
REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE
C E N T R O  H O S P I T A L A R  U N I V E R S I T Á R I O  L I S B O A  C E N T R A L

N.º 2 

Janeiro a Junho 2019

ISSN: 2184 - 4941



REVISTA MEDICINA INTERNA - ONLINE 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2184 - 4941 

 

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 
 

NOVOS PROJECTOS EM MEDICINA INTERNA 

António Panarra  

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

 

Trazemos a lume o segundo número da Revista de Medicina Interna online do CHULC, 

correspondente a trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 2019. 

Tal acontece graças à colaboração do conjunto dos internistas da instituição. Constata-se 

assim o interesse que esta iniciativa despertou e, de alguma forma, a lacuna que esta iniciativa 

veio preencher ao permitir aos internistas do CHULC a publicação atempada de trabalhos 

científicos e outros, em revista já indexada na Biblioteca Nacional. 

Este tipo de iniciativa está assim a cumprir um dos seus principais objectivos que passa pela 

criação de um espírito de corpo na Medicina Interna do CHULC, na senda das tradições da 

especialidade nos antigos Hospitais Civis de Lisboa.  

A publicação de trabalhos executados pelos internistas, eventualmente com colaborações de 

outras especialidades, é assim uma actividade a que se pretende dar continuidade com níveis 

de qualidade e exigência crescentes por forma a ver cumpridas duas das missões do internista: 

a    formação e a divulgação científica.  

Queremos ainda destacar o esforço empenhado e dedicado de internistas e de outros 

profissionais do CHULC na concretização de três projectos recentes que visam promover uma 

adequada integração e continuidade de cuidados de saúde: 

- A Unidade de Hospitalização Domiciliária no Hospital de Santa Marta, cuja experiência nos 

primeiros cem dias de actividade é abordada neste número da revista. 

- A Consulta Multidisciplinar de Geriatria que funciona no Hospital de Curry Cabral desde 

2018 para uma abordagem integrada dos idosos frágeis. 

- O procedimento de referenciação de utentes do CHULC para o Agrupamento de Centros de 

Saúde de Lisboa Central no âmbito da preparação da alta de um episódio de internamento. 

Apesar das várias dificuldades, os internistas continuam a lutar por cuidar mais e melhor dos 

doentes que assistem. 
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PONTOS DE VISTA 
 

RECORDANDO JORGE COSTA MARQUES 

António Barros Veloso  

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

Ciências Médicas 

 

No dia 3 de Julho passado, fui surpreendido pela morte de Jorge Costa Marques. Tendo sido 

seu diretor e seu amigo, quero deixar aqui um breve texto de pesar e recordar a sua 

personalidade singular.  

Quem era Jorge Costa Marques? Nascido a 24 de Agosto de 1949 em Lisboa, completaria 70 

anos dentro de pouco mais de um mês. Licenciado em Medicina em 1976, fez parte da 

geração que cumpriu o Serviço Médico à Periferia. Depois disso estagiou dois anos em 

Oncologia no IPO de Lisboa e fez exame de saída do internato complementar de medicina 

interna (1981). Entre 1985 e 2015 esteve à frente da Unidade de Quimioterapia do Serviço 1 

do Hospital dos Capuchos e, durante esses 20 anos, foi aprovado no concurso de especialista 

de medicina interna pela Ordem dos Médicos, chefiou uma equipa do Serviço de Urgência no 

Hospital dos Capuchos, tendo sido sucessivamente provido por concurso de provas públicas 

nos graus de Assistente Hospitalar (1991), Consultor (1994) e Chefe de Serviço de Medicina 

Interna (1999). Em 2000 foi nomeado Director de Serviço do Hospital dos Capuchos (Serviço 

1) tendo-se aposentado da função pública em Outubro de 2015. Desde então passou a dedicar-

se exclusivamente à coordenação da Unidade de Oncologia Médica e Quimioterapia da 

Clínica de Santo António da Reboleira que fundara em 1996. Durante todos estes anos 

interveio em inúmeras actividades, organizou jornadas de Oncologia e publicou diversos 

artigos científicos.  

Estes dados, muito resumidos, constam do seu curriculum vitae com data de 2018. Mas, serão 

suficientes para nos dar um retrato do que realmente foi? João Lobo Antunes, num texto 

escrito há alguns anos, usou o conceito de “currículo escondido” que se aplica como uma luva 

a Costa Marques. De facto, quem o conheceu, guarda dele uma imagem que pouco ou nada 

tem a ver com a descrição fria e burocrática dos sucessivos graus que o levaram ao topo da 

carreira e das actividades científicas e pedagógicas que desenvolveu ao longo da vida na área 

da Oncologia. O que ele nos deixou como recordação e que ficará na nossa memória é a sua 

atitude e o seu comportamento como pessoa e como médico, ou seja, o seu “currículo 

escondido”.  

Ainda estou a vê-lo amável, sorridente, sem pressas, sempre que, como colega ou como 

director de serviço, eu lhe pedia um conselho ou solicitava uma informação, mesmo quando à 

sua frente se acumulava um monte de fichas que anunciava uma pesada jornada de trabalho. 

A sua expressão nunca mudava, nem transmitia qualquer sinal de enfado, de mal-estar ou de 

crispação. Era como se tivesse, para mim, todo o tempo do mundo. Como se, ser prestável a 

alguém, fosse para ele uma prioridade. 

Contudo, era na relação com os doentes que as qualidades humanas de Costa Marques se 

revelavam de uma forma mais expressiva. Todos sabemos que a relação médico-doente é 

diferente de todas as outras, porque é feita de confiança mútua, empatia, sigilo profissional e 

ética. Sem disponibilidade para ouvir o outro, sem partilha e sem compaixão, a medicina 

perde parte da sua identidade e da sua eficácia. Mas a presença destes componentes define um 
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“ideal platónico” de que todos, uns mais outros menos, procuram aproximar-se no decurso de 

uma actividade exigente que coloca inúmeros desafios. O excesso de trabalho, os horários 

rígidos, as exigências burocráticas, as pressões da administração e, mais recentemente, o 

computador, constituem obstáculos que roubam espaço aos doentes: às suas dúvidas, às suas 

ansiedades, aos seus medos, ou simplesmente, ao seu desejo de atenção e empatia. 

Foi neste aspecto que Costa Marques constituiu um caso exemplar. Sempre com 

disponibilidade total, usava as palavras e os silêncios com bom senso e, sem deixar nunca 

transparecer qualquer sinal de impaciência ou de contrariedade, confortava, explicava e 

transmitia confiança. Mergulhado na sua actividade, esquecia-se de tudo, incluindo a hora das 

refeições ou os compromissos privados e colocava sempre, em primeiro lugar, os doentes de 

quem, talvez pela sua atitude de proximidade, conhecia de cor e em pormenor a situação 

clínica. 

Costa Marques - quero aqui dizer de forma enfática e sem ambiguidades - foi talvez quem 

conheci que mais se aproximou, na prática clínica, da forma ideal da relação médico-doente. 

Por isso, será recordado durante muito tempo pelos seus colegas e, sobretudo, pelos seus 

doentes. Também por isso, merece ser apontado como exemplo aos mais jovens, numa altura 

em que as tecnologias, os interesses e a burocracia estão a provocar a erosão da medicina 

clínica e a privá-la cada vez mais do que ela tem de singularidade e de grandeza. 

 

Julho 2019 
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ARTIGOS ORIGINAIS 

 

NEOPLASIAS NUMA UNIDADE DE MEDICINA INTERNA  

CANCER PATIENTS IN A MEDICAL UNIT  

 Cátia Carvalho 1, Daniana Condado 2, Lurdes Venâncio 3, Maria Helena Pacheco 3 

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

    Capuchos 

2. Assistente Hospitalar de Medicina Interna - Medicina Interna 2.4 - Hospital de Santo António dos Capuchos 

3. Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna - Medicina Interna 2.4 - Hospital de Santo António dos      

    Capuchos 

 
Palavras-chave: Neoplasias, Internamento, Medicina Interna  

Keywords: Tumours, Oncologic Patients, Medical Unit, Internal Medicine 

 

RESUMO 

 

Introdução: As neoplasias são a segunda 

causa de morte a nível mundial e é 

frequente serem motivo de internamento 

nos serviços de Medicina Interna. 

Objectivo: Caracterização da população de 

doentes oncológicos, admitidos numa 

Unidade Funcional de Medicina Interna, 

no período de 12 meses. 

Material e Métodos: Estudo retrospetivo 

observacional, com consulta dos processos 

clínicos, de Agosto de 2016 a Agosto de 

2017. 

Resultados: Foram admitidos 1295 

doentes dos quais 121 (9%) tinham 

neoplasia com uma evolução média de 18 

meses, 60% eram homens e a idade média 

foi de 70,4 anos. A maioria foi admitida 

através do serviço de urgência. As 

neoplasias mais frequentes foram a do 

pulmão e a colo-rectal, tendo sido a dor e a 

dispneia os principais motivos de 

internamento e a demora média foi de 12 

dias. Verificaram-se 46 óbitos (38%), 58 

tiveram alta referenciados para consulta, 

11 foram transferidos para outros serviços, 

2 ingressaram em Unidade de Cuidados 

Paliativos e 4 foram para a Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI). 

Conclusões: O estudo está de acordo com 

a realidade nacional sobre a população de 

doentes oncológicos. Sendo premente uma 

maior capacidade de resposta das Unidades 

de Cuidados Paliativos, pelas necessidades 

específicas deste tipo de doentes. 

ABSTRACT 

Introduction: Tumors are the second cause 

of death and a common reason for 

admition on an internal medicine unit. 

Objective: Definition and evaluation of 

oncologic patients on an internal medicine 

unit, for a year. 

Material and methods: Retrospective 

observational study, since August 2016 to 

2017, with the analyze of the clinical 

information.  

Results: 1295 patients were admitted, but 

only 121 (9%) had an oncologic context. 

