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A ecografia em Cuidados Intermédios: experiência de uma Unidade
Janine de Resende1, Nuno Pereira1, Luísa Magalhães1, Margarida Correia1, Marta Sousa1, João Valente1

1. Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina (UCIM) – Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho –EPE.

Palavras chave: ecografia; diagnóstico

Introdução e Objectivos
A ecografia é utilizada como exame complementar de diagnóstico desde a década de 50 do século XX. Nos 
últimos anos tem sido amplamente utilizada nos serviços de Anestesiologia e Unidades de Cuidados Intensivos em 
contexto de doente crítico, por facilitar a realização de procedimentos invasivos e a monitorização hemodinâmica 
e permitir o diagnóstico célere de situações potencialmente fatais. Os autores selecionaram cinco casos clínicos 
em que a ecografia foi importante quer no diagnóstico quer na orientação terapêutica.

Material e Métodos
Descrição de casos clínicos

Resultados e Discussão
Caso 1 – Doente com sépsis grave com ecocardiograma prévio com fração de ejecção ventricular normal. 
Evolução para choque séptico; realizado ecocardiograma que evidenciou hipocinésia global do VE.
Caso 2 – Doente com urossépsis; ecografia na admissão com hidronefrose bilateral. Manutenção de febre com 
antibioterapia. Realizada ecografia que exclui complicação renal justificativa da febre. 
Caso 3 – Doente com adenopatia supraclavicular, admitido por insuficiência respiratória tipo 2. Evolução com má 
resposta a VNI. Realizada BAT ecoguiada que mostrou carcinoma. 
Caso 4 – Doente admitida por TEP. No internamento febre e dor no hipocôndrio dt.º. Ecografia que revelou litíase 
vesicular e critérios de colecistite aguda. 
Caso 5 – Doente com derrame pericárdico de grande volume. Ecocardiogramas seriados evidenciando 
estabilidade do derrame. 

Conclusões
No doente crítico, a segurança, facilidade de execução e baixo custo da ecografia transformam-na num poderoso 
auxiliar diagnóstico e terapêutico.
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Hepatite B aguda: como actuar?
Rocha JC1, Valadares D2

1. Serviço de Medicina Interna – Centro Hospitalar do Porto, Hospital Sto António
2. Unidade Intermédia Médico-Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto, Hospital Sto António 

Palavras chave: hepatite B aguda; tratamento; falência hepática aguda

Introdução e Objectivos
A hepatite B aguda é uma entidade normalmente com curso benigno e limitado (95% dos casos) podendo 
progredir para falência hepática aguda (FHA) e em alguns casos com necessidade de transplante hepático. A 
literatura não é consensual para o início do tratamento farmacológico em doentes com FHA, o que dificulta a 
atitude do clínico e motivo pelo qual os autores descrevem o seguinte caso clínico.

Material e Métodos
Descrição de caso clínico

Resultados e Discussão
Homem de 30 anos, admitido por quadro de 2 semanas de evolução de dor abdominal generalizada, icterícia 
e atingimento do estado geral, sem prurido. À admissão, sem flapping ou febre. Analiticamente apresentava-se 
com citocolestase com padrão TGP/TGO 3226/1285mg/dL, FA/γ-GT 223/193mg/dL, bilirrubina total 12,85mg/
dL com predomínio de bilirrubina directa 11,25mg/dL e DHL 350mg/dL. Estudo da coagulação e contagem 
de plaquetas sem alterações. Ecografia abdominal sem evidência de doença hepática. Marcadores víricos 
compatíveis com infecção aguda pelo vírus B (AgHBs, anti HBc com IgM e AgHbe positivos; anti-HBe e anti- HBs 
negativos), DNA-VHB (165000UI/mL). Excluídas outras infecções hepatotrópicas, hepatite auto-imune ou Doença 
de Wilson. Pelo quadro clínico de potencial risco de desenvolvimento de FHA foi admitido em âmbito de Cuidados 
Intermédios. O doente apresentava quadro compatível com hepatite aguda e tinha como factores de risco a toma 
de anabolizantes não esteróides no mês anterior na forma injectável e relações sexuais desprotegidas há mais 
de 6 semanas. Iniciou tratamento com N-acetilcisteína e análogo nucleosídeo (entecavir) com melhoria clínica e 
analítica. Teve alta hospitalar após 5 dias de permanência na Unidade Intermédia e foi orientado para consulta 
externa de Medicina Interna/Hepatologia. O doente manteve tratamento antiviral e apresentou seroconversão do 
AgHBe em 2 meses e do AgHBs em 3 meses, com supressão viral.

