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Durante os últimos 6 meses continuamos uma intensa actividade assistencial e
formativa. Contámos com a presença da Tatyana Kuzmenko (Interna Patologia
Clínica CHLC), Anna Taulaigo e Madalena Vicente (Internas Medicina Interna, CHLC),
Pedro Mendonça (Interno Medicina Interna, H. de Faro), Ana Carolina Ferreira
(Interna Medicina Interna do H. Divino Espírito Santo, Ponta Delgada, e da Denise
Mateus (Interna de Medicina Interna do H. de V. Franca de Xira).
A Ana Margarida Antunes representou-nos na primeira reunião do Reconnect em
Maio (Pisa, Itália) e foi nomeada Coordenadora Júnior no domínio da Conectivite
Indiferenciada (Parabéns e obrigada Margarida!). Todos os Assistentes da Unidade
participaram arduamente (e durante o Verão), nas tarefas que nos foram atribuídas
pela ERN Reconnect, com a revisão bibliográfica de centenas de artigos escolhidos
por conter recomendações, posteriormente avaliados com um instrumento de
validação (AGREE II) nos artigos escolhidos. É desafiante esta conjugação de
realidades Europeias tão diversas com o objectivo de melhorar as recomendações
terapêuticas nas patologias em que estamos envolvidos (LES, Sjögren, DMTC, SSc,
APS, UCTD e miosite).
Continuamos a contar com a presença do estimado Dr. Nuno Riso em reuniões de
diagnóstico e terapêutica. Tivemos a oportunidade de apresentar alguns casos
clínicos em colaboração com o Miguel Vasques (S. de Endocrinologia) ao Grupo
Fisiologia dos Linfócitos no IGC (work ongoing!). Iniciámos o que pretendemos ser
uma reunião mensal multidisciplinar com o HSAC e a Radiologia, centrada na
Consulta do Interstício no Hospital de Santa Marta. Continuamos com sessões
dedicadas às patologias auto-imunes, novidades pós-congresso e planos de
trabalho.
Resoluções para 2018: continuar as nossas actividades habituais e responsabilidades
na ERN. Teremos presença activa no 5º Congresso Mundial de Esclerose Sistémica (3
trabalhos aceites), 11º Congresso Europeu de LES em Dusseldorf (4 trabalhos
aceites) e colaboração no NEDAI. Dentro de 2 meses acaba o prazo de submissão
para o EULAR (Amsterdão). Faremos um esforço para ter reuniões mais regulares.
Save the date for the 2018 ACR/ARHP Annual Meeting October 19 - 24 in Chicago,
Illinois.
Já estamos quase no Natal e portanto na altura certa para agradecer a toda a equipa
médica, de enfermagem e técnica o trabalho competente e entusiasmante e a todos
desejar Boas Festas e Feliz Ano Novo.
Maria Francisca Moraes-Fontes
(Responsável pela UDAI do HCC/ Medicina 7.2)
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EDITORIAL - HSAC
O momento de reflexão a que me tem obrigado, a cada seis meses, escrever este editorial tornou-se já um hábito.
Apesar de habitual, tem sido um momento muito pouco monótono e pouco repetitivo pois tenho encontrado sempre
novidades na nossa atividade e na nossa equipa.
Estes últimos meses foram marcados pela consolidação de alguns dos nossos projetos e algumas das nossas
atividades.
Impulsionada pelo Paulo Barreto a atividade científica mantém-se com bom ritmo e as nossas reuniões
multidisciplinares mensais (nas primeiras terças feiras de cada mês) têm tido um dinamismo crescente sendo, agora,
nossa vontade ter a presença e participação de outros serviços e especialidades.
Em fase de amadurecimento está a nossa parceria e colaboração com algumas especialidades, quer em momentos
dedicados à discussão de doentes, quer ao desenvolver diversos projetos. Neste âmbito não posso deixar de comentar
a conclusão do protocolo de transplante medular na esclerose sistémica (ao qual me tenho dedicado eu, a Ana
Catarina Rodrigues e o João Oliveira) e o início da fase da sua divulgação por outros centros de doenças autoimunes
do país. Na relação com outras especialidades saliento ainda o projeto CEMAIL, em colaboração com múltiplas áreas
da Maternidade Alfredo da Costa e que visa cuidar da mulher autoimune. A Marta Moitinho á a outra assistente do
HSAC que vai agora integrar este grupo.
Ainda no contexto de parceria e multidisciplinaridade a Mariana Silva vai trabalhar, neste primeiros meses de 2018,
com a Medicina Física e Reabilitação, na elaboração de critérios de referenciação e com a imagiologia num protocolo
de investigação e monitorização das vasculites de grandes vasos.
Outra área que queremos desenvolver é a da consultoria e apoio a outras especialidades e, neste sentido, a Rita
Ribeiro, assumirá a coordenação desta atividade.
No que respeita à nossa atividade ambulatória estrita a Rita Estriga assumiu a responsabilidade de organização da
consulta externa e tem realizado a Consulta de biológicos - segurança que, finalmente, foi oficialmente criada e é
agora completamente independente, do ponto de vista administrativo, da consulta de doenças autoimunes.
Em crescimento está também a atividade da Enfermeira Carla Sousa na nossa consulta e com os nossos doentes com
os quais tem desenvolvido um trabalho de importância inestimável.
Termino, completando o início deste texto, acrescentando e salientando que escrever este editorial, apesar de ser já
habitual tornou-se, um hábito indispensável pois permite-me fazer uma pausa na minha / nossa atividade “frenética”,
olhar para trás e pensar no futuro e no que pretendemos.
Sofia Pinheiro
(Responsável pela Unidade de Doenças Auto-imunes do Hospital Santo António dos Capuchos / Medicina 2.3)