60% were men, with an average age of 

70.4 years old and an evolution since 

diagnosis of 18 months. They were 

admitted mainly from the emergency 

department. Pulmonary and colo-rectal 

cancers were the most frequent. Pain and 

dyspnea were the main problems and they 

stay an average of 12 days on the unit. 

38% died, 58 persons left referentiated to 

an appointment, 11 were transferred to 

other services, 2 went to a palliative care 

unit and 4 went to the net of social support. 

Conclusions: Our study reflects the 

national and international information 

about the subject and supports the huge 

necessity of optimization of palliative care 
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units, mainly on the support and specific 

needs of this kind of patient. 

 

INTRODUÇÃO 

A medicina interna (MI) é a mãe de todas 

as especialidades e assume particular 

destaque quando a patologia afeta vários 

órgãos ou sistemas.  

As neoplasias são a segunda causa de 

morte a nível nacional, segundo dados do 

INE, representando 25% da mortalidade, 

com uma taxa de 267 por 100 mil 

habitantes em 2017. Verificou-se haver 

uma predominância do género masculino 

(29.7% do total de óbitos), com uma 

relação de 149 óbitos masculinos por cada 

100 femininos. Nos homens, a idade média 

do óbito por neoplasia encontra-se nos 72.4 

anos e na mulher nos 73.9 anos. Em 2017, 

os tumores da traqueia, brônquios e 

pulmão foram os principais causadores de 

morte, seguidos dos do cólon, reto e ânus.1  

A nível internacional, a morte por 

neoplasia é também a segunda mais 

frequente, segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde, tendo sido responsável 

por cerca de 9.6 milhões de mortes em 

2018. Estima-se que uma em cada 6 mortes 

é devida a uma neoplasia e destas as que 

estão associadas a maior número de mortes 

são do pulmão, colo-rectal e estômago.2 

Nos últimos anos, à semelhança do que se 

tem verificado no resto da Europa, tem 

havido um aumento da incidência do 

cancro no nosso país, a uma taxa de 

aproximadamente 3% ao ano. Este 

aumento resulta para além do 

envelhecimento da população (fruto do 

aumento da taxa de sucesso de tratamento 

tanto do cancro como de outras 

patologias), da alteração dos estilos de vida 

e pelo desenvolvimento de meios capazes 

de fazerem o diagnóstico mais 

precocemente.3 

Fruto do sucesso dos tratamentos é mais 

frequente que o doente neoplásico se 

encontre numa enfermaria de Medicina 

Interna, seja por complicações ou pela 

evolução da própria doença ou pelos 

efeitos secundárias do tratamento ou 

mesmo quando o intuito é paliativo. 

Há mais de dois séculos que o paradigma 

vigente nos serviços de Medicina Interna 

assenta nos objetivos de cura e de evicção 

da morte, motivados pelo desígnio de 

cuidar das pessoas. Com o deslocamento 

para o predomínio das doenças crónico-

degenerativas, torna-se imperativa a 

reincorporação das vertentes humanista e 

holística na prática da Medicina em 

paralelo com os objetivos de cura4; facto 

que seria naturalmente mais abrangente e 

eficiente caso houvesse um número de 

enfermarias na RNCCI particularmente nas 

de Cuidados Paliativos capazes de darem 

resposta às necessidades nacionais e reais 

da população. 

 

OBJETIVO 

O objetivo a que nos propusemos foi o de 

analisar a população de doentes 

oncológicos num serviço de Medicina 

Interna ao longo dum ano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi efetuado um estudo retrospetivo 

observacional na Unidade Funcional de 

Medicina Interna 2.4, do Hospital Santo 

António dos Capuchos, com um total de 37 

camas, entre Agosto de 2016 e Agosto de 

2017. Foram considerados elegíveis para o 

estudo, todos os doentes cujo motivo do 

internamento foi devido a doença 

oncológica já conhecida e com influência 

direta no internamento ou com 

conhecimento desta apenas no 

internamento em causa, tendo sido 

excluídos todos os doentes com história 

pessoal de neoplasia, sem influência no 

internamento atual. Os parâmetros 
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avaliados foram o género, idade (em anos), 

proveniência, motivo e dias de 

internamento, localização e tempo de 

evolução da doença oncológica (em meses) 

e o destino após a alta. Os dados foram 

recolhidos por análise dos registos 

informáticos do SClínico®, garantido 

inequivocamente a confidencialidade dos 

doentes. O registo e análise estatística foi 

realizada através do software Excel®, 

Microsoft Office®.  

 

RESULTADOS 

Foram admitidos 1295 doentes no serviço, 

dos quais 121 doentes (9%) tinham 

neoplasia ativa (isto é, processo neoplásico 

em tratamento e/ou com acompanhamento 

pela equipa de cuidados paliativos, que 

condicione diminuição da qualidade de 

vida no momento presente). Verificou-se 

um predomínio de doentes do género 

masculino - 73 doentes (60%) vs 48 

mulheres (40%). A idade média foi de 70,4 

anos (máxima 94 e mínima de 38). A 

maioria dos doentes (84% - 102 doentes) 

foram admitidos através do serviço de 

urgência, 17 doentes pela consulta de 

Oncologia (14%) e apenas 2 pela consulta 

de Medicina (2%). Em média havia um 

tempo de evolução de doença de 18,15 

meses, tendo em 25 casos sido o tumor 

diagnosticado “de novo” no internamento. 

Quanto à localização do tumor verificou-se 

que 27 eram do pulmão (21.8%); 17 de 

localização colo-rectal (13.7%); 13 da 

mama (10.5%); 10 do pâncreas e 10 

hemato-oncológicos (8.1% cada); 8 eram 

do fígado e vias biliares e 8 estômago 

(6.5% cada); 7 da bexiga e 7 da próstata 

(5.7% cada); 6 do rim e 6 ovário (4.8% 

cada); 1 do esófago, faringe, SNC, 

mesotelioma ou tumor oculto (0.8% cada) 

– gráfico 1. Cerca de metade dos doentes 

(53% = 64 doentes) tinham seguimento em 

consulta externa (CE) de Oncologia e 

apenas 21% (25 doentes) tinham 

seguimento em CE de Cuidados Paliativos. 

O motivo de internamento mais frequente 

foi a dor em 25.6% dos casos (31 doentes), 

seguida da dispneia em 18.1% (22 doentes) 

e intercorrências infeciosas em 14.9% (18 

doentes), tendo-se apurado outras causas 

menos frequentes como alteração do estado 

de consciência (11.6%), progressão da 

doença (11.6%), febre (5%), anemia (4%), 

disfunção renal e alterações iónicas (2.5%), 

hemorragia (2.5%), icterícia (1.6%), ascite 

(1.6%) e efeitos secundários da 

quimioterapia (como vómitos 0.9%) - 

gráfico 2. A média de dias de 
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internamento foi de 12 dias com máximo 

de 69 dias e mínimo de 1 dia (tendo sido a 

média de internamento do Serviço nesse 

período de 7,5 dias); 17 doentes foram re-

internados no Serviço, tendo 2 deles estado 

mais que 2 vezes internado. Verificaram-se 

46 óbitos (38%) e dos restantes: 58 tiveram 

alta para domicilio e referenciados para a 

CE (47,9%), 9 doentes (7.4%) foram 

transferidos para outros serviços 

(nomeadamente UCI e serviço de 

Pneumologia) e 2 para outro hospital 

(1.7%), 2 (1.7%) ingressaram em Unidade 

de Cuidados Paliativos (UCP) e 4 (3,4%) 

foram para a RNCCI - 3 Unidade de 

Convalescença (UC) e 1 para Unidade de 

Longa Duração e Manutenção (ULDM) – 

gráfico 3. 
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DISCUSSÃO 

Neste centro hospitalar os doentes hemato-

oncológicos ficam sob a responsabilidade 

do serviço de Hematologia, o que faz com 

que a Oncologia em regime de consulta, 

assuma a responsabilidade das restantes 

neoplasias, sendo essa a população que é 

internada nos serviços de Medicina 

Interna, pela inexistência de Serviço de 

Oncologia ou de Cuidados Paliativos.  

No nosso trabalho, o facto da maioria dos 

doentes ter sido admitida através do 

serviço de urgência não traduz o real 

impacto da Oncologia na admissão dos 

seus doentes, atendendo a que no período 

em que o trabalho diz respeito, os doentes 

eram enviados da consulta de Oncologia 

para o serviço de Urgência com o intuito 

de serem admitidos em internamento. 

O facto da dor ter sido a principal causa de 

internamento, destaca a necessidade do 

apoio especializado que este tipo de 

doentes necessita para que lhe seja 

melhorada a qualidade de vida. Como a 

neoplasia mais frequente foi a do pulmão, 

não admira que a dispneia tenha sido o 

segundo motivo de internamento, tendo 

por base a evolução natural da doença. 

Face ao exposto e à elevada morbilidade e 

mortalidade associado a este tipo de 

patologia, compreende-se que 38% dos 

doentes tenham falecido e que os restantes 

tenham sido orientados para a consulta 

externa.  

O número reduzido de doentes que 

ingressou em UCP é resultado da escassez 

de vagas naquelas Unidades, salientando-

se a necessidade em otimizar tal recurso, 

fundamental ao bem-estar destes doentes e 

seus familiares. 

A dificuldade em gerir a doença/doente por 

parte da família incrementa a demora de 

dias de internamento sendo superior à 

média de internamento do serviço no 

mesmo período, salientando-se mais uma 

vez a premência em melhorar tais recursos. 

Enquanto tal não acontece, a abordagem 

multidisciplinar conjunta torna-se 

necessária sendo uma mais valia na 

prestação de cuidados a este tipo de 

doente. 

