplinar e 

interdepartamentos na gestão de doentes 

com COVID, mas também o papel da 

Medicina Interna em várias frentes (não só 

na enfermaria, mas também na Urgência, 

centro de teste COVID e unidade de 

cuidados intensivos). 

MÉTODOS 

Conscientes da importância para 

investigação e conhecimento partilhado 

contra uma nova doença, o serviço de 

Medicina 7.2 criou uma base de dados de 

doentes COVID-19. A informação foi 
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colhida de forma prospectiva, dando um 

vislumbre do que foi feito até à data, e 

poderá providenciar insight futuro a 

profissionais de saúde na luta contra este 

novo agente infecioso, que irá persistir 

nos próximos meses na comunidade. 

Todos os doentes admitidos no serviço de 

Medicina 7.2 com COVID-19 foram 

incluídos na base de dados Microsoft 

Excel® que era actualizada diariamente 

com informação do processo electrónico 

médico. 

Para este artigo, incluímos dados colhidos 

entre 11 Março e 25 Agosto 2020, período 

que os autores consideraram como a 1ª 

vaga de COVID-19 em Portugal. 

A informação colhida insere-se num 

estudo que ainda decorre, com aprovação 

da Comissão de Ética do CHULC:  

International Severe Acute Respiratory 

and Emerging Infection Consortium- 

COVID-19 (ISARIC); que incluiu dados 

demográficos, história médica, origem, 

manifestações clínicas do SARS-CoV-2, 

duração sintomas, dias de internamento, 

destino e mortalidade intrahospitalar. 

Também incluía as comorbilidades como 

hemodialise, transplante de órgão sólido 

(fígado ou rim), doença autoimune, 

neoplasia, condição cirúrgica. 

RESULTADOS 

O Serviço de Medicina 7.2 conta com 33 

camas e teve 256 doentes internados 

durante a 1ª vaga de COVID-19. A 

maioria dos doentes eram homens (60,3%, 

N=164) e significantemente mais velhos 

que as mulheres (70,4 anos versus 63,3 

anos). As idades globalmente variaram 

entre os 18 e os 100 anos de idade com 

uma média de 66 anos (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Característica dos doentes admitidos na medicina 7.2 de acordo com género e idade 
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Tabela 2 - Origem dos doentes admitidos no Serviço de Medicina 7.2 excluindo o SU e a UCI 

 

Os dias de hospitalização variaram de 0 a 

70, com uma média de 11,5 dias. Os 

períodos mais longos de internamento 

devem-se a doentes que necessitaram de 

dois testes negativos consecutivos para ser 

considerada a cura, e não necessariamente 

por motivos clínicos. Contudo, 45% 

(N=116) dos doentes foram considerados 

curados durante o internamento. 

A maioria dos doentes foram internados a 

partir do Serviço de Urgência (SU) (66%, 

N=170) e das Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI). No entanto, 51 doentes 

(19,9%) tiveram outra origem. 6 doentes 

foram admitidos a partir da consulta 

externa, 2 da Unidade de Transplantes, 1 

de outro serviço de Medicina Interna, e 2 

do serviço de Nefrologia, e ainda 1 

doentes foi admitido a partir do centro de 

teste COVID-19, por más condições 

clínicas. 6 doentes foram provenientes de 

enfermarias cirúrgicas: 1 deles de 

Neurocirurgia após procedimento 

emergente para recobro. 20 doentes 

vieram de outras enfermaria do CHULC 

não cirúrgicas, como Medicina Interna, 

Doenças Infeciosas, Nefrologia e 

Gastroenterologia (apenas 1 admitido para 

procedimento endoscópico em 

ambulatório). Houve 13 doentes 



 

11 
REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE - CHULC - VOL. 4/ 2020  

transferidos de outros hospitais, 4 dos 

quais do Instituto Português de Oncologia 

de Lisboa (IPO) após surto de COVID-19 

nesta instituição. 

As principais comorbilidades eram 

hipertensão, dislipidemia, insuficiência 

cardíaca e doença renal crónica, com 

poucos doentes com doença pulmonar 

crónica. Ainda a referir outras 

comorbilidades como estado em 

hemodiálise (13 doentes, 4 homens), 

doença autoimune (5 doentes, 1 homem), 

neoplasia (27 doentes, 18 homens). 

Destaque também para doentes com 

transplante hepático (3 doentes, 1 

homem), transplante renal (7 doentes, 5 

homens) e doença psiquiátrica (14 

doentes, 5 homens) 

Relativamente à mortalidade, 11,4% (33), 

com media de idades de 79,9 anos e 57% 

do sexo masculino, com uma média de 4,6 

comorbilidades (incluindo 3 

hemodialisados, 1 transplantado renal e 3 

com neoplasia), com medicação habitual 

cerca 6,5 fármacos. 

DISCUSSÃO 

Enquanto numa fase inicial Portugal se 

manteve em atitude expectante, assistindo 

ao esforço e sofrimento de países vizinhos 

em relação à pandemia a SARS-CoV-2, 

assim que se tornou numa ameaça real, os 

elementos do CHULC pegaram no 

problema e o Hospital desenhou um plano 

estratégico para a necessidade crescente. 

Vários departamentos juntaram-se para 

dar resposta às necessidades dos doentes 

com COVID-19. O Serviço de Medicina 

Interna 7.2 do HCC, teve suporte de 

outras especialidades, nomeadamente de 

nefrologistas que providenciaram apoio 

diário aos doentes em hemodiálise. 

Diariamente havia reuniões com colegas 

da UCI que vinham avaliar doentes 

sinalizados da enfermaria, de modo a 

referenciação ser atempada. Houve 

também reuniões semanais com o Serviço 

de Medicina Física e Reabilitação, nos 

quais todos os doentes eram avaliados, 

tendo 71 sido alvo de intervenção de 

reabilitação e 1 transferido para a 

enfermaria. Havia também apoio da 

Psiquiatria de Ligação, quer em situações 

de depressão ou demência, mas também 

esquizofrenia. 

Também de grande importância, a 

Patologia Clínica criou circuitos de 

testagem e análise, tal como o Serviço de 

Radiologia, desenvolveu protocolos e 

rotas para realização de exames a doentes 

COVID-19. Igualmente os técnicos de 

cardiologia, encontraram-se sempre 

disponíveis para realizar exames, tal como 

o Serviço de Doenças Infeciosas para 

discussão de doentes. A estratégia do 

Hospital foi baseada em 

multidisciplinaridade e colaboração e 

harmonia inter departamentos, essencial 

para o sucesso desta iniciativa. 

No entanto, foram encontradas várias 

dificuldades durante o processo, em 

particular sempre que o doente 

necessitava de investigação mais invasiva, 

que só se podiam realizar após cura de 

SARS-CoV-2. Isto conduziu a algum 

atraso em exames, por vezes urgentes, 

para diagnóstico precoce e propósito de 

tratamento. 

Este estudo reforça que o sistema nacional 

de saúde é feito por todos os que dão tudo 

por uma causa comum, o bem-estar do 

doente, e que isso só pode ser atingido por 

trabalho de equipa e dedicação. 

Estes tempos foram particularmente 

difíceis e dolorosos para os doentes e 

familiares. Na enfermaria de Medicina 

Interna, os doentes com COVID-19 

viram-se isolados e num ambiente 

desconhecido, com ansiedade, questões e 

medo do vírus, mas mantiveram a 

esperança e crença que seriam tratados 

com dignidade, bondade e respeito. Sem a 

possibilidade dum contacto direto com um 

familiar, os telefones e a internet 

tornaram-se na resposta, tendo sido 
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instalado Wi-Fi na enfermaria facilitando 

estes contactos e mantendo a esperança de 

voltarem a ver um ente querido. 

Por detrás do equipamento de protecção 

individual, todos os médicos e serviços 

funcionaram como um só, cada um 

desempenhando um papel essencial na 

gestão da pandemia. No momento em que 

os procedimentos e protocolos do Hospital 

foram postos em acção, cada um 

desempenhou o seu papel em frente, 

naquilo que tem sido uma lição de vida 

para todos, preparando-nos para o 

próximo desafio. 

 

NOTA 

Os seguimentos elementos constituem a 

COVID-MEDTEAM do CHULC: Prof 

Nolasco (Diretor da Medicina e 

Nefrologia do CHULC), António Panarra 

(Coordenador do Serviço de Medicina 

Interna 7.2), Heidi Gruner e Catarina 

Pereira (Assistentes Hospitalares 

Graduadas e Medicina Interna), Ana 

Rodrigues, Ana Lladó, Cláudia Mihon, 

Eunice Patarata, Filipa Lourenço, 

Francisco Magalhães, Vera Bernardino, 

Mário Ferraz, Madalena Vicente, Melissa 

Fernandes, Mariana Popovici, Paolo 

Iacomini (Assistentes Hospitalares de 

Medicina Interna), Anna Taulaigo, Diogo 

Drummond Borges, Inês Rego de 

Figueiredo, Jorge Fernandes, Marília 

Fernandes, Matilde Fraga, Rita Alves, 

Pedro Fiúza, Sara Dias (Internos de 

Medicina Interna), Miguel Vasquez e 

Alexandra Matias (Internos de 

Endocrinologia) Suse Conceição e Juliana 

Damas (Internas de Nefrologia) João 

Caria e Vasco Almeida (Internos de 

Doenças infeciosas) Gonçalo Baptista 

(Interno de Imunohemoterapia) Dinis 

Mateus, Érica Cerqueira, Inês Santos, 

Diogo Lopes, Catarina Monteiro, Sara 

Costa, João Lisboa, Maria Atouguia, 

Maria Vicente, Afonso Mendes (Internos 

de Formação Geral) 

De outros serviços de Medicina Interna 

André Almeida (Assistente Hospitalar 

HSta Marta, S.Medicina 4), Andreia 

Amaral (Interna HSAC 2.5), Cláudia 

Janeiro (Assistente HSAC 2.1), Miguel 

Nunes (Interno HSAC 2.3) Madalena 

Lobão e Miguel Martins (Internos HSAC 

2.3), Luísa Azevedo (Assistente 

Hospitalar HSJosé 1.4), Rita Ribeiro 

(Assistente HSAC 2.3). 

De outros Serviços: Nefrologia Tiago 

Assis Pereira, Nuno Fonseca e Ana 

Messias (Assistentes Hospitalares 

Nefrologia), Filipa Cardoso (Interna 

Nefrologia); de Medicina Física e 

Reabilitação Vitor Brás Silva, Marta Silva 

(Assistentes de MFR), Guilherme Santos, 

Ana Pereira e Teresa Silva (Internos de 

MFR); e ainda Psiquiatria de Ligação 

Miguel Jara (Coordenador do 

Departamento de Psiquiatria do CHULC). 
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RESUMO 

O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) e o 

Síndrome de Sjögren primário (SSp) são 

doenças autoimunes sistémicas, 

associadas a manifestações neurológicas e 

psiquiátricas. No LES estão validados 

vários questionários de rastreio e 

avaliação neuropsiquiátrica, contudo 

inexistentes para o SSp. O seu 

desenvolvimento é essencial para uma 

avaliação e estimativa de prevalência 

precisa. 

Apresentamos um estudo transversal com 

aplicação de questionário de rastreio a 

doentes com LES e SSp. Os objectivos 

foram avaliados como binários e 

contínuos, em relação com dados 

demográficos, índices de doença e 

instrumento de qualidade de vida. 

Participaram um total de 70 doentes (16 

com SSp e 54 com LES). A doença 

neurológica encontrava-se em 63% e 48%, 

e a psiquiátrica em 25% e 15% dos 

doentes com pSS e LES, respectivamente. 

Verificou-se uma associação 

estatisticamente significativa entre doença 

neurológica e psiquiátrica e a qualidade de 

vida e uma tendência para valores mais 

elevados de ESSPRI com pontuação 

psiquiátrica superior.  

Os resultados devem ser interpretados 

com cuidado visto tratar-se dum 

questionário desenhado para rastreio. O 

questionário demonstrou uma frequência 

de doença psiquiátrica e neurológica 

semelhante à descrita para o LES, tal 

como a correlação com a qualidade de 

vida. 

 

ABSTRACT 

Systemic Lupus Erythematous (SLE) and 

Primary Sjögren Syndrome (pSS) are 

systemic autoimmune diseases, both 

associated with neurological and 

psychiatric manifestations. While for SLE 

there are several questionnaires for 

neuropsychiatric (NP) screening and 

evaluation, none have been developed for 

pSS. Their elaboration is essential for 

standard assessment and accurate 

prevalence estimation. 
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We hereby present a cross sectional study 

by using a screening questionnaire applied 

either to patients with SLE or pSS. The 

NP outcomes were evaluated both as 

binary and continuous variables in relation 

to demographic data, disease scores and a 

quality of life instrument. 

A total of 70 participants (16 pSS and 54 

SLE) participated in the study. 

Neurological disease was present in 63% 

and 48% and psychiatric disease in 25% 

and 15% of pSS and SLE patients, 

respectively. There was a statistically 

significant association between 

neurological and psychiatric disease and 

quality of life. There was a trend for 

higher ESSPRI scores, with higher 

psychiatric scores.  

Results should be regarded with caution 

considering this questionnaire was 

designed for screening. The questionnaire 

yielded a high frequency of neurological 

and psychiatric disease, correlated to a 

poor quality of life, as previously 

described for SLE.  

 

INTRODUÇÃO 

O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é 

uma doença autoimune com 

manifestações sistémicas, nomeadamente 

neurológicas e psiquiátricas, 

habitualmente denominadas manifestações 

neuropsiquiátricas (NP). As manifestações 

NP do LES encontram-se bem definidas e 

têm uma prevalência global estimada de 

56% (variando entre 14 e 90%),1,2 com um 

intervalo entre 17-30% nas manifestações 

NP específicas de LES (NPLES).2 As 

manifestações NP assumem um espectro 

variado com diferentes graus de 

gravidade: cefaleia (28%), perturbações 

do humor (21%), disfunção cognitiva 

(20%), convulsões (10%), doença 

cerebrovascular (8%), e menos 

frequentemente manifestações como 

psicose, mielopatia e neuropatias 

periféricas.1,2 As definições destas 

manifestações já sofreram várias 

actualizações ao longo do tempo, mas 

mantém-se controversas, visto que vários 

sintomas como cefaleias, depressão ou 

ansiedade são extremamente frequentes na 

população em geral.3 Deste modo, o sobre 

diagnóstico permanece um problema, com 

algumas manifestações NP não sendo 

diretamente resultantes do LES. O 

American College of Rheumatology 

definiu critérios diagnósticos para 

uniformizar as definições das 

manifestações de modo a que seja feito 

um diagnóstico mais rigoroso e a sua 

comparação em ensaios clínicos seja 

possível.4,5 De facto, índices de actividade 

de doença como o Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index 

(SLEDAI)6 e o índice de dano de órgão 

Systemic Lupus Collaborating Clinics 

damage index (SLICC)7, ambos incluem a 

componente NP. 

A fisiopatologia por detrás destas 

manifestações não é completamente 

compreendida. O papel patogénico de 

auto-anticorpos com capacidade de 

atravessar a barreira hemato-encefálica e 

fenómenos de embolização subsequentes à 

endocardite de Libman-Zachs são alguns 

dos mecanismos propostos.1 

Encontra-se bem estabelecido que o 

NPLES está associado a mau prognóstico, 

acumulação de dano, redução na 

qualidade de vida e impacto no 

desempenho profissional, pelo que a 

intervenção terapêutica precoce representa 

uma oportunidade.2 Contudo, a variedade 

de manifestações associada a uma 

ausência de biomarcadores torna o 

diagnóstico difícil, pelo que vários 

questionários normalizados tem sido 

desenvolvidos e validados.2 Existem 

vários questionários disponíveis para 

NPLES, que podem ser divididos em 

genéricos8-10 ou sintoma-específicos.2 

Similarmente, o Síndrome de Sjögren 

primário (SSp) é uma doença autoimune 

sistémica, na qual as manifestações NP 
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tem desencadeado interesse crescente, 

sendo descritas como Síndrome de 

Sjögren do Sistema Nervoso Central (SS-

SNC).11 Assume-se que tem 

manifestações clínicas e curso clínico 

similar ao NPLES.11 Não existe consenso 

relativamente a prevalência devido a 

ausência de consenso de definição,12 mas 

parece estar a aumentar na frequência.13 

Os sintomas NP variam desde défices 

neurológicos focais, até ao envolvimento 

cerebral difuso e manifestações 

psiquiátricas, caracterizadas como 

perturbação do humor “atípicas”, psicose 

esquizóide, somatização, ansiedade, 

ataques de pânico, perturbação obsessivo-

compulsiva e traços de personalidade 

anormal.13 A fisiopatologia subjacente 

também é desconhecida, mas tal como no 

NPLES, suspeita-se de vasculopatia.11-13 

Do mesmo modo, o índice de actividade 

de doença de SSp, EULAR Sjögren's 

syndrome disease activity index 

(ESSDAI),14 também inclui manifestações 

NP. Isto é complementado pelo EULAR 

Sjögren's Syndrome Patient Reported 

Index (ESSPRI),15 que inclui fadiga, além 

de secura e dor. 

Comparando com o LES, contudo, não 

existem questionários disponíveis para 

rastreio e avaliação dos sintomas NP no 

SSp. Existe, portanto uma necessidade de 

desenvolver um instrumento de avaliação 

sintomatológica uniformizada para melhor 

estimativa da prevalência e avaliação 

clínica.2 De forma análoga, existe uma 

lacuna de informação sobre o impacto do 

SS-SNC no prognóstico, qualidade de 

vida e incapacidade.  

O principal objectivo deste trabalho é 

avaliar a prevalência de manifestações 

neurológicas e psiquiátricas numa coorte 

de doentes com SSp, utilizando para 

efeitos comparativos doentes com LES, 

através da adaptação para Português dum 

questionário de rastreio desenvolvido por 

Mosca et al, 2010,9 e a sua relação com a 

qualidade de vida.  

MÉTODOS 

Desenho do estudo: Estudo transversal 

piloto realizado pela aplicação de 

questionário de rastreio de doença 

neuropsiquiátrica a doentes com SSp e 

LES das coortes de uma Unidade de 

Doenças Autoimunes de um hospital 

terciário (Unidade de Doenças Auto-

imunes/Medicina 7.2, Hospital de Curry 

Cabral, Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Central). Os doentes foram 

contactados por telefone e os 

questionários preenchidos na presença de 

um médico, após assinatura do 

consentimento informado. O estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética 

(processo nº183/2015) e pela Comissão 

Nacional de Protecção de Dados 

(autorização nº3886/2016) e os dados 

foram anonimizados. 

Adaptação do questionário: O 

questionário original (Figura 1) foi 

traduzido para português com o apoio de 2 

psiquiatras. As primeiras 3 questões que 

eram restritas ao LES, foram alteradas 

para um significado mais abrangente para 

utilização em outras doenças autoimunes 

(cefaleias-sintomas relacionados com 

doença autoimune; LES-doença 

autoimune; corticoides – terapia). 

O questionário compreende 27 perguntas, 

das quais as primeiras 12 são relativas a 

sintomas neurológicos, e as últimas 15 a 

sintomas psiquiátricos. Considera-se que o 

doente tem doença neurológica se pontuar 

mais de 9 pontos e que tem doença 

psiquiátrica se pontuar mais de 10 pontos, 

respectivamente. Os valores de cut-off 

foram estabelecidos por Mosca et al 2010 

como ferramenta de rastreio e tem elevada 

sensibilidade (>90%), com especificidade 

de 20%.9 



 

16 
REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE - CHULC - VOL. 4/ 2020  

Figura 1 – Questionário de NPLES original Mosca el al 20109 
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Foram colhidos dados relativamente a 

parâmetros demográficos, duração de 

doença, índices de doença (SLEDAI e 

SLICC para LES e ESSDAI e ESSPRI 

para SSp), através de avaliação clínica e 

consulta do processo médico electrónico. 