ACTIVIDADE CIENTÍFICA DESENVOLVIDA PELAS UNIDADES DO
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL
(JULHO A DEZEMBRO 2017)

FORMAÇAO PÓS-GRADUADA - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E REUNIÕES - HCC
EUSTAR Strategic Meeting, 25 – 26 Agosto, Firenze (Itália) (registo iconográfico – anexo D)
REPRESENTANTE DA UNIDADE: Vera Bernardino
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FORMAÇAO PÓS-GRADUADA - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E REUNIÕES – HCC (cont.)
Summerschool of Autoimmunity, 7 – 10 Setembro,Quiaios (Figueira da Foz) (registo iconográfico – anexo D)
PALESTRANTES: Aula prática de casos clínicos, Ana Catarina Rodrigues; Tratamento do Lúpus Eritematoso
Sistémico, Ana Margarida Antunes
PARTICIPANTES: Joana Marques, Jorge Fernandes, Rita Alves

1st PAMEDINTERNA, 18 – 21 Outubro, Porto
PALESTRANTE: Ana Margarida Antunes - A patient aPL+ve has severe thrombocytopenia and another APS
anticoagulated patient is with hemorrhage
PARTICIPANTES: Ana Catarina Rodrigues, Ana Margarida Antunes, Heidi Gruner, Vera Bernardino

2nd Expert Meeting - Trombocitopénia Imune (Novartis),
20 de Outubro 2017, Lisboa
PALESTRANTE: Maria Francisca Moraes-Fontes, Mecanismos de
desregulação imune na Trombocitopénia Imune
PARTICIPANTES: Madalena Vicente

2.º Encontro de Autoimunidade do Hospital Particular do
Algarve, 26 Outubro 2017, Alvor
PARTICIPANTE: Ana Lladó

Autoimmunity Academy 2017 AbbVie, 25 de Novembro, Lisboa
MODERAÇÃO: Maria Francisca Moraes-Fontes; Mesa: E quando a sua doente quer
engravidar? Guia Prático (Natália Marto)
POSTER: 12 anos de experiência com Adalimumab - estudo monocêntrico - Ana
Carolina Freitas Ferreira, Denise da Cruz, Melissa Fernandes, Maria Francisca
Moraes-Fontes
PARTICIPANTES: Madalena Vicente, Ana Carolina Ferreira

2017 ACR/ARHP Annual Meeting, 3 – 8 Novembro, San Diego (EUA)
(registo iconográfico – anexo D)

British Society of
Rheumatology
–
Myositis Masterclass,
7 – 8 Dezembro,
Manchester (Reino
Unido)
PARTICIPANTES: Maria
Francisca MoraesFontes, Sara Castro

POSTERS APRESENTADOS (ABSTRACTS NO ANEXO A)
a) Screening in Patients at High Risk of Hydroxychloroquine Retinal Toxicity
Anna Viola Taulaigo1, Maria Francisca Moraes-Fontes1, Eunice Patarata1, Sara
Guerreiro Castro1 and Arnaldo Dias-Santos2,
1Unidade de Doenças Auto-imunes, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de
Lisboa Central,
2Serviço de Oftalmologia, Hospital de Santo António dos Capuchos, CHLC, Lisbon,
Portugal
b) A Longsterm Cohort of Patients with a Clinical Diagnosis of Sjögren´s
Syndrome: Activity Index and Patient Reported Outcome Performance
Anna Viola Taulaigo1, Maria Francisca Moraes-Fontes1, Melissa Fernandes1, Vera
Bernardino1 and Tiago Ramires1,2
1Unidade de Doenças Auto-imunes, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de
Lisboa Central,
2Serviço de Medicina Interna, Hospital Espírito Santo, Évora, Portugal
PARTICIPANTES: Maria Francisca Moraes-Fontes, Anna Taulaigo
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FORMAÇAO PÓS-GRADUADA - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E REUNIÕES - HSAC
1st PAMEDINTERNA, 18 – 21 Outubro, Porto
PALESTRANTE: Sofia Pinheiro - Ustecinumab na Doença Psoriática
PARTICIPANTES: Marta Moitinho, João Oliveira