 

CONCLUSÕES 

Estatisticamente os resultados traduzem a 

realidade descrita a nível nacional e 

mundial. Os doentes oncológicos requerem 

frequentemente internamento no sentido de 

otimizar terapêutica e fazer uma gestão 

mais adequada da doença, desempenhando 

o Internista um papel fundamental na sua 

abordagem. Escusado será dizer que a 

existência de espaços integralmente 

vocacionados para a receção e gestão deste 

tipo de doentes, terá benefícios não apenas 

do ponto de vista físico, mas acima de tudo 

psicológico, de modo a que se façam 

cumprir com maior efetividade as vontades 

e desejos do doente no seu processo de fim 

de vida. 
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RESUMO 

 

A utilização de análogos de opióides (OA) 

no controlo da dor tem aumentado nos 

últimos anos e contribuiu para a “epidemia 

de opióides” em alguns países, muito 

embora em Portugal o seu uso ainda não 

seja consensual. O objectivo deste estudo 

retrospectivo é comparar a utilização de 

OA (morfina, buprenorfina ou fentanilo) 

num Serviço de Medicina Interna em 2011 

e, mais recentemente, em 2018. Dos 

doentes internados neste serviço incluíram-

se 133 (8,7%) em 2011 e 128 (9.4%) em 

2018. Constatou-se não haver diferenças 

significativas na prevalência da prescrição 

de OA ou, surpreendentemente, na idade 

média, mantendo-se o predomínio do sexo 

masculino, o número de co-morbilidades 

nomeadamente neoplasias, bem como a 

mortalidade intra-hospitalar que era muito 

elevada (superior a 20%). Já a duração 

média do internamento duplicou de 12,5 

para 22,4 dias, assim como a utilização de 

morfina oral em detrimento de sistemas 

transdérmicos (P 0.048). Relativamente 

aos doentes de 2018, 18 (1,3%) utilizavam 

OA de forma crónica. Embora a 

mortalidade intra-hospitalar fosse 

substancialmente menor nestes do que nos 

“naive” (22,2% vs. 60,9%), a diferença 

diminuiu aos 90 dias (50,0% vs. 72,7%). 

 

ABSTRACT 

The use of opioid analogues (OA) in pain 

control has increased in recent years and 

contributed to the "opioid epidemic" in 

some countries, but in Portugal it´s use is 

not yet consensual. The aim of this 

retrospective study is to compare the use of 

OA (morphine, buprenorphine or fentanyl) 

in an internal medicine ward in 2011 and, 

more recently, in 2018. Of the patients 

admitted to the ward, 133 (8.7%) were 

included In 2011 and 128 (9.4%) in 2018. 

There were no significant differences in 

the prevalence of the prescription of OA or 

surprisingly in the average age (with a 

male gender prevalence), in the number of 

comorbidities namely neoplasia, as well as 

in hospital mortality, that was very high, 

above 20%. The average length of 

hospitalization doubled from 12.5 to 22.4 

days, as well as the use of oral morphine in 

comparison to the use of transdermal 

systems (P 0048). Concerning patients 

admitted in 2018, 18 (1.3%) were chronic 

users. Although in-hospital mortality was 

substantially lower in these patients  when 

compared to naive users (22.2% vs. 

60.9%), the difference decreased at 90 

days (50.0% vs. 72.7%). 
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INTRODUÇÃO 

Os análogos de opióides (OA) têm um 

papel essencial no controlo da dor 

moderada ou severa em patologias agudas 

ou crónicas e contribuem para a melhoria 

da qualidade de vida de muitos doentes.1,2 

Apesar do seu inegável valor clínico no 

controle deste “sinal vital”, o seu uso 

generalizado e indiscriminado deu origem 

nalguns países à chamada “epidemia de 

opióides”, com o aumento dos casos de 

abuso e dependência destes fármacos, e 

morbi-mortalidade associadas.2,3 Portugal 

conseguiu travar essa epidemia4, mas a 

sub-prescrição destes fármacos em 

contexto adequado também não é 

benéfica.5,6,7 As barreiras ao alívio da dor 

incluem fatores relacionados com o doente, 

os profissionais de saúde e até o próprio 

sistema de saúde.5,6,7  

Os OA mais utilizados na prática clínica 

são a morfina, e os sistemas transdérmicos 

buprenorfina e fentanilo.8,9 A morfina oral 

de libertação imediata ou em perfusão tem 

a vantagem de ter um efeito rápido, sendo 

utilizada para controlo da dor aguda. Os 

sistemas transdérmicos, por sua vez, 

demoram algumas horas a actuar, mas 

quando atingem níveis estáveis em 

circulação podem controlar adequadamente 

a dor durante 3 ou 4 dias, com tempos de 

semi-vida que variam entre 25-27h para 

buprenorfina10 e 13-22h para fentanilo11, 

além de serem não invasivos e terem um 

mínimo impacto na qualidade de vida.8 

Estes OA são todavia diferentes do ponto 

de vista farmacológico.12 A morfina e o 

fentanilo são agonistas opióides puros, 

sendo o segundo 80 vezes mais potente do 

que a morfina e sendo o seu grau de 

analgesia apenas limitado pelos efeitos 

secundários dose-dependentes.12 A 

buprenorfina, por sua vez, é um agonista 

opióide parcial, cuja  limitação é a 

existência de um tecto máximo para o 

efeito analgésico, a partir do qual a 

escalada da dose apenas aumenta os efeitos 

secundários.12  

Com o envelhecimento da população 

aumentou o número de pessoas com 

doenças crónicas, e para as quais o modelo 

da medicina curativa não se coaduna.7 

Acresce a isso o facto de a maioria das 

mortes em Portugal ocorrerem em contexto 

hospitalar.13 A medicina interna tem 

portanto um papel essencial para o 

controlo da dor crónica e para os cuidados 

em fim de vida, pelo que o estudo do 

padrão de prescrição de OA por esta 

especialidade é fundamental.  

Em 2011 foi feito um estudo retrospectivo 

no Serviço de Medicina para estimar a 

prevalência da prescrição de opióides. O 

presente estudo pretende avaliar de que 

modo é que a prescrição de OA evoluiu em 

sete anos, comparando as características 

demográficas e clínicas dos doentes que 

realizaram OA em 2011 e 2018.  

Em relação aos doentes admitidos em 2018 

pretendeu-se ainda avaliar e caracterizar as 

potenciais diferenças entre utilizadores 

crónicos e “naive” de opióides. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foi realizado um estudo retrospectivo de 

todos os doentes admitidos no Serviço 

Medicina 7.2 do Hospital Curry Cabral 

(HCC-CHLC) de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro dos anos de 2011 e 2018, 

mediante consulta dos processos clínicos, 

selecionando-se aqueles aos quais foram 

prescritos OA (morfina, buprenorfina e 

fentanilo). Os dois grupos de doentes 

foram comparados em relação a sexo, 

idade, motivo de admissão, co-

morbilidades, tempo médio de 

internamento, mortalidade hospitalar e a 90 

dias, bem como o tipo de OA prescrito.  

Os doentes admitidos em 2018 foram 

posteriormente divididos em dois 

subgrupos, de utilizadores crónicos de OA 

(se estes fármacos já faziam parte da sua 

medicação habitual) e utilizadores “naive” 

(se os utilizaram pela primeira vez após a 
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admissão hospitalar). Estes subgrupos 

foram comparados para as mesmas 

variáveis demográficas e clínicas.  

A análise estatística dos dados foi 

efectuado com software IBM SPSS 

Statistics 22. 

 

RESULTADOS 

Foram admitidos 1536 doentes no Serviço 

de Medicina em 2011 e 1338 doentes em 

2018. Tal como mostrado na tabela 1, 

relativamente ao padrão de prescrição 

nestes dois anos, verificou-se que foram 

prescritos OA a 133 doentes (8,7%) em 

2011 e 128 doentes (9,6%) em 2018.  

 

 

Tabela 1. Comparação das características dos doentes a quem foram prescritos OAs no ano de 2011 e de 2018.  

 

 2011 2018 

Nº doentes incluídos ( % total doentes internados)  133 (8,7%) 128 (9,6%) 

Idade média (anos) 78.8 76.9 

Género masculino (%) 83 (62,4%) 70 (54,7%) 

Comorbilidades - Neoplasia (%) 45 (33,8%) 34 (34,4%) 

Opióide prescrito   

Morfina oral* (%) 12 (9,0%) 35 (27,3%) 

Buprenorfina/fentanilo* (%) 24 (18,0%) 30 (23,4%) 

Duração média internamento (dias) 12.5 22.4 

Mortalidade intra-hospitalar (%) 76 (57,4%) 71 (55,5%) 

* P=0.048   

 

 

Apesar do predomínio claro de prescrição 

a indivíduos do género masculino em 2011 

(n=83, 62,4%), esta diferença esbateu-se 

em 2018 (n=70, 54,7%). Não houve 

diferenças significativas em termos de 

idade média (78,8 e 76,9 anos), co-

morbilidades (aproximadamente 34% 

tinham uma doença neoplásica em 

qualquer um dos anos), ou taxa de 

mortalidade intra-hospitalar (57.4% vs. 

55.5%). Verificou-se, no entanto, que a 

mortalidade destes doentes excedeu 

largamente a média do serviço que foi 

inferior a 12% em qualquer dos anos. 

Relativamente à duração média do 

internamento, esta praticamente duplicou 

em sete anos, tendo os doentes ficado 

internados 12.5 dias em 2011 e 22.4 dias 

em 2018. Se em 2011 este valor é muito 

semelhante à média do serviço (12.1 dias), 

em 2018 é claramente superior (10.8 dias). 

Houve também diferenças no opióide 

prescrito. A utilização de morfina oral - 

fórmulas de libertação imediata ou 

modificada - aumentou (12/133 vs. 35/128 

doentes) e é agora preferida aos sistemas 

transdérmicos (24/133 vs. 30/128 doentes) 

(P 0.048).  
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Considerando o padrão de prescrição de 

OAs em 2018, verificou-se que dos 

128/1338 pacientes admitidos, apenas 18 

(1.3%) faziam cronicamente OA, tendo 

sido prescritos OA pela primeira vez a 110 

doentes (8.2%) (utilizadores “naive”) 

(tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Comparação das características dos doentes a quem foram prescritos OAs (uso crónico vs. “naives”) 

no ano de 2018. 