Conclusões
O tratamento da hepatite B aguda é habitualmente de suporte, no entanto a decisão de internamento do 
doente engloba alguns indicadores de gravidade, desde a encefalopatia e coagulopatia , mas também a 
hiperbilirrubinemia grave. Não existe consenso nas orientações Europeias ou Americanas sobre o tratamento dos 
casos de hepatite aguda com antiviriais. Alguns estudos apontam para algum benefício no início de tratamento 
farmacológico. Os doentes tratados devem manter o antivírico até pelo menos 3 meses após a seroconversão do 
AgHBs ou 12 meses após a seroconversão do AgHBe.
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Insuficiência Cardíaca Aguda – Os dados dos primeiros 24 meses da Unidade Intermédia Médica
Fonseca S2, Maia JM2, Pinto A1

1. Unidade Intermédia Médico-Cirúrgica, Serviço de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António
2. Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António
 

Palavras Chave: insuficiência cardíaca, cuidados intermédios

Introdução e Objectivos
A insuficiência cardíaca (IC) tem uma prevalência de 2 a 3%, estando presente em 10 a 20% das pessoas com 
idade superior a 70 anos. A Sociedade Europeia de Cardiologia estima que o número de doentes com IC seja 
superior a 15 milhões, com tendência a aumentar. Em Portugal, a prevalência na faixa etária acima dos 25 anos foi 
aferida em 4,36%. Raros são os dados referentes à epidemiologia da IC aguda gerida em Unidades Intermédias. 
Esta síndrome é o motivo principal de 5% das admissões hospitalares, estando presente em pelo menos 10% dos 
doentes hospitalizados. É previsível que 33% dos doentes admitidos por IC morram ou sejam readmitidos aos 90 
dias após a alta hospitalar.

Material e Métodos
Os autores levaram a cabo a realização de um estudo retrospectivo, onde foram incluídos todos os doentes 
admitidos na Unidade Intermédia Médica, com insuficiência cardíaca aguda, entre Maio de 2010 e Maio de 
2012. Os perfis clínicos foram definidos de acordo com a Sociedade Europeia de Cardiologia. Foram pontos 
de análise: estado funcional prévio (NYHA), medicação em ambulatório, factores precipitantes, caracterização 
da cardiopatia, necessidade e duração de ventilação mecânica não invasiva, recurso a terapêutica inotrópica e 
vasopressora e avaliação das readmissões aos 30 dias, 6 meses e 12 meses.

Resultados e Discussão
No período desenhado para o estudo foram admitidos 119 doentes com insuficiência cardíaca aguda a exigirem 
manuseio em ambiente intermédio. A média de idades foi de 73,87 anos. Cerca de 55% dos doentes eram do 
género feminino e o tempo médio de internamento foi de 3,28 dias. A maioria dos doentes foram provenientes do 
SU (51%) e da sala de emergência (29%). A hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal crónica, obesidade 
e dislipidemia foram as morbilidades mais prevalentes. O factor precipitante mais frequente foi a infecção, 
seguindo-se a suboptimização terapêutica e a sobrecarga hídrica iatrogénica. Em 31.1% dos doentes foram 
identificados 2 factores precipitantes. O perfil clínico de IC aguda dominante foi o edema agudo do pulmão 
hipertensivo. A cardiopatia isquémica foi identificada em 28.6% dos doentes, verificando-se a presença de função 
sistólica preservada em 43% dos doentes. A ventilação mecânica não invasiva foi usada em 75% dos doentes. 
Cerca de 4,2% dos doentes necessitaram de suporte vasopressor e 12,6% de suporte inotrópico. Foi constatada 
uma taxa de readmissão hospitalar aos 30 dias, 6 meses e 12 meses de 8,4%, 16,8% e 11,8%, respectivamente.