2.º Encontro de Autoimunidade do Hospital Particular do
Algarve, 26 Outubro 2017, Alvor
PALESTRANTE: Sofia Pinheiro, Biológicos vs Biossimilares - risco e
oportunidades

Autoimmunity Academy 2017 AbbVie, 25 de Novembro 2017, Lisboa

(registo iconográfico – anexo D)

POSTERS APRESENTADOS (ABSTRACTS NO ANEXO B):
Persistência de Biológicos na Artrite Reumatóide
César Burgi Vieira, Madalena Lobão , Ana Rita Estriga, Paulo Barreto, Sofia Pinheiro
Dermatomiosite e Doença de Crohn - Associação invulgar
Madalena Lobão, Márcia Pereira, Sofia Pinheiro, Rita Ribeiro

PUBLICAÇÕES – HCC
Fatal CTLA-4 heterozygosity with autoimmunity and recurrent infections: a de novo mutation. (ANEXO C)
Moraes-Fontes MF, Hsu AP, Caramalho I, Martins C, Araújo AC, Lourenço F, Taulaigo AV, Lladó A, Holland
SM, Uzel G.
Clin Case Rep. 2017 Nov 6;5(12):2066-2070.
doi: 10.1002/ccr3.1257. eCollection 2017 Dec.

FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA - CURSOS - HCC
AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY REVIEW COURSE, 4 Novembro 2017, San Diego, EUA. Anna Taulaigo
EULAR ONLINE COURSE ON CONNECTIVE TISSUE DISEASE – Anna Lladó, Vera Bernardino, Melissa Fernandes, Anna
Taulaigo (a decorrer)
EULAR ONLINE COURSE OF SYSTEMIC SCLEROSIS – Ana Catarina Rodrigues (a decorrer).

SESSÕES NO SERVIÇO - HCC
Reunião multidisciplinar: sindrome poliglandular com hepatite autoimune, Dra. Anna Taulaigo, 14
Setembro 2017

Síndrome de Sjögren: realidade atual e perspectivas futuras, Dra. Anna Taulaigo, 16 Novembro 2017
(apresentação do trabalho do ACR)
Highlights ACR 2017, Dra. Ana Taulaigo, 21 Novembro 2017
Reuniões Periódicas de Discussão de Casos Clínicos, contando com a presença do Dr. Nuno Riso.
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SESSÕES NO SERVIÇO - HSAC
REUNIÃO AUTOIMUNE DOS CAPUCHOS
Reunião mensal, habitualmente na primeira Terça-feira do mês. Esta reunião resulta da colaboração entre a
Medicina Interna, a Radiologia e a Patologia Clínica. Pretende ser multidisciplinar e várias especialidades são
convidadas de acordo com o tema em discussão.
04 Julho - Síndrome de Sjogren Update, Rita Ribeiro
10 Outubro - CEMAIL Centro Estudo Mulher Autoimune CHLC, Filipa Lourenço (HCC), Maria Amaral
05 Dezembro - Artrite Reumatóide Update, Ana Rita Estriga, Carina Ruano (Radiologia)
19 Dezembro - Esclerose Sistémica e Transplante de Medula, Joao Oliveira