 

 
uso crónico "naives" 

Nº doentes incluídos 18 (1,8%) 110 (8,2%) 

Idade média (anos) 
72,1 77,7 

Género masculino (%) 
8 (44,4%) 62 (56,4%) 

Comorbilidades 
   

Neoplasia 
11 (61,1%) 33 (30,0%) 

IC 
3 (16,7%) 42 (38,2%) 

DPOC 
1 (5,6%) 

22 (20,0%) 

Opióide prescrito 
   

Morfina oral* (%) 
6 (33,3%) 92 (83,6%) 

Buprenorfina/fentanilo* (%) 
9 (50,0%) 8 (7,3%) 

Morfina + buprenorfina/fentanilo* (%) 
3 (16,7%) 10 (9,1%) 

Duração média internamento (dias) 
20,2 22,8 

Mortalidade 
   

Intra-hospitalar (%) 
4 (22,2%) 67 (60,9%) 

90 dias (%) 
9 (50,0%) 80 (72,7%) 

* P=8,6x10-6. IC insuficiência cardíaca; DPOC doença pulmonar obstrutiva crónica. 
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Ao comparar os dois grupos verificou-se 

que os utilizadores crónicos eram 

ligeiramente mais novos (72.1 vs. 77.7 

anos), maioritariamente do sexo feminino 

(n=10, 55.6%) e a maior parte deles tinha 

uma doença neoplásica (n=11, 61.1%). Os 

utilizadores “naive” eram geralmente 

homens (62, 56.4%) e tinham maior 

diversidade de comorbilidades (neoplasia 

n=33, 30.0%; insuficiência cardíaca n=42, 

38.2%; doença pulmonar obstrutiva 

crónica n=22, 20.0%). Não houve uma 

diferença significativa na duração média 

do internamento entre utilizadores crónicos 

e “naive” (22.8 vs. 20.2 dias, 

respectivamente). Em relação à 

mortalidade intra-hospitalar verificou-se 

que esta foi bastante menor em utilizadores 

crónicos (22.2% vs. 60.9%), tendo a 

diferença diminuído aos 90 dias (50.0% vs. 

72.7%). 

Relativamente ao OA prescrito, os 

utilizadores crónicos utilizavam uma 

diversidade de fármacos: morfina (33.3%), 

buprenorfina (27.8%), fentanilo (22.2%) 

ou morfina associada a buprenorfina ou 

fentanilo (16.7%). Pelo contrário, aos 

utilizadores “naive” foi prescrita quase 

sempre morfina (83.6%), ou morfina 

associada a buprenorfina ou fentanilo 

(9.1%), sendo cada um destes sistemas 

transdérmicos utilizado em menos de 5% 

dos casos.  

 

DISCUSSÃO 

A prescrição de OA em Medicina Interna 

tem-se mantido constante, apesar da 

mudança no tipo de fármaco.  

Os doentes a quem foram prescritos OA na 

enfermaria de Medicina são um pequeno 

grupo de doentes idosos, maioritariamente 

do sexo masculino e potencialmente 

frágeis. O seu internamento é actualmente 

tendencialmente prolongado. Isto deve-se, 

nalguns casos, a intercorrências como 

infecções nosocomiais, mas também está 

relacionado com a preocupação, cada vez 

mais actual, pelo controlo sintomático da 

dor crónica, o que faz com que a alta seja 

adiada até que este sintoma esteja 

efetivamente controlado. 

A morte de mais de metade dos doentes, 

muito superior à média da enfermaria em 

qualquer dos anos, traduz o grau de 

gravidade dos doentes, conforme esperado. 

Já quando se avalia o uso crónico de OA, 

este é feito sobretudo pelo sexo feminino, 

com idades discretamente inferiores, sendo 

usados uma grande variedade de OA. 

Surpreendentemente, e ao contrário de 

outros estudos, a mortalidade intra-

hospitalar é bastante inferior aos 

utilizadores “naive”, ainda que esta enorme 

diferença diminua aos 90 dias.14  

É de realçar que estes resultados resultam 

da análise de um reduzido número de 

doentes, pelo que no futuro seria 

interessante integrar dados de todo o centro 

hospitalar para aumentar o tamanho da 

amostra e o poder estatístico do nosso 

estudo.  

Com o aumento da esperança média de 

vida são cada vez mais os doentes idosos 

com múltiplas comorbilidades internados 

numa enfermaria de Medicina. Muitos 

deles acabam por morrer sem terem 

prescrita qualquer tipo de analgesia.7 

Actualmente ainda existem muitas 

barreiras ao adequado controlo da dor.15  

Da parte do profissional de saúde, uma 

avaliação incorrecta da dor, relutância em 

prescrever opióides por medo de potenciais 

efeitos secundários/tolerância/dependência, 

ou o não reconhecimento de um processo 

agónico são alguns dos problemas que 

ainda subsistem.7,15  

Com este trabalho pretende-se sobretudo 

mostrar que é necessário investir no 

controlo sintomático da dor, o quinto sinal 

vital, para o bem-estar dos doentes.  
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RESUMO 

A hospitalização domiciliária é um modelo 

de assistência hospitalar ao doente agudo, 

que se carateriza pela prestação de 

cuidados de saúde no domicílio, tornando-

se uma alternativa ao internamento 

hospitalar convencional.  

No Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Central (CHULC), a Unidade de 

Hospitalização Domiciliaria (UHD) teve o 

início de atividade a 22 de maio de 2019, 

com o objetivo de implementar e melhorar 

os cuidados prestados aos doentes 

internados. 

É apresentada a organização da UHD, a 

equipa que a compõe, os critérios de 

inclusão e de exclusão para a admissão dos 

doentes, as formas de referenciação e, por 

fim, são explicadas sumariamente as 

dinâmicas e as rotinas de um internamento 

na UHD.  

É igualmente apresentada a casuística 

relativa à experiência da UHD no CHULC 

nos primeiros 100 dias de atividade, 

incluindo os números de referenciações, os 

doentes admitidos e os motivos de 

exclusão, os principais diagnósticos, os 

destinos após alta e as intercorrências ao 

longo do internamento.  

 

 

ABSTRACT  

The hospital at home model of care 

provides hospital assistance to acute 

patients at their own homes, being an 

alternative system to the conventional 

hospital admission. 

In Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Central (CHULC), the activity of 

the Home Hospitalization begun at the 22nd 

of May of 2019, with the aim of improving 

the medical care given to the inpatients.  

In this review, we present the organization 

of our at-home hospitalization unit (UHD), 

our team, the inclusion and exclusion 

criteria for admission, how to refer the 

patients to our unit and, at last, the routines 

and dynamics of the hospitalization. 

It is also presented the casuistic related to 

the experience of the UHD in CHULC 

during the first 100 days of activity, 

including the numbers of referrals, the 

patients admitted and the exclusion 

criteria, the main diagnostics, the 

destination after discharge, and any clinical 

incidents during the hospitalization.  
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INTRODUÇÃO 

A hospitalização domiciliária é um modelo 

de assistência hospitalar ao doente agudo, 

que se carateriza pela prestação de 

cuidados de saúde no domicílio, 

configurando uma alternativa ao 

internamento hospitalar convencional. Em 

Portugal existem mais de 20 unidades de 

hospitalização domiciliária, criadas 

sobretudo no âmbito da Estratégia 

Nacional para a Hospitalização 

Domiciliária estabelecida pelas entidades 

governamentais nos últimos dois anos. 

Estes números são evidentemente 

diferentes de países vizinhos como França 

e Espanha, em que este tipo de 

internamento já existe desde há várias 

décadas e em que existem respetivamente 

mais de 300 e 100 unidades em 

funcionamento.1 

No Centro Hospital Universitário de 

Lisboa Central (CHULC) o projeto de 

hospitalização domiciliaria teve o seu 

início formal a 22 de maio de 2019 com a 

admissão do primeiro doente e, até agora, 

representa um grande desafio para todos os 

profissionais de saúde envolvidos e uma 

mais valia para o centro hospitalar e para 

os doentes que a ele recorrem.  

Das inúmeras vantagens da hospitalização 

domiciliária, que reforçam a sua 

progressiva disseminação, constam não só 

a otimização do número de camas 

hospitalares, a redução da demora média 

dos internamentos hospitalares 

convencionais, a diminuição dos custos por 

episódio de internamento, das infeções 

associadas aos cuidados de saúde e da 

mortalidade, como também a promoção e 

integração dos cuidadores na definição e 

execução de um plano assistencial centrado 

no doente.2,3 Geralmente, tudo isto permite 

o aumento da satisfação global do doente e 

dos cuidadores envolvidos.4 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Unidade de Hospitalização Domiciliária 

(UHD) destina-se a doentes selecionados, 

que precisem de cuidados hospitalares e 

que, dada a estabilidade clínica, os possam 

receber no seu domicílio. De acordo com a 

norma nº 020/2018 da Direção Geral de 

Saúde, a UHD é responsável pela gestão de 

todo o processo assistencial e consta de 

uma equipa hospitalar multidisciplinar, 

contando com o apoio de meios logísticos 

e recursos humanos adequados.5 

Para prestar assistência a uma lotação 

máxima de 5 camas, para além dos 

coordenadores médico e de enfermagem, 

existem 2 médicos (distribuídos entre o 

regime de presença física nos dias úteis das 

8h às 16h e de prevenção nos restantes 

períodos) e 3 enfermeiros dedicados (com 

um elemento em presença física todos os 

dias das 8h às 20h e um elemento em 

regime de prevenção no período noturno). 