A qualidade de vida foi avaliada pela 

Escala Visual Analógica (EVA) do 

questionário EQ-5D-3L.16 

Análise estatística: Os dados, com 

excepção da idade, seguem uma 

distribuição não normal, de acordo com os 

histogramas. Deste modo, os dados foram 

analisados como não paramétricos com a 

mediana e intervalo interquartil (IQR), 

pelo teste da soma dos postos de 

Wilcoxon (para variáveis continuas) e 

teste do Chi quadrado (variáveis binárias). 

Os dados dos questionários foram 

avaliados de duas formas: 1) Utilizado os 

cut-offs referidos criou-se a variável 

presença/ausência de doença neurológica 

e psiquiátrica; 2) Análise da pontuação 

nos questionários como variável contínua 

correlacionando com as outras variáveis 

de interesse por correlação de Spearman. 

Considerando que a correlação permite 

avaliar a dimensão do efeito, utilizámos 

como força da correlação a definição de 

Evans (1996) para o valor absoluto de r: 

00-0,19 “muito fraco”; 0,20-0,39 “fraco”; 

0,40-0,59 “moderado”; 0,60-0,79 “forte”; 

0,80-1.0 “muito forte". Para significância 

estatística foi considerado um valor 

p<0.05. A análise foi feita com o software 

STATA 14. 

RESULTADOS 

Um total de 70 doentes (16 SSp e 54 LES) 

participaram no estudo, correspondendo a 

uma taxa de participação de 38% para os 

doentes com SSp e 49% para os de LES. 

As coortes são diferentes entre si, com 

significância estatística em algumas 

características demográficas. Os doentes 

com SSp são mais velhos com uma 

mediana 62,5 anos (IQR 56,5-70) versus 

44 anos (IQR 36-55; valor p<0.01), com 

uma preponderância feminina superior 

(100% vs 85%, valor p<0.01) e uma 

duração de doença superior (17, IQR 12-

20,5 vs 12, IQR 8-18, valor p=0.02). A 

qualidade de vida avaliada pela EVA era 

superior no LES (60; IQR 40-80 vs 70; 

IQR 55-85, valor p=0.4), sem 

significância estatística. Relativamente 

aos índices de doença: os doentes SSp 

apresentavam um ESSPRI mediano 5,5 

(IQR 3.5-8) e um ESSDAI 0 (IQR 0-2), 

enquanto que os de LES tinham um 

SLICC mediano 0 (IQR 0-1) e SLEDAI 0 

(0-2). (Tabela 1) 

 

 
Tabela 1 – Caracterização demográfica das coortes de SSp e LES 
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O grupo SSp apresentava doença 

neurológica e psiquiátrica em 62% e 25% 

dos doentes, respectivamente (Tabela 2). 

Os doentes com patologia neurológica 

tinham menor qualidade de vida pelo 

EVA, sem significância estatística (60; 

IQR 20-60 vs 77.5; IQR 60-85, valor 

p=0.09). Esta tendência confirmou-se pela 

correlação Spearman entre o valor de 

EVA e a pontuação neurológica (variável 

contínua) com um coeficiente -0.63 e 

valor p=0.01. A doença psiquiátrica 

associava-se a menor qualidade de vida 

(20; IQR 15-30 vs 75; IQR 60-85; valor 

p=0.004). Esta tendência também se 

observou com o ESSPRI, confirmado pela 

correlação de Spearman com um 

coeficiente 0.54 e valor p=0.03. Quer a 

doença psiquiátrica e neurológica e as 

suas pontuações, estavam associados a 

idade superior, maior duração de doença e 

maior pontuação nos índices de actividade 

de doença, sem significância estatística.  

 

 

 

Tabela 2 – Características demográficas e clínicas de acordo com presença/ausência de doença neurológica e 
psiquiátrica nos doentes com SSp 

 

Os doentes com LES têm uma prevalência 

de doença neurológica de 48% e 

psiquiátrica de 15% (Tabela 3). A doença 

neurológica associou-se a uma menor 

qualidade de vida pela EVA (60; IQR 50-

74 vs 80; IQR 70-90; valor p=0.001). 

Verificou-se uma associação entre a 

doença psiquiátrica e a EVA (50; IQR 40-

50 vs 76.5; IQR 60-90, valor p=0.008). 

Quer a doença neurológica, como a 

psiquiátrica se associaram a idade 

superior, sexo feminino e maior duração 

de doença sem significância estatística. 
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Tabela 3 – Características demográficas e clínicas de acordo com presença/ausência de doença neurológica e 
psiquiátrica nos doentes com LES 

 

 

Constatou-se uma maior prevalência de 

doença neurológica e psiquiátrica nos 

doentes com SSp (Tabela 4). Esta 

associação manteve-se com avaliação da 

mediana da pontuação dos questionários 

(superior nos doentes com SSp), contudo 

sem significância estatística. 

 

 

 

 

Tabela 4 – Comparação entre as duas coortes (SSp e LES) relativamente a doença neurológica e psiquiátrica 
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DISCUSSÃO 

Os dados obtidos vão de encontro aos 

descritos na literatura.1,2,12,17 Constatamos 

que tanto a doença neurológica, como 

psiquiátrica em ambas as coortes, se 

encontra associada a uma menor 

qualidade de vida. Poder-se-á discutir se 

se trata de causa ou consequência, em 

particular na doença psiquiátrica, onde 

uma sensação de menor qualidade de vida 

pode conduzir a sentimentos de depressão 

e ansiedade, mas onde também esses 

sentimentos podem conduzir a uma menor 

qualidade de vida. A doença psiquiátrica 

no SSp também se encontra associada a 

uma maior pontuação ESSPRI. Tem sido 

sugerido que o curso longo e progressivo 

SSp com os sintomas de secura, podem 

induzir um estado depressivo ou de 

ansiedade reactivo,13 uma associação que 

os nossos dados suportam. 

As manifestações neuropsiquiátricas 

ocorrem numa fase precoce do LES em 

40% casos.2 Levantamos a questão de o 

questionário ter avaliado sequelas, em vez 

de doença neurológica activa, mas tal 

como tem sido descrito não encontrámos 

uma maior frequência de NPLES nas 

idades mais avançadas. 

A comparação das duas coortes 

demonstrou diferenças sem significância 

estatística. Não foi realizada análise de 

factores de confundimento por regressão 

múltipla, pela diminuta amostra, 

insuficiente para um poder significativo, 

que requereria um desenho de estudo 

específico para esta questão em particular. 

As maiores limitações prendem-se com a 

ausência de validação para a língua 

Portuguesa e com o facto de o 

questionário ter sido desenhado para 

rastreio e não diagnóstico, pelo que a real 

prevalência da doença neuropsiquiátrica 

será inferior. Torna-se mandatória a 

confirmação por avaliação neurológica e 

psiquiátrica destes resultados (a ser 

realizada numa segunda parte deste estudo 

com validação do questionário). 

Finalmente, o último enviesamento é a 

pequena amostra, em particular na coorte 

de SSp. Esta pode ter comprometido os 

resultados e significância estatística de 

certas correlações.  

Em conclusão, trata-se de um estudo 

piloto que deverá proceder para uma 

validação do questionário, mas que 

levanta questões interessantes 

relativamente às diferenças de 

manifestações neuropsiquiátricas entre 

doenças autoimunes. 
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RESUMO 

A malnutrição é uma causa e 

consequência de doença nos adultos, com 

frequência não reconhecida e não tratado. 

Tem um impacto importante nos sistemas 

de saúde, em particular no Hospital. 

A Global Leadership Initiative on 

Malnutrition (GLIM) propôs recentemente 

um esquema de consenso de diagnóstico 

de malnutrição em adultos em situações 

clínicas. É uma abordagem de dois passos, 

primeiro identificando-se o estado “em 

risco” com uma ferramenta validada de 

rastreio, e em segundo lugar fazendo-se o 

diagnóstico e estabelecendo-se a 

gravidade da má nutrição. 

Avaliamos prospectivamente uma coorte 

de doentes duma enfermaria aguda, para 

determinar a prevalência de malnutrição 

nos idosos, e o seu impacto na duração de 

internamento, readmissão e mortalidade. 

Incluímos 44 doentes, dos quais 30 eram 

idosos. A malnutrição teve uma 

prevalência nos idosos de 33%. O impacto 

foi observado na mortalidade aos 6 meses, 

com uma tendência não significativa em 

maior duração de internamento. 

 

ABSTRACT 

Malnutrition is an often unrecognized and 

untreated cause and consequence of 

disease in adults. It has a substantial 

impact on health across all care settings, 

including the Hospital setting.  

The Global Leadership Initiative on 

Malnutrition (GLIM) recently proposed a 

consensus scheme for diagnosing 

malnutrition in adults in clinical settings 

on a global scale. It is a two-step 

approach, first screening to identify “at 

risk” status by the use of a validated 

screening tool, and second, assessment for 

diagnosis and grading of the severity of 

malnutrition. 

We assessed prospectively a cohort of 

patients in an acute ward, to evaluate 

malnutrition prevalence in the elderly and 

its impact in length of stay, readmission 

and death. 
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We enrolled 44 patients, of which 30 were 

elderly. Malnutrition prevalence in the 

elderly was 33%. Malnutrition impact in 

the elderly was observed in death at 6 

months, but there was also an increase in 

length of stay. 

 

INTRODUÇÃO 

A malnutrição é uma condição frequente 

em doentes idosos hospitalizados, 

atingindo frequências de 40%.1,2 É uma 

patologia que frequentemente não é 

reconhecida e tratada, o que é 

demonstrado por taxas de referenciação a 

nutricionistas subóptimas.1.2 Está 

associada ao processo de 

imunosenescência, dificuldade de 

cicatrização de feridas e úlceras, perda de 

massa muscular, tempos de internamento 

superiores, e custos e taxas de mortalidade 

mais elevadas, o que representa um 

impacto substancial na saúde de doentes 

hospitalizados.1,3  

A Global Leadership Initiative on 

Malnutrition (GLIM) propôs recentemente 

um esquema de consenso para diagnóstico 

de malnutrição em adultos em situações 

clínicas a nível mundial.3 Trata-se de uma 

abordagem a dois passos: 1) rastreio para 

identificação de doentes “em risco”, 

utilizando uma ferramenta validada para 

rastreio, 2) avaliação diagnóstica, na qual 

o doente deve preencher um critério 

fenotípico e um critério etiológico (tabela 

1).3 

O último passo consiste na determinação 

da gravidade da malnutrição através do 

critério fenotípico (tabela 2). 

O objectivo era utilizar este novo 

consenso para estimar a prevalência de 

malnutrição em idosos numa enfermaria 

de medicina interna, e avaliar o seu 

impacto no tempo de internamento, 

readmissões e mortalidade. 

 

 

Tabela 1 – Critérios fenotípicos e etiológicos GLIM 

 

Tabela 2 – Classificação gravidade malnutrição 
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MÉTODOS  

Foi realizado um estudo prospectivo numa 

enfermaria de medicina interna, num 

hospital terciário. Foram incluídos todos 

os doentes que escolheram participar e 

capazes de assinar o consentimento 

informado. O recrutamento durou 4 meses 

(de Outubro de 2019 a Janeiro de 2020) e 

os doentes foram acompanhados durante 6 

meses (até Junho de 2020). O projecto 

teve aprovação pela Comissão de Ética 

hospitalar. 

Foi feita colheita de dados demográficos e 

clínicos, como idade, diagnóstico 

principal, comorbilidades e terapêutica, 

dos processos clínicos electrónicos. Os 

diagnósticos principais foram 

categorizados em grupos mais abrangentes 

(de acordo com a classificação ICD-10) e 

através das comorbilidades foi calculado o 

Índice de Charlson. 

Os dados antropométricos (altura, peso e 

circunferência do braço) e história 

nutricional foram colhidos do doente. 

Foram também aplicados índices 

geriátricos como a escala Lawton&Brody 

e PRISMA7. 

Os dados nutricionais foram avaliados de 

acordo com o consenso GLIM, tendo sido 

utilizada a ferramenta MUST 

(Malnutrition Universal Screening Tool) 

para rastreio e a circunferência do braço 

(em cm2) para estabelecer a redução da 

massa muscular. 

O objectivo primário era a prevalência de 

malnutrição no idoso (idade >65 anos), 

em comparação com a restante população 

(idade <65 anos) internada na enfermaria. 

Os objectivos secundários eram relativos 

apenas aos idosos: tempo de internamento, 

readmissão (a 1 mês), e mortalidade (no 

internamento e a 6 meses) 

A análise estatística foi feita com o 

software STATA (StataCorp. Stata 

statistical software: release 14. College 

Station, TX: StataCorp LP). Foi 

considerado um valor p<0.05 para 

significância estatística. Os dados 

paramétricos foram expressos como média 

(e desvio padrão) e os não paramétricos 

como mediana (e intervalo interquartil). 

Os testes estatísticos realizados para 

análise univariada foram o teste T student 

e o Chi quadrado e para análise 

multivariada a regressão logística.  

 

RESULTADOS 

Foram incluídos um total de 44 doentes, 

dos quais 30 (68%) eram idosos, com uma 

prevalência do sexo feminino (64 e 50% 

abaixo e acima dos 65 anos de idade, 

respectivamente) (tabela 3). Os 

diagnósticos principais foram similares 

entre grupos: cardiovascular (29 e 39%), 

infecciosos (14 e 23%) e respiratórios (21 

e 7%) (tabela 3). Como expectável, os 

doentes idosos tinham uma maior carga de 

comorbilidades, com um índice de 

Charlson mais elevado (2,4±1,4 vs 

4,5±2,9, valor p=0.01), eram mais 

dependentes de acordo com a escala 

Lawton & Brody (6,3±1,8 vs 4,5±2, valor 

p=0.007), e mais frágeis segundo 

PRISMA7 (1,4±1,7 vs 3 ±1,8, valor 

p=0.008) (tabela 3). 
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Tabela 3 – Dados demográficos e clínicos dos doentes e controlos 

 

Relativamente ao estado nutricional, o 

Índice de Massa Corporal (IMC) era 

similar, apesar de ligeiramente inferior 

nos idosos (29±8,5 vs 26±7, valor p=0.2). 

De acordo com o MUST, 46% dos mais 

jovens e 40% dos idosos encontravam-se 

em risco de malnutrição (valor p=0.7). 

Utilizando os critérios GLIM, esta 

percentagem diminuiu para 43% e 33% 

(valor p=0.5) (tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Prevalência malnutrição 
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Quanto aos objectivos secundários, apenas 

30 doentes foram incluídos (os acima de 

65 anos). Destes, 10 (33%), preenchiam 

critérios de malnutrição segundo GLIM. 

Verificou-se uma idade média (79±8,5 vs 

82±7,3, valor p=0.35) e predominância do 

sexo feminino (50% nos dois grupos, 

valor p=1) similares em ambos os grupos 

(tabela 5). Os doentes malnutridos 

apresentaram uma ligeira tendência para 

infecção como diagnóstico principal (40 

vs 15%, valor p=0.07), sem significância 

estatística e com semelhança noutras 

categorias diagnósticas (tabela 5). Ambos 

os grupos demostraram níveis similares de 

carga de comorbilidades pelo índice de 

Charlson (4±2,4 vs 5,3±3,8, valor p=0.3), 

dependência pela escala de Lawton & 

Brody (4,7±2,3 vs 4.3±3,3, valor p=0.6) e 

fragilidade pelo PRISMA7 (3,2±1,8 vs 

2,8±2, valor p=0.6) (tabela 5). 

 

 

 

Tabela 5 – Características dos idosos sem malnutrição e malnutridos 

 

Nos objectivos secundários, apenas na 

mortalidade a 6 meses se verificou uma 

diferença significativa (10 vs 40%, valor 

p=0.05), com valores similares de 

readmissão a 1 mês (40 vs 20%, valor 

p=0.2) e mortalidade no internamento (10 

vs 20%, valor p=0.4) (tabela 6). O tempo 

de internamento foi superior nos doentes 

idosos malnutridos (10,7±5,7 vs 66±145, 

valor p=0.09), contudo sem significância 

estatística (tabela 6). 
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Tabela 6 – Impacto da malnutrição nos idosos 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se uma elevada percentagem de 

doentes em risco de malnutrição e 

cumprindo critérios de malnutrição 

através do GLIM como ferramenta de 

rastreio e os critérios GLIM como 

diagnósticos. Isto verificou-se tanto nos 

doentes abaixo como acima dos 65 anos 

de idade. Surpreendentemente, apesar do 

aumento de carga de comorbilidades, 

dependência e fragilidade, os idosos 

exibiram uma percentagem inferior de 

malnutrição, mesmo que sem significância 

estatística. Nos nossos dados encontram-

se em linha com os estudos internacionais 

de malnutrição em enfermarias de agudos. 

Relativamente ao impacto da malnutrição 

no idoso, este foi óbvio a médio prazo (6 

meses). A diferença no tempo de 

internamento, tal como referido, não foi 

estatisticamente significativa, contudo 

verificou-se uma tendência para um 

aumento nos doentes malnutridos. A 

ausência de significância deve-se a 

outliers que aumentam o desvio padrão. 

Este problema deve-se a nossa pequena 

amostra. 
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RESUMO 

Introdução A Urgência Geral Polivalente 

(UGP) do Centro Hospitalar e 

Universitário de Lisboa Central (CHULC) 

regista um elevado volume de admissões, 

incluindo doentes graves ou terminais 

cujo óbito se concretiza durante a 

permanência na urgência.  

Objetivo Caracterização dos óbitos 

ocorridos na UGP do CHULC no ano de 

2019. 

Material e métodos Análise retrospetiva 

através de consulta do processo clínico 

informatizado. Análise estatística através 

do Microsoft Excel®. 

Resultados Registaram-se 255 óbitos no 

ano de 2019. A média de idades foi de 81 

anos (mínima 29 anos; máxima 104 anos). 

A 29.0% (n=74) dos doentes foi atribuída 

prioridade emergente segundo a Triagem 

de Manchester, e a 44.3% (n=113) muito 

urgente. Foram triados como pouco 

urgentes 9 doentes. O diagnóstico 

definitivo que levou ao óbito não foi 

identificado em 36 casos, tendo na 

maioria deles sido requisitada autópsia 

médico-legal. As três causas de óbito mais 

frequentes foram progressão de doença 

neoplásica, choque sético e infeção 

respiratória.  

Discussão/conclusão O envelhecimento 

populacional e comorbilidades daí 

decorrentes influenciam as características 

etárias e clínicas dos óbitos ocorridos. A 

Medicina Interna assume um papel central 

na gestão do doente grave nos Serviços de 

Urgência; na UGP do CHULC teve de 

igual modo um papel primordial na gestão 

dos óbitos ocorridos neste período. 

 

ABSTRACT 

Introduction Centro Hospitalar e 

Universitário de Lisboa Central´s 

(CHULC) Emergency Department (ED) 

receives a high volume of admissions, 

including critical or terminal patients 

whose death occurs still in the ED.  

Objective Characterization of deaths 

occurred in the ED during the year of 

2019. 

Materials and methods Retrospective 

analysis through evaluation of the 

computerized clinical process. Statistical 

analysis using Microsoft Excel®. 