EXPERIÊNCIAS PARTICULARES DAS UNIDADES
TÉCNICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE DOENÇAS AUTO-IMUNES DO HCC
A UDAI-HCC continua a realização regular de técnicas complementares ao diagnóstico das doenças autoimunes:
- Capilaroscopia Peri-Ungueal – Ana Catarina Rodrigues, Ana Lladó e Vera Bernardino
- Biópsia de Glândula Salivar – Vera Bernardino, Melissa Fernandes e Madalena Vicente
- Ecografia Articular – Ana Margarida Antunes
- Teste de Schirmer – todos os médicos da UDAI-HCC
O ANO DE 2017 NO GABINETE DE CAPILAROSCOPIA
O gabinete de Capilaroscopia Peri-Ungueal (CPU) da Unidade de Doenças Auto-Imunes do Hospital Curry Cabral
funciona habitualmente nas manhãs de 5ª e 6ª feira. Os exames são realizados após marcação prévia e, sempre
que possível, obtenção de informação clínica sobre o doente. Os pedidos são provenientes de todos os serviços
do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), bem como de outros hospitais.
Durante o ano de 2017, foram realizadas 259 CPU, 35 a doentes do sexo masculino, 224 no sexo feminino. A
média de idade foi de 44,3 anos, destacando-se 40 doentes com menos de 18 anos. Os doentes foram
referenciados principalmente do CHLC (64,5%), sobretudo a Consulta de Doenças Auto-Imunes do HCC (56,9%),
C. Pediatria Reumatológica do HDE (19,8%) e Consulta de Doenças Auto-Imunes do HSAC (13,9%). Fora do
CHLC, destaca-se o Centro Hospitalar do Oeste (13,1%) e o Hospital Beatriz Ângelo (11,2%).
Do ponto de vista clínico, 86,9% dos doentes apresentavam Fenómeno de Raynaud (FR); as manifestações
clínicas identificadas mais frequentes foram esclerodactilia (12,0%), artralgia/artrite (10,0%), esclerodermia
(7,3%), telangiectasias (6,9%) e pitting scars (3,5%). Cerca de 43,6% dos doentes não tinha doença auto-imune
identificada, mas 15,4% apresentava Esclerose Sistémica, 4,2% Doença Mista do Tecido Conjuntivo e Lúpus
Eritematoso Sistémico e 3,5% Síndrome do Anticorpo Antifosfolípido. Quanto ao estudo imunológico, 22,0%
dos casos apresentavam imunologia negativa e em 14,3% não nos foi fornecida informação. Os anticorpos
detectados mais frequentes foram ANA (47,1%), Anti-centrómero (13,5%), Anti-RNP (6,2%), Anti-SSA (5,8%),
Anti-Scl70 (4,0%) e Anti-cardiolipina (4,0%).
Quanto à medicação profiláctica para o FR, 21,2% estavam sob antagonistas dos canais de cálcio, 15,8% sob
ácido acetilsalicílico em baixa dose, 10,8% sob pentoxifilina, 8,1% sob estatina, 6,6% sob anticoagulação; 18,1%
estavam sob imunossupressão com corticoterapia. Foram identificados factores de risco para FR em 61% das
situações, de que se destaca actividade profissional associada a microtraumatismos (23,6%), tabagismo
(15,4%), exposição hormonal a estrogénios (14,3%) e beta-bloqueantes não cardio-selectivos (6,6%).
Os resultados revelaram fenómeno de Raynaud primário em 8,5% dos casos e secundário em 74,9%, sendo que
26,3% apresentava padrão esclerodérmico.
Salientamos que a informação clínica é fundamental para complementarmos a interpretação dos achados
capilaroscópicos e que o controlo evolutivo destes doentes é fundamental para contextualizarmos as alterações
patológicas detectadas e, nalguns casos, monitorizar a evolução da doença de base.
NEWSLETTER 6, Unidade de Doenças Auto-Imunes Hospital Curry Cabral e Hospital S. Ant.º dos Capuchos - CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL

5

EXPERIÊNCIAS PARTICULARES DAS UNIDADES (cont.)
SESSÕES CLÍNICAS EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIA - HSAC
14 Dezembro de 2017 – Autoanticorpos (registo iconográfico – anexo D)
Centro de Saúde da Parede
Dr. João Oliveira

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM A DOENTES COM PATOLOGIA AUTO IMUNE - HSAC
Em Abril de 2016, encetei, o projeto de Atendimento de Enfermagem a Doentes com Patologia Auto imune.
Tive, desde o início, a colaboração de todos os elementos da equipa médica, o que me permitiu uma integração
rápida e uma fácil adaptação à minha nova atividade.
Ao longo deste ano e meio tenho desenvolvido vários projetos nesta área e em equipa e tenho realizado
múltiplas atividades no âmbito do Atendimento de Enfermagem. Entre elas destaco o acolhimento, que faço
sempre que possível, ao doente e família com patologia autoimune e o ensino sobre a doença e sua evolução
ao longo do tempo bem como a resposta ao tratamento. Neste contexto, e do nosso universo de cerca de 1200
doentes, já contactei com mais de 600.
No âmbito da multidisciplinaridade em que funciona a nossa equipa tenho tomado a meu cargo a realização das
avaliações dos doentes através da utilização das escalas de avaliação que foram por nós selecionadas com o
objetivo de medir qualidade de vida, atividade da doença e danos acumulados. Colaboro ainda com a equipa
médica na realização de vários procedimentos médicos, nomeadamente infiltrações articulares.
Outro dos projetos em que tenho trabalhado é o da administração de terapêutica. Quer ao validar com os
doentes e família as prescrições médicas, quer ao realizar o ensino da administração e manipulação de
medicamentos que incluem a manipulação de dispositivos subcutâneos. Todas estas atividades têm uma
relação intima com a adesão, mas, em alguns casos, não são suficientes, e começámos a aplicar algumas
estratégias que visam garantir uma correta e sistemática administração das terapêuticas biológicas prescritas,
das quais a mais importante passa pela deslocação do doente ao hospital para que sejamos nós/eu a fazer a
administração do fármaco.
Finalmente, tenho conseguido melhorar de forma significativa o acesso à equipa da consulta, quer por telefone,
quer por correio electrónico institucional. Neste contexto tenho tido um excelente retorno de doentes e
famílias referindo a facilidade com que conseguem ser auxiliados, perante as mais diversas situações, servindo
Eu de intermediário.
Quando aceitei este desafio e decidi abraçar este projeto com a unidade de doenças autoimunes do hospital
dos Capuchos, tive sempre em mente dois objetivos como principais e fundamentais: 1) Orientar e uniformizar
as intervenções de enfermagem no atendimento de enfermagem doentes com patologia autoimune; 2)
Promover, a estes doentes e suas familías, um atendimento de enfermagem humanizado e personalizado.
O que se tornou aliciante e desafiante, durante este cerca de ano e meio de trabalho, foi a possibilidade que
tenho de esclarecer duvidas e desmistificar questões relacionadas com as doenças autoimunes e os sintomas e
limitações que podem trazer. É tudo isto que me mantém aliciada e com vontade de continuar a procurar novos
desafios nesta área.
Carla Sousa