A equipa da UHD conta ainda com outros 

colaboradores, nomeadamente assistente 

social, administrativo, farmacêutico, 

nutricionista e motoristas. A UHD 

encontra-se fisicamente localizada no 

Hospital Santa Marta, no edifício das 

consultas, pela proximidade da equipa que 

a compõe.  

A UHD articula-se com qualquer serviço 

do centro hospitalar, permitindo a 

transferência dos doentes a partir dos 

vários serviços de internamento, do serviço 

de urgência e do hospital de dia, podendo, 

num futuro próximo, existir facilidade de 

articulação igualmente com a consulta 

externa e com os cuidados de saúde 

primários. Pode, portanto, ser referenciado 

qualquer doente que, requerendo 

continuação de cuidados em regime de 

internamento, cumpra todos os critérios de 

inclusão e não apresente nenhum critério 

de exclusão. 
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Critérios de inclusão: 

• Área de influência do centro hospitalar 

(ou, caso contrário, residência 

localizada numa distância quer permita 

uma assistência atempada e adequada)  

• Aceitação informada e voluntária pelo 

utente e cuidador 

• Autonomia do utente ou permanência 

do cuidador no domicílio 

• Diagnóstico e plano terapêutico 

indubitavelmente estabelecido  

• Exames complementares de diagnóstico 

determinantes para a definição do plano 

terapêutico efetuados antes da 

transferência para o domicílio 

• Estabilidade clínica e comorbilidades 

controláveis no domicílio 

• Existência de recursos apropriados para 

o plano terapêutico estabelecido 

• Possibilidade de realização de 

oxigenoterapia de curta duração 

transitória no domicílio com débito 

máximo de 3 litros/minutos, sem 

agravamento nas últimas 24 horas 

• Condições adequadas de habitabilidade 

 

Critérios de exclusão:  

• Patologia psiquiátrica descompensada 

• Dependência e consumo ativo de 

tóxicos 

• Indigência 

• Risco epidemiológico 

• Barreira linguística importante 

• Incapacidade do doente e / ou do 

cuidador de utilizar o telefone 

 

Todos os doentes que são reconhecidos 

como potenciais candidatos para a 

hospitalização domiciliária, de acordo com 

os critérios acima enumerados, podem ser 

referenciados à equipa da UHD. A mesma 

pode ser feita por contato telefónico direto 

com o médico da unidade (disponível no 

horário laboral habitual de dias úteis) ou 

por email (disponível permanentemente).  

Após cada referenciação, a equipa da UHD 

desloca-se fisicamente ao serviço de 

origem (de preferência nas primeiras 24 

horas) para avaliar o doente, idealmente 

com a presença do cuidador e do médico 

assistente responsável. A decisão que surge 

de cada avaliação é comunicada 

verbalmente ao doente e à equipa médica 

assistente, sendo igualmente registada no 

processo clínico informático. Quando o 

doente é aceite para admissão na UHD, é 

assinado o consentimento informado pelo 

doente e pelo cuidador, é planeado o seu 

transporte para o domicílio em condições 

de segurança e é entregue a medicação 

necessária para as 24 horas seguintes. 

A partir do momento da transferência do 

doente para a UHD, a mesma equipa irá 

responsabilizar-se pela gestão de todo o 

plano assistencial, não se podendo excluir, 

no entanto, a possibilidade de um eventual 

regresso ao internamento convencional em 

caso de agravamento clínico ou a pedido 

do doente (preferencialmente para o 

serviço proveniente, caso a sua situação 

clínica se mantenha e justifique). 

Os doentes internados na UHD são 

observados de forma programada no seu 

domicílio até 2 vezes por dia; em caso de 

necessidade, os mesmos doentes poderão 

utilizar o contacto telefónico da equipa da 

UHD, disponível permanentemente 24 

horas por dia, para esclarecer quaisquer 

dúvidas ou resolver intercorrências que 

surjam. Em cada visita programada, é 

fornecida a medicação aguda e crónica 

ajustada ao quadro clínico e ao plano 

terapêutico estabelecido. Os fármacos por 

via parentérica que impliquem uma a duas 
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tomas diárias são administrados de forma 

convencional durante as visitas da equipa 

ao domicílio, ao contrário das posologias 

mais complexas por via endovenosa, que 

são garantidas através de uma bomba 

infusora portátil junto do doente. De 

momento, por razões de segurança, não são 

aceites doentes que apresentem cateter 

venoso central.  

Durante o internamento na UHD é possível 

agendar exames complementares de 

diagnóstico e pedidos de colaboração por 

outras especialidades de forma semelhante 

ao internamento convencional. Para 

procedimentos como colocação de acessos 

vasculares periféricos, colheita de sangue 

ou outros produtos microbiológicos mais 

comuns, eletrocardiogramas e cuidados de 

penso não será necessária a deslocação do 

doente para o hospital de referência; em 

casos mais complexos e dependendo do 

procedimento pretendido, poderá ser 

necessário agendar o retorno temporário ao 

hospital.   

Em caso de óbito, o médico da UHD 

desloca-se ao local para a certificação e a 

entrega da guia de transporte aos 

cuidadores. Em caso de alta, é entregue a 

nota de alta, o receituário necessário e é 

feita a referenciação adequada do doente 

(de preferência, com contato atempado 

com os cuidados de saúde primários, que 

permita a continuação de cuidados). 

 

RESULTADOS 

A UHD do CHULC consta atualmente de 5 

vagas e admitiu o seu primeiro doente a 22 

de maio de 2019. É apresentada a 

casuística dos primeiros 100 dias de 

atividade da unidade.  

Nos primeiros 100 dias, houve um total de 

60 referenciações de doentes e respetivas 

avaliações, sendo que 56 doentes (93.3%) 

apresentavam patologia de foro médico e 4 

(6.7%) de foro cirúrgico. O motivo 

principal de referenciação foi foco 

infecioso ativo (53 doentes, 88.3%), 

existindo, todavia, outros motivos de 

referenciação como, por exemplo, a 

insuficiência cardíaca e a doença renal 

crónica agudizada. 

Em ordem decrescente, os principais 

hospitais referenciadores foram:  

• Hospital de Curry Cabral: 29 

referenciações (20 de Medicina 7.2; 3 

de Nefrologia; 3 de Ortopedia; 2 de 

Infeciologia; 1 de Cirurgia A) 

• Hospital de Santa Marta: 16 

referenciações (Medicina 4) 

• Hospital de Santo António dos 

Capuchos: 10 referenciações (4 de 

Medicina 2.3; 3 de Medicina 2.4, 3 de 

Medicina 2.5) 

• Hospital de São José: 5 referenciações 

(2 de Medicina 1.4; 1 de Medicina 1.2; 

2 do Serviço de Urgência). 

O tempo de resposta desde a referenciação 

dos doentes até à avaliação no serviço de 

origem foi inferior a 24 horas em 51 casos 

(85.0%), entre 24 e 48 horas em 7 casos 

(11.7%) e entre 48 e 72 horas em apenas 2 

casos (3.3%). 

Dos 60 doentes avaliados, 27 foram 

aceites, com uma taxa de aceitação de 

45.0%. Relativamente aos 33 doentes 

excluídos, foram avaliados os principais 

motivos de exclusão, podendo existir mais 

do que um motivo por cada doente; em 

ordem decrescente, os principais motivos 

de exclusão foram: critérios clínicos (27 

casos), critérios sociais/suporte (7 casos), 

critério geográfico (6 casos), acesso 

vascular inviável (4 casos) e recusa por 

parte do doente e/ou do cuidador (3 casos).  

Considerando os 100 dias em questão e a 

lotação de 5 doentes, houve um total de 22 

internamentos na UHD. A idade média dos 

doentes admitidos foi 70.1 anos (∆ 23 – 

91), com prevalência do género masculino 

(13 doentes, 68.2%). A demora média foi 

de 9.36 dias (∆ 0 – 41), com uma taxa de 

ocupação média de 55.3% (que tem vindo 
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progressivamente a aumentar desde o 

início do projeto). 

Em 90.9% dos doentes considerados (20 

doentes) o motivo inicial de admissão foi a 

infeção aguda, em 80.0% dos casos (16 

doentes) com agente identificado (em 

75.0% dos casos, multirresistente). A 

destacar a presença concomitante de 

fatores de risco em 16 doentes (69.6%) 

com infeção ativa: 7 doentes com diabetes 

mellitus, 6 com neoplasia sólida, 3 com 

imunossupressão por  doença autoimune, 2 

com imunossupressão por transplante 

renal, uma imunossupressão por infeção 

VIH. 

Dentro dos procedimentos realizados no 

domicílio, destaca-se a realização de 

oxigenoterapia de curta duração, a 

cateterização vesical (3 agudos e 2 

crónicos), os cuidados de penso (6 doentes) 

e a gestão de um doente em programa de 

hemodiálise. Destaca-se ainda a 

intercorrência de uma infeção nosocomial 

urinária (em doente institucionalizada em 

lar, com isolamento de S. aureus meticilina 

sensível) e 2 episódios de delirium (um 

deles a motivar o retorno ao hospital de 

origem). 

As nossas intervenções foram 

contabilizadas num total de 247 visitas 

com enfermeiro (média de 10.7 por 

episódio) e 92 visitas com médico (média 

de 4.0 por episódio), com um tempo médio 

de visita de 37.9 (∆ 29 – 49) minutos. 

Relativamente ao desfecho do 

internamento, dos 22 doentes admitidos 13 

(59.1%) tiveram alta referenciados a 

consulta hospitalar, 5 (22.7%) aos cuidados 

de saúde primários, 1 (4.5%) a clínica de 

hemodiálise onde era previamente 

acompanhado e 3 doentes (13.6%) tiveram 

que ser readmitidos em internamento 

hospitalar convencional. Destes últimos, 

um deveu-se a razões sociais e de suporte 

no domicílio que não garantiam a 

segurança dos cuidados prestados e os 

outros 2 foram por agravamento clínico, 

um precocemente (antes das 72 horas, por 

delirium) e um tardiamente (após 72 horas, 

por complicação infeciosa e vigilância 

após colangiopancreatografia retrógada 

endoscópica. Até à data, não se registou 

qualquer óbito. 