Results In 2019 the number of deaths 

were 255. The average age was 81 years 

old (minimum 29 years old; maximum 

104 years old). 29.0% (n = 74) of patients 
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were assigned urgent priority according to 

the Manchester Triage System, and 44.3% 

(n = 113) very urgent. Nine patients were 

screened as non-urgent. In 36 cases, the 

definitive cause of death was not 

identified, and medico-legal autopsy was 

requested in most of them. The three most 

commonly identified causes of death were 

progression of neoplastic disease, septic 

shock and respiratory infection.  

Discussion / conclusions Population 

ageing and the resulting comorbidities 

contribute to the demographic and clinical 

characteristics of deaths occurring in the 

ED. Internal Medicine assumes a central 

role in the management of critically ill 

patients in this setting, as well as in the 

management of deaths occurring in this 

period. 

INTRODUÇÃO  

A Urgência Geral Polivalente (UGP) do 

Centro Hospitalar e Universitário de 

Lisboa Central (CHULC) constitui um 

local de convergência de doentes com 

patologias diversificadas, e distribuídas 

por um espectro de gravidade muito 

alargado. Entre o seu elevado número de 

admissões diárias, estão incluídos doentes 

críticos, assim como doentes cujo estado 

clínico se deteriora durante a permanência 

na Urgência. A especialidade de Medicina 

Interna constitui a primeira linha na 

resposta a uma grande parte destas 

admissões graves.  

OBJETIVO  

Os autores propuseram-se a analisar e 

caracterizar os óbitos ocorridos e 

verificados na UGP do CHULC num 

período de um ano, entre 01/01/2019 a 

31/12/2019.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma análise retrospetiva dos 

óbitos ocorridos na UGP do CHULC, no 

período mencionado, através da consulta 

de processo clínico informatizado, tendo 

sido recolhidos os dados demográficos e 

clínicos. A análise estatística foi feita com 

recurso ao Microsoft Excel®. 

RESULTADOS  

No período mencionado, verificaram-se 

no total 255 óbitos, correspondentes a 

0.2% do total de admissões na UGP nesse 

período (n=149.046).  

52.2% dos doentes eram do género 

feminino (n=133), conforme se encontra 

representado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição por género (n=255)
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A média de idades situa-se nos 81 anos 

(mínima 29 anos; máxima 104 anos). A 

distribuição por faixas etárias encontra-se 

representada na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Distribuição por género e faixa etária (n=255) 

 

A maioria dos óbitos (76.1%; n=124) 

ocorreram nas primeiras 24h após a 

admissão na UGP, e em contexto de sala 

de emergência.  

A proveniência dos doentes à admissão no 

SU encontra-se representada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Proveniência dos doentes (n=255)  

  RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados      EEMI – Equipa de Emergência Médica Intra-hospitalar 
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Relativamente à distribuição pelos graus 

de prioridade atribuídos pela triagem de 

Manchester, (representada na Figura 4): 

29.0% (n=74) dos doentes tinham 

prioridade emergente (vermelho), 44.3% 

(n=113) muito urgente (laranja), e 23,1% 

(n=59) urgente (amarelo). Foram triados 

como pouco urgentes (verde) 3,5% dos 

doentes (n=9). 

Os discriminadores de triagem mais 

frequentes foram "SatO2 muito baixa" 

(21.2%, n=54); "Compromisso de via 

aérea" (18.4%, n=47) e "Alteração do 

estado de consciência de novo" (10.6%, 

n=27). 

 

 

 

Figura 4 – Distribuição segundo cor da triagem de Manchester (n=255) 

 

Apenas 18% (n=47) dos doentes que 

vieram a falecer foram admitidos na UGP 

sem acompanhamento pré-hospitalar; este 

acompanhamento encontra-se 

representado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Distribuição segundo acompanhamento pré-hospitalar registado no relatório de triagem (n=255) 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica   TAEs – Técnicos de Ambulância de Emergência 

VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação 
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A maioria dos doentes falecidos 

encontravam-se a cargo da especialidade 

de Medicina Interna: 92,2% dos casos 

(n=235); a quase totalidade dos restantes 

(7,1%, n=18) estava a cargo da Cirurgia 

Geral.  

O diagnóstico definitivo que levou ao 

óbito não foi identificado em 14.1% dos 

casos (n=36), tendo na maioria deles 

(n=31) sido requisitada autópsia médico-

legal.  

Os dois óbitos registados em doentes com 

menos de 40 anos de idade ocorreram na 

sequência de traumatismos por acidentes 

graves.  

Dos óbitos ocorridos na faixa etária dos 

40 aos 49 anos, apenas foi possível 

identificar a causa em dois deles 

(sobredosagem de cocaína e progressão de 

doença neoplásica em estadio IV); nos 

outros dois casos foi solicitada autópsia 

médico-legal.  

Do total de casos em que se estabeleceu 

etiologia mais provável para o óbito, a 

progressão de doenças neoplásicas de 

estadio avançado foi apontada em 15.7% 

dos casos (n=40); outras patologias 

frequentemente identificadas encontram-

se listadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Causas de óbito mais frequentemente identificadas 

 

A referir ainda que, com base nas 

comorbilidades e/ou irreversibilidade do 

quadro clínico, em 79.6% dos doentes 

(n=203) não se considerou existir 

indicação para iniciar manobras de 

suporte avançado de vida. 

DISCUSSÃO 

Esta análise retrospetiva permitiu 

confirmar o papel central da Medicina 

Interna na gestão do doente crítico na 

UGP do CHULC. A grande maioria dos 

óbitos ocorreu nas primeiras 24h após a 

admissão, e em doentes triados segundo o 

Sistema de Manchester como emergentes 

e muito urgentes, já tendo portanto sido 

admitidos na UGP em estado grave. No 

entanto é de realçar que alguns óbitos 

ocorreram de forma mais inesperada, em 

doentes triados como pouco urgentes.  

O envelhecimento populacional e 

consequentes comorbilidades contribuem 

para as características demográficas e 

clínicas dos óbitos ocorridos na UGP do 

CHULC. A Medicina Interna assume um 

papel central na gestão do doente grave 

nos Serviços de Urgência; na UGP do 

CHULC teve, da mesma forma, um papel 

primordial na gestão dos óbitos ocorridos 

neste período. 

Seria interessante analisar os casos nos 

quais as causas de morte não foram 

identificadas; contudo não foi possível o 

acesso à informação das autópsias 

anatomo-clínicas.  

Serão objetos de análises futuras os casos 

triados como pouco urgentes ou não 

urgentes que vieram a falecer na UGP, 

assim como o estudo comparativo com o 

período de pandemia COVID-19. 
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RESUMO 

As mortes e comorbilidades relacionadas 

com o calor são potencialmente 

preveníveis, e, com as actuais alterações 

climáticas, este tipo de temperaturas 

extremas tornar-se-á cada vez mais 

frequente. 

Os dias 5 e 6 de Agosto de 2018, em que 

se sentiu calor extremo (nível de alerta 

vermelho, de acordo com a norma da 

Direcção Geral de Saúde – DGS), foram 

os dias que registaram maior número de 

mortos em Portugal nesse ano (dados da 

vigilância diária da mortalidade da DGS), 

ultrapassando a mortalidade diária no pico 

gripal do mesmo ano. 

Pretendemos avaliar o impacto do calor 

extremo no nosso serviço de urgência 

(S.U.), incluindo a capacidade de resposta. 

Trata-se de um estudo de coorte 

retrospectivo, que utilizou a base de dados 

do hospital, que considerou 6 dias de calor 

extremo, entre 2 e 6 de Agosto de 2018, e 

os comparou com um período homólogo 

(sem calor extremo) do ano anterior. 

Avaliámos o circuito do doente e os 

outcomes, incluindo a mortalidade 

hospitalar. 

Apesar de não ter havido diferença na 

afluência ao S.U., nem na atribuição de 

prioridade na triagem, verificou-se uma 

diferença significativa de óbitos, quer no 

S.U. propriamente dito, quer 

posteriormente em internamento. Os 

doentes expostos ao calor também 

permaneceram mais tempo no S.U., e 

foram mais frequentemente internados. 

Estes dados sugerem que a nossa prática 

clínica no contexto de calor extremo deve 

ser revista, nomeadamente com 

elaboração de planos de contingência 

específica. 

 

ABSTRACT 

Deaths and comorbidities related to heat 

are potentially preventable, and with the 

current climate changes, this type of 

extreme temperatures will become more 

frequent. 

2018’s August 5th and 6th, when extreme 

heat was noted (red level alert according 

to the DGS), were also the days in which 

the highest number of deaths were 

registered (daily mortality surveillance 
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data of DGS), exceeding the daily 

mortality at the flu peak of the same year. 

We intend to study the impact of extreme 

heat in our emergency department (ED), 

including morbidity, mortality and 

emergency response capability. 

This is a retrospective cohort study, using 

the digital database of the hospital, in 

which we considered 6 days of the heat 

wave between 2nd and 6th August 2018, 

and compared them to an homologous 

non-heat wave period in 2017, and studied 

the patient circuit and outcome, including 

hospital mortality. 

Although we did not verify a difference in 

affluence to the ED, nor in severity by the 

Manchester triage system, there was a 

significant difference in mortality, both at 

ED, and later at inpatient ward. The 

exposed patients also stayed a longer 

period in ED, and, in addition to that, they 

tended to be more often admitted on 

inpatient ward. 

These data suggest that our practice 

during periods of extreme heat must be 

revised, and the current specific 

contingency plans should be adjusted. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Com o aquecimento global, a que temos 

vindo a assistir nas últimas décadas, temos 

vindo a assistir a um aumento da 

frequência e intensidade de ondas de 

calor, registadas na Europa e noutras 

partes do globo.1 Vários estudos 

demonstraram já o aumento não só da 

mortalidade como também da morbilidade 

com o calor extremo,1 incluindo não só 

situações agudas (choque de calor e 

desidratação), como também 

descompensações de doenças de base, 

particularmente em populações 

vulneráveis - idosos, crianças, doentes 

crónicos e empregados com trabalho 

físico em ambiente não climatizado.2 

Apesar das mortes e comorbilidades 

relacionadas com o calor serem 

preveníveis, o Center for Disease Control 

and Prevention (CDC) estima que morrem 

cerca de 618 pessoas por ano por calor 

extremo nos Estados Unidos da América.3 

Pela sua localização geográfica, Portugal 

poderá ser um dos países europeus mais 

vulneráveis às alterações climáticas e aos 

fenómenos climáticos extremos.4 

Consideramos, assim, que é de extrema 

importância a compreensão dos efeitos 

sanitários das ondas de calor, de forma a 

estruturar planos de contingência 

adequados; Portugal fá-lo desde 2004, 

altura em que a Direcção Geral da Saúde 

(DGS) implementou o Plano de 

Contingência para Ondas de Calor.4 

A Norma da DGS n.º 007/2015, de 

29/04/2015, actualizada a 25/05/2019, 

para a “Operacionalização do Plano de 

Contingência para Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo Calor”4 define três 

níveis de alerta (tabela 1), de acordo não 

só com as temperaturas máximas 

atingidas, como também as mínimas e 

ainda subidas bruscas de temperatura, 

tendo em conta os valores absolutos e a 

sua duração no tempo. 
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Tabela 1: Níveis de Alerta (Norma DGS n.º 007/2015) 

 
 

Com o clima ameno, característico da 

nossa latitude, não é tão habitual 

assistirmos a períodos de temperaturas 

extremas, mas com as alterações 

climáticas em curso (e a ocorrência 

crescente de incêndios de grandes 

dimensões em anos recentes, que alteram 

comprovadamente os níveis de alerta,4 

prevê-se que estes se vão tornar cada vez 

mais frequentes, sendo estes eventos 

potencialmente previsíveis com recurso à 

área da meteorologia. 

Além destes níveis de alerta, o Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

activa todos os anos, entre Maio e 

Setembro, o sistema de monitorização e 

vigilância ÍCARO (Importância do CAlor: 

Repercussões sobre os Óbitos), criando 

um índice de alerta que é enviado 

diariamente às autoridades de saúde. 

O índice alerta ÍCARO é uma medida 

numérica do risco potencial que as 

temperaturas ambientais elevadas têm 

para a saúde da população, calculando o 

risco para mortalidade da população geral 

e com >=75 anos de idade (se >= 1,0 

apresenta efeitos prováveis e 

consequências graves esperadas sobre a 

saúde e mortalidade), comparando-o com 

os óbitos esperados sem o efeito das 

temperaturas extremas.4 

Por ainda se tratarem de eventos pouco 

frequentes, os planos de contingência 

nacionais e institucionais para as épocas 

de calor extremo não são tão conhecidos e 

aplicados, como, a título de exemplo, os 

procedimentos de contingência dirigidos 

ao período gripal (evento de baixo 

impacto mas de longa duração). 

No início de Agosto de 2018, 

experienciámos uma onda de calor nível 

de alerta vermelho de acordo com a norma 

da DGS, e alerta de onda de calor de 

acordo com o índice ÍCARO. Os dias 5 e 

6 de Agosto de 2018 foram os dias que 

registaram maior número de mortos em 

Portugal (dados da vigilância diária da 

mortalidade da DGS), ultrapassando a 

mortalidade diária no pico gripal do 

mesmo ano.5 

Com este estudo, pretendemos avaliar o 

impacto da onda de calor de Agosto de 

2018 na morbimortalidade no nosso 
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Serviço de Urgência (S.U.), bem como a 

sua capacidade de resposta nesta situação 

prevista. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Desenvolvemos um estudo observacional 

de coorte retrospectivo, onde incluímos 

todos os doentes observados por Medicina 

Interna num serviço de urgência 

polivalente de um hospital terciário, 

durante um período de onda de calor. 

Como grupo de controlo utilizámos o 

mesmo critério de inclusão num período 

sem onda de calor, homólogo, no ano 

anterior. Considerámos doente observado 

por Medicina Interna, todo o doente 

encaminhado para esta especialidade na 

triagem. 

O período de onda de calor considerado 

foi de cinco dias, entre os dias 2 e 6 de 

Agosto de 2018, onde se registaram 

temperaturas máximas superiores a 40ºC 

na região de Lisboa. O período de 

controlo considerado foi entre os dias 3 e 

7 de Agosto de 2017, homólogo em 

relação aos dias de semana, e com 

temperaturas habituais para a época do 

ano, com temperaturas máximas abaixo 

dos 31ºC) – gráfico 1 / tabela 2. 

 

 
 

 

Gráfico 1 / Tabela 2: Temperaturas (Tº) máximas e mínimas para os períodos em estudo. As datas e 
temperaturas entre parêntesis servem para referência do início da onda de calor. (Fonte: tempo.pt) 
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Comparámos o número de doentes por 

dia, a prioridade atribuída na triagem, a 

necessidade de observação imediata em 

sala de reanimação, o tempo de 

permanência no S.U., a necessidade de 

internamento em enfermaria e em unidade 

de cuidados intensivos (UCI), a 

mortalidade hospitalar. A informação de 

diagnóstico não estava disponível. 

Os dados foram obtidos através de uma 

base de dados anonimizada extraída da 

aplicação informática de registo clínico 

utilizada no serviço de urgência, o HCIS 

(HealthCare Information System, Hewlett-

Packard). O tratamento estatístico foi feito 

com comparação univariada considerando 

um valor alfa 0,05. Utilizámos o teste qui-

quadrado para comparação de proporções 

e o teste t-student para comparação de 

médias. Para a análise estatística dos 

dados, usámos o programa Stata/IC versão 

11.0. 

 

RESULTADOS 

 
O nosso S.U. é um serviço de urgência 

polivalente de um hospital terciário, que 

recebe em média cerca de 400 doentes por 

dia, sendo que 40 a 50% destes são 

observados por Medicina Interna. 

No período de cinco dias previamente 

referido, registámos um total de 1996 

admissões no nosso S.U. no período da 

onda de calor (2018) e 1987 admissões no 

período homólogo do ano anterior (2017), 

com observação pela Medicina Interna de 

1118 (56% do total das admissões) no 

caso dos expostos vs. 981 (49% do total 

das admissões) nos não expostos. 

O número total acumulado de doentes foi 

maior no período da onda de calor, bem 

como o número médio de doentes por dia. 

O número diário de doentes foi sempre 

crescente ao longo do período do calor, 

situação que não se verificou no período 

de controlo. 

 
 

 
 

Gráfico 2: Número de doentes observados pela Medicina Interna, por dia, nos dois períodos. 
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Em termos demográficos, os doentes 

expostos à onda de calor eram 

discretamente mais velhos (média de 56 

anos nos expostos, e 53 anos nos não 

expostos), e em ambos os casos cerca de 

55% eram do sexo feminino. 

Não se verificou diferença 

estatisticamente significativa na 

prioridade dos doentes (atribuída pela 

triagem como emergente, muito urgente 

ou urgente) nos dois períodos (p = 0,6). 

Mas os doentes expostos à onda de calor 

permaneceram mais tempo no S.U.: média 

de 8,7 horas nos expostos vs. 6,4 horas 

nos não expostos (p <0,001). 

Os doentes foram mais frequentemente 

internados em enfermaria no período de 

calor (189 vs. 134, p = 0,04), mas não 

houve diferença estatisticamente 

significativa relativamente ao número de 

internamentos em UCI (valor p = 0,3). 

A mortalidade foi muito mais marcada no 

período de calor, quer no S.U., quer 

posteriormente em internamento (p = 

0,001). 

 

 

 Onda de Calor Controlo Valor p 

Número de doentes 1118  981   

Doentes/dia 223,6 (29,9) 196,2 (26,7) 0,3 

Idade (anos) 56 (23) 53  (22) <0,001 

Género Feminino 613 (54,8%) 541  (55,1%) 0,9 

   

Prioridade na triagem (*) 582 (52,1%) 499  (50,9%) 0,6 

Sala reanimação 45 (4,0%) 31  (3,2%) 0,3 

Tempo no S.U. (horas) 8,7 (10) 6,4  (8) <0,001 

  

Internamento 189 (16,9%) 134  (13,7%) 0,04 

Internamento UCI 8 (0,7%) 4  (0,4%) 0,3 

Mortalidade S.U. 17 (1,5%) 2  (0,2%) 0,001 

Mortalidade hospitalar 49 (4,4%) 18  (1,8%) 0,001 

 
Tabela 3: Resumo dos resultados 

 
(*) - Prioridade na triagem de acordo com protocolo de Manchester: considerados doentes graves = doentes 
emergentes + muito urgentes + urgentes  
Legenda: S.U. - serviço de urgência, UCI - unidade de cuidados intensivos, média (desvio padrão), 
(percentagem da totalidade da amostra). 
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Gráfico 3: Doentes graves (emergentes + muito urgentes + urgentes, de acordo com o protocolo de 
Manchester) e doentes internados. 

 

 
 

Gráfico 4: Mortalidade no S.U. e mortalidade hospitalar. 

 
 
DISCUSSÃO 

 
Não existiu diferença no número médio 

diário de doentes observado pela 

Medicina Interna, nem na prioridade 

(atribuída na triagem) do doente à 

admissão, nem tampouco na necessidade 

de observação imediata em sala de 

reanimação. 

No entanto, os doentes do grupo exposto à 

onda de calor permaneceram mais tempo 

no S.U. e tiveram mais vezes necessidade 

de internamento.  

A mortalidade foi muito superior no grupo 

de estudo, quer no S.U. (1,5% vs. 0,2%), 

quer na mortalidade hospitalar que inclui 

o internamento (4,4% vs. 1,8%). A 

diferença na mortalidade é congruente 

com o aumento objectivado nos dados da 

vigilância diária da mortalidade da DGS 

nesse período.5 

Verificámos um número diário de doentes 

sempre crescente, ao longo do período do 

calor, sem a diminuição da afluência que 

habitualmente vemos ao fim-de-semana. 