NEWSLETTER 6, Unidade de Doenças Auto-Imunes Hospital Curry Cabral e Hospital S. Ant.º dos Capuchos - CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL

6

CONSULTA DE BIOLÓGICOS – SEGURANÇA - HSAC
Com a utilização crescente dos fármacos biológicos nas doenças auto-imunes, a par do enorme benefício
terapêutico, surgiu uma preocupação redobrada com a segurança. Os candidatos a início de terapêutica
biológica devem ter uma cuidadosa avaliação prévia. No entanto, uma vez iniciado o fármaco, a avaliação da
actividade da doença e consequentes ajustes terapêuticos são o foco principal das consultas de seguimento.
Sentimos, assim, a necessidade de um momento dedicado apenas à avaliação das condições de segurança para
a manutenção da terapêutica biológica.
Neste contexto foi criada (iniciada em Maio de 2017, oficializada em Dezembro de 2017) a Consulta de
Biológicos-Segurança. Nesta consulta, para a qual os doentes são convocados anualmente, é feito o rastreio de
hepatites virais, infecção VIH, tuberculose e os rastreios de neoplasia adequados à idade, sexo e risco familiar.
São posteriormente avaliados os resultados laboratoriais e imagiológicos sem a presença do doente e
notificado o médico assistente de resultados relevantes.
Durante este período inicial apercebi-me de várias falhas na periodicidade da repetição de serologias virais e de
realização de rastreio de tuberculose. Pude também verificar que muitos dos nossos doentes se afastam do
seguimento pelo médico de família por serem acompanhados numa consulta hospitalar, abandonando os
rastreios de neoplasia. Esta consulta foi também uma oportunidade para os doentes exporem as suas dúvidas
sobre a segurança dos biológicos, aumentando assim a confiança na sua terapêutica e fortalecendo a relação
com a equipa que os acompanha.
Considero que esta experiência teve até, ao momento, um saldo positivo e que agora, com a oficialização da
consulta, tenho um novo estímulo para fazer mais e melhor e mesmo alargar este apoio a outros médicos e
especialidades no Centro Hospitalar que prescrevem biológicos.
Rita Estriga
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TREINO DE INTERNOS DE OUTRAS UNIDADES NACIONAIS - HCC
No segundo semestre do ano, estiveram a estagiar na UDAI-HCC internos de Medicina Interna do serviço de
Medicina Interna 7.2, Anna Taulaigo, Madaena Vicente e Melissa Fernandes, bem como internos de outras
unidades hospitalares nacionais. Os internos têm oportunidade de acompanhar os doentes internados com
patologia auto-imune, assistir e participar activamente nas Consultas de Doenças Auto-Imunes, prestadas
por diferentes médicos da UDAI, aprender as diferentes técnicas realizadas e acompanhar a actividade
científica, desenvolvendo um trabalho de investigação, a apresentar posteriormente em congressos
internacionais e a publicar em revistas indexadas. São ainda convidados a assistir às sessões clinicas de
doenças auto-imunes da Unidade, apresentando casos da consulta e participando activamente da discussão
multidisciplinar.