Conclusão
As Unidades Intermédias têm um papel fundamental na gestão do doente agudo com IC descompensada 
ou inaugural. Considerando os factores precipitantes major, fica a impressão que muitos dos episódios de 
descompensação são potencialmente preveníveis.
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Leishmaniose visceral em doente com artrite reumatóide sob adalimumab
Pereira C1, Valente L1, Pinelo E1, Vaz P1

1.ULS Nordeste

Introdução e Objectivos
A leishmaniose é uma zoonose/antroponose causada por um protozoário do género Leishmania, que pode 
cursar com diversas formas de apresentação: cutânea, mucocutânea e visceral. A leishmaniose visceral ou 
kala-azar é considerada endémica nos países mediterrânicos, sendo particularmente grave se associada ao 
vírus da imunodeficiência humana (VIH); contudo é importante relembrar outras formas de imunossupressão que 
predispõem a esta infecção.

Material e Métodos
Descrição de caso clínico.

Resultado e Discussão
Caso: Mulher de 43 anos, autónoma, com diagnósticos de hipertensão arterial, dislipidemia e artrite reumatóide 
seronegativa diagnosticada aos 25 anos, sob metotrexato, terapêutica biológica (adalimumab) e corticoterapia. 
Admitida no Serviço de Medicina por febre de predomínio vespertino com 1 mês de evolução associada a tosse 
seca pouco frequente, sem melhoria após suspensão da imunodepressão e vários ciclos de antibioterapia. 
Apresentava-se subfebril, hemodinamicamente estável, eupneica, com fígado e baço palpáveis ao exame 
objectivo. Analiticamente, pancitopenia (hemoglobina 8.2 g/dL, leucócitos 1300/uL, neutrófilos 530/uL, plaquetas 
70000/uL), lise hepatocelular e proteínas de fase aguda elevadas. Realizou rastreios sépticos, VDRL, serologias 
Wright/Widal, virologias da hepatite B/C e VIH com resultados negativos. Prova de Mantoux e pesquisa de bacilo 
de koch na expectoração negativas. Do restante estudo a salientar: ecocardiograma normal; estudo imagiológico 
que confirmou hepatoesplenomegalia; imunoglobulina G elevada; estudo imunológico negativo e esfregaço de 
sangue periférico com anisocitose e hipocromia com fragmentos eritrocitários, neutrófilos hiposegmentados e 
raras células monocitóides. Efectuado mielograma que revelou presença de corpos intracelulares de Leishmania 
donovani em macrófagos, confirmando-se o diagnóstico de kala-azar. Iniciou tratamento com antimoniato de 
meglumina 20 mg/kg/dia com evolução clínica e analítica favoráveis.

Conclusão
Este caso alerta para o aumento da susceptibilidade às infecções com a terapêutica imunossupressora, 
enfatizando o crescente reconhecimento da associação entre a leishmaniose e a terapêutica biológica no 
tratamento de doenças auto-imunes, pelo impacto da inibição do fator de necrose tumoral alfa no controlo das 
infeções intracelulares.
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Quando os olhos não mentem - importância da suspeição no diagnóstico de botulismo
Pereira C1, Pinto C1, Matos I1, Pinelo E1, Vaz P1

1. Medicina Interna - ULS Nordeste

Introdução e Objectivos
O botulismo é uma entidade rara mas potencialmente letal que afecta a junção neuromuscular e que é causada por 
toxinas da bactéria Clostridium botulinum, sendo uma origem comum a ingestão de alimentos inadequadamente 
confeccionados. É uma doença classicamente descrita como uma neuropatia craniana bilateral aguda associada 
a fraqueza muscular simétrica descendente e a disautonomia.