Apesar do dobro das admissões em UCI 

através do S.U. no período de calor, esses 
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números foram baixos e sem diferença 

estatisticamente significativa. 

Uma das limitações do presente estudo é a 

ausência de dados relativos a diagnósticos 

e comorbilidades, visto que a base de 

dados não continha essa informação. Seria 

interessante determinar se as causas de 

morte estavam directamente relacionadas 

ou não com a situação de calor extremo, e 

quais os diagnósticos de internamento 

mais frequentes nesse período (que nos 

permitiria reflectir se poderiam estar 

directamente relacionados com o calor). 

Posto isto, os resultados sugerem que, no 

grupo de estudo, os doentes eram mais 

graves, mas que essa gravidade não foi 

evidente no momento da admissão no 

S.U.. 

O aumento de tempo de permanência e da 

mortalidade no S.U. também podem estar 

relacionados com dificuldades de 

adaptação do funcionamento do mesmo 

em situação de excepção. 

Este ponto poderá ser de especial 

importância, visto que os espaços 

(particularmente os que acolhem doentes 

críticos) têm limitações físicas e lotações 

limitadas, que pelas suas especificidades 

estruturais e de equipamento, dificilmente 

poderão ser adequadamente ampliados 

num curto espaço de tempo, numa 

situação ordinária. 

CONCLUSÃO 

 
Concluímos que apesar da afluência ao 

S.U. no período da onda de calor não ter 

sido diferente, os doentes eram mais 

graves, uma vez que foram mais 

frequentemente internados e houve uma 

diferença marcada do número de óbitos 

nesse período. No entanto, essa gravidade 

não foi passível de ser objectivada 

precocemente, no momento da admissão 

(triagem e admissão em sala de 

reanimação). 

Podemos concluir também que existiram 

dificuldades na capacidade de resposta, 

traduzidos particularmente pelo aumento 

do tempo que os doentes permaneceram 

no S.U. 

Salientamos que os períodos de 

temperaturas extremas têm uma duração 

breve, mas potencialmente um impacto 

elevado, e provavelmente necessitam de 

um tipo de actuação / organização 

necessariamente diferente, com 

mobilização de recursos mais rápida e, em 

última instância, com activação de planos 

de contingência e/ou catástrofe. 

Mais estudos serão necessários para 

avaliar a capacidade de resposta das 

estruturas sanitárias a este tipo de eventos, 

para que os procedimentos previstos para 

estas situações possam ser revistos, e num 

evento semelhante futuro, a nossa 

capacidade de resposta possa ser 

optimizada. 
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RESUMO  

A Salmonella enteritidis é comumente 

associada a infeções gastrointestinais, com 

risco de infeção endovascular em 

situações de bacteriemia. A aortite ocorre 

raramente, por vezes requerendo 

desbridamento cirúrgico complementado 

com antibioterapia prolongada, estando 

associada a elevada morbilidade e 

mortalidade. Apresenta-se o caso de um 

homem de 81 anos, hipocoagulado por 

fibrilhação auricular e portador de 

conduto aórtico, que foi internado por 

quadro de sépsis sem manifestações 

localizadoras de doença. Documentou-se 

uma bacteriemia a Salmonella enteritidis e 

na tomografia computorizada do tórax foi 

assinalado um hematoma na interface 

mediastino-pleural esquerda adjacente à 

artéria pulmonar e alterações pós-

cirúrgicas da parede da aorta ascendente e 

crossa com mediastinite subjacente. Sendo 

o risco cirúrgico muito elevado, uma 

estratégia mais conservadora com 

antibioterapia de longo curso foi a única 

opção e a evolução veio a revelar-se lenta, 

mas favorável. Um ano depois, 

confirmou-se significativa redução do 

hematoma mediastínico e a integridade da 

prótese aórtica. 

 

 

 

ABSTRACT 

Salmonella enteritidis is commonly 

associated with gastrointestinal infection, 

with risk of endovascular infection in 

cases of bacteriemia. Infectious aortitis is 

a rare condition, with high mortality and 

morbidity, that requires surgical 

debridement and a long course of 

antimicrobial therapy. We present a case 

of an 81-years-old man with clinical 

history of atrial fibrillation, under 

prophylactic anticoagulation, and an aorta 

prosthetic reconstruction, admitted with 

severe sepsis, without clear primary 

infectious focus. Blood cultures isolated a 

Salmonella enteritidis and computerized 

tomography identified a haematoma in the 

left mediastinal-pleural interface with 

source in a left pulmonary artery 

pseudoaneurysm and inflammatory 

alterations in the ascendent and aorta arch 

compatible with mediastinitis. Due to high 

surgical mortality risk, the only treatment 

option available was a long course of 

antimicrobial therapy, showing a slow but 

favourable clinical evolution. A year after, 

a significant reduction of the mediastinal 

hematoma was observed and the aortic 

prothesis remained intact.  
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INTRODUÇÃO 

A aortite infeciosa é uma doença rara, 

associada a elevada mortalidade e 

morbilidade.1,2 Alterações vasculares de 

base, aterosclerose ou estados de 

imunossupressão são fatores 

predisponentes e a infeção pode ter génese 

numa inoculação direta, no decurso de 

bacteriemia, infeção contígua ou 

embolização séptica de outro foco 

infecioso.2 Existem muitos 

microrganismos associados a este tipo de 

infeções dos quais se destaca a Salmonella 

enteritidis representando cerca de 15-24% 

dos casos.2  

 

CASO CLÍNICO  

Os autores apresentam o caso de um 

homem de 81 anos, com história de 

fibrilhação auricular, hipocoagulado com 

acenocumarol, que 4 anos antes havia 

colocado prótese para correção de um 

aneurisma da aorta ascendente e crossa. 

Foi assumida uma aortite sifilítica perante 

serologia positiva e histologia a 

documentar um infiltrado inflamatório. 

Em estudo endoscópico prévio tinha ainda 

sido diagnosticada diverticulose do cólon, 

sem outros antecedentes relevantes. 

Foi admitido no serviço de urgência com 

quadro de febre elevada (40ºC), calafrios e 

acessos de tosse, com 3 dias de evolução. 

Apresentava-se confuso, febril, hipotenso 

e taquicárdico, hipoxémico, com fervores 

crepitantes audíveis na auscultação de 

ambas as bases pulmonares. O estudo 

complementar identificou acidose 

metabólica (pH 7.5, pCO2 24.9 mmHg, 

pO2 65 mmHg, satO2 95.6%, HCO2 20.2 

mmol/L, lactato 5.1 mmol/L), parâmetros 

de fase aguda elevados (8.93 x 109/L 

leucócitos com neutrofilia predominante e 

proteína C reativa de 391 mg/L), 

trombocitopenia (plaquetas 126 x 109/L) e 

lesão renal aguda (creatinina 2.03 mg/dL e 

ureia 122 mg/dL). O sedimento urinário 

não apresentava alterações significativas. 

No radiograma torácico sobressaía um 

alargamento do mediastino embora sem 

condensações pleuro-pulmonares. Perante 

a suspeita de uma sépsis de eventual ponto 

de partida respiratório, instituiu-se 

ceftriaxone e azitromicina (5 dias) após 

realização de culturas várias.  

Nas primeiras 48 horas, identificaram-se 

colónias de Salmonella enteritidis 

multissensível nas hemoculturas, sendo a 

urocultura e coprocultura estéreis. Apesar 

da cobertura antibiótica adequada, face 

aos resultados bacteriológicos disponíveis, 

persistiu o quadro febril com calafrios. 

Prosseguindo-se na investigação 

etiológica, realizou tomografia 

computorizada (TC) de corpo com 

angiografia que documentou uma linha de 

líquido (hemática versus inflamatória) na 

crossa da aorta ascendente. Assinalava-se 

também uma densificação do tecido no 

mediastino ântero-superior sugerindo uma 

massa hemática ou inflamatória, e ainda 

uma hiperdensidade de 8 mm na face 

superior da artéria pulmonar esquerda 

correspondendo a um provável 

pseudoaneurisma, possível fonte de 

hemorragia. (Figura 1)  
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Figura 1 – Esquerda – (A) Aorta; (P) Artéria pulmonar; (PA) Pseudoaneurisma da artéria pulmonar; Esquerda – 
(Vermelho) Hematoma mediastínico para-vascular em torno dos grandes vasos; (Amarelo) Envolvimento 
inflamatório com aortite e com aumento do trombo intramural presente previamente; (Azul) Lúmen do 
pseudoaneurisma da artéria pulmonar esquerda.   

 

A avaliação em ecocardiograma 

transtorácico despistou sinais de 

endocardite. Admitiu-se um processo de 

mediastinite de ponto de partida em 

hematoma infetado adjacente e, em 

discussão multidisciplinar com a cirurgia 

cardíaca e radiologia de intervenção, 

considerou-se que o desbridamento 

cirúrgico teria elevado risco de 

mortalidade intraoperatória. Numa 

abordagem conservadora manteve-se sob 

terapêutica antibiótica por um período 

total de 12 semanas, sob ceftriaxone nas 

primeiras 5 semanas, completando o curso 

terapêutico com ciprofloxacina oral em 

regime ambulatório. A apirexia verificou-

se a partir da 3ª semana de tratamento e na 

reavaliação imagiológica à 4ª semana 

observava-se um hematoma organizado na 

região ântero-superior do mediastino, sem 

alterações radiológicas significativas em 

relação ao exame prévio. Não obstante, a 

melhoria clínica foi acompanhada duma 

progressiva regressão laboratorial, quer 

dos indicadores de inflamação sistémica 

quer da função renal, que normalizou. 

Hemoculturas posteriores confirmaram-se 

estéreis e o doente acabou por ter alta 

hospitalar. 

Retomou a sua atividade quotidiana, 

mantendo-se sem manifestações de 

doença. Em reavaliação ao fim de 1 ano, 

confirmou-se melhoria radiológica com 

redução significativa do hematoma, 

preservando a integridade do material 

protésico aórtico. (Figura 2) 

DISCUSSÃO 

A aortitite a Salmonella não tifóide é uma 

doença rara, caracterizada por elevada 

morbilidade e mortalidade e está 

frequentemente associada a alguns fatores 

de risco, nomeadamente idade avançada, 

género masculino, hipertensão arterial, 

fibrilhação auricular, aterosclerose e 

alterações estruturais vasculares.1,2 A 

infeção por Salmonella enteritidis ocorre 

por transmissão fecal-oral através da 

ingestão de alimentos contaminados e 

apenas 5% dos doentes com clínica de 

gastroenterite desenvolvem bacteriemia. A 

incidência da infeção metastática 

extraintestinal em doentes com  
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Figura 2 – (A) Aorta; (P) Artéria pulmonar; (PA) Pseudoaneurisma da artéria pulmonar esquerda; Esquerda – 
Tomografia computorizada na admissão. Direita – Avaliação um ano após a alta, com resolução subtotal, com 
persistência de densificação amorfa residual na mesma topografia.   

 

bacteriemia é de 40%.1 O tratamento 

preconizado para a aortite a Salmonella 

enteritidis consiste no desbridamento 

cirúrgico, com reconstrução vascular, 

associado a antibioterapia prolongada com 

duração mínima de 6 semanas e 

endovenosa nas primeiras 3 semanas.1,2,3 

Está documentada uma mortalidade de 

aproximadamente 100% nos doentes 

tratados exclusivamente com 

antibioterapia e de 40% nos doentes 

submetidos a um desbridamento 

cirúrgico.1 

Com este caso apresentamos uma 

combinação pouco frequente, um portador 

de prótese aórtica, hipocoagulado, que 

desenvolve uma aortite a Salmonella 

enteritidis. A presença de material 

protésico endovascular e a hipocoagulação 

foram fatores de risco importantes na 

patogénese da doença, pois a aortite 

desenvolve-se num leito vascular propício 

à colonização bacteriana, com fragilidade 

vascular e alterações da hemóstase. A 

formação do pseudoaneurisma da artéria 

pulmonar esquerda resulta do processo 

inflamatório local associado a todos estes 

fatores, levando à formação do extenso 

hematoma do mediastino por rotura 

contida e consequente mediastinite. 

Salienta-se, ainda, a ausência de 

manifestações gastrointestinais na sua 

história recente, ainda que se tenha aferido 

o diagnóstico de diverticulose do cólon. 

Tendo em conta a extensão do hematoma 

e a evidência de infeção não controlada, 

neste caso era imperativo o controlo de 

foco infecioso com o desbridamento 

cirúrgico, porém essa possibilidade foi 

afastada pelo elevado risco de mortalidade 

intraoperatória. Sem o controlo do foco 

num doente com sépsis, o prognóstico era 

reservado pela a baixa probabilidade de 

tratamento efetivo apenas com 

antibioterapia. Contudo, com um ciclo de 

12 semanas de antibioterapia dirigida foi 

possível controlar a infeção e tratar de 

forma sustentada, tendo o doente 

recuperado clinicamente e sem evidência 

de reincidência de bacteriemia, e, um ano 

após a alta, confirmou-se uma melhoria 

radiológica do hematoma e dos sinais de 

inflamação e infeção.   
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CONCLUSÃO 

Este caso ilustra uma complicação rara de 

uma bacteriemia a Samonella enteritidis, 

uma aortite e um pseudoaneurisma da 

artéria pulmonar com rotura contida com 

formação de um hematoma no mediastino, 

num doente portador de prótese vascular 

na aorta por aortite sifilítica. A lesão 

mediastínica apresentava uma extensão 

considerável e sinais de mediastinite, sem 

possibilidade de desbridamento cirúrgico 

e de difícil resolução apenas com 

terapêutica médica.  Contudo, a resposta 

clínica à antibioterapia excedeu as 

expectativas, com melhoria clínica e 

devolvendo o estado funcional ao doente.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Gardini G, Zanotti P, Pucci A, Tomasoni L, 

Caligaris S, Paro B, Gavazzi E, Albano D, 

Bonardelli S, Maroldi R, Giubbini R, Castelli 

F. Non-typhoidal Salmonella aortitis. Infection. 

2019 Dec;47(6):1059-1063. doi: 

10.1007/s15010-019-01344-z.  

2. Spelman, D. (2020) Overview of infected 

(mycotic) arterial aneurysm. In S. Calderwood, 

J. Eidt & J. Mills (Eds). UptoDate. Available 

from 

https://www.uptodate.com/contents/overview-

of-infected-mycotic-arterial-

aneurysm?search=salmonella%20aortitis&sour

ce=search_result&selectedTitle=1~150&usage

_type=default&display_rank=1#H1118621 

3. Yiqun Guo, Y., Bai,Y., Yang,C., Wang, P. and 

Gu, L. Mycotic aneurysm due to Salmonella 

species: clinical experiences and review of the 

literature Brazilian Journal of Medical and 

Biological Research (2018) 51(9): e6864. 

doi:10.1590/1414-431X20186864 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE - CHULC - VOL. 4/ 2020  

CASOS CLÍNICOS 

ENDOCARDITE A CARDIOBACTERIUM HOMINIS, A PROPÓSITO DE UM CASO 

CLÍNICO  

CARDIOBACTERIUM HOMINIS ENDOCARDITIS, CLINICAL CASE 

 

Carla Maravilha1, Marta Ilharco1, Laura Moreira1, Fátima Lampreia2 

1. Interno de Formação Específica de Medicina Interna - Medicina Interna 1.4 - Hospital de São José 

2. Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna - Medicina Interna 1.4 - Hospital de São José 

 

Palavras-chave: HACEK, Endocardite, Anemia, Síndrome febril 

Keywords: HACEK, Endocarditis, AS, Febrile syndrome 

 

 

 

RESUMO 

O Cardiobacterium hominis (C.hominis) é 

um bacilo Gram-negativo de crescimento 

fastidioso que pertence a um grupo de 

microrganismos chamado HACEK. A 

endocardite causada pelo Cardiobacterium 

hominis é rara e geralmente apresenta um 

curso subagudo e o diagnóstico requer a 

identificação do agente em hemoculturas 

requerem incubação prolongada, pelo 

menos 2 a 3 semanas, pelo que o 

diagnóstico é um desafio. 

A endocardite como grande “simuladora” 

pode apresentar-se através de uma 

variedade de sinais e sintomas, devendo 

estar nesse sentido presente como hipótese 

de diagnóstico em muitas situações, 

nomeadamente em quadros de atingimento 

sistémico pouco claros. Este caso levou-

nos ainda a excluir as principais causas de 

síndrome febril (patologia infeciosa, auto-

imunidade, oncologica, HIV.  

 

ABSTRACT 

Cardiobacterium hominis (C.hominis) is a 

Gram-negative fastidious growth bacillus 

that belongs to a group of microorganisms 

called HACEK.  Endocarditis caused by 

Cardiobacterium hominis is rare and 

usually has a subacute course and 

diagnosis requires identification of the 

agent in blood cultures requiring prolonged 

incubation for at least 2-3 weeks, so 

diagnosis is a challenge. 

Endocarditis as a large "simulator" may 

present through a variety of signs and 

symptoms, and should be present as a 

diagnostic hypothesis in many situations, 

particularly in cases of unclear systemic 

involvement. This case also led us to 

exclude the main causes of febrile 

syndrome (infectious pathology, 

autoimmunity, oncology, HIV).  

 

INTRODUÇÃO 

Os microrganismos do grupo HACEK 

(Haemophilus spp, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium 

hominis, Eikenella corrodens e Kingella 

kingae) são responsáveis por menos de 

10% dos casos de endocardite.1 Estes 

agentes apresentam propriedades clínicas e 

microbiológicas semelhantes entre si: são 

bacilos gram-negativos, isolados mais 

facilmente em meios aeróbicos e podem 

ser considerados como parte da flora 

normal do trato respiratório superior e da 

orofaringe.1 Existem algumas 

características comuns identificadas nas 

endocardites por estes agentes, como o 

quadro clínico insidioso, diagnóstico difícil 

pela natureza fastidiosa e exames culturais 

negativos.2 A endocardite por 
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Cardibobacterium hominis foi descrita 

pela primeira vez em 1962 3 e continua a 

ser um agente etiológico raro.  

 

CASO CLÍNICO 

Doente do sexo masculino, 73 anos, com 

colocação de bioprótese em posição aórtica 

em 2012, hipertensão arterial, e várias 

intervenções odontológicas no último ano. 

Apresentou-se com quadro de fadiga e 

anorexia com 6 meses de evolução e perda 

ponderal de aproximadamente10Kg no 

mesmo período. Concomitantemente, 

referência a anemia normocítica e 

normocrómica com o mesmo tempo de 

evolução, que já tinha sido alvo de estudo 

pelo seu médico assistente. O doente foi 

encaminhado para o serviço de urgência 

(SU) por apresentar em estudo analítico 

hemoglobina (Hb) de 6.7g/L. Neste 

contexto foi internado para estudo 

etiológico da anemia. Dos meios 

complementares de diagnóstico realizados 

há a referir: cinética do ferro compatível 

com anemia de doença crónica, endoscopia 

digestiva alta revelou gastropatia erosiva e 

angiectasias do duodeno, colonoscopia 

com angiodisplasias do cólon. Foi 

assumido quadro de anemia em contexto 

de hemorragia do tubo digestivo e o doente 

teve alta orientado para consulta. Duas 

semanas depois recorreu novamente ao SU 

por episódio de síncope verificando-se Hb 

5.8g/L. Ao 2º dia de internamento 

começou a apresentar febre, tendo referido 

episódios prévios, ao longo de meses, de 

arrepios de frio intermitentes, contudo sem 

aferição de temperatura corporal. Ao 

exame objetivo a referir palidez cutânea e 

das mucosas, sopro sistólico grau II/VI e 

esplenomegalia. Assim, perante quadro de 

anemia, atingimento do estado geral e 

síndrome febril sem foco claro considerou-

se a hipótese de endocardite infeciosa (2 

critérios minor de Duke). Foi realizado 

ecocardiograma transtorácico, que não 

evidenciou vegetações nem insuficiência 

valvular de novo, e os exames culturais 

solicitados (hemocultura e urocultura) 

revelaram-se de forma consistente 

negativos. Foram ainda excluídas 

zoonoses, Vírus da Imunodeficiência 

Humana, Vírus da hepatite C e B e VDRL 

e Mycobacterium tuberculosis. Foi 

realizada biopsia óssea e mielograma que 

descartaram doença linfoproliferativa, 

síndrome mielodisplásico e Leishmaniose. 