A taxa de reinternamento global no 

primeiro mês foi de 31.6% (n = 19) e ao 

terceiro mês de 58.3% (n = 12), havendo a 

registar apenas um reinternamento em 

UHD. 

Através de questionários anónimos de 

avaliação entregues a doentes e 

familiares/cuidadores, foi possível avaliar 

o índice de satisfação de ambas as 

categorias, estimado respetivamente em 

99.6% e 98.6%. 

 

DISCUSSÃO 

A hospitalização domiciliária é uma 

alternativa ao internamento hospitalar 

convencional, que proporciona assistência 

clínica contínua e transitória ao doente 

agudo no seu domicílio.2 O aumento 

crescente desta tipologia de unidades é 

sustentado pelas inúmeras vantagens que 

proporciona.  

Sem dúvida, a experiência ainda inicial do 

nosso centro hospitalar apresenta números 

pequenos para que possa haver uma 

casuística com relevância significativa.  

Importa destacar que, apesar da maior 

parte dos internamentos ter ocorrido por 

razões infeciosas, o potencial da 

hospitalização domiciliária estende-se a 

uma variedade de outras patologias e 

situações clínicas que podem ser 

exploradas após discussão com a equipa da 

UHD. O pronto e atempado 

reconhecimento do doente com potencial 

para a admissão em UHD por parte das 

equipas médicas assistentes é crucial para 

uma rápida transferência para este tipo de 

cuidados, assim que os critérios o 

permitam. Tendo em conta o elevado 
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número de motivos de exclusão, um maior 

número de referenciações e um 

planeamento de estratégias ultidisciplinares 

que as possam contornar poderão 

contribuir de forma significativa para o 

aumento da taxa de ocupação média (que 

se ficou pelos 55.3% nos primeiros 100 

dias de atividade). 

Relativamente à elevada taxa de 

reinternamento verificada, embora difícil 

de apreciar pelos números limitados, 

poderá, contudo, associar-se 

frequentemente a uma recorrência do 

diagnóstico de saída e à emergência de 

infeções com agentes multirresistentes.  

 

CONCLUSÕES 

O caráter inovador da hospitalização 

domiciliária permite a prestação de 

cuidados centrados no doente, em circuito 

independente ao internamento 

convencional, com o objetivo de 

implementar a eficiência e a qualidade dos 

serviços prestados, reduzir o número de 

complicações e melhorar o nível de 

satisfação de doentes e familiares.1 A 

pequena experiência da UHD do CHULC 

tem ainda um longo percurso à sua frente, 

baseando-se em alguns modelos de 

referência, mas debatendo-se com 

problemas e traçando estratégias de uma 

identidade própria. Os principais objetivos 

a curto prazo são o aumento da taxa de 

ocupação, a maior variabilidade de 

patologias a admitir e a otimização dos 

cuidados prestados, garantindo sempre a 

segurança e a satisfação do doente e da 

família. 
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CASOS CLÍNICOS 

 

PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN - UMA DOENÇA RARA NO IDOSO 

HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA - A RARE DISEASE IN THE ELDERLY 
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Keywords: Purpura; Henoch-Schönlein; IgA vasculitis; leukocytoclastic vasculitis 

 

RESUMO  

A púrpura de Henoch-Schönlein, 

actualmente designada por vasculite por 

imunoglobulina A, é uma vasculite 

leucocitoclástica de pequenos vasos que 

afecta predominantemente a pele, as 

articulações, o tracto gastrointestinal, os 

rins e ocasionalmente outros órgãos.  

É uma doença típica das crianças e 

adolescentes, sendo rara em adultos. 

O diagnóstico é clínico apoiado pelos 

achados histopatológicos: vasculite 

leucocitoclástica com deposição de 

imunocomplexos com imunoglobulina A. 

A doença é mais grave no adulto, sendo o 

atingimento gastrointestinal e renal as 

principais causas de morbilidade e 

mortalidade.  

Apresenta-se o caso de um idoso com 

púrpura de Henoch-Schönlein com 

evolução fatal por falência multiorgânica. 

 

ABSTRACT 

Henoch-Schönlein purpura, also known as 

immunoglobulin A vasculitis, is a 

leukocytoclastic vasculitis of small vessels 

that mainly affects skin, joints, 

gastrointestinal tract, kidneys and 

occasionally other organs. 

This is a typical disease of children and 

teenagers, being rare among adults. 

The diagnosis is based on the clinical 

picture, with the help of histopathologic 

findings: leucokytoclastic vasculitis with 

IgA immune complex deposition. 

This disease is more severe in adults and 

gastrointestinal and renal involvement are 

the main causes of morbidity and 

mortality. 

We present the case of an old male with 

diagnosis of Henoch-Schönlein purpura 

with fatal outcome due to multiorgan 

failure. 
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INTRODUÇÃO 

A púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) é 

uma vasculite de pequenos vasos com 

deposição de imunocomplexos com 

imunoglobulina A ( IgA ) que atinge 

preferencialmente a pele, as articulações, o 

intestino e os rins.1 

Ocorre principalmente em crianças (mais 

de 90% dos casos), sendo rara nos adultos 

com uma incidência anual de 0.1-

1.8/100.000 indivíduos. É mais frequente 

no sexo masculino e a idade média varia 

entre os 45 e os 50 anos.1, 2 

A etiologia permanece desconhecida 

apesar da descrição de vários factores 

desencadeantes como infecções, agentes  

 

 

 

farmacológicos e vacinas. No adulto a 

vasculite IgA tem sido relacionada com 

neoplasias sobretudo o carcinoma de não 

pequenas células do pulmão e o carcinoma 

da próstata.1,3 

Os critérios de diagnóstico aprovados para 

a população pediátrica (tabela 1) incluem 

um critério obrigatório, púrpura palpável 

não trombocitopénica e um ou mais dos 

seguintes: dor abdominal, artrite ou 

artralgias, atingimento renal 

(proteinúria/hematúria) e evidência 

histológica de vasculite leucocitoclástica 

com depósitos de IgA. Estes critérios não 

estão validados no adulto, sendo no entanto 

utilizados para orientação diagnóstica.2,4 

 

Critério mandatório 

Púrpura Púrpura palpável sem coagulopatia. 

Associado a pelo menos 1 

Dor abdominal Difusa, tipo cólica, de início agudo. 

Artrite/artralgias 
Edema ou dor das articulações com limitação funcional de início agudo/dor 
articular sem edema ou limitação funcional de início agudo. 

Histopatologia Vasculite leucocitoclástica ou glomerulonefrite proliferativa com depósitos de IgA.  

Envolvimento renal 
Proteinúria > 0,3g/24h ou albumina/creatinina > 30 mmol/mg numa amostra de 
urina matinal; hematúria ou cilindros eritrocitários (presença no sedimento urinário 

ou > 5/campo de grande aumento ou  2+ na tira teste urinária). 

  
Critérios de diagnóstico PHS (EULAR/PRINTO/PRES).4 

EULAR: European League Against Rheumatism; PHS: Púrpura Henoch-Schönlein; PRES: Paediatric  

Rheumatology European Society; PRINTO: Paediatric Rheumatology International Trials Organization 

  
Tabela 1. Púrpura de Henoch-Schönlen- critérios de diagnóstico 
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Figura 1 - Púrpura palpável na mão 

Figura 2 - Petéquias e púrpura palpável na parede 

abdominal 

No adulto as manifestações mais graves 

são a hemorragia e perfuração 

gastrointestinal, a hemorragia intra-

alveolar e a insuficiência renal.2,5-7  

A abordagem terapêutica é sintomática 

(repouso, analgesia) e dirigida aos órgãos 

em falência. A utilização de corticoides, 

colchicina, dapsona ou imunossupressores 

é controversa e de eficácia incerta.2,5-7  

 

CASO CLÍNICO 

Homem de 86 anos com história de 

cardiopatia isquémica e valvular com 

insuficiência cardíaca congestiva classe 

funcional III da New York Heart 

Association, hipertensão arterial essencial, 

fibrilhação auricular sob anticoagulação 

oral com varfarina, doença renal crónica, 

neoplasia da próstata sob hormonoterapia e 

história de internamento recente no 

contexto de insuficiência cardíaca 

descompensada. Recorreu ao serviço de 

urgência por quadro de tosse com 

expetoração mucosa com agravamento da 

dispneia, ortopneia e edema dos membros 

inferiores com 4 dias de evolução (desde a 

alta do referido internamento). À admissão 

encontrava-se dispneico com saturações 

periféricas de 88% com oxigénio 

suplementar (1litro/min), temperatura 

timpânica de 37.5ºC, tensão arterial de 

151/80 mm Hg e frequência cardíaca de 

100 batimentos/min. Na auscultação 

cardiopulmonar apresentava tons 

arrítmicos e fervores crepitantes bibasais 

com roncos e sibilos dispersos; nos 

membros inferiores edema bilateral e 

simétrico, sem alterações cutâneas. Do 

estudo complementar destacava-se 

gasimetria arterial com alcalémia 

respiratória e hipoxemia, sem 

hiperlactacidémia. Analiticamente 

registava-se hemoglobina 121 g/dL, 

leucocitose e neutrofilia (11860 x 109/L e 

84.4%, respectivamente), plaquetas 

normais, INR 3.93, ureia 34 mg/dL, 

creatinina 1.41 mg/dL e proteína C reactiva 

(PCR) de 73.5 mg/L. A radiografia de 

tórax revelava índice cardiotorácico 

aumentado e apagamento dos seios 

costofrénicos bilateralmente.  

Ficou internado admitindo-se 

traqueobronquite aguda nosocomial (tendo 

iniciado antibioterapia empírica com 

piperacilina-tazobactam) e insuficiência 

cardíaca descompensada.  