TREINO DE INTERNOS DE OUTRAS UNIDADES NACIONAIS - HSAC
Tivemos já oportunidade para vos apresentar, em 2016, o plano de estágios que desenvolvemos para internos
da formação específica de especialidades hospitalares.
Neste momento, este plano, foi já testado por alguns internos e, desta forma, identificámos alguns pontos a
melhorar e assim o fizémos.
Mantivémos o ênfase na atividade assistencial e nesta o predomínio da observação do funcionamento da nossa
consulta externa e hospital de dia. A oportunidade para passar por serviços com quem temos forte ligação
manteve-se também sendo estes: consulta de doenças do interstício, no Hospital de Santa Marta; consulta de
uveites, doença inflamatória do intestino e consulta de psoríase, no Hospital de Santo António dos Capuchos e
ainda medicina física e reabilitação, no Hospital Curry Cabral. Passarão, ainda, pelo serviço de imagiologia, com a
vertente de intervenção músculo-esquelética e laboratório de imunologia no serviço de Patologia Clínica, ambos
no Hospital de São José, e terão contato com a capilaroscopia, no Hospital Curry Cabral.
A observação de doentes internados está também contemplada, acompanhando o assistente hospitalar que,
naquele período, tenha a responsabilidade de desempenhar a tarefa de consultoria a outros serviços.
Para além da atividade assistencial a atividade formativa também assume um papel muito importante e, neste
contexto, será obrigatória a elaboração de um projeto de investigação orientado por nós e tendo como material
os nossos doentes.
Como referimos alguns internos “testaram” já este nosso plano. Deixo o testemunho da Mariana, a primeira:
Desde 2015 que a Unidade de Doenças Autoimunes do Hospital Santo António dos Capuchos (UDAI-HSAC)
organiza um estágio destinado a internos da especialidade que desejam aprofundar mais os seus conhecimentos
nesta área. Quando este estágio começou a ser organizado estava eu no fim do meu internato, e apesar de já me
dedicar a esta área desde o meu 1º ano, senti necessidade de um período de dedicação exclusiva a este tema
pelo que decidi ser a primeira a realizá-lo. A opção de frequentar este e não um estágio noutra instituição
prendeu-se essencialmente com o facto de achar importante para a minha formação aproveitar ao máximo as
várias valências da Unidade onde já me encontrava integrada. Assim, durante 3 meses e sob a orientação da Dra.
Sofia Pinheiro, frequentei a Consulta de Doenças Autoimunes, o Hospital de Dia, o Laboratório de Capilaroscopia
do Hospital Curry Cabral, o Laboratório de Imunologia, a Radiologia de Intervenção e consultas de outras
especialidades, nomeadamente de Pneumologia – Patologia do Intersticio, de Dermatologia – Psoríase e
Oftalmologia – Uveítes. O horário compreendia ainda períodos para dedicação exclusiva ao estudo e
desenvolvimento de um projecto.
Acompanhei assim de perto a realização de técnicas, exames complementares e consultas de outras
especialidades, podendo não só aprender com elas como também ter uma maior ligação a esses Serviço e
colegas, fundamental para a boa prestação de cuidados aos doentes seguidos por todos. Mariana Silva
Sofia Pinheiro
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Anexo A
ABSTRACTS

Participação ACR 2017 – Unid. Doenças AutoImunes do Hospital Curry Cabral
Long-Term Cohort of Patients with a Clinical Diagnosis of Sjogren’s Syndrome: Activity Index and
Patient Reported Outcome Performance
Anna Viola Taulaigo, Maria Francisca Moraes-Fontes, Melissa Fernandes, Vera Bernardino and Tiago Ramires.
Meeting: 2017 ACR/ARHP Annual Meeting
Date of first publication: September 18, 2017
Keywords: activity score and classification criteria, Sjogren's syndrome
Background/Purpose: There have been three classification proposals for Sjögren´s Syndrome (SS) over the
past 15 years (1-3). The 2016 criteria require a diagnostic work-up which includes at least evaluation of focus
score (FS) in minor salivary gland (MSG) biopsy, anti-SSA antibodies, Schirmer’s test, unstimulated whole
salivary flow (UWS), and ocular staining score (OSS), the last two tests being unavailable at our centre.
Patients have to score ≥4 points to fulfill the ACR-EULAR criteria for SS (3 points for FS≥1 and antiSSA
positivity, 1 point for UWS ≤0.1 ml/min, Schirmer ≤5 mm/5min and OSS ≥59). In some of our longstanding
patients, MSG biopsies performed at disease onset scored negative and have not been repeated, either
because they are judged to be unnecessary by the attending physician or due to patient refusal. While
ESSDAI reflects SS biological activity, ESSPRI is claimed to be disease-specific for SS (4) and both scores have
been validated (5). The aim of this study was to investigate EULAR Sjögren Syndrome Disease Activity Index
(ESSDAI) and EULAR Sjögren Syndrome Patient Reported Outcome (ESSPRI) in a monocentric sicca syndrome
cohort, all of whom have a working clinical diagnosis of SS.
Methods: Cross sectional study carried out at our AID Unit from January to December 2016. Inclusion
criteria: 1) sicca syndrome symptoms as main complaint and clinical diagnosis of SS; 2) absence of any other
known autoimmune disease (AID) at inclusion time; 3) follow up in AID Unit of at least 1 year. Demographic
and clinical features, previous diagnostic investigation, ongoing therapeutics and fulfillment of sequential
classification criteria were recorded. ESSDAI activity (Low <5, moderate 5 – 13, high ≥14) and ESSPRI-Patient
acceptable symptom state (PASS < 5 points) (5) were performed once in each patient. Parameters were
analyzed according to disease duration. Univariate statistical analysis was performed using the Wilcoxon
Mann-Whitney test for non-parametric distributed data.
Results: Overall, between January and May 2017, 45 consecutive patients were included, of which 18 (40%)
met 2002; 7 (16%) 2012; and 15 (33%) the 2016 SS classification criteria. Median age was 63 years (y), IQR
57-72, range 29-83; 100% female; median disease duration was 12 y, IQR 8-19; range 2-36; median ESSDAI
and ESSPRI were, respectively 0, IQR 0-2; range 0-17 and 5, IQR 3,7-7, range 0 – 10. Two patients were
diagnosed with lymphoma, one prior to enrolling time. Disease duration was greater than 10 y in 29 (64%)
and smaller or equal to 10 y in 16 (35%) patients. Approximately half of the patients in each group were on
hydroxychloroquine (200 mg/day) and ≤5 mg/day of prednisolone. Both groups presented low biological
activity (only 2 patients had a score above 14, one due to renal and another due to lung involvement). There
were no statistically significant demographic or clinical differences according to disease duration.
Conclusion: Regardless of disease duration, patients presented low biological activity but remained
symptomatic with a PASS ≥ 5. ESSDAI and ESSPRI provide important information and therapeutic
stratification, particularly as regards the need for new therapies that provide symptomatic relief.
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Anexo A
ABSTRACTS