Patologia auto-imune, e doença oncológica 

também foram excluídas.  

O doente foi apresentando agravamento 

clínico com surgimento de lesão renal 

aguda e fenómenos vasculitícos como 

eritrocitúria e petéquias. A hipótese de 

endocardite foi ganhando enfâse tendo sido 

solicitado ecocardiograma transesofágico 

(ETE) que o doente recusou. Foram 

requisitadas novas hemoculturas, tendo 

sido contatado o laboratório de 

microbiologia para prolongar o tempo de 

incubação para além dos 5 dias. Ao 8º dia 

pós colheita de HC foi contactada a equipa 

médica por evidência de crescimento de 

bacilos Gram negativos, mais tarde com 

identificação de Cardiobacterium hominis. 

Nesse contexto, foi agendado ETE com 

apoio anestésico, que o doente consentiu, 

verificando-se presença de vegetações na 

prótese aórtica. Foi iniciada antibioterapia 

com ceftriaxone, e 4 semana depois o 

doente foi submetido a valvuloplastia, 

cirurgia decorreu sem intercorrências, o 

doente apresentou boa recuperação e teve 

alta com Hb 12g/L.  

 

DISCUSSÃO  

O Cardiobacterium hominis (C.hominis) é 

um bacilo Gram-negativo de crescimento 

fastidioso que pertence a um grupo de 

microrganismos chamado HACEK. 

Os fatores de risco para infeção por C. 

hominis incluem: procedimento 

odontológico recente, endocardite prévia, 

anormalidades anatómicas cardíacas 

(doença cardíaca reumática, comunicação 

interventricular e válvula aórtica bicúspide 
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congénita), endoscopia digestiva alta 

recente, dispositivo cardíaco implantável e 

válvula cardíaca protésica.4  O nosso 

doente apresentava como fatores de risco a 

prótese valvular, os procedimentos 

dentários recentes e a realização de 

endoscopia digestiva alta.  

Nestes casos de endocardite a apresentação 

clínica é semelhante à de outras etiologias 

bacterianas (tabela 1),5 embora a infeção 

por HACEK, por serem agentes com baixa 

virulência, apresente cursos mais 

insidiosos com sintomas presentes semanas 

a meses antes do diagnóstico, podendo 

levar ao atraso do mesmo. O tempo médio 

de duração dos sintomas até ao diagnóstico 

é de 145 dias, mas o intervalo é 

extremamente variável (1 semana até 11 

meses).6 O nosso doente apresentava um 

quadro clinico com cerca de 6 meses de 

evolução.  

 

 

 

Tabela 1 – Endocardite HACEK e outros agentes 

Os números entre parênteses indicam o número de pacientes que foram avaliados; onde não aparecem parênteses, as percentagens 

refletem o número total de casos em série. 

ESR- Velocidade de sedimento eritrócitos;   IVDU – Usuários de drogas endovenosas;   ND- Sem dados 
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Os doentes habitualmente reportam fadiga, 

astenia, mialgias, artralgias, anorexia e 

perda de peso.1 Alguns doentes podem 

apresentar ainda anemia, esplenomegalia, 

petéquias e glomerulonefrite 

imunomediada e ainda insuficiência 

cardíaca quando associada a insuficiência 

valvular.4  No caso descrito o doente 

apresentava atingimento do estado geral, 

anemia de etiologia multifatorial agravada 

pela infeção atual, assim como fenómenos 

vasculíticos (petéquias e eritrocitúria) e 

esplenomegalia. Verificou-se melhoria da 

anemia após o tratamento da endocardite.  

No que respeita o diagnóstico, em tempos 

considerou-se a necessidade de requerer 

incubação de hemoculturas por períodos 

mais prolongados,7 isto justificado pelo 

facto destes organismos crescerem 

lentamente em meio de cultura 

padrão. Tradicionalmente, o laboratório de 

microbiologia precisava ser notificado para 

manter a hemocultura por duas semanas ou 

mais, e foi o que aconteceu no nosso caso. 

Contudo, estudos mais recentes descrevem 

culturas positivas com tempos de 

incubação inferiores a cinco dias, isto 

devido ao surgimento de sistemas 

automatizados de avaliação de culturas de 

sangue e outros meios, considerando 

portanto desnecessária a incubação 

prolongada para identificação desses 

agentes.8 O sugerido é que, para casos 

suspeitos de endocardite com culturas 

negativas devido a agentes raros, o 

laboratório de microbiologia deve ser 

contactado no sentido de otimizar o melhor 

método de deteção do agente. 

No que concerne ao tratamento a maioria 

dos casos relatados de Endocardite a C. 

hominis apresentam sensibilidade a 

Penicilinas. As cefalosporinas de terceira 

geração (como ceftriaxone) são 

recomendas como terapêutica de primeira 

linha.9  

A endocardite infeciosa continua a ser um 

diagnóstico desafiante e este caso clínico 

mostra-nos que a endocardite é também 

uma grande “simuladora” podendo 

apresentar-se através de uma variedade de 

sinais e sintomas, devendo estar nesse 

sentido presente como hipótese de 

diagnóstico em muitas situações, 

nomeadamente em quadros de atingimento 

sistémico pouco claros.  
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Mulher, 70 anos, sem antecedentes 

relevantes, recorre ao serviço de urgência 

por tosse produtiva, toracalgia, ortopneia e 

febre, com uma semana de evolução. 

Apresentava-se clinicamente estável, mas 

com diminuição do murmúrio vesicular na 

base esquerda. Laboratorialmente 

destacava-se leucocitose (17.000x109/L) e 

PCR de 172 mg/L. Na radiografia torácica 

(figura 1), sobreposta à imagem cardíaca, 

observava-se imagem com nível 

hidroaéreo de dimensão aproximada à do 

coração, com projeção retrocardíaca na 

imagem de perfil, consubstanciado o 

habitual diagnóstico de hérnia do hiato. 

 

 

 

Figura 1 – Radiografia do tórax da doente, em incidência ântero-posterior e incidência de perfil. sobreposta à 
imagem cardíaca, observava-se imagem com nível hidroaéreo de dimensão aproximada à do coração, com 

projeção retrocardíaca na imagem de perfil, a favor da existência de uma hérnia do hiato. 
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O estudo tomográfico (figura 2) 

evidenciava o conteúdo da hérnia: 

estômago e grande parte do cólon 

transverso, sendo claramente visíveis as 

haustras, apresentado ainda atelectasia 

parcial da vertente anterior do lobo 

superior esquerdo associado a pequeno 

derrame pleural loculado.  

 

 

Figura 2 - Vista coronal reformatada de tomografia compputarizada do tórax da doente põe em evidência o 
conteúdo da hérnia: estômago e grande parte do cólon transverso, sendo claramente visíveis as haustras, 

apresentado ainda atelectasia parcial da vertente anterior do lobo superior esquerdo associado a pequeno 
derrame pleural loculado. 

 

Foi internada com o diagnóstico de 

pneumonia adquirida na comunidade com 

derrame pleural. Foi instituída 

antibioterapia com melhoria sintomática 

das queixas respiratórias. Não apresentou 

em qualquer momento dor retroesternal, 

disfagia ou pirose. Manteve tosse seca. 

Aguarda atualmente decisão quanto a 

cirurgia.  

A hérnia do hiato em que outro órgão para 

além do estômago atravessa a membrana 

frenoesofágica define-se como sendo do 

Tipo IV,1 sendo esta a menos comum - a 

incidência varia entre 0.4 a 5% dentro das 

quatro categorias definidas.2,3 

O doente pode apresentar sintomas como 

tosse persistente, sensação enfartamento, 

pirose, disfagia, náuseas, vómitos. Mas 

muito frequentemente é assintomático, até 

quando existem hérnias volumosas. 

Estas hérnias podem evoluir e complicar 

com volvo, encarceração, perfuração ou 

pneumonias recorrentes pela aspiração 

resultante da alteração anatómica.4 A 

cirurgia eletiva em hérnias minimamente 

sintomáticas é ainda debatida, mas parece 

apontar para o seu benefício mesmo em 

doentes octogenários.5  

Este caso relembra o diagnóstico de hérnia 

do hiato em doentes com sintomas 

gastrointestinais ou com tosse persistente 

e alerta para as complicações médicas 

desta patologia. 

 

 



 

52 
REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE - CHULC - VOL. 4/ 2020  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Kahrilas PJ, Kim HC, Pandolfino JE. 

Approaches to the diagnosis and grading of 

hiatal hernia. Best Pract Res Clin Gastroenterol 

[Internet]. 2008 [cited 2019 Jul 18];22(4):601–

16. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1865681

9 

2. Abbara S, Kalan MMH, Lewicki AM. 

Intrathoracic Stomach Revisited. Am J 

Roentgenol [Internet]. 2003 Aug [cited 2019 

Jul 18];181(2):403–14. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1287601

8 

3. Maish M, Demeester S. Paraesophageal hernia. 

In: Cameron J. Current surgical therapy. 8th ed. 

Philadelphia: Saunders; 2004. p. 38.  

4. Tatsumi T, Kogure T, Morita T. Pulmonary 

Collapse due to Severe Hiatal Hernia. Intern 

Med [Internet]. 2007 [cited 2019 Jul 

18];46(12):925–6. Available from: 

http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/internalmed

icine/46.0084?from=CrossRef 

5. Straatman J, Groen LCB, van der Wielen N, 

Jansma EP, Daams F, Cuesta MA, et al. 

Treatment of paraesophageal hiatal hernia in 

octogenarians: a systematic review and 

retrospective cohort study. Dis Esophagus 

[Internet]. 2018 Jul 1 [cited 2019 Jul 18];31(7). 

Available from: 

https://academic.oup.com/dote/article/doi/10.10

93/dote/doy010/4929803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE - CHULC - VOL. 4/ 2020  

MEDICINA EM IMAGENS 

ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL ROTO – O PÂNICO DE UM 

INTERNISTA NA URGÊNCIA!     

ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM RUPTURE – AN INTERNIST PANIC AT 

THE EMERGENCY ROOM! 

 
Inês Lopes da Costa1, Daniela Marto2, Heidi Gruner3 

1. Interno de Formação Específica de Medicina Interna - Medicina Interna 1.2 - Hospital de São José 

2. Interno de Formação Específica de Medicina Interna - Medicina Interna 2.4 - Hospital de Santo António dos 

Capuchos 

3. Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna - Medicina Interna 7.2 - Hospital de Curry Cabral 

 

Palavras-chave: Aneurisma da aorta abdominal, Diagnóstico, Rotura de aneurisma 

Keywords: Abdominal aortic aneurysm, Diagnosis, aneurysm rupture 

 

 

Os aneurismas da aorta abdominal (AAA) 

clinicamente significativos definem-se 

como aneurisma com diâmetro superior a 

4 cm, e têm uma incidência de 2% nos 

homens entre os 65 e os 75 anos.1 

Apenas 50% dos doentes com aneurismas 

rotos conseguem chegar ao hospital, e a 

mortalidade intraoperatória também é de 

cerca de 50%, pelo que o diagnóstico 

atempado é essencial.2 

Os autores apresentam um caso de um 

doente autónomo, reformado de motorista, 

leucodérmico de 71 anos de idade, com 

história de AAA infra-renal de 4 cm em 

vigilância em consulta de Cirurgia 

Vascular, miocardiopatia dilatada com 

insuficiência cardíaca com fração de 

ejeção deprimida, hipocoagulado com 

apixabano por fibrilhação auricular 

crónica, doença renal crónica em estádio 

IIIb e anemia multifatorial. Recorre ao 

serviço de urgência por um quadro de 

mal-estar inespecífico, dor abdominal nos 

quadrantes inferiores, com uma semana de 

evolução com agravamento no próprio 

dia, e um episódio de dejeção diarreica. 

Na admissão apresentava-se consciente e 

orientado, hipotenso (85/60 mmHg), 

normocárdico, abdómen distendido com 

uma massa pulsátil com cerca de 15 cm de 

diâmetro no sentido transversal, indolor. 

Pulsos pediosos e tibiais posteriores não 

palpáveis bilateralmente, mas sem sinais 

de má perfusão distal. No estudo 

laboratorial salientava-se agravamento da 

anemia com queda de 2 g/dL de 

hemoglobina (Hb 8 g/dL), normocítica e 

normocrómica e agravamento da função 

renal (creatinina 3,79 mg/dL, ureia 253 

mg/dL) já com acidemia metabólica com 

hiato aniónico aumentado e hipercaliémia 

(pH 7,214, pCO2 31,1 mmHg, PO2 93,1 

mmHg, HCO3- 12,6 mmol/l, lactato 0,5 

mmol/L, hiato aniónico 13,9 mmol/L e 

potássio 5,6 mmol/L). Restante estudo 

laboratorial com subida isolada da 

proteína C reativa (123 mg/L), marcadores 

de necrose miocárdica dentro da 

normalidade e sem outras alterações.  

A tomografia computorizada (TC) com 

angiografia documentou um AAA infra-

renal, desde o plano das artérias renais até 

à bifurcação de 12 cm, com rotura contida 

numa extensão de 18 x 12 x 12 cm. Foi 

prontamente transportado para o bloco de 

Cirurgia Vascular, e cerca de 5 horas após 

a admissão submetido a uma reparação 

endovascular do aneurisma da aorta 

(EVAR) urgente, com colocação de 

prótese aorto-bi-ilíaca, com sucesso. 

Um aneurisma arterial define-se como a 

dilatação de um segmento arterial, em que 
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no AAA deve ser cerca 1-1,5 vezes o 

diâmetro original, nomeadamente mais de 

3,0 cm.1 Os AAA de dimensões superiores 

a 10 cm de diâmetro são raros, e existem 

poucos casos descritos com sucesso na 

correção cirúrgica quando apresentam 

dimensões superiores a 12 cm de 

diâmetro.3  

Apesar da prevalência de AAA ter vindo a 

decrescer, a sua rotura representa uma 

verdadeira emergência catastrófica, se não 

reconhecida e tratada atempadamente, 

com uma mortalidade de 

aproximadamente 100%.2 

Este caso ilustra uma situação em que 

uma clínica fruste, com manifestações 

clínicas e laboratoriais pouco específicas 

num doente com múltiplas 

comorbilidades, pode ser indicativa de 

uma doença grave e potencialmente fatal. 

Um exame objetivo adequado, 

considerando o pormenor da 

hipocoagulação, foi a chave que levantou 

a suspeição, e permitiu a confirmação 

diagnóstica com TC de um aneurisma de 

grande volume com rotura contida. A 

discrepância entre o exame imagiológico e 

a clínica do doente demonstram-nos que a 

gravidade do caso clínico nem sempre é 

evidente na primeira avaliação e que num 

doente com múltiplos fatores de risco, 

devemos considerar esta hipótese. 

 

 

 

 
Figura 1 – AAA infra-renal desde o plano das artérias renais até à bifurcação, de 12 cm, com rotura contida 

numa extensão de 18 x 12 x 12 cm, visível em plano sagital e coronal, respectivamente. 
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Figura 2 – Aneurisma da aorta abdominal infra-renal com rotura contida visível em plano axial. 
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RESUMO 

A COVID-19, doença respiratória 

infeciosa aguda, classificada pela 

Organização Mundial de Saúde como uma 

pandemia, é causada pelo SARS-CoV-2 

(Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavírus 2), um subtipo de 

coronavírus tal como o SARS-CoV-1 e o 

MERS-CoV (Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus). Em 5 meses, o 

SARS-CoV-2 infetou mais de 4,4 milhões 

de pessoas. A prevalência real desta 

doença encontra-se subdiagnosticada uma 

vez que o espectro de apresentação e 

evolução clínica é variável, desde 

assintomáticos a disfunção multiorgânica. 

Tanto a nível laboratorial como 

imagiológico não foram relatadas 

alterações específicas desta patologia, não 

sendo possível, através destes, fazer a 

distinção com outras patologias do foro 

respiratório. Contudo, têm interesse 

diagnóstico e prognóstico adicional ao 

quadro clínico. Os critérios para o 

diagnóstico incluem sintomatologia e 

contexto epidemiológico compatíveis com 

COVID-19, sendo a reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (RT-PCR) do 

RNA viral o método de referência. Mais 

recentemente surgiram, como testes de 

diagnóstico, os testes serológicos, que 

apesar de não estarem totalmente 

validados, têm também a capacidade de 

determinar a resposta imunológica do 

indivíduo e a sua suscetibilidade à 

infeção, o que pode contribuir para 

aumentar a acurácia dos dados 

epidemiológicos. 

ABSTRACT 

COVID-19, an acute infectious respiratory 

disease classified by the World Health 

Organization as a pandemic, is caused by 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2), a subtype of 

coronavirus such as SARS-CoV-1 and 

MERS-CoV (Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus). In only five 

months, SARS-CoV-2 has infected more 

than 4.4 million people worldwisde. The 

real prevalence of this disease is 

underdiagnosed once the spectrum of 

clinical presentation and its progression is 

variable, from asymptomatic cases to 

multiorgan dysfunction. In addition, no 

specific laboratorial or imaging changes 

related to this disease were found, making 

it rather difficult to distinguish COVID-19 

from other respiratory syndromes. 

Nonetheless, these add a diagnostic and 

prognostic interest to the clinical picture. 

Diagnostic criteria vary greatly but 

usually include symptoms and 

epidemiologic context compatible with 
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COVID-19 and, currently, viral RNA’s 

RT-PCR (reverse transcription 

polymerase chain reaction) is the gold-

standard method for confirmation of 

infection by SARS-CoV-2. More recently, 

serologic testing emerged as a possible 

diagnostic test and, although it has not 

been completely validated, it can 

determine the immunological response 

and susceptibility to infection of people, 

enhancing the accuracy of further 

epidemiological data. 

 

INTRODUÇÃO 

As estratégias de controlo de infeção e 

saúde pública dependem da deteção 

precoce da doença para conter a 

disseminação. Quando a COVID-19 

surgiu, as autoridades de saúde pública 

implementaram intervenções que foram 

usadas para controlar a síndrome 

respiratória aguda grave (SARS) em 2003 

para orientar o isolamento e a quarentena. 

Essa abordagem inicial assentou nas 

semelhanças entre SARS-CoV-1 e SARS-

CoV-2, incluindo alta relação genética, 

transmissão principalmente através de 

gotículas respiratórias e frequência de 

sintomas respiratórios inferiores com 

ambas as infeções. No entanto, apesar da 

implantação de intervenções de controlo 

semelhantes, as trajetórias das duas 

epidemias desviaram-se em direções 

diferentes: em 8 meses, a SARS-CoV-1 

infetou aproximadamente 8100 pessoas 

em áreas geográficas limitadas. Já a 

SARS-CoV-2 infetou mais de 4,4 milhões 

de pessoas, em 5 meses, e continua a 

disseminar-se.  