Nos primeiros dias de internamento 

verificou-se aumento da tolerância a 

esforços e melhoria do edema periférico, 

mantendo apirexia e estabilidade 

hemodinâmica. No quarto dia de 

internamento refere gonalgias, dor 

abdominal difusa e apresenta quadro 

autolimitado de náuseas, vómitos e 

diarreia. No sexto dia de internamento 

somam-se às queixas anteriores púrpura 

nos membros e parede abdominal (Fig 1 e 

2), expectoração hemoptóica e 

posteriormente hematúria macroscópica.  
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Em progressivo e rápido agravamento 

clínico realizou-se biópsia cutânea, tendo 

iniciado prednisolona oral, admitindo a 

hipótese de vasculite leucocitoclástica. 

Apesar do aparente quadro de discrasia 

hemorrágica mantinha hemoglobina 

estável (117 g/dL), leucograma e plaquetas 

normais (170000), PCR elevada (100,8 

mg/dL), registando-se normalização do 

INR e agravamento da retenção azotada 

(ureia 214 mg/dL e creatinina 3.17 mg/dL).  

A rápida deterioração clínica culmina com 

quadro súbito de hemoptises maciças com 

insuficiência respiratória global e 

necessidade de entubação orotraqueal, 

seguindo-se paragem cardiorrespiratória, 

vindo a falecer após instituição de suporte 

avançado de vida. Post-mortem, a biópsia 

cutânea revelou vasculite leucocitoclástica 

com depósitos de IgA na derme e na 

junção dermoepidérmica em padrão 

vascular homogéneo e linear grosseiro, 

fazendo o diagnóstico de PHS. 

 

DISCUSSÃO 

A PHS é uma patologia rara no adulto.1,2,5-7 

O caso apresentado, doente idoso com 

múltiplas comorbilidades, é um exemplo 

da população prevalente nas enfermarias 

de Medicina Interna. 

Inicialmente o quadro clínico foi 

interpretado como descompensação da 

insuficiência cardíaca e da doença renal 

crónica por eventual infeção respiratória 

que não se confirmou. 

Na evolução o doente surge com gonalgias 

e dor abdominal, somando-se 

posteriormente púrpura palpável e 

expectoração hemoptóica.  

Na PHS o atingimento cutâneo é o mais 

comum e precoce. Inicialmente é uma 

erupção eritematosa macular ou 

urticariforme evoluindo para púrpura 

palpável e equimoses de distribuição 

simétrica em áreas dependentes (membros 

e tronco).2,5,7  

As artralgias são a segunda manifestação 

mais frequente (61% dos casos), sendo 

transitórias ou migratórias, oligoarticulares 

e não deformantes. Atingem 

principalmente os joelhos (como no doente 

apresentado) e as tibiotársicas e a presença 

de artrite é rara.2,5,7  

Os sintomas gastrointestinais, causados 

pelo edema, isquémia e hemorragia da 

submucosa, surgem geralmente uma 

semana após as lesões cutâneas mas em 

8% dos casos precedem o rash, como 

aconteceu no caso presente. Os sintomas 

mais frequentes são a dor abdominal, 

difusa ou tipo cólica , náuseas, vómitos e a 

hemorragia digestiva baixa. A segunda 

porção duodenal, íleo e/ou recto são os 

locais mais afectados.2,5,7  

O compromisso renal é a complicação 

mais grave e é detectado em 45-85% dos 

casos, com risco de progressão para 

insuficiência renal em 30% da PHS no 

adulto. A hematúria microscópica e a 

proteinúria são as manifestações mais 

frequentes.2,5-7 

A miocardite, a orquite, o atingimento 

pulmonar e do sistema nervoso são 

manifestações muito raras da vasculite 

IgA. O atingimento pulmonar que 

constituiu a causa de morte do doente 

apresentado é raro, podendo manifestar-se 

como hemorragia alveolar difusa ou 

ocasionalmente como pneumonia/fibrose 

intersticiais.2,7,8 

O diagnóstico diferencial da PHS inclui 

outras vasculites (como a vasculite de 

hipersensibilidade e a crioglobulinémia) e 

doenças sistémicas com sintomas cutâneos 

e articulares (ex: lúpus eritematoso 

sistémico, artrite reumatoide, síndrome de 

Sjögren, etc.). Os quadros sépticos e as 

causas de abdómen agudo devem também 

ser excluídas.4,7 
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O diagnóstico é clínico e exige elevado 

grau de suspeição sobretudo em doentes 

idosos, com múltiplas comorbilidades e 

prévias disfunções orgânicas. A biópsia 

cutânea reveladora de vasculite 

leucocitoclástica e depósitos de IgA na 

imunofluorescência directa, constitui um 

importante critério de diagnóstico.4,5,7  

O rápido agravamento clínico não permitiu 

a realização de testes imunológicos como o 

doseamento de anticorpos anti-citoplasma 

dos neutrófilos (ANCA). Têm sido 

descritos casos de coexistência de PHS 

com produção de ANCA do tipo IgA cujo 

nível se relaciona directamente com a 

actividade da doença, condicionando 

quadro clínico mais agressivo e pior 

prognóstico.9,10 

Apesar da raridade da PHS no adulto 

realça-se nos grupos etários mais elevados 

a maior gravidade clínica do atingimento 

gastrointestinal, o risco de insuficiência 

renal e a associação a tumores sólidos. 
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Apresenta-se o caso de uma mulher de 63 

anos não fumadora, com antecedentes de 

tuberculose pulmonar e sem 

imunodeficiência. Desde 2010 referia 

queixas de tosse persistente, sudorese 

noturna e hemoptises. Sob avaliação 

imagiológica seriada por tomografia 

computorizada evidenciava fibrose extensa 

com múltiplas cicatrizes e cavidades 

pulmonares (Figura 1), e lavados bronco-

alveolares persistentemente negativos para 

pesquisa de células neoplásicas ou 

tuberculose. 

As queixas foram interpretadas como 

infecções respiratórias de repetição, pelo 

que realizou múltiplos ciclos de 

antibioterapia sem melhoria. 

Em 2012 realizou PET com fixação no 

lobo superior esquerdo a impor a hipótese 

diagnóstica de atipia pulmonar. Nessa 

suspeição foi submetida a lobectomia 

esquerda, com exames anatomopatológico 

e microbiológico negativos. Manteve 

seguimento, com clínica persistente e 

provas de função respiratória com 

síndrome restritivo ligeiro, obstrução das 

pequenas vias aéreas e compromisso 

moderado da difusão sem compromisso 

das trocas gasosas. Neste contexto, foi 

submetida a nova broncoscopia em 2016 

em que se isolou em cultura Aspergillus 

flavus. 

Dada hipótese de Aspergilose Cavitária 

Crónica1-3, repetido lavado com 

doseamento de galactomanano e 

imunoglobulina G para Aspergillus por 

imunofluorescência, ambos positivos.  

Após reunião multidisciplinar, foi iniciada 

terapêutica antifúngica com voriconazol 

200mg bidiário, escalado após 3 meses 

para anfotericina B 5mg/kg/dia, sem 

melhoria. Determinaram-se níveis séricos 

adequados de voriconazol e potencial 

benefício com interferão-gama subcutâneo 

50mcg três vezes por semana para 

estimulação da resposta anti-fúngica.4  

A doente completou dois anos de 

tratamento, mantendo tosse produtiva, 

cansaço e anorexia. Reavaliação 

imagiológica com estabilidade lesional e 

melhoria do espessamento pleuro-

parenquimatoso (Figura 1). 

A dificuldade diagnóstica da forma 

cavitária crónica de aspergilose deve-se ao 

seu quadro arrastado e inespecífico; a 

similitude clínica com a tuberculose torna 

fundamental a sua exclusão.5 A maioria 

dos doentes afectados são 

imunocompetentes mas têm patologia 

pulmonar prévia, como este caso. Embora 

o agente mais comum seja o Aspergillus 

fumigatus, a infecção por A. flavus6 está 

descrita. 
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Figura 1. À esquerda: Tomografia computorizada de 2015 demonstrando a destruição parenquimatosa apical 

esquerda, com cavitações e espessamento parenquimatoso. Destaca-se formação intracavitária sugestiva de 

aspergiloma móvel a colonizar a cavidade (“Sinal do Guizo”). À direita: Tomografia computorizada de 

reavaliação de 2018 demonstrando a destruição parenquimatosa e cavitações ainda presentes. 
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A tuberculose osteoarticular constitui 2.0% 

a 4.7% de todos os casos de tuberculose na 

Europa e nos Estados Unidos, sendo a 

incidência mais elevada nos países 

africanos e asiáticos.1-4 

O atingimento vertebral representa cerca 

de 50% de todos os casos de tuberculose 

osteoarticular. 3-5 

Apresenta-se uma mulher de 34 anos 

evacuada da Guiné-Bissau por paraparésia 

desde há 2 anos, agravada há 6 meses e 

intensa dorso-lombalgia. À admissão 

negava outras queixas ou antecedentes 

relevantes. Analiticamente sem anemia ou 

parâmetros inflamatórios aumentados, 

sendo a serologia para o vírus da 

imunodeficiência humana tipo 1 (VIH 1) 

positiva. Na tomografia computorizada da 

coluna e ressonância magnética vertebro-

medular constata-se volumosa lesão 

fusiforme de partes moles paravertebral 

anterior e posterior de D8 a L1, abcesso 

epidural anterior com compressão medular, 

destruição óssea em D9 a D12 com 

angulação cifótica e atingimento discal 

(fig. 1). Registava-se ainda volumosa lesão 

osteolítica com componente de partes 

moles, ovalar, na asa sagrada esquerda 

com extensão ao osso ilíaco e às 

articulações sacroilíaca e íleo-púbica 

esquerdas (fig. 2). A biópsia óssea 

transpedicular percutânea de D11 foi 

inconclusiva mas a técnica de amplificação 

de ácidos nucleicos para o Mycobacterium 

tuberculosis foi positiva. Os exames 

micobacteriológicos da biópsia, directo e 

cultural, foram negativos.  