Participação ACR 2017 – Unid. Doenças AutoImunes do Hospital Curry Cabral
Screening in Patients at High Risk of Hydroxychloroquine Retinal Toxicity
Anna Viola Taulaigo, Maria Francisca Moraes-Fontes, Eunice Patarata, Sara Guerreiro Castro and Arnaldo
Dias-Santos
Meeting: 2017 ACR/ARHP Annual Meeting
Date of first publication: September 18, 2017
Keywords: Hydroxychloroquine, systemic lupus erythematosus (SLE) and therapy
Background/Purpose: Despite effectiveness and favourable safety profile, antimalarials have the potential to
cause irreversible macular retinopathy and vision loss. Screening methods still vary among clinicians but have
evolved over the last decade (1, 2) and the optimal dose of hydroxychloroquine (HCQ) is now set at ≤5 mg/kg
real body weight, above which the risk of retinal toxicity increases (3). HCQ in Portugal comes only as a 400
mg pill and in 10 pills per package, both of which, are neither friendly for optimizing safe dosing nor for
promoting compliance. Once a patient is in a high risk group, yearly follow-up is recommended. The aim of
the study is to test the frequency of retinal hydroxychloroquine toxicity in a single-centre cohort.
Methods: Cross-sectional study conducted between January 2016 and May 2017, of a convenience sample of
chronically compliant patients, characterized according to demographic and clinical phenotype, duration,
current and cumulative dose of HCQ. The screening strategy consisted of automated threshold visual fields
and objective test: spectral domain-OCT, fundus autofluorescence and multifocal electroretinogram. Toxicity
was diagnosed on the basis of compatible visual fields defects together with at least one positive objective
test, upon confirmation. Univariate statistical analysis was performed using the Wilcoxon Mann-Whitney
(WMW) and Chi-Square (CS) tests for non-parametric distributed data.
Results: Of the 62 patients screened, 32 (51%) had no prior ophthalmological examination. Median age was
46 years (y), IQR 37-60; range 27-83; 59 (95%) were female; the majority, 28 (45%) took HCQ due to SLE, 4
(6%) for Sjögren syndrome, 12 (19%) for UCTD, 11 (18%) for incomplete/cutaneous forms of lupus and 7
(11%) for other CTD. No patient had concomitant renal or liver disease. Median duration and cumulative
dose were respectively 8 y (IQR 3 – 12; range 0,4 -31) and 1168 g (IQR 584 – 2044; range 36 -8760). Retinal
toxicity was confirmed in 6 SLE- and further diagnosed in 1 non-SLE-patients; in all HCQ was stopped (overall:
2/7 screen naïve; 1/7 on tamoxifen; 1/7 with visual loss). Toxicity was correlated to disease (p=0,003) and
HCQ therapy (p=0,002) duration, cumulative HCQ dose (p=0,001) and SLE (p=0,04) – Table I. Dose
adjustments to ≤ 5 mg/kg were performed in 13 patients.
Conclusion: Using a standardised referral protocol for HCQ retinopathy screening led to cessation of therapy
due to toxicity (11%) and adjustment of daily dosing (21%). This study serves as a reminder that regular
adjustment of dose and retinal toxicity screening is mandatory in patients subjected to prolonged HCQ
therapy and reinforces lobbying for more flexible dosages. In addition, HCQ toxicity raises the need for
alternative therapies in patients with CTD
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Anexo B
ABSTRACTS

Autoimmunity Academy 2017 AbbVie - Unid. Doenças
Auto-Imunes do Hospital S.to António dos Capuchos
Persistência dos Biológicos na Artrite Reumatóide
César Burgi Vieira, Madalena Lobão, Ana Rita Estriga, Paulo Barreto, Sofia Pinheiro