O SARS-CoV-2 mostra-se um vírus com 

alto nível de propagação e de transmissão, 

dado a sua replicação se dar ao nível das 

vias aéreas superiores, mesmo em 

infetados pré-sintomáticos ou 

pauciassintomáticos, o que aumenta a 

transmissibilidade do vírus. A deteção da 

infeção por sintomas é pouco eficaz, dado 

que a carga viral não se associa ao seu 

aparecimento. Através de um estudo 

realizado numa instituição de prestação de 

cuidados de enfermagem, Arans et al. 

relatam que, após submeterem todos os 

residentes a um teste definidor de infeção, 

classificaram-nos como sintomas típicos, 

atípicos, pré-sintomáticos e assintomáticos 

e concluíram que as cargas virais foram 

igualmente altas para todos os grupos. 

Para além disso, percebeu-se ainda que 

são libertadas altas concentrações de vírus 

da cavidade nasal, mesmo antes do 

desenvolvimento dos sintomas. Assim, a 

presença de sintomatologia não permite 

detetar uma grande proporção de casos 

infetados, o que realça a transmissão pelos 

indivíduos assintomáticos ou pré-

assintomáticos, sendo necessária a 

implementação de medidas que previnam 

estas cadeias de propagação.  

 

Apresentação/evolução clínica 

A COVID-19 possui um período de 

incubação que pode ir dos 2 aos 14 dias, 

em que a grande parte dos indivíduos 

apresenta sintomas cerca de 4-5 dias após 

a exposição ao vírus. Durante este 

período, alguns indivíduos infetados 

podem contagiar outros, pelo que a 

transmissão viral pode ocorrer 

previamente ao início dos sintomas.1,2,3,4 

Um estudo que reuniu todos os casos 

confirmados de infeção por SARS-CoV-2 

na China, com exposição viral e início 

sintomático claros e identificáveis, 

estimou o período de incubação viral em 

5.1 dias, em que 97.5% desenvolverão 

sintomas 11.5 dias após a exposição ao 

vírus.2 

Um situation report da WHO juntou ainda 

case reports e estudos que documentam 

transmissão pré-sintomática em clusters 

familiares, apoiando a hipótese de que 

indivíduos infetados podem transmitir o 

vírus antes do desenvolvimento de 

sintomatologia.4 
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Vários estudos mostram que a maioria dos 

indivíduos assinalados como 

assintomáticos demonstraram sintomas 

ligeiros ao obter-se uma anamnese mais 

detalhada, contribuindo para a ideia de 

que destes, escassos são efetivamente 

assintomáticos, não havendo evidência 

clara de transmissão assintomática 

documentada até à data.2,3,4,5 

Estudos referem existir uma provável 

subestimação do número de casos 

assintomáticos, tanto pela falta de 

monitorização como controlo clínico 

evolutivo após possíveis contactos ou 

comportamentos de risco.6,7 

Quanto ao espectro de gravidade clínica, 

este é amplo. Dos sintomáticos, cerca de 

80% apresenta uma evolução ligeira, sem 

complicações, dispneia ou necessidade de 

hospitalização, com duração limitada a 1-

2 semanas. Quinze por cento dos casos 

sintomáticos têm evolução clínica grave 

com sintomas que incluem dispneia, 

hipoxemia e/ou mais de 50% de 

envolvimento pulmonar em exames 

imagiológicos, com duração de 3 a 6 

semanas. Cinco por cento podem exibir 

ainda evolução crítica ou muito grave com 

sinais de insuficiência respiratória, 

síndrome de desconforto respiratório 

agudo, choque e/ou síndrome de disfunção 

multiorgânica.6,7 

Da sintomatologia mais comum, destaca-

se a febre (99%), fadiga (70%) e tosse 

seca (59%). Contudo, estudos mostram 

que a febre atinge valores abaixo dos 38ºC 

em 20% dos casos, aproximadamente. Em 

situações mais severas, com pneumonia 

associada, pode encontrar-se ainda 

anorexia (40%), mialgias (35%) e dispneia 

(31%). Em certos estudos detetou-se ainda 

percentagens relevantes de alterações do 

paladar e olfato, particularmente em 

doentes com COVID-19 ligeira a 

moderada, tendo sido reportado em 34 a 

87% destes. Foi também revelada uma 

prevalência de sintomas gastrointestinais, 

incluindo diarreia (13%), náuseas ou 

vómitos (10%) e dor abdominal (9%), 

podendo esta ser a queixa principal em 

certos doentes.8,9 

Em termos de complicações, a mais 

prevalente é a síndrome de desconforto 

respiratório agudo, desenvolvendo-se em 

20% de doentes com manifestações 

graves, pelo menos 8 dias após o início da 

sintomatologia. Outras frequentes incluem 

arritmias (17%), lesão cardíaca aguda 

(7%) e choque (9%).10 

 

Alterações Laboratoriais 

As alterações laboratoriais encontradas, 

até hoje, não são específicas para a 

COVID-19. Apesar disso, estão descritas 

alterações a vários níveis na prática 

clínica. 

A nível do hemograma, a principal 

alteração notada é a linfopenia, com 

linfócitos < 1,000 cels/mm3 em cerca de 

80% dos doentes.11,12,13 

Relativamente às provas de função e 

enzimologia hepáticas, os doentes 

apresentam-se com hipoalbuminemia, 

hiperbilirrubinemia ligeira e elevação das 

transaminases e da GGT.  

Já a nível renal, as principais alterações 

registadas são o aumento de ureia e 

creatinina. 

Sendo a COVID-19 uma patologia 

infeciosa, é expectável o aumento de 

marcadores inflamatórios, como a 

Proteína-C-Reativa (PCR), LDH e 

velocidade de sedimentação (VS). A PCR 

relaciona-se com a severidade da doença, 

podendo ser útil no prognóstico. De facto, 

vários estudos sugerem que valores 

superiores de PCR se correlacionam com 

a gravidade da insuficiência 

respiratória.13,14 

A COVID-19 não parece aumentar os 

níveis de procalcitonina por si só, 
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reservando-se esta alteração para os casos 

de sobreinfeção bacteriana ou sépsis.12 

Existe ainda a evidência de um estado de 

hipercoagulabilidade nos doentes 

positivos, pelo que os D-dímeros poderão 

estar aumentados assim com os tempos de 

coagulação, aPTT e PT. Quando 

presentes, normalmente, estão 

relacionados com um pior prognóstico, 

assim como a idade do doente, LDH 

elevada e trombocitopenia (sobretudo se 

plaquetas <100,000).10,13 

A tabela 1 sumariza as principais 

alterações laboratoriais encontradas.  

 

AVALIAÇÃO 

LABORATORIAL 

ALTERAÇÕES 

+ COMUNS 

Hemograma Linfócitos <1,500 

Leucócitos <4,000 ; 

>10,000 

Plaquetas <100,000 

Marcadores 

inflamatórios 
PCR 

LDH 

Ferritina 

IL6 

VS 

Procalcitonina 

Enzimas e função 

hepática  

AST ALT GGT 

Albumina 

Função renal  Creatinina Ureia 

Estudo coagulação  D-dímeros, TP e 

APTT 
 

Tabela 1 - Alterações laboratoriais mais comuns 

 

Alterações Imagiológicas 

A realização de exames de imagem está 

preconizada a todos os doentes com 

COVID-19 aquando do internamento e de 

acordo com a evolução do quadro clínico. 

Relativamente aos achados radiográficos, 

estes são pouco específicos, sendo as 

apresentações mais frequentemente 

relatadas as opacidades irregulares em 

“vidro despolido” periféricas e bilaterais, 

mais comumente nos campos pulmonares 

inferiores.  

Estudos relatam que o envolvimento 

pulmonar aumenta em relação direta com 

a severidade da doença.  

Outros achados como derrame pleural, 

cavitações ou adenopatias são pouco 

comuns e afastam o diagnóstico da 

COVID-19.15 

 

Figura 1 - Comparação de exames imagiológicos 
de dois doentes com gravidade clínica distinta: em 
cima, TC Tórax e Telerradiografia do Tórax (A) de 
um doente COVID-19 ligeiro; em baixo, TC Tórax e 
Telerradiografia do Tórax (B) de doente COVID-19 
grave.14 

 

A realização de TC Tórax, embora mais 

sensível que a Telerradiografia do Toráx 

(59% vs 86%), também não acrescenta 

nenhum achado imagiológico 

característico, apresentando achados que 

são consistentes com os de uma 

pneumonia viral.  

Além das opacidades em vidro despolido 

é ainda visível na TC espessamento septal 

inter e/ou intralobular. Tais alterações 

podem emergir ainda antes do início dos 

sintomas.12,15 

Tanto a Telerradiografia do Toráx como a 

TC apresentam alterações que podem ser 
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causadas quer pela COVID-19 como por 

outras patologias respiratórias, pelo que, 

através destes, não é possível fazer a 

distinção. Contudo, têm interesse 

diagnóstico e prognóstico adicional. 

Deste modo, a estratégia imagiológica 

destes doentes passa sobretudo 

Telerradiografia do Tórax, reservando-se 

a TC para casos equívocos ou mais 

graves, uma vez que não acrescentará 

qualquer benefício na abordagem 

terapêutica da maioria dos doentes.10 

 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Suspeita clínica e critérios para 

realização de teste diagnóstico 

As recomendações para a realização de 

testes para a COVID-19 variam, de acordo 

com o local e com a autoridade de saúde, 

sendo que os fatores orientadores 

consideram sobretudo os dados 

epidemiológicos e a disponibilidade de 

testes de diagnóstico e de profissionais de 

saúde.8,16,17 

Assim, segundo o CDC (Center of 

Disease Control and Prevention), a 

decisão de quem deve ou não ser testado 

para COVID-19 deve ser remetida para as 

autoridades de saúde e/ou médicos 

individualmente, sendo que estes se 

devem basear em critérios clínicos e 

epidemiológicos. Em Portugal, doentes 

que cumpram critérios para caso suspeito 

devem ser submetidos a diagnóstico para 

SARS-CoV-2. Deste modo, considera-se 

como suspeito todos os que apresentem 

manifestações de doença respiratória 

aguda (febre de novo, dispneia, tosse) e 

que tenham história de viagens ou 

residência na China, ou que tenham tido 

contacto com caso confirmado ou 

provável de infeção por 2019-nCov, nos 

14 dias antes do início da sintomatologia. 

Considera-se também suspeito qualquer 

doente que apresente manifestações de 

infeção respiratória aguda grave, com 

admissão hospitalar, na ausência de um 

diagnóstico alternativo. Outros a 

considerar na definição de caso suspeito 

são diarreia, mialgias, anosmia, ageusia, 

disgeusia.  

Idealmente, todos os casos suspeitos 

devem ser testados. No entanto, caso isto 

não seja possível, devem ser considerados 

como prioritários: os indivíduos com mais 

de 65 anos e/ou com determinadas 

comorbilidades, incluindo doenças 

cardiovasculares, pulmonares, renais ou 

metabólicas; doentes hospitalizados; 

profissionais de saúde e trabalhadores de 

serviços considerados essenciais.18,19 

Embora se saiba que o SARS-CoV-2 pode 

causar doença assintomática ou 

minimamente sintomática, a realização de 

testes de diagnóstico nestes casos não está 

estabelecida. Desta forma, apesar da 

triagem de assintomáticos, 

potencialmente, expostos ao vírus, ser de 

grande importância em termos de Saúde 

Publica e de controlo da infeção, ainda 

não existem recomendações definidas 

sobre a realização de testes neste grupo.19 

 

Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) 

em tempo real para o nCov 

A reação em cadeia da polimerase em 

tempo real, precedida de transcrição 

reversa (rRT-PCR) do RNA viral, colhido 

de amostras respiratórias do doente, é, 

atualmente, o método de referência para 

confirmar infeção por SARS-CoV-2, em 

caso de doença aguda.10,17,20 

A sensibilidade do teste depende da 

prevalência, do tempo de evolução da 

doença, da técnica de colheita e da 

amostra. Considerando que 29% são 

falsos negativos, deverá assumir-se uma 

sensibilidade próxima de 70% e uma 

especificidade que ronda os 95%. Deste 

modo conclui-se que um teste positivo 

confirma o diagnóstico de COVID-19. No 

entanto, dada a baixa sensibilidade, se o 

resultado for negativo, mas a suspeita de 
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infeção persistir alta, deve ser considerada 

a repetição dos testes por PCR. A, 

interpretação destes resultados depende da 

precisão do teste e da probabilidade pré-

teste, ou seja, do risco estimado de ter 

doença antes do teste. Deste modo, tal 

como podemos observar na tabela 2, a 

utilidade do teste (probabilidade pós-teste) 

vai variar em função da probabilidade pré-

teste.19,21,22 

 

Tabela 2 - probabilidade pré-teste e pós-teste da 
RT-PCR, baseada numa sensibilidade de 70% e 

especificidade de 95% 

Conclui-se, desta forma, que o diagnóstico 

de COVID-19 por PCR é mais sensível 

quanto maior a probabilidade pré-teste, ou 

seja, em doentes que apresentem 

sintomatologia prévia sugestiva, ou que 

tenham achados imagiológicos 

compatíveis. De facto, apesar da TC não 

ser utilizada como teste de primeira linha, 

há evidências de que estes achados 

associados à PCR aumentam a 

sensibilidade diagnóstica para cerca de 

97%.23 

Colheita das Amostras: Uma vez que o 

resultado da PCR depende da qualidade da 

colheita da amostra é importante seguir as 

recomendações da autoridade de saúde 

para a recolha de amostras. Esta deve ser 

efetuada por profissionais munidos de 

equipamento de proteção individual e 

habilitados para a realização da colheita, 

conservação e acondicionamento das 

amostras.10,17 

A WHO recomenda que inicialmente 

devem ser colhidas duas amostras de sítios 

diferentes do trato respiratório superior, 

uma vez que uma única amostra pode não 

permitir excluir a infeção. Devem, então, 

ser colhidas amostras da nasofaringe e da 

orofaringe, com zaragatoa em meio de 

transporte para vírus. A coleção de 

exsudado orofaríngeo tem menor 

prioridade, contudo se colhido deve ser 

introduzido no mesmo tubo que a colheita 

do exsudado nasofaríngeo. Em doentes 

sob ventilação mecânica, podem ainda ser 

colhidas amostras do trato respiratório 

inferior, nomeadamente aspirado 

endotraqueal ou lavado bronco-alveolar. 

A colheita de expetoração só deve ser 

realizada em doentes com tosse 

produtiva.8,16,17,18,20 

Diferentes amostras têm diferentes 

resultados de PCR-RT. No caso do 

exsudado nasofaríngeo, o RNA viral 

torna-se detetável desde o primeiro dia de 

sintomas e atinge um pico na primeira 

semana.  Esta positividade começa a 

diminuir na terceira semana e tornando-se 

indetetável, tal como podemos observar na 

figura 2. Já as secreções do trato 

respiratório inferior, parecem ter maiores 

cargas virais, e a sua positividade, 

aparentemente, também diminui mais 

lentamente, podendo persistir além das 3 

semanas.19,24  

 

Figura 2 - Da análise de 7 estudos, que avaliaram a 
percentagem de falsos negativos da RT-PCR de 
amostras nasofaríngeas, consoante a duração da 
doença. Considerando o 1º dia como o dia de 
exposição, e o 5º dia como o dia em que 
começaram os sintomas.24 

Num estudo com 205 doentes, a 

positividade da RT-PCR foi maior em 
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amostras de lavado bronco-alveolar 

(93%), seguidas das secreções brônquicas 

(72%), esfregaço nasal (63%) e por último 

o esfregaço orofaríngeo (32%). Os falsos 

negativos ocorreram, principalmente, 

devido ao momento inadequado da 

colheita de amostras em relação ao início 

da doença e à deficiência na técnica de 

amostragem, pelo que se o resultado 

inicial, for negativo, mas a suspeita de 

infeção persistir alta, deve ser considerada 

a repetição dos testes.21,24,25  

Vantagens e Desvantagens: A principal 

vantagem apontada é a elevada 

especificidade da RT-PCR, cujo resultado 

positivo elimina a necessidade de 

continuar a investigação diagnóstica. 

Contudo, existem várias limitações, 

sendo, a primordial, a existência de falsos 

negativos, que para além de poder ser 

causada pela baixa qualidade das amostras 

e de possíveis erros no transporte e 

armazenamento, depende também, muitas 

vezes da duração da doença. (Figura 2). 

Algumas outras desvantagens são o facto 

de não fornecer informação quanto ao 

estado imune do doente, e por último o 

facto de não possibilitar um rastreio em 

larga escala para a recolha de dados 

epidemiológicos.17,24 

Testes serológicos 

Os testes serológicos também permitem o 

diagnóstico definitivo da infeção por 

SARS-CoV-2, no entanto o seu uso é 

bastante limitado. Aqui inserem-se os 

Teste de diagnóstico rápido e o ELISA. 

Note-se que ambos testes são recentes e 

ainda não estão devidamente validados, o 

que lhes confere pouca especificidade.26,27 

Teste Rápido de anticorpos IgM-IgG: O 

Teste Rápido de anticorpos IgM-IgG 

assenta na deteção de anticorpos contra o 

vírus, permitindo não só um diagnóstico 

definitivo e rápido de uma infeção aguda 

como também detetar infeções passadas. 

Podem ainda determinar a resposta 

imunológica do indivíduo e a sua 

suscetibilidade à infeção. No entanto, 

salienta-se a possibilidade de atraso da 

seroconversão, com a possibilidade de 

gerar falsos negativos numa fase precoce. 