Posteriormente a doente reconheceu o 

conhecimento prévio da infeção a VIH 1 

desde há 3 anos e da tuberculose vertebral 

desde há 1 ano, tendo cumprido durante 

algum tempo terapêutica anti-bacilar que 

auto-suspendeu.  

Sob terapêutica anti-bacilar foi submetida a 

cirurgia vertebral com boa evolução clinica 

e recuperação funcional até à marcha 

autónoma sem limitações relevantes.  

A dor vertebral, os défices neurológicos 

por compressão medular ou radicular, a 

presença de “abcessos frios” paravertebrais 

e a deformação cifótica são achados 

característicos da tuberculose vertebral que 

deve ser considerada sobretudo em doentes 

oriundos de países com elevada incidência 

de tuberculose.1,4,5 
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Figura 1 – Ressonância magnética da coluna vertebral dorso-lombar: lesão de partes moles paravertebral de D8 

a L1, abcesso epidural anterior com compressão medular e destruição óssea em D9 a D12 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tomografia computorizada (A) com lesão osteolítica na asa sagrada esquerda e osso ilíaco e 

respectivo componente de partes moles em ressonância magnética (B e C) 
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A cutis verticis gyrata (CVG), ou 

“síndrome bulldog”, é uma doença rara, 

congénita ou adquirida, caracterizada pelo 

excesso de pele no couro cabeludo, 

culminando na formação de dobras 

espessas, irredutíveis, que levam à 

formação de sulcos, assemelhando-se aos 

giros do córtex cerebral.1 Apresenta 

predominância no sexo masculino.2 

A CVG pode ser classificada em primária 

(essencial ou não-essencial) ou 

secundária.3 A forma primária essencial 

não se encontra associada a outras 

alterações para além do distúrbio cutâneo 

em si.1 O quadro inicia-se tipicamente 

durante a puberdade e, só raramente, 

depois dos 30 anos.1 A forma não-essencial 

associa-se, frequentemente, a 

manifestações neurológicas (microcefalia, 

convulsões, epilepsia, défice cognitivo) ou 

oftalmológicas (cataratas, estrabismo, 

retinite pigmentosa).3  

A CVG secundária pode ocorrer em 

qualquer idade, dependendo da etiologia 

subjacente. Esta pode ocorrer como 

consequência de um distúrbio inflamatório 

ou neoplásico do couro cabeludo ou como 

resultado de uma patologia sistémica, 

destacando-se a sífilis, acromegalia, 

mixedema, paquidermoperiostose e alguns 

síndromes genéticos (síndrome de Noonan, 

Klinefelter, Cohen).4  

 

Apresenta-se o caso de um homem de 57 

anos, seguido em consulta de Medicina 

Interna por hipertensão arterial de difícil 

controlo. Ao exame físico, apresentava um 

espessamento cutâneo no couro cabeludo, 

com cerca de 4-5 dobras de disposição 

anteroposterior, esponjosas, simétricas, de 

localização temporo-occipital, não 

redutíveis pela pressão ou tração. O 

restante exame físico não revelou qualquer 

alteração, com valores tensionais dentro 

dos limites da normalidade. O doente 

refere início do quadro na adolescência e 

que o seu pai apresenta a mesma 

sintomatologia. Do estudo realizado, 

anormalidades neurológicas ou 

oftalmológicas não foram encontradas. O 

estudo laboratorial para exclusão de 

possíveis causas secundárias não revelou 

alterações. Foi feito o diagnóstico de CVG 

primária essencial. 

O tratamento da CVG pode ser sintomático 

ou cirúrgico. O doente foi informado da 

natureza benigna da lesão e nenhum 

tratamento foi instituído, para além de 

cuidados de higiene locais. 
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Figura 1. Cutis Verticys Gyrata - localização temporo-occipital. 
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A Doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) 

é um dos distúrbios neurológicos 

hereditários mais comum e afeta tanto a 

inervação motora como sensitiva.1 Os 

principais sinais e sintomas são a fraqueza 

e atrofia muscular, assim como a 

diminuição da sensibilidade das áreas 

afetadas.1 As manifestações habitualmente 

começam nos membros inferiores, 

evoluindo muitas vezes para afeção dos 

membros superiores.2 

CMT na maioria dos casos é caracterizada 

pelo início na primeira ou segunda década 

de vida com progressão muito lenta.2 A 

incapacidade geralmente aumenta com a 

idade, mas há uma variabilidade 

considerável na idade de início, na taxa de 

progressão e na gravidade clínica entre e 

dentro dos diferentes subtipos de CMT. Os 

resultados funcionais variam de 

comprometimentos menores a atrofia grave 

dos membros inferiores.3 No entanto, 

muitos pacientes mantêm pelo menos 

habilidades ambulatoriais parciais durante 

toda ou a maior parte de suas vidas, e é 

raro a doença de CMT reduzir a 

expectativa de vida.4 Os autores 

apresentam uma imagem de uma doente 

com doença de CMT. 

Doente do sexo feminino, 71 anos de 

idade, com Polineuropatia de CMT 

admitida no serviço de urgência por 

paragem respiratória durante a realização 

de endoscopia digestiva alta. No estudo 

complementar efetuado verificou-se a 

existência de insuficiência respiratória tipo 

2 crónica, a telerradiografia do tórax 

demonstrou subida da hemicúpula 

diafragmática esquerda e a tomografia 

computadorizada torácica (figura 1) 

revelou herniação diafragmática à 

esquerda, com a grande curvatura gástrica 

em posição superior, resultante do 

relaxamento diafragmático consequente da 

polineuropatia. 
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Figura 1: Herniação diafragmática à esquerda com a grande curvatura em posição superior. Associa-se desvio 

das estruturas vasculares, desvio contralateral do mediastino e moldagem do esófago. Concomitantemente, 

atelectasia do segmento interno do lobo médio direito. 
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Nas infecções necrosantes de tecidos 

moles, a presença de gás detectada clínica 

ou imagiologicamente, pode indicar o 

envolvimento de microrganismos 

anaeróbios na etiopatogenia da lesão. A 

gangrena gasosa corresponde a uma 

infeção destrutiva do músculo saudável 

(mionecrose), causada por espécies do 

género Clostridium.1 O Clostridium 

perfringens é o principal agente 

responsável pelas lesões necrosantes em 

traumatismos com compromisso vascular 

ou inclusão de corpo estranho (catástrofe 

omnipresente na guerra das trincheiras). A 

mionecrose pode ocorrer também de forma 

espontânea, por disseminação 

hematogénea a partir de um foco intestinal; 

embora polimicrobiana, o Clostridium 

septicum é habitualmente o responsável 

pela produção de gás neste contexto. A 

literatura recomenda exames 

microbiológicos de amostras de tecidos 

afectados e hemoculturas, quer para 

isolamento do agente quer para 

antibiograma. No entanto estes 

procedimentos não devem atrasar o início 

tão precoce quanto possível do tratamento: 

antibioterapia empírica e, sobretudo, 

desbridamento cirúrgico agressivo.2 A 

oxigenoterapia hiperbárica pode ter um 

papel no tratamento destes doentes mas 

ainda é controversa.3 Na fasceíte associada 

ao Streptococcus pyogenes (flesh-eating 

bacteria), embora com extensa necrose 

tecidual, não existe formação de gás nos 

tecidos.4 

Esta radiografia (figura 1) corresponde ao 

caso de um doente de 54 anos, que sofreu 

uma pequena laceração cutânea no joelho 

esquerdo, tendo recorrido ao serviço de 

urgência doze horas depois com dor 

excruciante e edema no membro inferior e 

parte ipsilateral do tronco. A par da 

crepitação facilmente elicitada 

clinicamente, a radiografia revelou extensa 

dissecção gasosa dos tecidos moles5, que 

correspondia a uma grave mionecrose da 

qual o doente veio a falecer.  
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Figura 1: Dissecção muscular com presença de gás nos tecidos moles da coxa esquerda. 
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A nossa ligação individual à arte permite-nos, por vezes, reflectir sobre o que nos rodeia e a 

forma como agimos perante os outros, quer como médicos, quer como seres humanos. Dentre 

a poesia portuguesa contemporânea, há um poema de Al Berto, pseudónimo literário de 

Alberto Tavares, que faleceu numa enfermaria do Hospital de Santo António dos Capuchos, 

em 1997, que me marca particularmente. Intitula-se SIDA e transmite bem o abandono, o 

preconceito, a segregação que estes doentes sentiam na década de 90, em passagens como 

esta: “(…) com o rosto ainda sujo de sono ouvimos / o rumor do corpo a encher-se de mágoa / 

assim guardamos as nuvens breves os gestos / os invernos o repouso a sonolência / o vento 

arrastando para longe as imagens difusas / daqueles que amámos mas não voltaram / a 

telefonar".1 

O paradigma da SIDA mudou nos últimos anos e as imagens de corpos esquálidos de olhar 

encovado estão mais distantes na nossa memória colectiva. No entanto, à medida que a 

sociedade evolui, surgem novos desafios à nossa capacidade de empatia e de nos 

relacionarmos com o outro. As variações da identidade de género e a homofobia; os 

imigrantes, os migrantes, os refugiados e o racismo; as doenças mal-esclarecidas, como a 

fibromialgia, que ainda nos suscitam desconfiança; a deficiência física ou a doença mental e a 

nossa indiferença. Estes são apenas alguns exemplos em que o preconceito médico (ainda) 

existe.  

Voltando à arte, questiono-me se os que nos cercam escondem pinceladas de Munch, de 

Frida, de Van Gogh, de Hopper ou Pollock. Se podemos apreender a arte como forma de 

olhar e ver, como um exercício de empatia. Para que não voltem versos “(…) dobrados ao 

abandono / no interior duma dor inútil muda / e voraz (…)”.1  
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