Material e Métodos
Descrição de caso clínico.

Resultado e Discussão
Caso: Homem, 44 anos, técnico de higiene e segurança, previamente saudável, fumador, que recorreu ao 
serviço de urgência por visão dupla e dificuldade em ler, associadas a dificuldade em deglutir e boca seca 
com 24 horas de evolução. Negava ingestão de fármacos. Referia ingestão de alheira e pastéis de bacalhau 
caseiros 2 dias antes. Apirético, normotenso, normocárdico, eupneico e sem sinais de dificuldade respiratória. 
Apresentava língua seborreica, com restante exame objectivo normal. Consciente e colaborante, objectivou-se 
ptose palpebral, ausência do reflexo da acomodação, diplopia em todos campos visuais agravada no olhar para 
a esquerda e fala arrastada, sem outras alterações ao exame neurológico, incluindo oculomotricidade normal e 
ausência de outros défices sensoriais. Confirmada diplopia pelo teste de Hess. Analiticamente sem alterações 
de relevo. Proposto internamento que o doente recusou. Regressou 2 dias depois por manutenção do quadro 
associado a obstipação, dificuldade em iniciar a micção e cansaço para médios esforços. Exame neurológico 
sobreponível. Sem alterações imagiológicas na tomografia computorizada e ressonância magnética cerebrais. 
Imunidade pela vacinação para a hepatite B; marcadores da hepatite C e vírus da imunodeficiência humana 1 e 
2 negativos. VDRL e serologias de toxoplasmose e rubéola negativas. A pesquisa de toxina tipo B de Clostridium 
botulinum no soro revelou-se positiva, mas foi impossível isolar toxina nas fezes por amostra insuficiente.

Conclusões
O factor mais importante para o diagnóstico consiste na suspeição, sendo essenciais uma história clínica e um 
exame físico cuidadosos. O tratamento de suporte e a vigilância constituem elementos fundamentais no sentido 
da instituição de medidas rápidas em caso de falência respiratória, avaliando a necessidade de ventilação 
mecânica e a indicação para administração de imunoglobulinas.
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Um caso invulgar de Endocardite fúngica
Malanka L1, Pinto C1, Lóza T1, Maurício H1, Pereira C1, Gonçalves A1, Esteves A1, Vaz P1

1. Serviço de Medicina Interna, ULSNE, Hospital de Bragança

Palavras chave: endocardite fúngica, Candida albicans, válvula pulmonar

Introdução e Objectivos
A endocardite fúngica (EF) é uma entidade nosológica rara com uma mortalidade elevada apesar da 
terapêutica médica e cirúrgica combinada. Os factores de risco são a cirurgia valvular e antibioterapia prévias, 
toxicodependência, cateteres intravasculares e estado de imunossupressão. As espécies de Candida, neste 
caso particular, a Candida albicans, são os agentes etiológicos mais frequentes. Habitualmente, as vegetações 
apresentam grandes dimensões e têm elevado risco de embolização séptica, sendo esta a causa principal de 
mortalidade. A sua recorrência é frequente, avaliada em cerca de 30-40%. Objectivos: Descrição de um caso 
clínico.

Material e Métodos
Descrevemos o caso de um homem, de 73 anos de idade, reformado, com antecedentes pessoais de gastrite 
atrófica, anemia crónica , infecção por citomegalovirus, cardiopatia hipertensiva e valvular. Esteve internado no 
serviço de Medicina Interna (MI), sendo diagnosticado uma endocardite mitro-aórtica de etiologia por Gemella 
morbillorum. Fez substituição das válvulas mitral e aórtica por próteses biológicas e realizou uma anuloplastia 
tricuspidea. Completou antibioterapia durante um período de 6 semanas, tendo alta hospitalar melhorado.