Num estudo, com 66 doentes com infeção 

confirmados, a seroconversão de 

anticorpos específicos IgM e IgG foi 

observada ao quarto dia de 

sintomatologia. Nestes a sensibilidade da 

IgM foi de 77,3% e a especificidade de 

100%, com elevado valor preditivo 

positivo (100%) e um valor preditivo 

negativo que ronda os 80%. Quanto à IgG, 

a sua sensibilidade foi de 70,8%, a 

especificidade de 96,6%, valor preditivo 

positivo de 85% e um valor preditivo 

negativo de 89,1%.28,29,30 

Método ELISA: O método ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

assenta na deteção de anticorpos (IgA, 

IgM, IgG) no soro do indivíduo. É um 

bom teste para colheita de dados 

epidemiológicos, avaliando os indivíduos 

infetados já recuperados e identifica 

indivíduos com imunidade adquirida pós-

infeção assintomática. É um teste que não 

está indicado no caso de situações agudas 

dado os anticorpos apenas serem 

detetáveis alguns dias após a infeção e o 

próprio processo ELISA ser demorado. Há 

ainda a possibilidade de o teste positivar 

não só com infeções presentes com 

Coronavírus de outras estirpes, como 

também com SARS-CoV-2 passada. Guo 

et al reporta que estes testes com deteção 

de IgM foram positivos em 93% dos 

pacientes com suspeita de infeção por 

COVID-19, apesar de PCR e teste rápido 

negativos.26 

Teste de Antigénios: A deteção de 

antigénios do vírus no soro do indivíduo 

permite o diagnóstico definitivo com uma 

especificidade aceitável. Não é um 

método de eleição para o diagnóstico de 

situações agudas, dado ainda não ser 

conhecida a dinâmica de produção e de 

secreção dos antigénios, pelo que um 

resultado negativo não exclui a infeção. É 

um método ainda pouco disponível.29,30 
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CONCLUSÃO 

Nos últimos meses, o SARS-CoV-2 

infetou quase 4,4 milhões em todo o 

mundo, e continua a disseminar-se 

rapidamente. Na tentativa de controlar a 

infeção, foram implementadas, por todo o 

mundo, estratégias de Saúde Pública cujo 

sucesso depende sobretudo a deteção 

precoce de casos infetados. O método 

mais usado, atualmente, para a 

confirmação desta infeção é a deteção do 

RNA viral através de técnicas de PCR. No 

entanto, na maioria dos locais, este teste 

só é realizado na presença de suspeita 

clínica, o que pressupõe a existência de 

sintomas. Deste modo apesar da PCR ser 

muito importante para confirmar infeção, 

a sua utilização, restrita aos casos 

sintomáticos, não está a ter os efeitos 

esperados em termos de Saúde Pública, 

pois existem casos assintomáticos, e, 

portanto, não detetados, com capacidade 

de infetar outros. De facto, a população 

assintomática não é até agora elegível para 

realização dos testes, na maioria dos 

países, podendo desta forma subestimar o 

número de indivíduos infetados. Para além 

disso, tem que se considerar a 

possibilidade da existência de vias de 

transmissão crescentes não identificadas 

ou controladas, uma vez que estes doentes 

apesar de assintomáticos podem ter altas 

cargas virais, contribuindo para a 

transmissão do vírus. Deste modo conclui-

se que a sintomatologia não permite 

detetar uma grande proporção de casos 

infetados, o que realça a importância da 

transmissão pelos indivíduos 

assintomáticos ou pré-assintomáticos, 

sendo necessária a implementação de 

medidas que possam detetar e prevenir 

estas cadeias de propagação. Assim, 

apesar da crescente investigação nesta 

áerea, determinar a verdadeira prevalência 

de COVID-19 tem se revelado difícil, pois 

entre os casos pré-sintomáticos e os 

assintomáticos, não é possível definir, 

com certeza, o número de casos. Os testes 

serológicos parecem estar a ganhar 

importância a este nível, porque para além 

de permitirem um diagnóstico definitivo e 

rápido, têm ainda a capacidade de 

determinar a resposta imunológica, 

demonstrando-se relevantes na colheita de 

dados epidemiológicos. Embora a procura 

de técnicas e meios que permitam um 

diagnóstico definitivo e precoce esteja a 

aumentar, muitos doentes infetados 

continuam por identificar, o que torna a 

COVID-19 um verdadeiro desafio em 

termos de diagnóstico. Neste sentido é 

importante projetar estudos para procurar 

meios de diagnóstico e prevenção 

aplicáveis nestes casos, de forma a evitar a 

continuação destas formas de 

disseminação “invisíveis”. 
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RESUMO  

O vírus SARS-CoV-2 é responsável pelo 

desenvolvimento de sintomas 

respiratórios, nomeadamente pela 

síndrome de dificuldade respiratória 

aguda, sendo denominada por doença do 

coronavírus 2019 (COVID 19). Foi 

descrita pela primeira vez em Whuan, 

China, em dezembro de 2019, sendo 

decretada pela Organização Mundial de 

Saúde como pandemia em março de 2020. 

É um vírus RNA com capacidade de 

infetar hospedeiros humanos através da 

enzima conversora da angiotensina 2 

(ECA2), proteína transmembranar 

presente na superfície de diversas células, 

nomeadamente do sistema respiratório e 

cardiovascular. Embora infete 

principalmente as células epiteliais 

respiratórias, constatou-se que as 

complicações cardiovasculares de novo 

são frequentes e que os doentes com 

patologia cardiovascular têm maior risco 

de doença crítica, com impacto na sua 

morbilidade e mortalidade. 

Objetivos: Esta breve revisão visa 

descrever o estado da arte no que diz 

respeito à relação entre a COVID-19 e a 

doença cardíaca. 

Discussão: O envolvimento cardíaco na 

COVID-19 apresenta uma prevalência 

considerável (20-30% dos internamentos) 

e um valor prognóstico associado (até 

40% da mortalidade). Os mecanismos 

pelos quais o SARS-CoV-2 condiciona 

lesão cardíaca permanecem por esclarecer, 

podendo ser diretos ou indiretos. De entre 

as complicações cardíacas da COVID-19 

destacam-se a lesão miocárdica, 

síndromes coronárias agudas (SCA), 

disritmias, interações farmacológicas e 

complicações a longo prazo como as mais 

prevalentes e importantes na gestão dos 

doentes.  

Conclusão: A equipa clínica deverá estar 

consciente do possível envolvimento 

cardiovascular aquando da gestão dos 

doentes com COVID-19. 

 

ABSTRACT 

The SARS-CoV-2 virus is responsible for 

the development of respiratory symptoms, 

notably the acute respiratory distress 

syndrome, leading to the Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19). It was first 

encountered in Whuan, China, december 

2019, being declared a pandemic by the 

World Health Organization in march 

2020. It is a RNA vírus that infects human 

hosts through the angiotensin converting 

enzyme (ACE), a trasmembrane protein 

present in multiple cell types, including 

the respiratory and cardiovascular 

systems. Although it affects primarily 

respiratory epitelial cells, patients can 

present with cardiovascular complications 

and those with cardiovascular disease 
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have a higher risk of developing severe 

COVID-19. 

Objective: This brief revision aims to 

describe the state of art with regard to the 

relationship between COVID-19 and 

Heart disease. 

Discussion: The prevalence of cardiac 

envolvement in COVID-19 is notable (20-

30% of hospitalizations), also being a 

prognostic factor (up to 40% of mortality). 

The mechanisms through which the 

SARS-CoV-2 leads to myocardial injury 

remain unclear, although it can be directly 

or indirectly mediated. Of all the cardiac 

complications of COVID-19, the most 

important are myocardial injury, acute 

coronary syndromes (ACS), arrhythmias, 

drug interactions, and long-term 

consequences. 

Conclusion: It is important for clinicians 

who take care of these patients to be 

aware of the potential cardiac 

envolvement when treating the COVID-19 

patient. 

 

INTRODUÇÃO 

A doença do coronavírus 2019 (COVID 

19) é responsável pelo desenvolvimento 

de sintomas respiratórios, podendo 

resultar em pneumonia grave ou em 

síndrome da dificuldade respiratória aguda 

(SDRA). Foi descrita pela primeira vez 

em Whuan, China, em dezembro de 2019, 

tendo sido decretada como pandemia em 

março de 2020 pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). Dada a elevada 

infecciosidade, morbilidade e mortalidade 

associadas a este vírus, torna-se 

fundamental a compreensão da sua 

fisiopatologia, transmissão, manifestações 

e complicações nos vários órgãos e 

sistemas, de modo a desenvolver 

estratégias eficazes de prevenção e 

tratamento. Embora a COVID 19 afete 

principalmente o sistema respiratório, 

também afeta múltiplos órgãos, 

particularmente o sistema cardiovascular. 

Dada à interação complexa deste vírus 

com o sistema cardiovascular, à sua 

morbimortalidade, e ao elevado número 

de doentes com patologia cardiovascular 

em estado critico, pretende-se, neste 

artigo, compreender a relação entre a 

COVID 19 e doença cardíaca. 

 

Origem e Fisiopatologia da doença 

COVID 19 

Existem 4 géneros de coronavírus 

(alphacoronavirus, betacoronavirus, 

gammacoronavirus, deltacoronavirus) e 6 

espécies subjacentes (HCoV-229E, 

HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-

HKU1, MERS-CoV, SARSr-CoV, que se 

subdivide em SARS-CoV e SARS-CoV-

2) capazes de provocar doença em 

humanos.1-3 As infeções causadas por 

qualquer uma das espécies são sobretudo 

infeções respiratórias ligeiras a 

moderadas. Existem, no entanto, 2 

espécies que provocam infeções 

respiratórias graves, particularmente em 

grupos de maior risco. São elas o MERS-

CoV, que provoca a síndrome respiratória 

do médio oriente (pandemia em 2012), e o 

SARS-CoV, que provoca a síndrome da 

dificuldade respiratória aguda (pandemia 

em 2003), pertencendo ambos ao género 

betacoronavirus.1-4 Em dezembro de 2019 

surge o SARS-CoV-2, responsável pela 

COVID 19.1-4 A origem do SARS-CoV-2 

ainda não está bem esclarecida, mas 

pensa-se ter uma origem zoonótica,1-4 

tendo posteriormente adquirido a 

capacidade de infetar humanos.  

O SARS-CoV-2 é um vírus RNA, sendo 

capaz de infetar hospedeiros humanos 

através da enzima conversora da 

angiotensina 2 (ECA2), existindo 

mutações nesta enzima que poderão 

condicionar a capacidade do vírus de 

reconhecer e infetar uma célula humana.1,3  

A ECA2 é uma proteína transmembranar, 

localizada na superfície de vários tipos 
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celulares, nomeadamente o endotélio 

vascular, tecido renal, pulmonar, 

cardiovascular e intestinal. É componente 

do sistema renina-angiotensina-

aldosterona e é responsável pela 

conversão da angiotensina II em 

Angiotensina 1-7 (Ang 1-7).1-3 As 

alterações neste processo poderão levar a 

várias patologias, nomeadamente 

pulmonares e cardiovasculares 

(hipertensão, aterosclerose e enfarte do 

miocárdio).4  

Este vírus infeta principalmente as células 

epiteliais pulmonares, causando lesão 

direta (efeito citopático viral) nos 

pneumócitos e lesão alveolar difusa, sendo 

esta última responsável pelo 

desenvolvimento de SDRA e consequente 

hipoxia tecidular. Ocorre também 

elevação de marcadores inflamatórios 

(PCR, IL-6, IFN-γ, TNF-α), contribuindo 

para uma resposta inflamatória aguda e 

tempestade de citocinas. Pode também 

conduzir a linfopenia, sugerindo que as 

partículas virais poderão invadir os 

linfócitos e causar a sua destruição.1,3   

 

Vias de transmissão, manifestações e 

evolução da doença/gravidade 

A principal via de transmissão é a 

transmissão direta pessoa a pessoa, através 

do contacto próximo (<2 metros), 

gotículas respiratórias, ou autoinoculação 

(toque das mãos nas mucosas dos olhos, 

nariz e boca após o contacto destas com 

superfícies infetadas).1-3 

O período de incubação pode ir até 14 

dias, sendo a média estimada entre ao 4-5 

dias, sendo os principais sintomas clínicos 

a febre, tosse seca, fadiga, ageusia, 

anosmia e cefaleia. Foram ainda descritos 

sintomas inespecíficos e menos comuns 

como congestão nasal, rinorreia, 

odinofagia, mialgia, anorexia e diarreia. A 

febre e a tosse geralmente são 

coincidentes, seguidas de dispneia e 

fadiga intensa entre o 5º e o 7º dia, 

estando associadas ao desenvolvimento de 

pneumonia bilateral grave.1,3,7 Assim, a 

doença desenvolve-se essencialmente em 

2 estádios: um replicativo (sintomas leves, 

necessitando apenas de tratamento de 

suporte);  e um caracterizado pelo 

desenvolvimento de  imunidade 

adaptativa, que corresponde ao 

aparecimento de anticorpos contra o vírus, 

com queda dos títulos do vírus e resolução 

dos sintomas, podendo, contudo, ocorrer 

agravamento do quadro com SDRA, 

virémia, lesão cardíaca aguda, bacterémia 

secundária e falência multiorgânica, com 

necessidade de integração em unidades de 

cuidados intensivos. 

Clinicamente, a COVID 19 pode 

apresentar-se como infeção respiratória 

leve/pneumonia leve (81% dos casos); 

doença grave (14% dos casos) com 

dispneia, hipóxia ou envolvimento do 

parênquima pulmonar (>50% das imagens 

radiológicas); e doença crítica (5% dos 

casos), com insuficiência respiratória, 

choque ou disfunção multiorgânica.3  

A doença grave/critica pode ocorrer em 

indivíduos de qualquer idade, sendo mais 

frequente em idosos e na presença 

comorbilidades. Assim, os principais 

fatores de risco incluem a doença 

cardiovascular, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, doença pulmonar 

crónica, neoplasia, doença renal crônica, 

obesidade e tabagismo.1,3,4,7  

Quanto ao diagnóstico, este é realizado 

pela deteção direta de RNA viral no 

exsudado da naso/orofaringe colhido por 

zaragatoa, ou pelo aspirado 

endotraqueal/lavado bronco-alveolar em 

doentes sob ventilação invasiva. 

Desta forma, o SARS-CoV-2 poderá 

condicionar o desenvolvimento de 

pneumonia grave, SDRA e síndrome de 

resposta inflamatória sistémica, que 

podem por sua vez conduzir a graves 

complicações, incluindo cardiovasculares 

e mesmo falência multiorgânica.1,4,7,9 
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COVID 19 e o envolvimento 

cardiovascular 

Apesar da doença respiratória ser a 

manifestação dominante da infeção por 

SARS-CoV-2, também o envolvimento 

cardíaco apresenta uma importância 

merecedora de consideração, sendo que, 

tal como qualquer outra infeção 

envolvendo o trato respiratório, a COVID 

19 poderá agravar o estado clínico dos 

doentes na presença de patologia 

cardiovascular prévia, bem como conduzir 

ao aparecimento de complicações 

cardíacas de novo. De facto, o 

envolvimento cardíaco parece apresentar 

uma considerável prevalência (20-30% 

dos doentes hospitalizados e 8-12% do 

total de doentes), tendo também valor 

prognóstico, sendo responsável por até 

40% da mortalidade,9,10 o que é 

compatível com a elevação dos 

biomarcadores cardíacos, nomeadamente 

a Troponina I (TnI) e o Brain-type 

natriuretic peptide (BNP), que se verifica 

mais frequentemente nos doentes 

internados em cuidados intensivos.9,10,11  

Do ponto de vista sistémico e/ou 

cardiovascular foram também descritas 

outras implicações da infeção pelo SARS-

CoV-2, nomeadamente complicações 

tromboembólicas; resposta inflamatória 

sistémica grave, com libertação de 

citocinas inflamatórias, febre persistente, 

marcadores inflamatórios (D-dímeros, 

ferritina) e citocinas pró-inflamatórias 

elevados; síndrome de Guillain-Barré; 

infeções secundárias (bacterianas e 

fúngicas); e ainda as complicações 

cardiovasculares, sendo as mais comuns 

as disritmias (fibrilhação auricular, 

taquicardia ventricular e fibrilhação 

ventricular), lesão cardíaca (troponinas e 

CK elevados), miocardite fulminante e 

insuficiência cardíaca.3,7,9,10,11 Por outro 

lado, sabe-se que os doentes que 

apresentam doença cardiovascular prévia 

têm maior risco de desenvolver doença 

crítica, agravamento da doença cardíaca e 

novas complicações cardiovasculares, 

tempo de recuperação mais prolongado e 

mortalidade mais elevada.1,3,7,9,10,12 

Os mecanismos pelos quais a infeção por 

SARS-CoV-2 condiciona lesão cardíaca 

permanecem por esclarecer, no entanto, 

pensa-se que estes possam envolver os 

seguintes (figura1).3,4,9  

 

Figura 1 – Possíveis mecanismos de lesão 
cardíaca. Adaptado: Akhmerov, A., & 
Marbán, E. (2020). COVID-19 and the Heart. 
Circulation research, 126(10), 1443–1455. 

 

1) Lesão direta do miocárdio – O 

SARS-CoV-2 utiliza a ECA2 para aceder 

ao interior das células, pelo que o coração 

se apresenta aparentemente acessível à sua 

entrada dada a elevada expressão dessa 

mesma enzima, tal como se verifica no 

caso do pulmão. Assim, a infeção por 

SARS-CoV-2 condiciona uma 

desregulação da expressão da ECA2, que 

por sua vez poderá resultar em lesão 

cardíaca e pulmonar agudas.  

2) Lesão indireta secundária a 

inflamação sistémica – Nos casos mais 

severos de COVID 19, verifica-se uma 

resposta inflamatória sistémica aguda e 

uma tempestade de citocinas (IL-2, IL-6, 

IL-7, TNF-α IFN-γ, monocyte 

chemoattractant protein 1, macrophage 

inflamatory protein), que podem culminar 

em lesão de múltiplos órgãos e, em última 

instância, falência multiorgânica. 

3) Desvios do equilíbrio entre a 

demanda e a perfusão miocárdicas – A 

inflamação sistémica e a hipoxia tecidual 

condicionam uma elevação das 

necessidades do músculo cardíaco, 
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podendo condicionar lesão miocárdica 

aguda. 

4) Evento agudo – O shear stress 

associado ao aumento da perfusão do 

miocárdio e a inflamação sistémica 

associada à infeção poderão resultar na 

rutura de placa aterosclerótica 

previamente existente e trombose 

coronária, culminando, mais uma vez, em 

lesão miocárdica aguda. Por outro lado, a 

disfunção dos pericítos (células ricas em 

ECA2) poderia contribuir para a 

ocorrência de distúrbios da 

microcirculação coronária e conduzir a 

fenómenos de isquemia a jusante.  

5) Iatrogenia – Os agentes utilizados 

na gestão do doente com COVID 19 

poderão condicionar efeitos deletérios no 

aparelho cardiovascular, nomeadamente 

os corticoides e antivíricos. 

6) Desequilíbrios eletrolíticos – As 

alterações eletrolíticas decorrentes da 

infeção sistémica poderão promover o 

aparecimento de disritmias, destacando-se 

a especial preocupação com a 

hipocaliemia dada interação entre o 

SARS-CoV-2 e o Sistema Renina-

Angiotensina-Aldosterona (SRAA). 

Alguns relatos de caso referentes à 

COVID 19 fazem referência à ocorrência 

de miocardite, demonstrando-se em 

autópsia um infiltrado inflamatório 

composto maioritariamente por 

macrófagos e, em menor quantidade, 

células T CD4+. No entanto, não existem 

dados que clarifiquem a presença do vírus 

no tecido cardíaco, pelo que permanece 

por esclarecer qual mecanismo (direto ou 

indireto) é o principal responsável pela 

lesão.9,13 

 

Manifestações e Complicações 

Cardíacas da COVID-19 

À semelhança do que ocorreu com surtos 

prévios de coronavírus, como a Síndrome 

de Dificuldade Respiratória Aguda 

(SARS) ou o Síndrome Respiratório do 

Médio-oriente (MERS), também a 

COVID 19 aparenta ter uma elevada 

incidência de complicações cardíacas. A 

anomalia cardíaca mais frequente nestes 

casos é a elevação dos biomarcadores, 

como as troponinas, tendo sido também 

relatada a ocorrência de hipertensão, lesão 

cardíaca aguda e miocardite, 

eventualmente associadas a doença 

pulmonar primária que condiciona um 

aumento da sobrecarga sob o músculo 

cardíaco, especialmente importante se 

patologia cardiovascular prévia.11 Para 

além disso, são descritas também a 

hipotensão, arritmias, disfunção diastólica 

e morte súbita cardíaca como possíveis 

complicações da COVID 19. Importa 

ainda ressalvar que, apesar da COVID 19 

estar frequentemente associada a diversas 

complicações pulmonares, permanece por 

esclarecer se estas em parte não seriam 

explicadas por mecanismos envolvendo o 

aparelho cardiovascular, como o aumento 

das pressões de enchimento intracardíacas 

e a presença de insuficiência ventricular 

subjacente, que poderão ter sido ignorados 

até aqui.14,15 

A abordagem ao doente com COVID 19 

com suspeita ou confirmação de 

complicações cardíacas deverá sempre 

resultar numa avaliação que vise a 

determinação da probabilidade da lesão 

alterar o plano terapêutico do doente, da 

infeção por SARS-CoV-2 ter uma origem 

nosocomial (de forma a limitar o 

contágio), e a gestão das equipas de saúde 

de forma a garantir sempre a prestação 

dos melhores cuidados à população.14 

Desta forma, é essencial que o corpo 

clínico responsável esteja sensibilizado e 

reconheça a importância das complicações 

cardiovasculares, que podem agravar o 

prognóstico dos doentes. 