A introdução de terapêutica biológica no tratamento da artrite reumatoide permitiu um enorme avanço no
controle dos nossos doentes mas, apesar da eficácia demonstrada, existe uma variabilidade inter-individual
na resposta com frequente necessidade de alterar o agente biológico utilizado. Esta variabilidade pode
depender de vários fatores, entre os quais se incluem características do doente, da doença e da terapêutica.
Com este trabalho pretendemos estudar a população de doentes sob terapêutica biológica seguida na
Consulta de Doenças Auto-Imunes do Hospital de S. António dos Capuchos, caracterizando cada um deles nas
três dimensões referidas com vista a perceber, não só a persistência dos diferentes biológicos utilizados, mas
também, as características que influenciam esta persistencia.
Serão recolhidos os dados demográficos e as co-morbilidades relevantes dos indivíduos que compõem a
amostra. A doença será caracterizada quando à sua forma de apresentação (mono, oligo ou poliarticular),
presença de manifestações extra-articulares, gravidade e actividade no momento de início e da mudança de
agente biológico. A terapêutica biológica será caracterizada quanto à duração de tratamento com cada
agente, eficácia na actividade de doença, bem como adesão à terapêutica e eventuais efeitos secundários.
No final da nossa análise pretendemos então caracterizar os factores que influenciam a persistência de cada
agente biológico na terapêutica da AR, isto é, o tempo durante o qual cada agente permite controlar de
forma eficaz as manifestações da doença, e, talvez, inferir estratégias de individualização terapêutica.

DERMATOMIOSITE e DOENÇA DE CROHN - Associação invulgar
Madalena Lobão, Márcia Pereira, Sofia Pinheiro, Rita Ribeiro

Apresenta-se o caso clinico de uma doente do sexo feminino com 41 anos referenciada à nossa consulta de
doenças autoimunes após aparecimento de exantema malar heliotropo, exuberante, associado a fraqueza
muscular simétrica, mais evidente nas cadeias musculares dos membros superiores, e ainda mialgias, muito
incapacitantes.
Foi colocada a hipótese de dermatomiosite e realizada investigação. Foram biopsadas as lesões cutâneas
sendo uma compatível com dermatomiosite e outra tinha apenas aspectos inespecíficos. O electromiograma
documentava lesão da fibra muscular. Não foi feita bióspia muscular.
Salienta-se, da história pessoal, a presença de lesões pruriginosas no tronco e face, recorrentes e, ainda
quadro de diarreia, por vezes com sangue, e cólicas abdominais, em contexto do qual havia sido
diagnosticada, dois anos antes, doença de Crohn.
A doente é-nos referenciada pelas queixas neuro-musculares e lesões cutâneas corticodependentes apesar
da associação com metotrexato. Iniciámos então azatioprina, suspendendo o metotrexato, mas ainda assim
sem completo controlo da doença, nomeadamente sintomas musculares, foi introduzida imunoglobulina
endovenosa. Conseguiu-se assim um excelente controlo sintomático, encontrando-se a doente, atualmente,
sob deflazacorte (7,5mg), azatioprina e imunoglobulina.
Por ser rara esta associação (dermatomiosite e doença de Crohn, pareceu-nos interessante reportar o caso. A
miopatia associada a Doença Inflamatória intestinal pode ter várias etiologias, sendo fundamental a
caracterização da sintomatologia, particularmente queixas musculo-esquelética e um alto índice de
suspeição.
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Anexo C
ABSTRACTS

Artigos publicados pela Unidade de Doenças
Auto-Imunes do Hospital Curry Cabral

Fatal CTLA-4 heterozygosity with autoimmunity and recurrent infections: a de novo mutation.
Moraes-Fontes MF, Hsu AP, Caramalho I, Martins C, Araújo AC, Lourenço F, Taulaigo AV, Lladó A,
Holland SM, Uzel G.
Clin Case Rep. 2017 Nov 6;5(12):2066-2070.
doi: 10.1002/ccr3.1257. eCollection 2017 Dec.
Primary immunodeficiency disorders are rarely diagnosed in adults but must be considered in the
differential diagnosis of combined recurrent infections and autoimmune disease. We describe a patient
with CTLA-4 haploinsufficiency and an abnormal regulatory T-cell phenotype. Unusually, infections
were more severe than autoimmunity, illustrating therapeutic challenges in disease course.
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Anexo D

Registo Iconográfico de Reuniões Científicas

EUSTAR Strategic Meeting, 25 – 26/8/2017, REPRESENTANTE DA UNIDADE: Vera Bernardino (em baixo, à esquerda)

Summerschool of Autoimmunity, 7 – 10/9/2017, PALESTRANTES: Ana Catarina Rodrigues, Ana Margarida
Antunes, PARTICIPANTES: Joana Marques, Jorge Fernandes, Rita Alves (em cima, à direita)

2017 ACR/ARHP Annual Meeting, 3 – 8/11/2017, PARTICIPANTES: Maria Francisca Moraes-Fontes, Anna
Taulaigo (em baixo, esquerda e centro)

Autoimmunity Academy 2017 AbbVie, 25/11/2017, PARTICIPANTES: César Burgi Vieira (direita, em cima)
Sessão em Cuidados de Saúde Primários, Anticorpos, 14/12/2017, João Oliveira
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