Resultados e Discussão
Internado novamente por febre, dispneia para esforços e paroxística nocturna, cansaço fácil e edemas dos membros 
inferiores, com uma semana de evolução. Analiticamente, observado agravamento da anemia e trombocitopenia. 
Realizou rastreio séptico, sendo isolado nas hemoculturas uma Candida albicans. Ecocardiograma (Eco) 
transtorácico mostrou uma prótese biológica em posição aórtica e mitral normo-funcionante, válvula pulmonar 
mal visualizada mas com imagem compatível com vegetação, hipocinésia global do ventrículo esquerdo com 
depressão ligeira da sua função sistólica. Eco transesofágico confirmou a existência de uma volumosa vegetação 
na válvula pulmonar (3x3 cm) condicionando uma obstrução significativa. A tomografia axial computorizada do 
abdómen evidenciou uma diminuta imagem hipocaptante no baço de 7,4 mm de diâmetro, colocando a hipótese 
de um pequeno abcesso. Doente evolui desfavoravelmente para um choque séptico. 

Conclusões
EF é uma patologia rara, embora com uma incidência crescente. Apresenta uma elevada taxa de mortalidade. 
O prognóstico depende do diagnóstico e da intervenção cirúrgica precoces, tratamento dirigido e eficaz, 
reconhecimento das suas complicações. A IC congestiva é a complicação com maior impacto no prognóstico.
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Unidade de Cuidados Intermédios Médicos - casuística de 6 meses de actividade
Costa AI1, Spinola A1, Henriques T1, Correia L1, Gome C1, Freitas T1, Balza P1, Brazão ML1

1. Hospital Central do Funchal

Palavras chave: doentes internados, ucim, seis meses

Introdução e Objectivos
As Unidades de Cuidados Intermédios Médicos (UCIM) consistem em locais dotados de capacidade de 
monitorização e tratamento especializados para os doentes, que necessitam de vigilância clínica e hemodinâmica 
mas que ainda não necessitam de substituição de órgão. Estas unidades prestam apoio a todos os Serviços de 
um Hospital de agudos, e servem de “step up and down units” das Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Se 
bem geridas constituem uma importante charneira entre todos os Serviços do Hospital no que se refere à relação 
custo benefício.

Material e Métodos
Realizou-se um estudo retrospectivo consultando processos e registos clínicos referentes a utentes admitidos 
numa UCIM num período de seis meses compreendido entre Janeiro e Junho de 2013. Foram analisados 
parâmetros demográficos, motivos de internamento, proveniência, tempo de internamento, destino após a alta, 
necessidade de ventilação não invasiva, intercorrências, manobras invasivas realizadas e mortalidade à data de 
alta da UCIM, hospitalar e aos 30 dias.

Resultado e Discussão
No período estudado foram admitidos 103 doentes, dos quais a maioria pertencia ao sexo feminino (51%) com 
idade média de 64 anos. Quanto à proveniência dos doentes, destacam-se os Serviço de Urgência e UCI. A 
principal causa de internamento foi a disfunção respiratória. O tempo médio de internamento foi de 4 dias. A HTA 
foi a co-morbilidade mais prevalente (59%). Após a alta a maioria dos doentes foi transferida para a enfermaria 
de Medicina. A taxa de mortalidade durante o internamento na UCIM foi de 1%.

Conclusões
Apesar da pequena dimensão da amostra, esta apresenta inúmeras características sobreponíveis a outros 
estudos, nomeadamente a principal causa de admissão, o tempo de internamento, a baixa mortalidade e a 
eficácia da relação custo benefício, tão necessária no contexto sócio económico actual.