 

Lesão Miocárdica 

De entre as complicações cardíacas, a 

mais frequente é a lesão miocárdica 
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aguda, variando a sua definição entre os 

diversos autores, sendo a elevação do 

valor da Troponina I de alta sensibilidade 

acima do percentil 99 o parâmetro mais 

frequentemente considerado.9,11,13 Apesar 

da sua prevalência variar entre os estudos 

realizados, esta elevação demonstrou ser 

um importante fator de mau prognóstico 

no contexto de COVID 19, verificando-se 

essencialmente nos doentes internados em 

cuidados intensivos ou na presença de 

doença crítica. Neste sentido, alguns 

centros realizam a avaliação das 

troponinas cardíacas por rotina nos 

doentes com doença coronária estável, no 

momento da admissão,13,14 sendo esta 

prática, no entanto, não recomendada 

pelas sociedades internacionais.14 

As causas mais prováveis de lesão 

miocárdica em doentes com COVID 19 

são a miocardite, lesão hipóxica, 

cardiomiopatia de stress (takotsubo), lesão 

isquémica (dano microvascular ou lesão 

das artérias coronárias epicárdicas), 

sobrecarga aguda sob o coração direito 

(cor pulmonale agudo) e síndrome da 

resposta inflamatória sistémica.13 

Até à data, não se encontra ainda 

esclarecida a incidência de enfarte agudo 

do miocárdio com elevação do segmento 

ST, disfunção sistólica/insuficiência 

cardíaca esquerda e choque cardiogénico, 

havendo apenas um único estudo em que 

se contabilizou a presença de insuficiência 

cardíaca em 52% dos doentes que 

faleceram, e em 12% daqueles que 

tiveram alta hospitalar.9 

A grande maioria dos doentes com lesão 

cardíaca apresenta-se com febre, tosse, 

dispneia e infiltrados pulmonares 

bilaterais à radiografia torácica, pelo que 

apenas uma minoria terá um quadro inicial 

dominado por sintomas cardíacos (dor 

torácica, palpitações).13 

Parece também haver uma relação entre a 

infeção por SARS-CoV-2 e o 

aparecimento de miocardite, verificando-

se um infiltrado de células mononucleares 

aquando da autópsia de alguns doentes 

com uma elevada carga viral, havendo 

estudos que apontam a miocardite como o 

evento responsável por até 7% das mortes 

por COVID 19.9,11,13 Neste sentido, os 

doentes poderão apresentar-se com um 

espetro variável de gravidade, fazendo 

parte do quadro a dor torácica, dispneia, 

disritmias e disfunção ventricular 

esquerda aguda. No eletrocardiograma 

poderá constatar-se alterações 

inespecíficas como anomalias ST-T, e 

desvios dos segmentos PR e ST. No 

entanto, a miocardite causada diretamente 

por SARS-CoV-2 ainda não foi 

confirmada pela análise histológica e do 

genoma viral. Para além disto, este vírus 

não foi ainda caracterizado quanto ao seu 

cardiotropismo e não foram testados 

outros vírus potencialmente envolvidos 

(enterovírus, parvovirus B19, entre 

outros).9,11,13 

 

Insuficiência Cardíaca Aguda e 

Cardiomiopatia 

A falência cardíaca aguda poderá integrar 

o quadro inicial da COVID 19, havendo 

estudos que referem estar presente em 

23% dos doentes na sua apresentação 

inicial, verificando-se a presença de 

cardiomiopatia nestas condições em 

33%.9,11 Verifica-se um pior prognóstico 

nestes casos, sendo que em 50% dos 

doentes não estão presentes antecedentes 

de hipertensão arterial ou patologia 

cardiovascular conhecida, pelo que surge 

a dúvida se a insuficiência cardíaca ocorre 

por agravamento de patologia prévia (ex. 

doença coronária ou cardiopatia 

hipertensiva), lesão incidental (ex. enfarte 

agudo do miocárdio, cardiomiopatia de 

stress) ou por cardiomiopatia de novo.9,11 

Por fim, é preciso ter em conta o risco de 

disfunção ou agravamento da função 

cardíaca associado à administração 
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agressiva de fluidos intravenosos, 

devendo esta ser evitada.11 

 

Abordagem Diagnóstica 

Nos doentes em que não haja suspeita de 

síndrome coronária aguda, a avaliação 

diagnóstica encontra-se limitada, na 

medida que métodos específicos de 

diagnóstico e tratamento não estão 

disponíveis para a maioria das lesões 

cardíacas de etiologia não coronária. 

Assim, a maioria dos doentes apenas com 

elevação ligeira das troponinas cardíacas 

não necessitará de avaliação 

ecocardiográfica, podendo esta ser 

considerada em caso de falência cardíaca 

de novo (avaliar a função ventricular 

regional e global e a função valvular) e se 

tiver impacto na gestão do doente ou 

modificar o seu prognóstico. 

Caso se verifiquem alterações na 

motilidade ventricular e elevação das 

troponinas cardíacas, poderão ser 

considerados os diagnósticos de 

cardiomiopatia induzida pelo stress ou de 

miocardite.13 

É recomendada a avaliação 

ecocardiográfica pela cardiologia de 

forma a diferenciar a miocardite de um 

síndrome coronário agudo, em que no 

caso de uma miocardite não se 

verificariam alterações da motilidade 

segmentar ou encontrar-se-ia presente 

uma disfunção global da motilidade. Na 

suspeita de miocardite, a biópsia 

endomiocárdica apenas deverá ser 

considerada caso esta possa modificar o 

plano terapêutico do doente, sendo que 

não se recomenda uma avaliação de rotina 

dirigida para o diagnóstico etiológico. 

Assim, poderá ser equacionada a sua 

realização em caso de suspeita de 

miocardite potencialmente tratável (ex. 

células gigantes), falência biventricular ou 

choque cardiogénico inexplicáveis, bem 

como em caso de disritmia grave na 

ausência de doença coronária. Dada a 

maior prevalência de miocardites 

identificadas por biópsia em doentes mais 

jovens, a idade deverá ser um fator a 

considerar quando se equaciona a sua 

realização.13 

O diagnóstico de cardiomiopatia induzida 

pelo stress baseia-se na identificação de 

disfunção sistólica esquerda transitória 

(tipicamente mais que um território 

vascular – padrões apical, medioapical e 

basal); ausência de evidência angiográfica 

de obstrução coronária, anomalias no 

ECG de novo (elevação do segmento ST 

e/ou inversão da onda T); e elevação das 

troponinas cardíacas. Como os doentes 

que sobrevivem ao episódio agudo 

tipicamente recuperam a função 

ventricular em 1-4 semanas, a realização 

do diagnóstico poderá constituir uma mais 

valia para a determinação do prognóstico 

do doente.13 

 

Gestão do doente 

Não foi ainda determinada a melhor 

abordagem na lesão miocárdica no 

contexto de COVID 19, pelo que a gestão 

destes doentes, incluindo na suspeita de 

miocardite, geralmente envolve 

principalmente tratamento de 

suporte.9,11,13,14 

Aqueles doentes que apresentem 

insuficiência cardíaca/disfunção sistólica 

deverão receber também tratamento 

farmacológico dirigido para estas 

condições clínicas. Neste sentido, apesar 

de todas as especulações já referidas 

acerca do papel da ECA2 na COVID 19, a 

indicação para a utilização dos inibidores 

desta enzima (IECA) nos casos de 

insuficiência cardíaca com fração de 

ejeção reduzida mantém-se.9,11,13,14 

Os doentes com dispositivos de 

assistência ventricular poderão apresentar 

baixo fluxo aquando da avaliação dos 

parâmetros e alarmes do dispositivo, 

devido à desidratação potencialmente 
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associada à infeção, devendo ter em conta 

os possíveis riscos de uma administração 

vigorosa de fluídos por via 

intravenosa.11,13 

Quanto aos doentes transplantados, não 

existem indicações formais sobre a gestão 

da imunossupressão, podendo esta 

melhorar o estado de dificuldade 

respiratória no contexto de COVID 19 

terminal. Muitos centros de transplantes 

reduziram a dose dos antiproliferativos 

utilizados, excetuando a prednisona e os 

inibidores da calcineurina que 

permaneceram com as doses habituais.13 

 

Síndrome coronária aguda (SCA) 

A inflamação sistémica associada à 

COVID 19 poderá promover a disrupção 

da placa aterosclerótica e o 

desenvolvimento de SCA.9,11,16 Alguns 

estudos realizados previamente no 

contexto de outros vírus respiratórios 

(principalmente no caso de Influenza) 

demonstram uma elevação do risco de 

enfarte agudo do miocárdio (EAM) nos 

primeiros 7 dias. Por outro lado, foi 

também descrito um aumento do risco de 

patologia cardiovascular em doentes 

hospitalizados por pneumonia adquirida 

na comunidade, que se prolongou ao 

longo dos anos após a alta hospitalar.11 

Assim, tendo em conta o estado 

inflamatório e de hipercoagulabilidade 

associado à infeção por SARS-CoV-2, é 

provável que o risco de EAM também se 

encontre elevado no contexto de COVID 

19. Em caso de instabilidade 

hemodinâmica, também o desequilíbrio 

entre a demanda do miocárdio e a sua 

perfusão poderá condicionar um enfarte 

tipo II.16 

No tratamento do EAM, em caso de 

necessidade de revascularização 

coronária, o colégio americano de 

cardiologia recomenda a intervenção 

coronária percutânea (angioplastia) como 

abordagem preferencial, podendo a 

fibrinólise ser considerada em EAM com 

elevação do segmento ST de “baixo risco” 

(sem envolvimento do ventrículo direito 

ou envolvendo a parede lateral sem 

compromisso hemodinâmico) ou quando 

os equipamentos de proteção individual 

sejam limitados. Em caso de intervenção 

coronária percutânea, os profissionais de 

saúde deverão utilizar equipamento de 

proteção individual adequado, devendo o 

laboratório de hemodinâmica ser 

totalmente descontaminado após o 

procedimento.9,11,14,16 

Disritmias 

De entre as complicações cardíacas da 

COVID 19 surgem também os distúrbios 

do ritmo cardíaco, tendo sido descritas 

tanto taqui como bradiarritmias.11 De 

facto, as palpitações poderão ser a 

manifestação inicial em 7% dos doentes.11 

Mais uma vez, os estudos realizados 

sugerem também uma relação entre a 

gravidade da doença e o surgimento das 

perturbações do ritmo cardíaco, 

verificando-se aproximadamente uma 

incidência total em torno dos 16,7%, que 

atingia os 44,4% quando considerados os 

doentes internados em cuidados 

intensivos.9,11 

Pensa-se que os mecanismos subjacentes 

sejam multifatoriais, envolvendo 

hipoperfusão, febre, hipóxia, ansiedade ou 

mesmo os distúrbios eletrolíticos 

associados à COVID 19, sendo a alteração 

do ritmo mais frequente a taquicardia 

sinusal. Considerando as alterações 

patológicas do ritmo cardíaco, surgem 

provavelmente a fibrilhação e flutter 

auriculares, e a taquicardia mono ou 

polimórfica como as mais frequentes. Já 

as pausas sinusais e os bloqueios 

auriculoventriculares completos com 

ritmo de escape não foram ainda 

documentados, mas poderão ser detetados 

pela eletrocardiografia caso ocorram.9,11,17 
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Se as disritmias surgirem associadas a 

elevações nos valores das Troponinas 

séricas, deverá considerar-se lesão 

miocárdica, miocardite aguda ou um 

SCA.11 

Nos doentes com suspeita ou confirmação 

de infeção por SARS-CoV-2 deve 

realizar-se um eletrocardiograma à 

admissão, de forma monitorizar a 

morfologia QRS-T caso o doente 

demonstre sinais/sintomas de lesão 

cardíaca ou SCA, bem como nos casos em 

que se inicia medicação passível de alterar 

o intervalo QT (ex. azitromicina, 

cloroquina).11 

Nos doentes em que se verifique um 

intervalo QT >500ms há um risco 

considerável de desenvolver uma 

taquicardia ventricular polimórfica 

(torsade de pointes), pelo que se deverão 

corrigir as anomalias eletrolíticas 

eventualmente associadas (hipocaliemia, 

hipocalcemia, hipomagnesémia).9,11,17 Em 

caso de utilização de fármacos com 

potencial conhecido para o prolongamento 

QT, deverá ser feito o balanço entre os 

benefícios dessa medicação e o risco de 

arritmia grave em caso de um QT>500ms 

ou se houver um prolongamento do 

mesmo em 60ms.17 

Têm sido relatados casos de toxicidade a 

alguns fármacos como a Cloroquina ou a 

Hidroxicloroquina, com possível paragem 

cardíaca ou convulsões. Os sintomas 

geralmente desenvolvem-se na 1ª hora 

após a administração, podendo ser 

acompanhados por alterações do ritmo 

cardíaco, com um alargamento do 

complexo QRS, prolongamento do 

intervalo QT, arritmias ventriculares, 

disfunção cardíaca e hipotensão. Numa 

fase aguda, a administração de carvão 

ativado poderá ser benéfica, sendo, 

contudo, geralmente necessário o recurso 

à epinefrina, diazepam e correção dos 

défices de potássio.17 Por último, dado a 

elevação do risco de disritmias graves em 

doentes com síndrome de Brugada deverá 

ser realizado o controlo de temperatura em 

caso de febre com recurso ao paracetamol. 

Os doentes de alto risco (padrão tipo 1 

espontâneo e sincope prévia) deverão 

recorrer ao serviço de urgência caso 

apresentem febre e não haja uma resposta 

favorável aos antipiréticos.17 

Interações medicamentosas 

Grande parte dos novos fármacos testados 

para o tratamento da COVID 19 interagem 

extensamente com medicação utilizada 

por doentes com patologia cardiovascular, 

como os anti-hipertensores, antiarrítmicos, 

anticoagulantes/antiagregantes 

plaquetários e estatinas. 

De entre os fármacos responsáveis pela 

interação (figura 2), encontram-se alguns 

antivíricos (lopitonavir/ritonavir poderão 

causar prolongamento do QT e PR, 

principalmente se antecedentes), 

antimaláricos, azitromicina, corticoides e 

fármacos biológicos.11 

 

Figura 2 – Medicação com interação no sistema 
cardiovascular. Adaptado: Long B, Brady WJ, 
Koyfman A, Gottlieb M. Cardiovascular 
complications in COVID-19 [published online 
ahead of print, 2020 Apr 18]. Am J Emerg Med. 
2020; S0735-6757(20)30277-1. 
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Consequências cardiovasculares a longo 

prazo 

Dado o seu aparecimento recente, os 

dados relativos às sequelas tardias da 

COVID 19 em geral e implicações 

cardíacas ao longo do tempo ainda são 

relativamente escassos. No entanto, pela 

analogia com o SARS-CoV, poderá 

predizer-se uma persistência de anomalias 

do metabolismo lipídico, doença 

cardiovascular e intolerância à glicose 

vários anos após a recuperação da doença. 

Assim sendo, o seguimento mantido dos 

doentes após a recuperação da doença 

aguda permitirá perceber o impacto a 

longo prazo da doença no risco 

cardiovascular, bem como proteger estes 

doentes do potencial aparecimento de 

eventos cardiovasculares.9 

 

COVID-19 e Comorbilidades 

Cardiovasculares 

Para além do impacto direto que a infeção 

por SARS-CoV-2 pode ter na função 

cardíaca, verifica-se também um efeito 

indireto negativo imposto pelo contexto 

de pandemia na gestão dos doentes com 

patologia cardiovascular prévia. De facto, 

50% dos doentes com patologia 

cardiovascular (doença coronária, 

cardiopatia congénita, e disritmias) 

apresentou limitações no acesso aos 

cuidados médicos, bem como à obtenção 

da medicação habitual.  

De entre as principais razões para a 

dificuldade de acesso dos doentes aos 

cuidados médicos destacam-se o 

cancelamento de 

procedimentos/intervenções diagnósticas 

ou terapêuticas, bem como de cirurgias 

eletivas (41%); falta de disponibilidade 

dos profissionais para realização de 

consultas presenciais (48%); e receio de 

sobrecarregar os serviços (42%)17. Desta 

forma, a COVID-19 poderá constituir um 

importante fator no agravamento de 

patologia prévia mesmo nos doentes que 

não foram infetados pelo SARS-CoV-2. 

 

Considerações finais 

O vírus SARS-CoV-2 embora afete 

principalmente o sistema respiratório, tem 

grandes implicações no sistema 

cardiovascular, tanto no desenvolvimento 

de complicações cardíacas de novo, como 

no agravamento de patologia cardíaca 

prévia. De uma forma geral, os princípios 

de gestão das complicações cardíacas nos 

doentes com COVD 19 serão semelhantes 

aos dos doentes não COVID 19, existindo 

algumas particularidades a considerar9: 

 Estar atento ao desenvolvimento 

de sintomatologia cardíaca de novo e/ou 

agravamento da patologia cardíaca prévia, 

uma vez que é uma das principais 

complicações associadas;  

 Deverão ser evitados métodos 

complementares de diagnóstico 

desnecessários, de forma a evitar a 

sobrecarga dos sistemas de saúde e a 

exposição inadvertida dos profissionais. 

Tem sido desencorajada a avaliação 

injustificada dos biomarcadores cardíacos 

(troponinas e péptidos natriuréticos), bem 

como da ecocardiografia, devendo apenas 

ser utilizados quando necessários; 

 Nos casos de enfarte com elevação 

do segmento ST deverá equacionar-se a 

realização de intervenção coronária 

percutânea (maior risco de exposição) ou 

de fibrinólise (situações de baixo risco, ou 

que não se garantam condições de 

segurança);  

 A utilização dos IECA´s ou dos 

antagonistas dos recetores de 

Angiotensina II (ARA-II) não deverá ser 

descontinuada, dados os riscos inerentes à 

interrupção da terapêutica e à escassa 

evidência de agravamento da infeção viral 

associado ao aumento da expressão da 

ECA2 nos diversos tecidos; 

 Na abordagem destes doentes, 

deverá manter-se o tratamento de suporte 
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base e ser sempre equacionado o risco de 

lesão cardíaca/agravamento de patologia 

cardíaca ao serem introduzidas novas 

terapêuticas farmacológicas. Para além 

disso, alguns antivirais apresentam 

interações medicamentosas com diversos 

fármacos utilizados no contexto 

cardiovascular. 

Dada à elevada mortalidade e morbilidade 

associada à interação da doença 

cardiovascular e a COVID 19, importa 

ressalvar a importância de compreender 

melhor os mecanismos desta doença no 

sistema cardiovascular, o 

desenvolvimento de um método eficaz de 

prevenção e tratamento da mesma, 

evitando as complicações associadas. 

Por fim ressalvamos, que sendo um vírus 

recente, com implicações multiorgânicas, 

deve-se promover, não só, a publicação de 

estudos na área, como uma constante 

atualização e análise crítica dos mesmos. 

Tratando-se de uma área em estudo e 

desenvolvimento permanente, só 

futuramente, após um conhecimento mais 

aprofundado do vírus e avaliação das suas 

implicações clínicas, em estudos 

populacionais de maior dimensão, 

poderemos ter conclusões/conhecimento 

mais fidedigno sobre o mesmo. 
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